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Editorial
Reflexões no redemoinho da pandemia!

O mundo que conhecíamos até o final de 2019 acabou e ninguém sabe o que
vem pela frente naquela que já tem as dimensões da maior crise sanitária, econômica e
social da história moderna. Podemos fazer um primeiro balanço das questões que se
colocam.
A primeira questão diz respeito ao fato que teremos que coabitar com o vírus por
um período indeterminado: à espera de um medicamento eficaz para o combate de sua
patologia e/ou de uma vacina capaz de construir a imunidade de grupo. Mesmo que
esses remédios cheguem rapidamente e sejam distribuídos mundialmente de maneira
igualmente rápida de modo a reduzir o arsenal de medidas de distanciamento social (os
gestos barreira etc.), a ameaça dos vírus emergentes continuará: não será mais uma
questão especifica do Extremo Oriente ou da África, mas um desafio global e
permanente.
Isso já implica em uma série de mudanças antropológicas: pela primeira vez, a
exceção não é organizada em torno da guerra (primeira guerra mundial, segunda guerra
mundial, guerra fria e ameaça da catástrofe nuclear), mas em torno da potência da vida:
é essa potência que determina a suspensão da economia, a qualquer custo. Não é por
acaso que os protestos políticos e sociais contra o lockdown encontraram – muito mais
do que no grande capital – na Alt Right e suas camadas de pequenos empreendedores o
sujeito social e político que a contestou de maneira aberta: os cartazes dos manifestantes
fascistas americanos, pedindo para “deixar morrer os fracos” ou, em alemão, o mote
infame que estava escrito na entrada de Auschwitz (Arbeit Macht Frei) reencontram a
dança com o caixão dos fascistas brasileiros na Avenida Paulista e tentação explicita da
nova direita brasileira não apenas de usar o vírus, mas de se transformar mesmo no
vírus.
Por um lado, isso já está acontecendo no incrível e sem precedentes lockdown de
boa parte do planeta. Pelo outro, acontecerá na redefinição das modalidades de
circulação com a dosagens de vários níveis de distanciamento social e a possibilidade
sempre presente de outros lockdown (totais ou parciais) a serem decretados em função
dos episódios inevitáveis de recrudescimento do contágio. A segunda mudança – ainda
mais evidente do que essa – é que não apenas os Estados e os Bancos Centrais tiveram
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que mobilizar trilhões de dólares para tentar segurar as empresas, o crédito e a renda,
mas o desafio de recuperar a economia mundial e de cada país diante desse colossal
choque múltiplo (de oferta e de procura) continua totalmente em aberto e já demanda
ainda mais intervenções públicas, a serem realizadas à beira de uma recessão mundial
que corre o risco de transformar-se em uma dramática depressão. Estamos então
entrando em outra governança macro e microeconômica e essa inflexão está
acontecendo na extrema urgência, com o nariz no guidão. As políticas orçamentárias
(de investimentos e criação de moeda) vão desempenhar um papel importante – mesmo
quando elas não são implementadas porque um determinado governo não quer (como
parecia ser inicialmente o caso do ministro da economia no Brasil) e não pode (porque
não dispõe de moeda nacional como o Equador) desde já indicam um protagonismo
público e/ou estatal que deverá ser objeto de consolidações cujas condições e
perspectivas estão longe de serem definidas, como indica os embates sobre os chamados
“coronabonds” na Europa e sobre o financiamento do déficit dos estados no Brasil. Essa
governança econômica da emergência atravessa tensões que colocam em cheque a
forma atual da globalização: as interdependências econômico-industriais e o
multilateralismo estão sob altíssima tensão e, como disse o presidente francês ao
Financial Times, precisamos urgentemente reinventá-las.
As implicações políticas e sociais do impacto econômico da crise sanitária já se
transformaram no Brasil em um aprofundamento da crise política que ameaça o próprio
futuro das instituições democráticas. As forças políticas que ocupam o poder executivo
e suas máximas instâncias se posicionaram no terreno radical de uma ruptura com as
lutas em defesa da vida, em um horizonte abertamente necropolítico que requalifica de
maneira dramática a violência endémica que já caracteriza o governo dos pobres no
Brasil e na América Latina em geral.
Um outro eixo de reflexão extremamente importante diz respeito não apenas aos
cenários de saída dos lockdowns. Não se trata tanto de apostar em uma procura pela
“desaceleração” da volta ao “normal”, por exemplo em função da oportunidade de fazer
dessa catástrofe sanitária a base de uma experiência em grandeza natural para enfrentar
aquela anunciada pelo aquecimento global. O lockdown de mais da metade das
economias do planeta mostra que é possível algo como uma sobriedade do regime de
produção e dos estilos de consumo da mesma maneira que a explosão do uso intensivo
das redes indica um gigantesco horizonte para uma reorganização criativa dos espaços e
dos tempos metropolitanos, regionais e até internacionais.
6
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Nessa edição no 57 da Lugar Comum apresentamos então uma série de reflexões
sobre a pandemia produzidas no mês de abril de 2020, bem no olho do furacão do
contágio, da crise sanitária mundial e do lockdown planetário. São contribuições que
propõem um amplo leque de leituras: Samuel Pulido propõe uma análise dos possíveis
abertos pela dramática suspensão da economia que os diferentes governos tiveram que
adoptar depois de ter se recusado a tomar medidas preventivas quando se tratava
apensas de uma ameaça; Yann Moulier e Monique Selim escrevem – bem antes da
pandemia – sobre a relação paradoxal entre os vírus emergentes e o vírus da democracia
em uma China onde os alertas iniciais lançados por alguns médicos foram censurados;
Gianfranco Pancino faz um balanço do conhecimento biológico do vírus e também do
debate sobre imunidade no final do mês de março de 2020 (efeito de rebanho, vacina
etc.); Sunniva Labarthe traz um relato da dramática situação equatoriana aliado a um
balanço da crise política ainda aberta e, em certa medida, agravada pela pandemia.
Lauso Zagato desenvolve pelo avesso as teorias do complô para mapear os usos
políticos possíveis do vírus; Leandro Carmelini analisa as dinâmicas da difusão viral e
as da circulação do capital em um debate com o texto coletivo de Multinômade sobre os
paradoxos da democracia; Giorgio Griziotti problematiza e apresenta os aplicativos que
estão sendo usado e/ou programados de rastreamento do contágio por meio dos
smartphones. No artigo “pandemia musical”, Frederico Lyra propõe uma análise dos
fenômenos das lives musicais – e as ambiguidades relacionadas à sua apreciação – e do
próprio papel da música em tempos de pandemia.
Antes, contudo, na seção Rede Moitará, o atual número da Lugar Comum traz
um conjunto de reflexões tão múltiplas quanto urgentes. Giuseppe Cocco traça uma
genealogia do governo Bolsonaro entre catástrofes e guerras moleculares. Em “As
revoltas dos escravos no Brasil nas ciências sociais e literatura brasileiras (19191940)”, Valter Zanin propõe uma revisão de fôlego da literatura brasileira acerca do
papel dos escravizados nas lutas de libertação. Zé Antônio Magalhães oferece uma
entrevista com o professor Andityas Matos onde colocam pra conversar autores
fundamentais, com crítica, fazendo-nos pensar no que vivemos hoje, quanto ao
capitalismo, subjetividade, tecnologias e teologias.
Na seção Navegações, os artigos dão continuidade ao debate iniciado no número
56 e pretendem dar conta dos levantes sul-americanos ao mesmo tempo interrompidos e
aprofundados pela pandemia. Alejandro Donaire dá continuidade ao relato da condição
chilena debruçando-se sobre os dispositivos políticos de pacificação e construção de
7
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consenso. Em parte, seguindo a mesma trilha, Salvador Schavelzon traça uma análise da
persistência das ruas sul-americanas – com seus impasses e apostas constituintes – em
um mundo pré-pandemia. Por fim, Jeudiel Martinez analisa o par militarismo e
necropolítica no contexto venezuelano a partir do comandantismo chavista.
O número 57 finaliza com uma resenha de Alexandre Mendes, do livro “Entre
cinismo e fascismo: depois de junho de 2013, narrativas e constituição”, que apresenta a
obra como um oportuno quebra-cabeça, isto é, “algumas peças, ferramentas, fragmentos
e junções que podem sugerir novas formas de interrogar os problemas da atualidade”.
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O vírus e o paradoxo da democracia1
MultiNômade2

Mapeamento Coletivo: Enfrentamento ao Corona (“o vírus da democracia”)

Diante das curvas ascendentes de infectados e mortos, a necropolítica assume a
contradição entre economia e vida como condição para o seu jogo mortífero, enquanto a
democracia aparece em toda a sua forma paradoxal. Para que o isolamento funcione é
preciso fazer circular, para que a circulação não seja destruída pela pandemia, é preciso
isolar e distanciar. A catástrofe seria justamente imaginar que a propagação do vírus
impõe necessariamente uma lógica da contradição, naturalizando, assim, uma das piores
marcas da sociedade brasileira: o grande e rotineiro sacrifício de vidas (precárias,
pobres, negras) em prol do funcionamento de uma máquina fundada na desigualdade e
na injustiça.

A preparação que não houve

O primeiro consenso que podemos extrair da pandemia da COVID-19 é o
fracasso de todos os governos do mundo, com exceção de alguns pequenos países
asiáticos, em antecipar e organizar uma resposta à altura do problema. Desde a
repressão, no caso chinês, ao primeiro médico que alertou sobre o surgimento do novo
vírus, passando pela indiferença e inércia dos países europeus, o apego à normalidade
levou os governos à perda de um tempo precioso que custou e custará dezenas de
milhares de vidas. Do outro lado do Atlântico (ou do Pacífico), a situação é pior. Nos
casos de Trump (EUA), Lopez Obrador (México) e Bolsonaro (Brasil), a descrença se
transformou em ação política, convertendo a postura antissistema em verdadeiro
desdém organizado contra a sociedade. Diante de uma realidade que se impôs, o caso
brasileiro é ainda mais grave, representando hoje o único país (com exceção da

1

Publicado originalmente em 8 de abril de 2020 no site da Rede Universidade Nômade Brasil. Disponível
em: http://uninomade.net/tenda/o-virus-e-o-paradoxo-da-democracia/
2
Texto de autoria coletiva.
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Bielorrússia), cuja autoridade máxima não só minimiza o problema, mas defende que as
mortes devem fazer parte da rotina do país, custe o que custar.
Mas seria um erro nos concentrarmos apenas nessa manifestação abertamente
mortífera. Precisamos colocar nossa reflexão na linha do tempo. No último ciclo
político-econômico anterior ao bolsonarismo, no período que vai da crise global de
2008 até Junho de 2013, culminando na crise brasileira de 2015, o Brasil viveu sob a
retórica do preparo. Era preciso preparar a aceleração do Brasil Maior com a construção
de grandes barragens na Amazônia, grandes obras de infraestrutura ligadas ao
extrativismo e grandes empréstimos e subsídios para uma suposta “indústria nacional”.
Era preciso preparar os megaeventos esportivos com impactantes intervenções urbanas,
com a construção de equipamentos esportivos, estádios caríssimos e microapartamentos
para concentrar milhares de famílias removidas de suas casas.
Enquanto o Brasil ensaiava um salto que, na verdade, apontava para o atual
abismo, as condições de vida passavam por uma mudança silenciosa: o aumento de
tarifas do transporte chegando a 60% acima da inflação; o percentual de famílias
endividadas atingindo 45% em 2014 (chegando a 61.2% em 2018); uma triplicação do
número de trabalhadores terceirizados (12 milhões), uma quintuplicação do número de
pessoas encarceradas (715 mil presos); os gastos das famílias representando 60% dos
gastos totais em saúde do país, a rede hospitalar tornando-se 70% privada e apenas 50%
das verbas para saneamento básico sendo aplicadas, com um índice inaceitável de
apenas 48% de casas com coleta de esgoto.
Junho de 2013 foi o movimento que, de forma inesperada e avassaladora,
suspendeu o moto-contínuo desta falsa preparação e colocou problemas concretos a
todos os governos: “menos estádios e mais hospitais”, “escolas e hospitais padrão
FIFA”, “saneamento sim, teleférico não”, “todos contra o aumento”, “mais livros,
menos lacrimogêneo”, “fim da corrupção e mais saúde”, “democracia real já” etc. Como
sabemos, o breve intervalo foi logo sufocado por repressões, capturas, crises políticas,
econômicas e polarizações, adiando a possibilidade de que outro preparo pudesse
confrontar os problemas coletivos e urgentes do Brasil.
Em 2020, com os olhos assustados pela COVID-19, somos interpelados
novamente pelas mesmas questões: como nos mobilizar em torno de um problema real e
concreto? Como garantir condições básicas de vida? Como construir um novo pacto
social e democrático no Brasil?

11
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A nova mobilização social e uma necropolítica por cima de todos

Antes mesmo de haver clareza sobre quais medidas tomar para reduzir o impacto
da COVID-19 no país, o fato novo que surgiu foi a rápida construção de uma
mobilização real e transversal que ativou toda a sociedade. Inspirada nos exemplos que
vinham da Itália, logo se formou uma rede de solidariedade para apoiar trabalhadores da
saúde, reforçar a necessidade de ficar em casa, compartilhar informações corretas, evitar
o desabastecimento nos supermercados e criar campanhas de arrecadação e distribuição
de recursos e insumos básicos. Nas favelas e periferias, os coletivos de moradores e de
comunicadores tornaram-se os protagonistas de campanhas de divulgação das
recomendações sanitárias, mas também lembram que nada foi feito nos últimos anos
para melhorar o acesso aos serviços básicos, como água e esgoto. Esses gestos estão
criando algo impensado em uma sociedade tão fragmentada e já acostumada com a
multiplicação de polêmicas e disputas vazias: as bases de uma nova cooperação social
e de uma nova confiança horizontal foram lançadas, movidas pelo desafio real e inédito
de enfrentar os dramas de uma pandemia.
Para o clã que nos governa, essa aliança é insuportável. Ela escapa à gestão da
política que vinha sendo feita através das redes sociais, das redes de intriga e de
mentiras, da produção contínua de bodes expiatórios e inimigos, da normalização pela
ignorância e do fomento ao caos e à fragmentação social. Ao contrário, a nova
mobilização força todo o país a pensar em novas políticas sociais, em medidas de
valorização da vida, na importância dos bens comuns, na necessidade de compartilhar
informações seguras, no papel da ciência e das universidades e na urgência de uma
união de esforços para além do sectarismo. Este novo momento pode dar início a um
mundo totalmente avesso ao barulho performático do populismo, caso a mobilização
encontre ressonâncias democráticas e não autoritárias. O fato é que, diante da catástrofe,
a coragem de falar a verdade voltou a assumir um sentido prático e relevante.
Não por acaso, preso em um mundo que já acabou, Bolsonaro tenta quebrar essa
emergente confiança estimulando uma revolta contra as medidas implementadas nos
estados e pelo seu próprio governo. Não podendo suportar um movimento que cresce
por fora de seus currais digitais e círculos de fanatismo, o presidente canaliza a energia
antissistêmica para a exposição da população à morte, buscando, ao mesmo tempo,
multiplicar as ameaças constantes e as velhas rixas improdutivas. Contrapondo
cinicamente economia e saúde, e confrontado com os limites de sua própria inépcia,
12
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assume a necropolítica (a mobilização da política para a morte) como a única forma de
retomar as rédeas de uma realidade que já está em outro lugar.
A mudança que estamos assistindo também explicita os limites do comando
econômico do país. Basta lembrar que, quando o vírus já passava para a fase de
transmissão comunitária, o ministro da economia dizia que o isolamento era uma
oportunidade para se pensar em… “reformas”. Após se dar conta do caráter
incontornável da pandemia, o mesmo ministro afirmou que o Brasil deverá passar
rápido pela crise para depois poder retomar… “as reformas”. Essa insistência explica,
por um lado, a lentidão na concepção e na efetivação dos programas de apoio
financeiro, só agora implementados, e mostra, por outro, uma falta de capacidade para o
enfrentamento dos efeitos permanentes da pandemia no país e na globalização em geral.
Tudo leva a crer, portanto, que é a atual mobilização pela vida que cria uma
ressonância positiva entre as dinâmicas de cooperação social e as decisões que são
tomadas em nível institucional e nos diversos poderes, como demonstra o atual
enfrentamento em torno do Ministério da Saúde. É essa mobilização que nos impede de
entrar no jogo utilitário que tenta equacionar os vivos e os mortos a partir da falsa
racionalidade dos balancetes econômicos e tabelas contábeis. No atual estágio da
pandemia, está claro que essa lógica nada mais é do que uma lógica da cova rasa, uma
política da morte contra a qual devemos, urgentemente, contrapor uma política da vida.

O paradoxo da democracia: medidas de isolamento e amplificação da circulação

Diante das curvas ascendentes de infectados e mortos, a necropolítica assume a
contradição entre economia e vida como condição para o seu jogo mortífero, enquanto a
democracia aparece em toda a sua forma paradoxal. Para que o isolamento funcione é
preciso fazer circular, para que a circulação não seja destruída pela pandemia, é preciso
isolar e distanciar. A catástrofe seria justamente imaginar que a propagação do vírus
impõe necessariamente uma lógica da contradição e naturalizar, assim, uma das piores
marcas da sociedade brasileira: o grande e rotineiro sacrifício de vidas (precárias,
pobres, negras) em prol do funcionamento de uma máquina fundada na desigualdade e
na injustiça.
Por isso, paradoxalmente, enfrentar a pandemia e proteger vidas significa pensar
outra lógica da circulação e de funcionamento da própria máquina, mobilizando:
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(i) a circulação de riqueza, com políticas de renda garantida, apoio aos pequenos e
microempreendedores, ampliação da assistência social, doações massivas por bancos e
grandes empresas etc.;
(ii) a circulação de infraestrutura, com a distribuição de equipamentos de proteção, de
kits de teste por todo o país, com a manutenção de um transporte público seguro, com o
acesso de todos à água, à energia elétrica, aos produtos de limpeza, com uma logística
para manter e ampliar os serviços essenciais, com a construção de hospitais de
campanha e ampliação dos leitos de UTI etc.;
(iii) a circulação de tecnologia, com acesso de todos à internet, com a inclusão digital
gratuita em favelas e periferias, com a fabricação de respiradores, equipamentos de
proteção e kits de teste, com a mobilização dos laboratórios universitários, com o
investimento massivo em ciência e tecnologia etc.;
(iv) a circulação de informação, com o combate à subnotificação, com a garantia de
publicidade dos dados, com o compartilhamento de métodos de higienização e de
protocolos para os infectados, com o combate as fake news, com a divulgação do debate
científico, a liberação de artigos acadêmicos, a mobilização de redes de aprendizagens,
produção, difusão e circulação de saberes territoriais, etc.;
(v) a circulação de proteção, com equipamentos que possam aumentar a proteção de
todos os trabalhadores que estão na linha de frente, enfermeiros, médicos, agentes
públicos, trabalhadores da logística e do setor de entregas, comunicadores, lideranças
comunitárias etc.;
(vi) a circulação de liberdades, com medidas de restrição e controle que sejam
resultado da liberdade e da mobilização democrática, com o veto de imposições
administrativas autoritárias, prisões ou leis marciais para a garantia da quarentena, com
medidas responsáveis para o maior desencarceramento possível de presos provisórios,
presos com doenças crônicas, idosos, gestantes e lactantes, com a substituição das
medidas de internação de jovens por medidas a serem seguidas em meio aberto etc. (Cf.
Recomendação n. 62 do CNJ);
(vii) a circulação de apoio psíquico, com a proliferação de diversas iniciativas
comunitárias e institucionais de acolhimento do mal-estar e do sofrimento que partem
da indissociação entre vida, saúde mental, realidade social e econômica, com o
atendimento online gratuito para profissionais de saúde, com o reconhecimento de que é
função de todo trabalhador da saúde a detecção do sofrimento psíquico em emergências
humanitárias etc.;
14
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(viii) a circulação da biodiversidade, com a promoção da diversidade biológica como
forma de proteção contra a emergência dos novos vírus (cinturão vivo), o fortalecimento
dos órgãos de fiscalização ambiental e monitoramento das unidades de conservação e
dos territórios indígenas, o enfrentamento das queimadas na Amazônia, a construção de
uma nova relação ética entre todos os viventes etc.
Todas essas iniciativas de circulação da cooperação social e institucional, além
de comporem uma agenda urgente para o período do contágio, podem formar uma
sólida linha de atuação pós-crise. O fortalecimento deste novo pacto social, ecológico e
democrático, baseado na requalificação da circulação, deve permitir que a mobilização
continue por outros meios, e através de outras medidas que serão necessárias. No nível
global, é a oportunidade de pensarmos uma mundialização fundada na solidariedade e
na cooperação internacional, em contraposição à crise dos blocos regionais e às
tentações nacionalistas e reacionárias que, à direita ou à esquerda, sonham com uma
arcaica desglobalização. No caso do decrépito governo brasileiro, é o que pode evitar
uma rápida tentativa de reestabelecimento dos currais eleitorais fundados na mentira, a
retomada de uma austeridade alheia à realidade, ou uma solução militarista “por cima”,
lançada para enfrentar a inépcia do próprio presidente e a instabilidade trazida pela
pandemia.
Que a experiência coletiva de uma mobilização solidária e transversal sirva,
portanto, de vacina para essas armadilhas e componha o terreno concreto para uma
democracia adequada ao mundo que emerge diante de nós.
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Guerras moleculares, Pandemias, Catástrofes:
A genealogia do governo Bolsonaro
Giuseppe Cocco1

Este artigo foi escrito em meado de 2019 para um público estrangeiro, antes da
chegada da pandemia do coronavírus que abalou o mundo. Inicialmente ele queria ser
uma reflexão sobre as dinâmicas da violência na América do Sul no marco mais geral
da transformação da noção de guerra como crise da distinção clássica entre o amigo e o
inimigo.
O ponto de partida era colocar em perspectiva a inflexão política e institucional
pela qual passou (e passa) o Brasil em função de dois eventos relativamente próximos: o
brutal assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e a vitória eleitoral
de um candidato da nova (e velha) extrema direita brasileira e mundial. No final de
fevereiro de 2020, na hora de adaptar o artigo ao português, o vírus chegou ao norte da
Itália e rapidamente espalhou-se pelo planeta como um todo, levando ao lockdown
generalizado: bilhões de pessoas estão em confinamento neste final de abril (de 2020).
Se o vírus realizou seu salto de espécie (passando da contaminação entre animais à entre
homens) na China, foi a partir do drama italiano que virou pandemia. Na Itália, o vírus
mostrou uma velocidade de propagação violenta e letal, com impacto devastador sobre
o sistema de saúde. Depois de muitas hesitações, o governo italiano decidiu fechar a
região economicamente mais importante do país (a Lombardia) e, poucos dias depois,
decretou o lockdown nacional. Uma medida tomada na precipitação da emergência do
contágio e da dramática contagem dos mortos. O vírus entrou na circulação social e
produtiva e a única maneira de reduzir os danos foi “desligar a tomada”. Em poucos
dias, as medidas que a Itália tomou (distanciamento social, confinamento, quarentena
etc.) generalizaram-se ao mundo na tentativa desesperada de desacelerar a propagação
do vírus. Nunca, antes, a relação entre aceleração e desaceleração da vida (e da morte)
apareceu tão claramente. A proteção da vida passou a depender da drástica
desaceleração dos fluxos sociais. Hoje as vítimas oficiais contam-se por dezenas de
milhares.

1

Professor Titular da UFRJ, coordenador do LABTeC-PPGCOM-UFRJ, membro da Rede de laboratórios
Moitarà.
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Cientes da criticidade dessa inflexão, e ainda mais das decisões que estavam
tomando, os governos que anunciavam as medidas de isolamento social passaram a falar
de uma situação de guerra. Quando o primeiro-ministro Giuseppe Conte decretou o
lockdown nacional, disse que a Itália inteira se transformaria em uma Zona Protegida.
Em artigo publicado pela Revista Lancet, cinco pesquisadores definiram as medidas
tomadas como sendo de tipo militar2. Nos debates entre virologistas, epidemiologistas e
outros técnicos italianos muitas vezes passou-se a usar o termo de uma guerra cujas
batalhas aconteciam nos territórios entendidos como “linha de frente”, ao passo que os
hospitais precisavam se resguardar como retaguardas. A linguagem da guerra foi, em
seguida, adotada pelo presidente francês. No primeiro discurso, de 12 de março, que
ainda não decretava o lockdown total e confirmava a realização das eleições municipais
(no dia 15 de março), Macron apenas usou os termos de urgência e mobilização geral.
Já no discurso de segunda, 16 de março, ele empregou o termo guerra 8 vezes para
explicitar os termos da mobilização geral à qual estava chamando: “Estamos em guerra
e a Nação vai apoiar seus filhos que, como os trabalhadores da saúde, na cidade e no
hospital, estão na linha de frente em um uma luta que vai exigir energia, determinação e
solidariedade”. A referência à guerra perpassou também artigos, debates e até os planos
econômicos que os diferentes governos implementaram na tentativa de conter os
devastadores impactos econômicos do confinamento planetário. Em um importante
artigo sobre a inflexão necessária e urgente das políticas econômicas, o ex-presidente do
Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, escreveu: “É papel próprio do Estado
mobilizar seu orçamento para proteger os cidadãos e a economia contra choques pelos
quais o setor privado não é responsável e não pode absorver. Os Estados sempre o
fizeram diante das emergências nacionais. As guerras - o precedente mais relevante foram financiadas pelo aumento da dívida pública”. O título do artigo foi ainda mais
explícito: “We face a war against coronavírus and must mobilise accordingly” 3. No
Brasil, o orçamento mobilizado para enfrentar a crise foi chamado de “orçamento de
guerra”. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, defendeu uma nova política
econômica da União Europeia baseada no fato que “[a] Europa enfrenta uma guerra
diferente das que conseguimos evitar ao longo de setenta anos: uma guerra contra um
2

Ver Alessandro Milani e Al., “The Italian war-like measures to fight coronavírus spreading: reopen
closed hospital now” in EClinicalMedicine – The Lancet, 26 de março de 2020. Disponível em: <
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30064-X/fulltext >.
3
Ver Financial Times, March 25 2020. Disponível em: < https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec511ea-89df-41bea055720b >.
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inimigo invisível que desafia o porvir do projeto europeu”4. Ele também faz referência a
uma necessária “economia de guerra” e de um “Plano Marshall”. Inútil dizer que as
imagens das longas filas de caminhões militares transportando centenas de caixões de
vítimas da Covid-19 do Vale Seriana (na província italiana de Bergamo, na Lombardia)
mostraram que não tratava apenas de artifícios retóricos5.
A pandemia transformou-se mesmo em uma guerra ou se trata tão somente de
uma metáfora mobilizada pelos governos para justificar as medidas sem precedentes de
distanciamento social e lockdown? Interrogado sobre as consequências políticas das
medidas tomadas para enfrentar a epidemia, o filosofo Étienne Balibar diz que “um dos
traços da democracia é a consciência que toda estratégia de proteção coletiva, que se
trate de fechamento das fronteiras, de confinamento, de tracking das populações de
risco, não é inofensiva. A maneira na qual uma sociedade se quer „em guerra‟, mesmo
que seja contra um vírus, põe em jogo a democracia”.6 Em duas entrevistas à Rede
Globo, o neurocientista Miguel Nicolelis – professor da Duke University e chefe do
comitê técnico de combate à Covid-19 dos governadores do Nordeste – declarou: “Esta
é uma guerra biológica, uma guerra multidimensional, hibrida, diferente de todas as
tradicionais. O front de guerra muda constantemente. E você tem que ter a habilidade de
se mover no tempo do vírus”7.
O fato é que, apesar do total despreparo do Ocidente diante da pandemia, seus
cenários tinham sido previstos em diferentes estudos estratégicos nos anos 1990 e eram
de tipo militar: por exemplo, o exercício “Dark Winter”, conduzido pelo Pentágono,
alguns meses antes do ataque às torres gêmeas (11 de setembro de 2001). Mark Perry
escreveu sobre as semelhanças entre as conclusões terrificantes às quais tinham chegado
os responsáveis daquele exercício e a situação atual da Covid-198. Na realidade, a
preparação militar é bem mais antiga e remonta à Guerra Fria. Inicialmente era ligada à
previsão dos efeitos de um ataque nuclear. Nos anos 1960 e 1970, essa noção foi
4

Ver “Même les plus européistes, comme l‟Espagne, ont besoin de preuves d‟un reel engagement de
l‟UE”.
in
Le
Monde,
5
de
abril
de
2020.
Disponível
em:
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/05/pedro-sanchez-meme-les-pays-les-plus-europeistescomme-l-espagne-ont-besoin-de-preuves-d-un-reel-engagement_6035600_3232.html .
5
Ver “Dopo Bergamo e Ponte San Pietro, l‟Esercito porta via le bare da Seriate”. in Bergamo News, 25
de março de 2020. Disponível em: < https://www.bergamonews.it/2020/03/25/dopo-bergamo-e-pontesan-pietro-lesercito-porta-via-le-salme-da-seriate/362392/ >.
6
Ver “Étienne Balibar: „l‟histoire ne continuera pas comme avant‟”, entrevista realizada por Jean
Birnbaum, Le Monde, 22 de abril de 2020.
7
Citado por Miriam Leitão, “Nordeste aposta em ciência como arma”, O Globo, 19 de abril de 2020.
8
Ver “America‟s Pandemic War Games Don‟t End Well”. In Foreign Policy, 1 de abril de 2020. Disponível em: <
https://foreignpolicy.com/2020/04/01/coronavírus-pandemic-war-games-simulation-dark-winter/ >. Ver também
Marc Allgower, “Ces rapports qui prédisaient la pandémie”. In Le Monde, 13 de abril de 2020.
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estendida aos fenômenos naturais (inundações e tempestades, bem como catástrofes
ecológicas e acidentes nucleares). No final dos anos 1990, a saúde e as doenças
infecciosas entraram nos estudos sobre bioterrorismo. Andrew Lakoff lembra, por
exemplo, que, em 2006, Richard Falkentrath, antigo conselheiro da Casa Branca para a
segurança interna, declarava ao Congresso: “Comparativamente às outras ameaças que
pesam sobre a segurança nacional dos Estados Unidos, a ameaça de uma catástrofe
provocada por uma doença devastadora constitui e constituirá, em um porvir próximo, o
principal perigo ao qual estamos confrontados”. Citando esse discurso, Andrew Lakoff
enfatiza que, com essa advertência, o especialista em terrorismo e proliferação nuclear
indicava que esse assunto, que até então era visto como uma questão de saúde pública,
dizia respeito também às questões de segurança 9. Isso não mudou muita coisa na
capacidade dos Estados Unidos e, mais em geral, dos países ocidentais se preparem
diante da ameaça que hoje se concretizou dramaticamente. Ao mesmo tempo, temos a
confirmação que a “guerra” e o “militar” não são apenas metáforas do momento.
Mesmo quando olharmos especificamente para as dimensões sanitárias da crise
atual, imediatamente volta a referência à medicina de guerra, ou seja àquelas situações
nas quais a saturação constante dos serviços obriga médicos e enfermeiros a fazerem a
chamada “triagem”: escolher, entre os pacientes, aqueles que terão acesso às curas e
quais serão deixados para morrer10. Isso nos faz pensar em como Roberto Esposito tem
associado a “proteção da vida” à sua “negação” em um livro cujo título nos aparece hoje
fortemente evocador: Immunitas. Em 2002, Esposito escrevia: “A emergência
epidêmica constituída pelas grandes doenças infecciosas têm precisas implicações
econômicas, jurídicas, políticas e até militares” (p.7).
Agamben escreveu dois artigos (e várias entrevistas) sobre a pandemia. Em um
primeiro artigo, afirmou que os governos estavam usando o pânico do vírus e a retórica
bélica para implementarem o “estado de exceção”. Diante das críticas que recebeu,
tentou amenizar esse uso de uma situação inusitada para aplicar suas teorias sobre a
normalidade da exceção em outro artigo e em uma entrevista. Mesmo discordando dele
– e de todos que tentaram fazer do vírus a confirmação de teorias formuladas
anteriormente, inclusive um agente da transformação anticapitalista do mundo 11 –, a
9

Ver Andrew Lakoff, “Les maladies infectieuses ont fait l‟objet de mesures de préparation à la fin des
années 1990”. Entrevista com Marc-Olivier Bherer. In Le Monde, 20 de abril de 2020.
10
Ver Frédérique Leichter-Flack, “Vivre-ensemble à l‟épreuve du vírus”. In Le Monde, 18 de março de
2020.
11
Ver Pablo Amadeo (ed.). A Sopa de Whuan, 2020.
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questão que Agamben coloca é pertinente: “Podemos, para proteger a vida, suspender a
vida”. Ou seja, uma vida confinada e reduzida, merece mesmo ser vivida?
Uma primeira resposta já está dada e tem duas dimensões incontornáveis: a
primeira é que o Ocidente (e o Sul) ficou totalmente despreparado diante da pandemia e
sua postura (dos governos e forças políticas dos mais diversos horizontes e, enfim, dos
diferentes segmentos da sociedade civil) foi de negação do perigo (o caso italiano, e
mais especificamente lombardo, é emblemático12): o total despreparo tornou-se a esteira
de decisões tomadas na urgência e na precipitação e, por causa disso, sem condições de
fazer “nuances”. A segunda resposta – que é muito mais importante – está no fato que,
diante da crise imposta pela pandemia da relação entre a circulação social e econômica
e o “fazer viver”, o governo italiano optou (uma decisão que só depois tomaram muitos
outros governos) claramente pelo “fazer viver” e suspendeu a economia, não a vida13.
Mas, voltemos ao debate sobre o uso generalizado de uma terminologia de
guerra. A historiadora Bénédicte Chéron, questionando essa retórica de guerra assim
como a propaganda dos meios militares usados (os hospitais de campo) durante a
emergência, escreveu que realmente a “analogia guerreira não era ilegítima: uma
epidemia dessa amplitude, como uma guerra, transforma subitamente nossa relação
intima à morte em um objeto coletivo e político”. Para ela, então, o uso “desse campo
semântico podia constituir uma ferramenta legitima de mobilização”. Porém, diz ela, é
preciso evitar que se estabeleça um “continuum” de imagens militares e vocabulário
securitário: “se estivéssemos em guerra, o chefe de Estado teria designado um inimigo,
que as forças armadas combateriam pelas armas, em uma relação de força política. Em
uma crise sanitária, conclui ela, não há relação de força política com o vírus” 14. Essa
afirmação de que, para termos uma guerra, precisamos da designação clara de um
inimigo é aquela que nos interessa. Temos aqui um paradoxo: as novas formas de
guerra, aquelas que o pensamento estratégico e a filosofia política esforçaram-se em
pensar, não mobilizam a relação clássica – schmittiana – do amigo e inimigo. Ao
contrário, o desafio do pensamento estratégico e da crítica da violência hoje é de
construir uma política e uma ética diante de uma difusão social da violência e da
12

Ver Claudio Visani, “Siamo um paese dalla memoria corta”. In Globalist, 5 de abril de 2020.
Disponível em: < https://www.globalist.it/life/2020/04/05/siamo-un-paese-dalla-memoria-corta-ilcoronavirus-lo-dimostra-ogni-giorno-2055653.html >.
13
É alias o que enfatiza Macron em sua entrevista ao Financial Times. Cf. nota 3.
14
Ver “À trop mobiliser le registre militaire face à toute crise, les mots perdent leur sens”. In Le Monde,
22 de abril de 2020. Disponível em : < https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/22/benedictecheron-a-trop-mobiliser-le-registre-militaire-face-a-toute-crise-les-mots-perdent-leursens_6037376_3232.html >.
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fenomenologia de uma guerra (de um sem número de guerras) que não se deixa
encaixar nas tradicionais linhas de conflito.
Como dissemos, o despreparo do Ocidente (e do Sul) diante do vírus levou os
governos e os virologistas a usarem a terminologia bélica na precipitação e de maneira
paradoxal: é porque não se prepararam para essa emergência, ou seja, para essa “guerra
de novo tipo” que tiveram que usar essa linguagem de guerra. Não se prepararam – nem
os governos, nem as sociedades – por uma série de razões que merecem um estudo mais
sistemático. Porém, parece-nos que uma dessas razões está no fato que – depois de uma
primeira fase do debate sobre a guerra no mundo pós Guerra Fria e sobretudo nos dias
seguintes aos atentados às torres gêmeas (11 de setembro de 2001) – a atenção se
concentrou sobre uma difusão molecular dos conflitos e foi essa a armadilha. A difusão
e fragmentação das guerras moleculares (e daquelas culturais que lhe estão associadas)
em função do fundamentalismo islâmico, das guerras civis como aquelas da Síria, do
Afeganistão, do Iêmen, etc., acabaram concentrando a atenção sobre esses novos
regimes de violência e aquilo que é chamado de bioterrorismo 15, desviando a atenção
diante do outro grande perigo que eram (e são) os vírus emergentes, como o SARSCoV-216.
O debate sobre violência e guerra torna-se ainda mais fundamental com a crise
da pandemia. No Brasil, o desdobramento da crise sanitária em crise política, com a
multiplicação de manifestações de cunho fascista em articulação com o Planalto,
também confirma a necessidade de uma reflexão de mais fôlego sobre a genealogia do
atual governo e, mais em geral, de novas e preocupantes dinâmicas sociais.
"Haiti, é aqui ..."
"Pense no Haiti, reze pelo Haiti". “O Haiti é aqui, o Haiti não é aqui". Estes são
versos de uma canção escrita por Caetano Veloso17. O Haiti é, de fato, um bom ponto de
partida para introduzir a nossa análise da nova guerra a partir das transformações
políticas, sociais e económicas que o Brasil está atravessando. Da mesma forma que a
tragédia interminável do Haiti inspirou o músico no início dos anos 1990, o país do
15

Emblemático Esposito (2002, p.6): “(...) o ataque terrorista hoje em dia mais temido, porque o menos
controlável, é aquele bacteriológico (...)”.
16
Para os vírus emergentes, ver Ernesto Burgio, “COVID-19: the Italian Drama. Four avoidable risk
factors”. In Wall Street Journal – Science and Technology, 21 April 2020. Disponível em: <
https://wsimag.com/science-and-technology/61967-covid-19-the-italian-drama >.
17
Canção gravada em 1993, no disco Tropicália 2, de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Letra disponível
em: < https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44730/ >.
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Caribe inspirou a política externa do Governo Lula. Em 2004, o governo brasileiro
concordou em participar de uma missão de paz das Nações Unidas (MINUSTAH)18 e
em ser a sua força motriz. A missão durou 13 anos (até 2017) e o Brasil enviou o maior
contingente militar. Comandada por um país do "Sul Global", a missão concedeu às
forças de manutenção da paz o direito de usar a força para impor a paz19.
A participação brasileira na missão da ONU foi o cadinho de um movimento
ambivalente de modernização do Exército brasileiro: a sua nova perspectiva global, por
sua vez, impulsionou-o de volta para o cenário político nacional. Existe uma relação de
"ida e volta" entre o Brasil e o Haiti, entre as bindovilles de Port au Prince e as favelas
do Rio de Janeiro, entre as favelas da Maré (a de Marielle Franco) e Cité Soleil. As
favelas do Rio de Janeiro foram. ao mesmo tempo. o campo de treino para os
contingentes militares brasileiros mobilizados no Haiti e o espaço onde a aprendizagem
"haitiana" foi aplicada quando voltaram. Para os oficiais e soldados entrevistados pela
socióloga Izadora do Monte, a situação doméstica é mais chocante do que a estrangeira
e, em contrapartida, a experiência internacional é mais "real" do que a doméstica 20.
Essas "idas e vindas" impulsionaram não só a evolução das experiências de "guerra
real" e de "novos materiais" vividas no estrangeiro, mas também uma verdadeira
escalada das intervenções domésticas. Bolsonaro também explicou o que essa missão
significava para ele: "No Haiti, tínhamos uma forma de compromisso: qualquer
elemento com uma arma de guerra, os militares disparavam dez, quinze, vinte,
cinquenta tiros e depois iam ver o que tinha acontecido. Resolveram o problema
rapidamente”21.
São os oficiais que conduziram essas missões que têm hoje um papel de linha da
frente no governo federal de extrema-direita22. Por exemplo, o general Otávio do Rêgo
Barros, após ter comandado o batalhão brasileiro da MINUSTAH, no Haiti, liderou a
grande operação de pacificação do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, no âmbito
18

Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti.
A missão aconteceu no âmbito do capítulo 7 da carta das Nações Unidas que autoriza os capacetes
azuis a usarem a força para manter ou estabelecer a paz e que foi usado quando da primeira guerra do
Golfo. Ver Frouville Olivier. “Le chapitre VII de la Charte des Nations unies. Colloque de Rennes, 50e
anniversaire des Nations unies”. In Politique étrangère, n°4, 1995, 60ᵉannée, p.1047-1049. Disponível
em: < https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1995_num_60_4_4479_t1_1047_0000_3 >.
20
Izadora Xavier do Monte, « Bon Bagay » et « Bandidos » Genre, race, nationalité et les Casques bleus
brésiliens en Haïti.», tese de doutorado, Université de Paris 8, junho de 2019.
21
Citado por Fabio Victor, “Terra Desolada. O que o Brasil deixou para trás no Haiti”. In Revista Piauí,
agosto 2019, p. 18.
22
Em agosto de 2019, 962 militaires integravam o poder executivo. Cf. Gabriel Shinohara, “Número de
militares da ativa no governo cresce 13%”. In O Globo, 5 agosto de 2019, p.7. Ver também Rosângela
Bittar, «Militares titelam o governo como partido». In Valor, 16 janeiro de 2019, p. A6.
19
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da "Garantia da Lei e da Ordem" (GLO) decidida pelo governo da presidenta Dilma
Roussef (do Partido dos Trabalhadores, de Lula) em 2010 e 2012. Esse general é
atualmente (abril de 2020) o porta-voz da Presidência da República. A "pacificação"
desse grupo de favelas é um dos estudos de caso do Exército dos Estados Unidos sobre
o futuro da guerra: "No Rio, em novembro de 2010, foram necessários mais de 3 mil
policiais e militares para acabar (sic) com a violência em toda a cidade que emanava de
uma única favela (comunidade de favelas) das 600 da cidade" (FREEDMAN, 2018,
p.257)23.
Para compreender o que está acontecendo, precisamos colocar essas
transformações dramáticas na perspectiva do que está acontecendo entre a economia da
violência e a violência da economia, no sentido da comparação de Marx e Derrida
proposta por Catherine Malabout: "(...) é evidente que, em Derrida como em Marx, o
pensamento econômico, ou melhor, uma certa relação entre economia e violência,
envolve, de fato, uma crítica da política como origem ou horizonte da violência, e da
redução da violência"24. Tentaremos, portanto, permanecer o mais próximo possível do
"rigor original da crítica marxista" (DERRIDA, 1967, p.175), mesmo que isso
signifique afastarmo-nos dela da mesma forma que, como salientou Maurice MerleauPonty (1955, p.12), "depois, como antes da revolução, o verdadeiro revolucionário, cada
dia, perante cada problema, redescobre o que deve ser feito, navega sem mapa e
olhando ao presente".

Os bárbaros, os selvagens e a inconversibilidade da violência

Como acabamos de dizer, trata-se de identificar a relação incerta que liga e
separa a economia da violência e da violência econômica, para além da falsa oposição
entre política e economia. Para começar, para marcar este debate, mobilizamos três
autores que são muito diferentes uns dos outros não só em termos das suas abordagens,
mas também em termos dos contextos históricos específicos em que desenvolveram as
suas reflexões sobre a fenomenologia da guerra e da violência. Os três autores são Max
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Ver também: Chief of Staff of the Army, Strategic Studies Group, Megacities and United States
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Weber, Pierre Clastres e, finalmente, Etienne Balibar: um sociólogo, um antropólogo e
um filósofo.

Max Weber: a indústria contra os bárbaros

Em seus discursos sobre a guerra de 1914-18, entre outras análises, Max Weber
faz três tipos de afirmações que nos interessam aqui. Primeiro, define a guerra contra a
Rússia como a resposta inevitável a uma ameaça bárbara (russa): "Seria uma vergonha
eterna ter faltado coragem em deixar que a barbaridade russa, a monotonia inglesa e a
tagarelice francesa dominassem o mundo. É por isso que estamos em guerra", disse ele
no limiar do terceiro ano da Primeira Guerra Mundial, num discurso em Nuremberg, em
1 de agosto de 1916 (WEBER apud BRUHNS, 2015, p.88). “O agricultor russo",
prosseguiu Weber, "que possui dez hectares, uma área com que um agricultor alemão
pode ficar satisfeito, pensa que vai morrer de fome porque é um selvagem que não sabe
utilizar ferramentas agrícolas" (WEBER apud BRUHNS, 2015, p.79). No mesmo
discurso, refere-se aos "dois milhões (de soldados russos) que foram feitos prisioneiros,
mais do que todo o exército que, do nosso lado (alemão), estava empenhado contra a
Rússia no campo de batalha". Ter-se-iam deixado capturar se pensassem que estavam a
lutar por um Estado-nação? Na realidade, a maioria deles provinha de povos
estrangeiros oprimidos (pelo Império Russo). A terceira consideração que nos interessa
é a que estabelece a ligação entre a guerra e as relações de produção: "Foi dito que a
indústria amacia o povo e o torna incapaz de lutar. Mas é precisamente a indústria que
nos faz ganhar a guerra” (WEBER apud BRUHNS, 2015, p.80). Ao mesmo tempo, ele
continua, "é o poder da Alemanha que vai decidir o nosso comércio e indústria".
Ouvimos o eco da teoria da violência de Engels: "a introdução da pólvora e das armas
de fogo não foi precisamente um ato de violência, mas de progresso industrial e,
portanto, de progresso econômico" (ENGELS, 1979, p.146).
No discurso do grande sociólogo mobilizado no esforço de guerra do seu país,
encontramos, inicialmente, o uso explícito da noção de selvageria e/ou barbárie como
explicação tanto para o perigo da violência extrema como para a fraqueza do Estado
bárbaro (russo) face às tropas alemãs cultas e disciplinadas. Weber afirma a
superioridade do Estado-nação, que mobiliza um exército civilizado e, portanto,
soldados muito superiores aos (britânicos) Gurkhas, italianos e russos, que para ele nada
mais são do que "carne para canhão" (WEBER apud BRUHNS, 2015, p.80). Por
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último, se é a indústria que decide o destino do conflito, o futuro da indústria depende
do resultado da guerra (e, portanto, da violência). Temos, pois, três elementos: a
justificação da guerra como defesa da civilização contra a barbárie; a afirmação do
Estado-nação como a fase superior de um processo que encontra na indústria tanto o
que é realmente necessário defender como a condição para a vitória.

Pierre Clastres: a guerra dos selvagens contra o Estado

Vamos agora avançar para uma abordagem que tenta fazer uma ruptura radical
com o pensamento ocidental e, portanto, com as guerras civilizadas e industrializadas. A
ideia é apreender a guerra do ponto de vista dos selvagens: os bárbaros não como figura
"retardada" na mesma linha de desenvolvimento, mas os selvagens como uma alteridade
não ocidental. É o que encontramos em Pierre Clastres (2004, p.225), que quis afirmar
uma alternativa radical à etnologia marxista: para ele, "o marxismo é um economismo
(que) reduz o corpo social à infraestrutura econômica”. Se ele considera que o etnomarxismo é "uma nulidade absoluta", acrescenta que ocupa um espaço que o
estruturalismo deixa vazio: "a lacuna é que (o estruturalismo) não fala da sociedade". O
parentesco não é sociedade: "O estruturalismo é como uma teologia sem deuses: é uma
sociologia sem sociedade" (CLASTRES, 2004, p. 214). A sociedade selvagem não é
"uma infância da humanidade" (DERRIDA, 1967, p.158), nem é uma etapa na evolução
dos modos de produção que os oceanos teriam preservado como num tubo de
laboratório, mas uma sociedade organizada contra o Estado e, nessa medida, contra a
inovação dos seus modos de produção. Pierre Clastres (2004, p.223) salienta: "A
sociedade primitiva é indivisível porque não dispõe de um órgão de poder político
separado”. No entanto, para ele, "a economia é gerada pela política, as relações de
produção derivam das relações de poder" (CLASTRES, 2004, p.224). É, portanto, "o
Estado (que) gera as classes". No artigo que dá o título ao livro, Clastres radicaliza a sua
análise da alteridade dos selvagens: se a sua sociedade é contra o Estado (e nesta
medida contra a evolução das relações de produção), é porque está em guerra contra a
inovação, cuja mola mestra é fundamentalmente a troca. A sociedade selvagem é, ao
mesmo tempo, totalidade e unidade. É indivisível porque não permite que nenhuma
figura do Um se desprenda do corpo social para o representar. Para que o "nós" desta
totalidade e unidade se mantenha (indivisível) deve opor-se ao outro "nós", precisa de
guerra: "A guerra é uma estrutura da sociedade primitiva e não o fracasso acidental de
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uma troca que correu mal” (CLASTRES, 2004, p.257). A etnografia de Pierre Clastres
coloca as sociedades selvagens como radicalmente "diferentes" das produzidas pela
evolução ocidental dos modos de produção, e a única forma de compreender isto é
apreender o fato político da sua recusa de autonomia ou determinação econômica: a
verdade das sociedades selvagens é a violência, e a guerra (com as suas alianças) é a
verdade do intercâmbio. De repente, Clastres opera uma crítica pelo avesso do Leviatã,
mantendo uma espécie de autonomia do político: "Hobbes pensava, falsamente, que o
mundo primitivo não é um mundo social, precisamente porque a guerra impediria as
trocas (...)" e é por isso que ele diz que "os selvagens americanos vivem de uma forma
'quase animal'". No entanto, “o erro de Hobbes não faz a verdade de Claude LéviStrauss”. “Para este último – Clastres continua – a sociedade primitiva é o mundo do
intercâmbio: mas confunde o intercâmbio fundador da sociedade humana em geral
(exogamia e proibição do incesto) com o intercâmbio como um modo de
relacionamento entre diferentes grupos” (CLASTRES, 2004, p.267-268)25. A sociedade
primitiva é uma sociedade radicalmente diferente, e isto porque a sua política visa
mesmo manter – através da guerra – essa separação. Por conseguinte, Clastres não se
opõe a Hobbes pelo fato de o Estado ser a condição para a paz (e a troca). Pelo
contrário, diz mesmo que a condição para que não haja Estado é a guerra de todos
contra todos. Onde ele difere de Hobbes é no fato de o filósofo inglês pensar que uma
sociedade que persiste na guerra de todos contra todos não é uma sociedade, que todas
as instituições passam pelo fim da guerra. Para Clastres (2004, p.270), pelo contrário, a
guerra de todos contra todos é mesmo o fato de uma sociedade não só primitiva, mas
sobretudo uma sociedade sem Estado.
O que Clastres propõe é uma espécie de visão positiva da guerra de todos contra
todos, na medida em que esta seria – nas sociedades ameríndias selvagens – a condição
de uma sociedade sem Estado e, portanto, sem as guerras que os Estados produzem.
Estamos, portanto, a falar de uma guerra que "assume o rosto terrorista do imperialismo,
da repressão, da tortura, do domínio de uma raça sobre outra, de uma língua sobre outra,
de um sexo ou gênero sobre outro e, também, de uma certa forma de filosofar sobre
outro"26.
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Para uma crítica a Claude Lévi-Strauss e sua noção de violência e sua relação com a escrita, ver
Jacques Derrida, op cit., notadamente p. 186.
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Catherine Malabou, “Économie de la violence, violence de l‟économie (Derrida et Marx)”, op. cit. p.
303. Cf. Nota 24.
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Étienne Balibar e a inconversibilidade da violência
Numa série de ensaios sobre violência extrema, Étienne Balibar (2010)27 traça
algumas linhas de pensamento capazes de distinguir uma alternativa entre violência e
civilidade. É um esforço notável que nos proporciona um vasto leque de novas leituras e
revisões da filosofia política (ou antropologia filosófica), especialmente do marxismo.
Também aqui vamos escolher três momentos de reflexão: um primeiro baseado numa
leitura da filosofia do direito de Hegel, um segundo sobre as ambiguidades da crítica
marxista à violência, e o terceiro sobre as formas contemporâneas de guerra, aquelas
que se seguiram ao fim da Guerra Fria, após a queda do Muro de Berlim. Em primeiro
lugar, Balibar retoma a noção hegeliana de conversão da violência. Aqui temos uma
abordagem que é o oposto de Clastres. A construção do Estado de direito reprime a
violência na medida em que esta é convertida. As suas dimensões destrutivas exigem
uma transformação em poder dentro das instituições. A violência é transformada em
poder, o poder do Leviatã subindo acima da "guerra de todos contra todos". A história é
o movimento dessa conversão dialética. Nas palavras de Hegel, "a lei do progresso só
domina a história se a história for o processo de conversão institucional, dotando assim
o direito e o Estado de um conteúdo espiritual e de uma legitimidade que vá para além
do mero fato de dominar". É por isso que
toda a interpretação da filosofia hegeliana se joga no confronto
entre o dispositivo conceptual e simbólico que utiliza para
pensar esta conversão (a negação da negação, a temporalidade
da superação das figuras pela sua autodissolução violenta, as
alegorias da cena do tribunal e o sacrifício) e a restrição que
impõe a priori ao reconhecimento de formas de violência
histórica, a fim de preservar o seu significado teleológico
(BALIBAR, 2010, P.103-104).
O que é interessante na releitura de Balibar do conceito hegeliano de violência
convertível é a forma como ele a faz funcionar, por um lado, para mostrar as armadilhas
do seu uso marxista e, por outro lado, para apreender a emergência de novas formas de
violência que seriam inconvertíveis. O que o marxismo faz, recorda Balibar (2010,
p.105), é colocar "o proletariado no lugar do povo e a revolução no lugar do Estado. Tal
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substituição permite trazer para o julgamento o que Hegel, por seu lado, tinha
excluído”. Mas o processo é o mesmo:
Se Hegel excluiu certa violência, foi devido ao seu postulado de
convertibilidade. Os marxistas farão a mesma operação,
substituindo o critério de convertibilidade pelo de ter ou não um
efeito revolucionário: assim, se Marx criticou Hegel por não
levar em consideração a violência da ralé (Pöbel), isso não o
impedirá de, mais tarde, introduzir a referência negativa ao
lumpemproletariado,
apresentado
como
o
elemento
contrarrevolucionário "dentro do povo28.
Tal como a violência revolucionária (contra a dominação) foi justificada, a
violência de lúmpen foi justificada como merecendo a violência de uma revolução que
já se apresentava como dominação. De fato, ao longo dessa operação, a crítica marxista
da violência, embora se separe do liberalismo hegeliano29, acaba no impasse de uma
conversão ainda menos eficaz do que a prevista pela filosofia da história. No final, diz
Balibar, a teleologia da revolução atribui-lhe um estatuto semelhante ou pior do que o
do Leviatã hobbesiano. Em outra palestra, Balibar afirma: "a Revolução é pensada
(ambos) a partir de baixo (e) a partir de cima". Deveria ser "a metamorfose das figuras
históricas da Gewalt", mas acaba por reproduzir a "Gewalt pré-existente" (2010,
p.282)30. Para sair desta armadilha, "seria necessária uma crítica ao marxismo, da qual
a aporia da sua relação com o significado e utilização de Gewalt seria o fio condutor" 31.
No entanto, o próprio Balibar afirma que isto nunca aconteceu "devido à impotência que
o marxismo demonstrou de analisar as verdadeiras catástrofes da história do século XX
(muito diferente da catástrofe final do capitalismo profetizado por Marx) da qual foi
tanto o agente como a vítima: o fascismo e o nazismo, o "socialismo real" e as suas
tendências exterministas, a transformação das lutas anti-imperialistas em ditaduras
ideológico-militares (...)" (BALIBAR, 2010, p.282). Finalmente, Balibar examina a
28
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multiplicação de "fenômenos de violência „inconvertível‟ ligados à globalização, ou
cujas condições são generalizadas por ela". As guerras étnicas que estão a explodir na
Iugoslávia são o ponto de referência para essas reflexões.
Max Weber falou de uma guerra interestatal totalmente interna ao quadro
vestefaliano que acabou por opor – apesar dos seus conflitos internos – a civilização
industrial ocidental aos "bárbaros" cujas limitações não teriam sido apenas técnicas,
mas sobretudo políticas e culturais, porque incapazes de se constituírem como uma
nação, como uma cultura e como uma técnica. Pierre Clastres trabalhou, no impulso do
pensamento de 1968, para desconstruir esse quadro, tentando deslocá-lo radicalmente
no espaço (a floresta amazônica) e no tempo (sociedades primitivas): essa incapacidade
para ele foi, pelo contrário, o resultado de um tipo de política selvagem organizada
contra o Estado: o estado da natureza contra a natureza do Estado. Por último, Étienne
Balibar tenta pensar nas transformações da violência e da política no contexto em que a
desconstrução já teve lugar, logo após a queda do Muro de Berlim e a queda da União
Soviética, com a multiplicação das guerras intraestatais: o seu problema é, portanto, o
de uma violência que se teria tornado inconvertível. Vê-se ao seu carácter "impolítico"
ou "antipolítico" um "curto-circuito entre, por um lado questionando a primazia da
nação (...); por outro, revelando toda uma família de comportamentos e condições de
existência que, em rigor, não são nem públicos nem privados, mas fazem parte de uma
zona cinzenta onde o reconhecimento da individualidade perde as suas regras e os seus
nomes". Essa zona cinzenta seria a condição para uma violência inconvertível que –
dentro do capitalismo globalizado e neoliberal – produziria "homens economicamente
descartáveis".

A zona cinzenta das guerras urbanas

A guerra entrou numa zona de indeterminação que mobiliza, ao mesmo tempo,
os níveis intraestatais, entre estados e supranacionais. Funciona empilhando, como "a
estrutura multicamadas de software, hardwares e redes 'Stack'" (BRATTON, 2005, p.4).
A inconversibilidade da violência aqui significa que já não sabemos o que converter e
em quê.
Já no início dos anos 1990, Hans Magnus Enzensberger (1995, p.83) escreveu:
Temos a impressão de que a luta incompreensível está a ter
lugar longe de nós. (...) Na realidade, a guerra civil já entrou há
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muito tempo nas metrópoles. As suas metástases fazem parte da
vida quotidiana das grandes cidades, não só em Lima e
Johanesburgo, Bombaim e Rio, mas também em Paris e Berlim
(...).
Isto segue-se a uma fragmentação generalizada dos atores. A guerra civil "não é
travada apenas por terroristas e serviços secretos, mafiosos e skinheads, bandos de
droga e esquadrões da morte, neonazis e xerifes negros, mas também por cidadãos
comuns que, de um dia para o outro, transformam-se em hooligans, incendiários, loucos
que comentam assassinatos em série" (ENZENSBERGER, 1995, p.84).
Um professor de psicologia em West Point fala de uma epidemia global de
violência que deriva da precariedade, o que ele chama de "fragilidade social": "A forma
como a violência mediática é bombeada para as favelas é um genocídio. Nesses guetos,
o estímulo da violência veiculada pelos meios de comunicação social corresponde,
moralmente, a gritar „fogo‟ num cinema cheio de gente. Consequentemente, o
assassinato é a principal causa de morte de adolescentes negros do sexo masculino e
25% de todos os homens negros na casa dos vinte anos (nos Estados Unidos) estão na
prisão ou em liberdade condicional” (GROSSMAN apud VISACRO, 2018, p.172)32. O
major Christopher Bowers, do Exército dos EUA, escreve: "O futuro da raça humana é
a cidade; o futuro da cidade é a megacidade, e a realidade da megacidade é o bairro de
lata”. Esta inflexão é paradoxal. Por um lado, podemos ler que "o mundo é menos
violento do que em praticamente qualquer outro momento da história". Mas, por outro
lado, "não é a história toda". Outras formas de violência estão a aumentar: "As questões
complicadas, os assassínios de Estado e criminosos estão frequentemente interligados.
Políticos, polícias e outros funcionários podem estar em conluio com patrões
criminosos, o que torna os seus crimes mais difíceis de desvendar e de tratar" 33. Se
"definimos a guerra através desta dualidade, reconhecendo a sua inescapável violência,
mas exigindo que, pelo menos, esta seja organizada e intencional, os atos aleatórios de
violência ou conflito que são conduzidos sem violência não contam como guerras"
(FREEDMAN, 2018, p.x). É por isso que Muggah e Kleinfeld descrevem as cidades
como "a nova fronteira da guerra" e Lawrence Freedman pensa que "tornou-se razoável
perguntar se as formas mais ferozes de guerra de gangues, ocultas nos bairros de lata
32
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das megacidades modernas, devem agora contar como conflito armado" (FREEDMAN,
2018, p. xviii ).
As megacidades brasileiras constituem o principal teatro dessa evolução e são
objeto de estudos estratégicos e militares. Como dissemos acima, um estudo do Exército
norte-americano olhou, entre outras coisas, para duas cidades brasileiras: São Paulo e
Rio de Janeiro. “Em maio de 2006, quando foram lançados mais de 1.300 ataques por
indivíduos associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e, ao mesmo tempo,
ocorreram motins em setenta e três prisões (em São Paulo)". Ao examinar a situação no
Rio de Janeiro no início de 2017, Robert Muggah perguntou se a violência na cidade
tinha chegado a uma fase em que merecia ser considerada como "conflito armado".
Mais de 6.000 pessoas tinham sido assassinadas em 2016, uma taxa de 41 homicídios
por 100.000 habitantes. A polícia militar esteve envolvida na morte de 920 residentes,
enquanto a taxa de baixas entre as forças de segurança da cidade foi descrita como
sendo superior à dos combatentes em guerras recentes. Ao deslocarem-se para
comunidades com veículos blindados e espingardas de assalto, enfrentaram grupos bem
armados, frequentemente fortificados por antigos policiais que tinham trocado a
proteção por extorsão e, por vezes, com acesso a metralhadoras pesadas e granadas
propulsadas por foguetes. As balas de fragmentação penetram nas paredes dos hospitais
e das escolas" (FREEDMAN, 2018, p.258). Freedman argumenta:
enquanto os países devastados pela guerra civil eram lugares
perigosos para se viver, ainda mais eram muitos países da
América Latina e das Caraíbas que, a rigor, não estavam em
guerra. Esta foi a única região do mundo onde as taxas de
violência letal aumentaram após 2000. Era também a parte do
mundo mais urbanizada, com 80% da população a viver nas
cidades. Cerca de quarenta e cinco das cinquenta metrópoles
mais perigosas do mundo situavam-se na América Latina (2018,
p.255).
O coronel do exército brasileiro Alessandro Visacro descreve a emergência
nestes termos:
Nas megacidades dos países pobres ou em desenvolvimento, os
espaços (anárquicos) regidos pelos seus próprios códigos
sociais, quase sempre impostos de forma violenta e arbitrária, à
margem das regras formais do Estado, dão origem a verdadeiros
protetorados urbanos sem lei - terreno fértil para todo o tipo de
atores armados não estatais (desde facções criminosas a
organizações terroristas). A aguda crise de segurança que afeta
as metrópoles brasileiras, especialmente a cidade do Rio de
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Janeiro, insere-se perfeitamente neste contexto (VISACRO,
2018, p.147-148).
Na França, Alain Joxe fala da emergência de um novo paradigma de conflito
social a que chama guerras suburbanas. Como sinal da "mudança dramática no tipo de
guerra" (BERMAN; FELTER; SHAPIRO, 2018, p.xii), todos citam o general Charles
C. Krulak que cunhou o termo "Guerra dos Três Blocos" e o seu "cabo estratégico":
"num só momento, os nossos membros de serviço vão alimentar e vestir os refugiados
deslocados, prestando assistência humanitária. No momento seguinte, vão separar duas
tribos em guerra - conduzindo operações de manutenção da paz - e, finalmente, vão
travar uma batalha de intensidade média altamente letal - tudo no mesmo dia... tudo
dentro de três quarteirões de cidades"34.
A zona cinzenta da nova guerra é a metrópole onde a violência endêmica das
grandes periferias do Terceiro Mundo e das economias emergentes está a alastrar. Isso
nos remete para o debate sobre a exclusão e o desenvolvimento. Enquanto especialistas
militares e estudos estratégicos tentam captar a tendência de transformação de um
mundo de guerras já em curso, as críticas centram-se no terreno econômico de suporte
dessa inflexão, nomeadamente a globalização, onde o neoliberalismo é uma ideologia
que legitima a exclusão, ou mesmo a produção de massas supérfluas ou
"economicamente descartáveis".
A este nível, podemos portanto formular uma série de questões: será a nova
forma de guerra a atualização pós-moderna das instituições anti-modernas ou a
reorganização das formas de dominação na linha da captura de lutas, resistências e
nomadismo que escapam definitivamente ao espaço estriado do Estado e dos seus
aparelhos de captura? Será que a crise da globalização neoliberal indica uma viragem
autoritária do neoliberalismo ou – pelo contrário – as profundas contradições que os
efeitos dessa captura abrem na governação do capitalismo cognitivo globalizado?

Guerras moleculares?

Como apontamos acima, já em 1991 Hans Magnus Enzensberger via o fim da
Guerra Fria como o início das "guerras moleculares". É a ele que Balibar se refere numa
das suas palestras: "O que é uma guerra que todos sofrem, mas ninguém sofre"? Como
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resultado, a arqueologia da violência de Clastres é novamente mobilizada, mas num
sentido muito diferente daquele que o jovem etnógrafo estava tentando traçar. A
inversão da abordagem hobbesiana da guerra de todos contra todos funciona ao
contrário: o que para Clastres era uma crítica libertária da violência do Estado e das suas
guerras é agora lido como o paradigma da guerra generalizada e do caos que caracteriza
as novas formas de governo. Bertrand Badie escreve: "hoje, para além ou fora do
Estado, as novas guerras fundem-se com o próprio funcionamento da sociedade e estão
desligadas de qualquer centralidade política". A noção de guerra total "muda o seu
significado e aproxima-se da noção de „sociedade guerreira‟ anteriormente desenvolvida
por Pierre Clastres para analisar as sociedades primitivas". Badie pensa que Clastres
definiu as sociedades primitivas como "infrapolíticas" e assim identifica uma inversão
que não tem lugar: "(...) o processo é de certa forma inverso: a guerra não bloqueia a
constituição de uma comunidade política, mas substitui as suas deficiências, ou mesmo
o seu fracasso. Em vez de lidarmos com aquilo a que Clastres chamou a „arqueologia da
violência‟, estamos a assistir a uma reinvenção da mesma conduzindo à sua produção de
uma forma sem precedentes” (BADIE, 2014, p.19). Mais ou menos no mesmo sentido,
Alain Joxe sublinha que existe atualmente "uma inversão do mecanismo de legitimação
da governação em relação ao esquema Leviathan”: (global) a governação baseia-se na
insegurança dos povos, em vez de a soberania do Estado se basear na proteção dos
povos. Curiosamente, esta é também a opinião de um conservador realista como Niall
Ferguson que pergunta: "Pode um mundo em rede ter ordem?” e depois responde:
"Duvido muito" (FERGUSON, 2017, p.394). Em seguida, cita Henri Kissinger que
"assimila a guerra cibernética ao estado de natureza Hobbesiano" (FERGUSON, 2017,
p.397). O neoliberalismo, o poder do mercado e das grandes empresas de rede
verdadeiramente soberanas daria nova vida ao modelo de caos privado como um novo
estado de natureza, no sentido de Thomas Hobbes.
No seu ensaio sobre a radicalização islamista dos jovens nos subúrbios, Alain
Bertho destaca uma passagem muito famosa de Giorgio Agamben sobre "qualquer
singularidade" e depois se pergunta: "Poderia Giorgio Agamben ter previsto que o
destino escolhido das „quaisquer singularidades‟ que se manifestavam contra o Estado
que viu em 1990 seria esta infeliz identificação com um destino divino?” (BERTHO,
2016, p. 99). Bertho diz que "a revolta radical está no fim do projeto revolucionário".
Ernst Kantorowicz disse que as ilusões racistas e nacionalistas eram fruto da
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desfiguração de "uma ideia originalmente venerável e altiva". O problema para ele não
era a dimensão sagrada da violência, mas a sua profanação:
o desencanto do mundo progrediu rapidamente, e os velhos
valores éticos que têm sido objeto de abusos e exploração
miseráveis em toda a parte estão prestes a dissipar-se como
fumo. A eficiência fria durante e após a Segunda Guerra
Mundial, associada ao medo do indivíduo de ficar preso nas
chamadas „ilusões‟ em vez de aderir a „opiniões realistas‟,
eliminou as „superestruturas‟ religiosas ou ideológicas
tradicionais, na medida em que as vidas humanas já não estão a
ser sacrificadas, mas liquidadas (BERTHO, 2016, p.166).
Simone Weil, na sua crítica aos direitos humanos, tinha antecipado essas
reflexões de Kantorowicz. Pier Paolo Pasolini também apreendeu na antiga lei romana a
noção ambígua de Homo Sacer, um homem cuja santidade permitia o assassinato mas
não o sacrifício. É justamente isto que Kantorowicz escreve:
Se a morte do soldado em combate – para não falar da morte dos
civis nas cidades bombardeadas – for despojada de qualquer
ideia que abrace a Humanitas, seja Deus, rei ou pátria, também
será despojada de qualquer ideia enobrecedora de autosacrifício. Torna-se um assassino a sangue frio ou, pior ainda,
assume o valor e a importância de um acidente de viação
político num feriado legal (KANTOROWICZ, 2004, P. 166).
Alain Bertho vê que no terrorismo islâmico "a realização do 'fim das grandes
narrativas' anunciado por François Lyotard atinge as narrativas dos poderes, assim como
as narrativas daqueles que os desafiam" (BERTHO, 2016, p.15). O que nos escaparia
seria o "projeto" revolucionário: a multiplicação da violência inconvertível (na guerra
civil molecular) é na realidade o fato de uma "conversão" religiosa, a do radicalismo
islamista ou dos evangelistas que fornecem as bases eleitorais da nova extrema-direita
nos Estados Unidos da América, de Trump, bem como no Brasil, de Bolsonaro. Mas, no
radicalismo islâmico e na nova extrema-direita, será que não encontramos precisamente
formas de reencantamento do mundo que dão à guerra e ao assassinato uma aura de
sacrifício? Será que estas formas de encantamento não justificaram ou não
determinaram também os excessos totalitários das experiências socialistas ou até
progressistas?
Os esforços de Slavoj Zizek para renovar as grandes narrativas de esquerda e as
suas críticas à filosofia da diferença podem interessar-nos par avançar em nossa
pesquisa. Escrevendo em 2008, Zizek descreve Chávez (e Morales) como "forma
contemporânea da 'ditadura do proletariado': embora interagindo com muitos agentes e
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movimentos, recorrendo ao seu apoio, os seus governos têm obviamente ligações
privilegiadas com os despossuídos das favelas – Chávez é, em última análise, o seu
presidente, eles são a força hegemônica por detrás do seu governo, e embora Chávez
ainda respeite o processo eleitoral democrático, é claro que o seu compromisso
fundamental que os pobres têm. Esta é a "ditadura do proletariado – sob a forma de
democracia" (ZIZEK, 2008, p.379). É um paradoxo muito antigo de simplificações
intelectuais contra o qual Maurice Merleau-Ponty se perguntava: "Mas como pode um
poder, que é uma ditadura contra os inimigos do povo, ser uma democracia plena para o
próprio povo?” (MERLEAU-PONTY, 1955, p.299).
É verdade que Zizek diz que essa experiência pode acabar mal, "no entanto,
como diria Beckett, isto será um 'fracasso melhor'" (ZIZEK, 2008, p.521). Temos aqui a
resiliência de uma grande história! E como ficou essa análise dez anos mais tarde,
quando o país está totalmente quebrado, as pessoas que não estão esfomeadas tentam
fugir e, mais uma vez, a "ditadura do proletariado" parece – como sempre – ser apenas
uma "ditadura" e uma tragédia para os pobres? Vamos ler um dos livros mais recentes
de Zizek. A grande história continua a ser a mesma, mas muito mais explicitamente
cínica. Ele abre o fogo não sobre o regime, mas sobre os críticos: "crítica aos
movimentos progressistas ou governos" porque seria sempre "formulada, em termos
pseudo-esquerdistas, como uma crítica libertária das suas características 'autoritárias'".
Assim, a democracia torna-se um problema, não quando é reduzida a uma ditadura, mas
quando o direito à crítica é realmente utilizado. Que história! Vamos lá ler: "Tal crítica
é a mais pérfida rejeição à mudança radical (sic), que a princípio tem de parecer
'autoritária' na ruptura resoluta com a forma estabelecida". Damos ênfase ao "primeiro":
estamos a falar de um regime (chavismo) que governa a Venezuela nos últimos vinte
anos. Não há problema para Zizek, pelo contrário: "Tomemos o triste caso da
Venezuela. Embora a revolução bolivariana mereça muitas críticas, devemos, no
entanto, ter presente que ela é, nos últimos tempos, vítima de uma contrarrevolução bem
orquestrada, especialmente de uma longa guerra econômica". A sofisticada guerra
econômica é rapidamente explicada e é uma história muito antiga: "(...) os lojistas
tentam obter mais lucro mantendo alguns produtos fora das prateleiras". Não é, como se
pode pensar, bastante banal, mas uma "estratégia elaborada e completa". E esses
obstáculos não são apenas um problema, mas a oportunidade de resolver a ambiguidade
entre "ditadura" e "democracia". Assim, Zizek não perde a oportunidade de perguntar:
"Nestas condições, é uma espécie de terror (rusgas policiais a armazéns secretos,
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detenção de especuladores e coordenadores da escassez etc.) não totalmente justificada
como resposta defensiva?" (ZIZEK, 2017, p.31). Assim, estas "condições" significa –
mais uma vez no marco de um governo que se diz de esquerda – corrupção, torturas,
assassinatos e detenções arbitrárias, a destruição da moeda e de todos os laços sociais
numa guerra muito fragmentada de todos contra todos. (ZIZEK, 2017, p.31)
Na mesma linha, Zizek retoma a ideia de que novas formas de dominação
derivam do pensamento da diferença. Ele se pergunta: "Será que o comunismo não se
reduz assim ao que ninguém mais ninguém menos que Bill Gates chamou de
"capitalismo sem fricções"? Não admira que Negri tivesse recentemente elogiado o
capitalismo digital "pós-moderno", afirmando que já é comunista e que necessita apenas
de um pequeno empurrão, de um gesto formal, para se tornar abertamente tal. Para
dizer: "este mesmo modo de definir o problema faz parte do problema", e o problema
"reside com (os) críticos „pós-modernos‟" (ZIZEK, 2017, p.339). O mesmo Zizek, um
ano antes, na introdução a uma coleção de textos de Mao Tse-Tung, ataca o "reinado do
capitalismo global de hoje, que é o verdadeiro Senhor do mau governo". Ironiza e
coloca no mesmo patamar a Teoria Militar Israelita e a filosofia de Deleuze e Guattari:
"Foi recentemente tornado público que, para conceptualizar a guerra urbana da Força de
Defesa Israelita contra os palestinos, as academias militares das FDI se referem
sistematicamente a Deleuze e Guattari, especialmente a A Thousand Plateaux, (...) – as
palavras de ordem utilizadas são "Entidades Rivais sem Forma", "Manobras Fractais",
Velocidade vs. "Entidades de Guerra". Ritmos", "Terroristas Nômades (...)" (ZIZEK,
2007, p.26)35.
Aqui está a mesma confusão: a nova guerra seria de fato uma forma de guerra
molecular teorizada por Clastres e mesmo por Deleuze e Guattari, da mesma forma que
a "subjetividade qualquer" de Giorgio Agamben constituiria a base sociológica para
uma fragmentação que leva às "conversões" terroristas de jovens da periferia.
No entanto, Deleuze e Guattari dizem que seguem "Clastres quando mostra que
o Estado não se explica por um desenvolvimento das forças produtivas, nem por uma
diferenciação das forças políticas". Com efeito, é o Estado que "permite distinguir entre
os que governam e os que são governados". Também o seguem quando "mostra que
uma máquina de guerra é dirigida contra o Estado". Mas dizem também que "ao
aprofundar este problema, (Pierre Clastres) parecia privar-se dos meios para o resolver".
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Ele tendia a transformar as sociedades primitivas numa hipóstase, uma entidade
autossuficiente” (DELEUZE; GUATTARI, 1980, p.443-444). Assim, "da exterioridade
formal ele fez uma verdadeira independência". Para Deleuze e Guattari, o antropólogo
"permaneceu um evolucionista, e deu-se um estado de natureza". Só este estado de
natureza era, segundo ele, uma realidade plenamente social, em vez de um conceito
puro, e esta evolução foi uma mudança abrupta, em vez de desenvolvimento". Embora a
originalidade da abordagem, a própria ruptura com o evolucionismo, implica "dizer que
o Estado sempre esteve lá" (DELEUZE; GUATTARI, 1980, p.445). A crítica de classe
é radical: "não é em termos de independência, mas de coexistência e competição, num
campo perpétuo de interações, que devemos pensar na exterioridade e na interioridade,
nas máquinas de guerra de metamorfose e nos aparelhos de identidade do Estado, nos
bandos e reinos, nas megamáquinas e nos impérios" (DELEUZE; GUATTARI, 1980,
p.446). A captura pelos Estados contemporâneos ou as tentativas de capturar formas
difusas e moleculares de guerra pós-soberana são feitas com base neste jogo e não
invertendo o esforço filosófico de constituir uma "ciência menor" ou uma "nômade".
A emergência de uma nova forma de soberania ou mesmo fascismo parece
confirmar não a funcionalidade dos conceitos de Deleuze e Guattari de novas formas de
poder, mas sim a incapacidade – ou impossibilidade – do capitalismo de se tornar
deleuziano. As declarações de Zizek durante a crise dos refugiados mediterrânicos
talvez possam ser explicadas nesta perspectiva caótica: "(...) podemos ver o
"proletariado nômade" como um agente apanhado na terrível tensão entre uma posição
proletária autêntica e a tentação populista” (ZIZEK, 2017, p.10). Mas é na América do
Sul que este debate atinge o seu auge, da mesma forma que a afirmação do novo regime
de guerra.
Temos aqui pelo menos mais dois problemas: a crise da grande narrativa e, ao
mesmo tempo, a sua permanência como o próprio terreno de batalha da nova guerra. A
única forma de enfrentar este duplo desafio é colocá-lo de cabeça para baixo: por um
lado, reconhecer que a produção de histórias é, de fato, o cerne da guerra e, por outro,
quebrar esta lógica através de uma tentativa materialista de apreender a nova
composição do trabalho e as suas condições de luta.
David Ronfeldt e John Arquilla, os dois analistas RAND que teorizaram as
netwars, escrevem: "(...) o fator decisivo nas novas guerras globais de ideias será 'qual

38

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
história ganha'"36. A guerra de hoje é uma guerra em rede. O que torna os netwarriors
fortes é a produção de "histórias" ou "narrativas" comuns: os netwarriors mais potentes
não serão apenas altamente ligados em rede e terão a capacidade de se aglomerarem,
serão também mantidos juntos por fortes laços sociais, terão tecnologias de
comunicação seguras e projetarão uma "história" comum sobre a razão pela qual estão
juntos e sobre o que precisam fazer. Estes serão os adversários mais sérios" 37.
Alessandro Viscaro condensa nestes termos: "na era da informação, a batalha decisiva
acontecerá no pouco espaço que separa os dois ouvidos de cada ser humano". Assim,
"ganhar a batalha da narrativa é a atividade dominante" (CORNISH; DONALDSON,
2017, p.211), o problema que tem de ser resolvido não é apenas a inconversibilidade da
violência, mas também a sua "conversão".

Milícias e corrupção

Alain Joxe diz que o ponto-chave a entender é que a interface entre a violência e
a economia é atualmente moldada pela "revolução eletrônica". Nesta interface, ele
coloca duas dinâmicas principais: predação e vício. O vício (a violência da economia) é
a fonte dos mercados cativos que, por definição, permitem os lucros intensos da
predação (a economia da violência). Thomas Gomart (2019, p.267) diz que a ligação em
rede do mundo gera fenômenos paradoxais, como a afirmação de lógicas de poder
estatal e a emergência de atores não estatais influentes; permite tanto a cooperação
como a predação (GOMART, 2019, p. 267). Se a predação é um dos vetores da
acumulação parasitária, o vício não é necessariamente a sua outra dimensão. Pelo
contrário, o vício é uma redução ou desfiguração da cooperação.
Ora, essas dimensões não são de modo algum novas; pelo contrário, são os dois
mecanismos básicos das economias mafiosas que sempre foram capazes de se
enxertarem no tecido do mercado capitalista em doses diferentes. As nascentes da
predação não são neoliberais. Na verdade, o que é novo são as suas implicações
militares e/ou econômicas. Por um lado, temos “a presença conjunta de um conceito
econômico e de um conceito estratégico militar: a predação implica a emboscada, a
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armadilha e a derrota dos concorrentes antes de qualquer concorrência, o que leva ao
cativeiro dos mercados” (JOXE, 2012, p. 62). Gira em torno da dependência, ou seja,
não só de uma procura rígida, em queda e em constante expansão, mas também da
multiplicação dos “modos de proteção dessas redes econômicas que são do tipo que os
proxenetas dão às prostitutas e os chulos aos bares”. Por outro lado, é “este
combinatório (opressão e proteção) que, em tempos, foi privilégio da máfia, com
ambições limitadas aos interstícios dos impérios, que hoje se está a tornar a forma
matricial da procura do lucro numa governação insecuritária” (JOXE, 2012, p.62). Se
Joxe atribui essa inflexão à globalização neoliberal, a materialidade dessa dinâmica é
muito mais profunda e, também, muito mais contraditória com o neoliberalismo e é essa
complexidade que o discurso neosoberanista tenta explorar. É mais profundo no sentido
de que o regime de acumulação de que faz parte implica uma nova relação entre
circulação e produção, entre territórios e empresas, entre trabalho e emprego. É muito
mais contraditório no sentido de que é extremamente difícil compreender as linhas de
classe no sentido de que a relação entre os territórios de circulação e os espaços das
empresas esbate as divisões tradicionais de classe e luta.
A economia da violência na América Latina está a mudar porque o papel dos
territórios foi radicalmente transformado. Numa altura em que os vários países da região
estavam numa trajetória de industrialização, a gestão dos pobres e dos seus territórios
serviu para modular os ritmos da sua inserção num mercado de trabalho cujos motores
eram pelo menos três: formas de neoescravidão nos grandes latifúndios, trabalho de
muito baixa produtividade nos serviços urbanos e, finalmente, inserção na força de
trabalho industrial emergente. Sabemos que esse cenário foi perturbado por uma série
de fatores que impediram a sua evolução em "fases": em primeiro lugar, o êxodo rural
foi muito mais rápido e maciço do que a capacidade real das economias emergentes
para transformar os pobres em trabalhadores. A consequência foi um processo de
urbanização desenfreada de metrópoles cada vez maiores, precárias e fragmentadas.
Nesta fase de urbanização acelerada, a regulação das massas de pobres – que se pensava
serem úteis para a industrialização desejada, mas que eram de fato supérfluas face às
taxas de industrialização efetivamente existentes – foi externalizada para as forças
policiais. A política de dependência (a guerra contra a droga) foi o dispositivo legal e
militar de controle policial que – em troca de conter as massas "supérfluas" dos pobres
urbanizados – tinha "carta branca" para compensar o seu baixo rendimento, pilhando
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uma fração crescente dos fluxos monetários gerados pela dependência (narcotráfico) 38.
A predação e o vício já existiam. É exatamente isso que o perfil de um dos presumíveis
assassinos da Marielle confirma: "Quando era um polícia militar ativo a trabalhar para a
Polícia Civil do Rio, manteve o seu salário de PM e aproveitou-se das operações,
apropriando-se de dinheiro, eletrodomésticos, drogas e armas apreendidas com
traficantes, o que foi chamado de „despojos de guerra‟”39.
Nessa altura, porém, a captura violenta de fluxos pelo aparelho repressivo
apenas dizia respeito a uma parte da riqueza que circulava após a valorização
capitalista. Com a globalização e o fim da Guerra Fria, a integração global dos
mercados não só conheceu uma tremenda aceleração como integrou dois novos
motores: por um lado, a plena mobilização das colossais massas chinesas no processo
de deslocalização industrial; por outro lado, a inflexão cognitiva e logística do
capitalismo global: os fluxos logísticos globais e os ritmos metropolitanos passaram a
ser modelados de forma algorítmica. As massas de pobres nas megacidades latinoamericanas viram desaparecer as expectativas de mobilização salarial e laboral face, por
um lado, à chegada das massas proletárias chinesas ao mercado globalizado da
deslocalização e subcontratação e, por outro, à transformação do próprio capitalismo,
que assim se concentra nas suas dimensões imateriais (cognitivas, intangíveis). Desta
forma, a indústria de computação (GAFAM), mais do que um setor de ponta ou um
núcleo dinâmico específico, é uma indústria que transforma todas as indústrias. É à luz
destas transformações que devemos apreender o que está a acontecer ao nível da
violência e da guerra.
Se o horizonte da futura inclusão salarial se esgotar, o estatuto das massas
"supérfluas" muda radicalmente. Ao contrário de Enzensberger, Balibar ou Alain Joxe e
de uma literatura muito vasta que Engels (1979, p.120) teria qualificado como
"moralista", o capitalismo neoliberal não é um dispositivo de exclusão, mas uma
formidável máquina de inclusão. Ninguém é mais "descartável" e isto na medida em
que todos, a começar por centenas de milhões de trabalhadores chineses, são
mobilizados (e explorados). Na maioria das economias emergentes (e hoje também na
China), essa mobilização já não implica uma homogeneização prévia (a estabelecida
pela disciplina industrial), mas uma modulação infinita da fragmentação e da ligação em
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rede dos fragmentos: todos estão mobilizados, mas continuam a ser pobres e a viver nas
favelas e nas periferias, fora da relação salarial, nas relações de crédito e débito.
O que está mudando e de forma radical é a modalidade de controle das massas
de pessoas pobres: já não é a captura de uma fração da riqueza que circula após a
valorização que está em causa, mas sim uma valorização que tem lugar diretamente nos
fluxos de circulação territorial e virtual. Esta mudança paradigmática, que faz das redes
territoriais e virtuais os espaços de mobilização de mão-de-obra e fluxos de
desempregados, é o cenário de uma incrível inflexão da economia da violência,
especialmente com o aparecimento do fenômeno que, no Rio de Janeiro, foi chamado de
"milícias" no final dos anos 1990. Trata-se de uma mudança no modelo de predação
policial. Já não se trata de regular os pobres apenas através da guerra contra a droga e,
com base nisso, capturar uma fração dos fluxos monetários gerados pela dependência
(da droga), deixando o controle dos territórios às várias facções (comandos) do
narcotráfico (localizados em quase todas as favelas e periferias). O desafio consiste em
controlar diretamente os territórios e todos os fluxos de valorização. Tendo começado
com o encontro entre a máfia do jogo ilegal e os grupos paramilitares que constituíam
os esquadrões da morte dos anos 1970, durante a ditadura militar, as milícias são
compostas por policiais das diferentes forças (Polícia Militar, Polícia Civil e mesmo
Polícia Federal) ativas, reformadas ou expulsas, bem como ex-militares e bombeiros
militares: com as milícias, a dependência já não é (apenas) química – ligada ao consumo
de diferentes substâncias ilegais – mas de circulação produtiva em geral.
No território, a distribuição de gás, água mineral e eletricidade, televisão a cabo
e sinais de internet, mototáxis, transportes informais ou mesmo transportes fluviais são
domínios das milícias40. Mais recentemente têm vindo a desenvolver o mercado
imobiliário, com a incorporação de terrenos, a construção de edifícios de vários andares
e a venda de apartamentos a crédito41. Em alguns territórios, as milícias têm a sua
própria plataforma, em vez da Uber. Todos os habitantes têm de pagar um imposto, ou
seja, uma proteção que é a lei do terror: assassinatos, torturas, desaparecimentos
forçados, violações e cemitérios clandestinos.
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As "milícias" estão no centro e já não se encontram à margem dos processos de
valorização. São hoje dispositivos biopolíticos para a pilhagem das vidas dos pobres e
estão em plena expansão42. Este boom parece ser alimentado tanto pela inflexão da
violência na economia (o papel crescente dos fluxos, a expansão da dependência: já não
a dependência química das drogas, mas a dependência cognitiva dos smartphones)
como também pela economia da violência (o papel direto e indireto da predação na
evolução dos modos de controle e mobilização dos pobres). Estamos assistindo a uma
transformação da economia da violência, que está a submergir a violência da economia.
As milícias não são uma governação neoliberal, mas o fruto da sua crise: da sua
incapacidade de satisfazer as bases sociais. Resta, portanto, a hibridização do Estado
patrimonialista e empresarial e da economia mafiosa, nas infinitas modulações da
corrupção. A evolução das relações entre a polícia e a criminalidade organizada, por
um lado, e entre a máfia e os representantes políticos, por outro, leva-nos a parafrasear o
pedido de Solzhenitsyn de uma nova abordagem: “Quem da polícia (os chechenos) e
dos mafiosos tinha reeducado o outro?” (apud GOMART, 2019, p.131).

Defacement

A nova guerra é caracterizada por, pelo menos, duas dimensões: por um lado, o
futuro da guerra não é um conflito do Terceiro Mundo ou algo como um cataclismo
global, mas uma guerra que Cornish e Donaldson (2017, p.x) retratam “como um
complexo de pressões, desafios, perigos e ameaças entrelaçadas”: já não é uma “Guerra
Mundial” mas, sim, um Mundo de Guerra. Por outro lado, essa "nova" guerra já está
acontecendo: “o desafio estratégico global pode ser mais um continuum do que um
momento ou acontecimento discreto” (CORNISH; DONALDSON, 2017, p.227).
Depois de ter afirmado que “a forma mais não-estratégica de enviesamento de
confirmação: como não conhecemos o futuro, assumiremos que o futuro é o que
conhecemos” (CORNISH; DONALDSON, 2017, p.6). Citam uma declaração de
Donald Rumsfeld:
Relatórios que dizem que algo não aconteceu são sempre
interessantes para mim, porque, como sabemos, existem
42

Um relatório descreve suas atividades na Amazônia onde mais de 300 pessoas foram mortas em
conflitos fundiários nos últimos 10 anos e se refere às “Máfias do Ipê”. Human Rights Watch, “Rainforest
Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil‟s Amazon”, 17 septembre 2019.
Disponível em: < https://www.hrw.org/pt/report/2019/09/17/333886 >.

43

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
"conhecimentos conhecidos"; existem coisas que sabemos que
sabemos. Sabemos também que existem "incógnitas
conhecidas", ou seja, sabemos que existem algumas coisas que
não sabemos. Mas também há "„unknown unknowns’ – os que
não sabemos desconhecer (apud CORNISH; DONALDSON,
2017, p.276).
Assim, Cornish e Donaldson dizem que o desafio atualmente enfrentado pelos
governos e pelos planificadores estratégicos é precisamente o do "desconhecido".
Sabemos como esse "desconhecido" poderia ter se tornado um "falso conhecido": as
armas de destruição maciça que deveriam existir no Iraque de Saddam Hussein e que
foram utilizadas para justificar a segunda guerra do Golfo. No entanto, os autores citam
outro caso em que o desconhecido aparece de uma forma diferente, e é o caso do Brexit:
“um jogo estratégico que muda com consequências mais involuntárias do que alguém
imaginava: ninguém fez planos sobre um resultado de „licença‟... e o país é atirado para
o caos" (CORNISH; DONALDSON, 2017, p.214).
A nova guerra parece, assim, ser o resultado de uma guerra molecular que
aparece como: “um espectro de conflitos” (DEL MONTE, 2017, p.153) ou uma série de
“fraturas e conflitos violentos muitas vezes confusos parece ser agora uma opção para
uma multiplicidade de atores, organizações e mesmo pequenos grupos, cada um
perseguindo os seus próprios objetivos” (CORNISH; DONALDSON, 2017, p.14). As
dimensões caóticas dessa inflexão são, pelo menos, duas: por um lado, dizem respeito
ao pensamento estratégico e militar; por outro, são mesmo o resultado de conflitos em
que é cada vez mais difícil decidir sobre a relação de amizade (e, portanto, de
inimizade).
Vamos tentar compreender melhor o caos do pensamento militar.
Lawrence Freedman cita o General David Barno que escreve que, “na sequência
da relativa certeza de doutrina, treino, tática, adversário e terreno conhecido da Guerra
Fria, os nossos militares de hoje operam, de certa forma, sem conceito de guerra e
procuram desesperadamente uma nova „teoria de campo unificado‟ de conflito”43. Dez
anos mais tarde, podemos ver que essa busca continua a ser desesperada, como
encontramos na polêmica pública entre um oficial militar superior francês e a sua
hierarquia. O coronel François-Régis Legrier, comandante da Task Force Wagram, no
Levante (de outubro de 2018 a fevereiro de 2019), criticou veementemente o método e
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os resultados da coligação internacional na guerra contra o Estado Islâmico. Num artigo
publicado pela Revue Défense Nationale (RDN), criticou a guerra por procuração e a
abordagem voltada para a supremacia tecnológica:

são necessários quase cinco meses e uma acumulação de
destruição para vencer 2.000 combatentes que não têm nem
apoio aéreo, nem meios de guerra eletrônicos, nem forças
especiais, nem satélites. [O problema é que] “as nações
ocidentais não tiveram a vontade de enviar 1.000 combatentes
(...) e poupar a população a vários meses de guerra. [Pior ainda,]
“apanhados entre a decisão de Trump de se retirar do Nordeste
sírio e a boa vontade das Forças Democráticas Sírias (SDF), (os
ocidentais) não encontraram outra solução que não fosse
intensificar os bombardeamentos (...) comprometendo assim o
futuro desta província a longo prazo. [Isto significa:] “A
libertação de uma região só pode ser conseguida ao preço da
destruição das suas infraestruturas (hospitais, locais de culto,
estradas, pontes, casas etc.)44.
É um grito contra as guerras que não são capazes de produzir vitória e não são
capazes de motivar os seus soldados no terreno. Alain Joxe também escreve que os
soldados ocidentais “não querem morrer em vão”. O que a guerra difusa produz são
vitórias que soam como derrotas: “Só uma visão global do problema teria permitido
delinear uma estratégia global e evitar a observação de que Daech está a reaparecer
onde foi expulso há dois anos”45. A resposta ao artigo será, em primeiro lugar, retirá-lo
do site da RDN e, nas páginas do Le Monde, uma entrevista com o Major-General
Serge Cholley:
A natureza dos combates em zonas mega urbanas ou
densamente povoadas causa perdas graves nas fileiras dos
atacantes e danos colaterais que são sempre demasiado
elevados. Partindo do princípio de que a opinião pública
ocidental está disposta a aceitá-los e aos seus governos, para as
justificar, há que ter em conta que a guerra não se ganha só com
derramamento de sangue, mas que se combate essencialmente
no domínio da informação, das percepções e da influência46.
Um pouco mais tarde, o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, General
François Lecointre, participou no debate, sublinhando: “Estamos a travar guerras em
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que não há paz” e, ao mesmo tempo, “a destruição em nome da destruição não faz
sentido”. Mais precisamente, “temos de admitir a ideia, nas guerras de hoje, de que
nunca conseguiremos uma vitória militar retumbante”47.
A guerra é, portanto, uma guerra de histórias, de histórias que contam, como
dizem Ronfeldt e Arquilla, e, ao mesmo tempo, é interminável, precisamente uma
guerra de tipo policial, que exclui batalhas decisivas, negociações, inflexões, e isto na
medida em que a paz e a guerra, amigo e inimigo, já não estão separados e são
continuamente misturados. “Já não existe um modelo dominante para a guerra futura,
mas sim um conceito difuso e um leque de possibilidades especulativas” (FREEDMAN,
2018, p.xxi). Os estudos estratégicos contemporâneos, bem como a sociologia militar,
são assim atravessados pelos esforços para se apreender essa condição híbrida e o
surgimento de guerra intraestatais (BERMAN; FELTER; SHAPIRO, 2018, p.x). No
entanto, essas dificuldades resultam da crescente indeterminação do estatuto de amigo e
inimigo. Entramos assim na segunda dimensão do caos: tal como já não sabemos o que
é a guerra, já não sabemos como separar amigos de inimigos. Alexander Galloway e
Eugene Thacker – utilizando o debate de Ronfeldt e Arquilla – falam da desfiguração da
inimizade como consequência da guerra em rede, em que a enxameação não tem
“frente, nem linha de batalha, nem ponto central de vulnerabilidade”. Assim, está
dispersa, distribuída e, no entanto, em constante comunicação, “em suma, é um inimigo
faceless, ou um inimigo despojado de 'faceabilidade' enquanto tal" (GALLOWAY;
THACKER, 2007, p.66-67). As técnicas de reconhecimento facial estão a propagar-se
e, paradoxalmente, estamos a assistir à derrota do inimigo. Para Galloway e Thacker, a
inimizade torna-se assim uma “interface” (2007, p.64).
Uma situação caótica que encontramos na maior parte dos estudos estratégicos
dos conflitos contemporâneos. É o caso da Al-Qaeda, do Isis e do Hamas: “estão a
competir simultaneamente um contra o outro, bem como contra o ambiente em que
estão a operar, a hiper competição resultante é o elemento básico e subjacente ao
conflito de novos paradigmas” (GALLOWAY; THACKER, 2007, p.133). Com o
mesmo cenário sírio como referência, o antropólogo Alain Bertho descreve a
circularidade das clivagens nestes termos caóticos: “Em julho de 2015, a Turquia
decidiu bombardear (um pouco) Daech para melhor (realmente) travar uma guerra
contra os curdos, precisamente aqueles que diariamente enfrentam o Estado islâmico no
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terreno (...)” (BERTHO, 2016, p.199). Podemos encontrar outro exemplo desta
circulação de posições de inimizade no livro de Berman, Felter e Shapiro onde
descrevem como “as despesas de reconstrução dos EUA no Afeganistão perpetuaram a
violência que este país procurava acabar”. Os empreiteiros, que eram frequentemente os
próprios senhores da guerra, conspiraram com insurretos para extorquir dinheiro ao
esforço de desenvolvimento. Numa tentativa de descrever esta situação, os
investigadores falam de “uma mistura complexa de atores benevolentes e malignos" que
estão "todos metidos numa só grande sopa” (2018, p.156).
Encontramo-nos totalmente na zona cinzenta da indistinção entre amigo e
inimigo. Como não pensar no homicídio de Marielle e às detenções de seus supostos
assassinos. Os ex-policiais militares, milicianos, constituem a base social do fascismo
paramilitar de que Bolsonaro é a expressão ontológica e política. Mas os esforços para
evitar a detenção dos “mandantes” mostram que a deriva das milícias também tem outra
dimensão, ao nível de muitas outras esferas dos poderes constituídos. A metástase
produzida pela hibridização dos esquadrões da morte e grupos paramilitares que
controlam os territórios é apenas um sintoma superficial de um câncer muito mais
profundo que se encontra em diferentes esferas de poder e nos diferentes partidos
políticos, tanto à direita como à esquerda. Usando Peter Solterdijk, pode-se dizer que “o
cinismo de cima” se encontra com “o cinismo de baixo”: o cinismo dos dominantes usa
as “máscaras da hipocrisia”, o cinismo dos plebeus é precisamente contra “a comédia do
bom comportamento” (SLOTERDJK, 2019, p.21-2). Ambos convergem na mesma
pilhagem biopolítica das vidas dos pobres e do país.

Haiti, o enigma da política

Conhecemos o Haiti como o terreno ambivalente da globalização no Sul do
mundo. A participação brasileira na missão humanitária da ONU foi o cadinho de uma
requalificação do papel político do Exército no contexto de uma nova guerra. Com os
estudos pós-coloniais na virada do século, o debate sobre a revolução haitiana tinha
experimentado um certo renascimento. O Haiti foi “redescoberto” como o país do
orgulho dos escravos que lutam pela liberdade. A miséria do Haiti é a miséria da
república que não reconheceu e não pôde reconhecer a liberdade dos Jacobinos Negros.
A revolução dos escravos haitianos é o acontecimento impensável da Revolução
Francesa porque torna explícita a oposição entre o republicanismo e a liberdade dos
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escravos, entre a liberdade formal e a marcha da liberdade (TROUILLOT, 1995). A
tragédia do Haiti foi a consequência do compromisso entre a República e a propriedade
privada: a necessidade de renovar o debate sobre o “comum”48.
Mas há outra possibilidade de regressar ao Haiti, lendo uma breve “Nota sobre
Maquiavel”, de Maurice Merleau-Ponty. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o
filósofo francês oferece uma bela reflexão sobre o humanismo que certamente inspirou
Louis Althusser e, especialmente, Claude Lefort. Afirma que o trabalho de Maquiavel é
a base fundamental de um verdadeiro humanismo e de uma política radicalmente
diferente daquela que funciona como uma exortação moral: “Não há humanismo sério a
não ser aquele que espera, em todo o mundo, o reconhecimento efetivo do homem pelo
homem; não pode, portanto, preceder o momento em que a humanidade se dá a si
própria os seus meios de comunicação e de comunhão” (MERLEAU-PONTY, 1955,
p.361). Merleau-Ponty continua a recordar que o problema maquiavélico foi abordado
por Marx. Este último “propôs precisamente, a fim de fazer uma humanidade, encontrar
outro apoio que não os princípios sempre ambíguos”. (Marx) procurado na situação e no
movimento vital dos mais explorados, dos mais oprimidos, dos mais impotentes, o
fundamento de uma potência revolucionária, ou seja, capaz de eliminar a exploração
(MERLEAU-PONTY, 1955, p.362). Assim, a procura de um verdadeiro humanismo
leva-nos a uma verdadeira questão: como “inventar formas políticas capazes de
controlar o poder sem o anular”, um “poder dos sem-poder” (MERLEAU-PONTY,
1955, p.362)?
É ali que vemos o Haiti e a sua revolução esquecida e escandalizada
reaparecerem sob uma luz diferente, para além das clivagens neo e pós-coloniais. Na
análise detalhada do esbatimento das linhas de amizade e inimizade em Santo Domingo,
entre escravatura, colonialismo, conflitos inter-coloniais (entre França e Inglaterra) e
abolicionismo, Merleau-Ponty tira de C.L.R. James o relato do drama dos soldados
franceses enviados por Napoleão para a ilha e que lá perecerão: “Muitos oficiais e todos
os soldados ainda acreditavam que lutavam pela Revolução; veem no dia de Todos os
Santos um traidor vendido aos padres, aos emigrantes e aos ingleses (...). No entanto,
algumas noites, ouviram os negros dentro da fortaleza cantando La Marseillaise, o Ça
ira e outras canções revolucionárias” (MERLEAU-PONTY, 1949, p.359). Os soldados
hesitaram, olhando para os seus oficiais como se lhes dissessem: “Estaria a justiça do
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lado dos nossos inimigos bárbaros? Será que já não somos soldados da França
republicana? E será que nos tornamos instrumentos políticos vulgares?” (JAMES, 2000,
p.275). Esta é a armadilha dos valores: “os mesmos princípios podem servir aos dois
adversários” e, pior ainda, “aplicados numa situação adequada, os princípios são
instrumentos de opressão” (MERLEAU-PONTY 1949, pp. 357-358). Ora, este trágico
paradoxo não é, portanto, o resultado da especificidade colonial, nem da relação da
República “burguesa” com a propriedade privada, já que a encontramos intacta e
igualmente trágica nas águas geladas de um porto báltico da recém-formada União
Soviética:
[...] desde o tempo da comuna de Kronstadt, o poder
revolucionário perdeu o contato com uma fração do proletariado
(...) e, para esconder o conflito, começa a mentir. Proclama que
o pessoal geral dos rebeldes está nas mãos dos Guardas Brancos
(...). [Agora] a divergência está disfarçada de sabotagem, a
oposição de espionagem. [Importa notar que, uma vez
delineadas estas] novas formas políticas, as lutas que a
revolução supostamente deveria superar reaparecem no âmbito
da revolução (MERLEAU-PONTY, 1949, p. 359).
Não foi diferente na Guerra Civil espanhola, onde os estalinistas esmagaram os
anarquistas pela força das armas em maio de 1937, abrindo o caminho para a vitória de
Franco49.
Tanto no Haiti como em Kronstadt ou Barcelona, o perspectivismo não impediu
que “todos lutassem em nome dos mesmos valores: liberdade, justiça” (MERLEAUPONTY, 1949, p. 359). Como disse Rosa Luxemburgo na sua crítica ao bolchevismo, a
crítica às dimensões formais da democracia liberal serve para destruir completamente a
democracia. Pior ainda, no caso da União Soviética, o perspectivismo torna-se absoluto
e, em nome da crítica ao formalismo liberal burguês, o novo poder esmaga não só os
democratas dos combatentes, mas também as famílias dos marinheiros que são feitos
reféns e fuzilados, bem como os prisioneiros”. Stalin só vai manter e generalizar a
mesma prática: “cada detenção (da polícia secreta) resultou em outras, de esposas,
filhos adultos e muitas vezes de irmãos, irmãs e outros parentes” (BERKMAN, 2013,
p.263).
Ora, sabemos que as críticas ao bolchevismo e à URSS não faltaram, desde a de
Rosa Luxemburgo (em 1918) até à de André Gide (em 1936), passando pelas dos
anarco-comunistas (Makhno, Berkman, Goldman). Mas, ainda em 1977, na sua
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contraproposta a uma das edições do seu grande livro sobre Stalin, Boris Souvarine
expressou a sua indignação perante “a intelligentsia francesa, a Universidade, a
imprensa francesa e a publicação (que) durante mais de um terço de século” não queria
ver a realidade do socialismo realmente existente50. Da mesma forma que a vergonha do
Haiti não é específica da república burguesa, a vergonha de Kronstadt não diz apenas
respeito ao bolchevismo. Vemos hoje a mesma capacidade de negação da crítica e a
defesa cega – porque moral – da “esquerda” como um princípio abstrato para justificar
o imoralismo (corrupção) no final51.
O que se pensava ser o trabalho de um partido (bolchevique), de uma destas
facções (estalinismo) num determinado período, foi hoje reproduzido na defesa cega e
sectária dos chamados governos “progressistas” da América Latina. Seja o caudilhismo
militarista de Hugo Chávez que destruiu a Venezuela, a repressão sangrenta dos
movimentos sandinistas na Nicarágua, o peronismo mafioso dos Kirchners, o
desenvolvimento autoritário de Correa no Equador ou a mistura corrupta do
neoliberalismo e do neodesenvolvimentismo do PT e do Lula no Brasil. Mesmo que,
em termos diferentes, isto, por sua vez, produziu imoralismo fascista.
A situação paradoxal em que nos encontramos é, de fato, a do esbatimento das
linhas de amizade e de inimizade, e isto aparece mesmo na convergência da esquerda e
da direita que vimos em ação no terrível caso do assassinato de Marielle Franco. Com
Merleau-Ponty (1955, p.364), podemos insistir na observação: “O problema do
humanismo permanece totalmente aberto”.
O desafio não consiste em tentar resolvê-lo. É necessário tentar mantê-lo aberto,
como fazem as lutas que as multidões continuam a produzir: em Hong Kong contra o
capitalismo cão de guarda chinês, em Argel ou no Cairo contra os regimes militares, nas
rotundas da França, em Quito, Honduras, Chile, nas estradas brasileiras por um
rendimento universal que reconheça a dimensão urbana e logística do trabalho no
capitalismo contemporâneo. É aí, como disse Maurice Merleau-Ponty, que “o
conhecimento e a ação são dois polos de uma mesma existência” (1955, p,20).
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As revoltas dos escravos no Brasil nas ciências sociais e literatura
brasileira (1919-1940)
Valter Zanin1

Notas prefatórias
O texto aqui traduzido foi publicado em 2001 na revista “Razzismo &
modernità” (ZANIN, 2001), a primeira e – até agora – única revista na Itália e em
italiano de estudos sobre o racismo. O artigo era uma primeira síntese de um texto
muito mais amplo, de cerca de 200 páginas, ainda inédito, no qual eram tratados - além
de Jayme de Altavilla, Mário Melo, Alfredo Brandão, Sud Menucci, Dunshee de
Abranches, Evaristo de Moraes, Adhemar Vidal, Jovelino Camargo, Aderbal Jurema,
presentes no artigo – também outros autores que, nos anos entre as duas guerras
mundiais, tinham enfrentado ou mencionado a questão das revoltas escravas no Brasil, e
que não foram incluídos no processo de elaboração final do artigo2. Além disso, no
texto original eram relatados os depoimentos que tinha coletado em 1995 em entrevistas
com o historiador e militante do movimento negro brasileiro Clóvis Moura e com o
velho secretário da Frente Negra Brasileira, Francisco Lucrecio.
As pesquisas que levaram a escrever o texto, do qual foi extraído o artigo, eram
relacionadas com a pesquisa que eu tinha empreendido no início de 1990 sobre o
trabalho forçado e escravidão contemporânea, enfocando, entre outros, o caso da
Amazônia brasileira. Na época, Anti-Slavery International e a Oganização Internacional
do Trabalho (OIT) estimavam estar presentes no mundo entre 250 e 350 milhões de
trabalhadores forçados e novos escravos, ou seja, entre 8 e 11% dos trabalhadores/as do
mundo. Frente tal fenômeno, os estudos escasseiavam: desde o final da Segunda Guerra
1

Valter Zanin é pesquisador e professor adjunto na Universidade de Pádua (Itália), onde coordena o
grupo de pesquisa “Corresponding Society on Contemporary Compulsory Labour”; é membro do Grupo
de Pesquisa sobre o Trabalho Escravo Contemporâneo (Gptec), da UFRJ, e da Unesco Chair on
Sutainable Development (Universidade de Turim).
2 Entre esses outros autores, eram analisadas as obras de: Carlos Lacerda, Pedro Calmon, Viriato Corrêa,
Ernesto Ennes, Jorge Hurley, Osvaldo Orico, Astrojilodo Pereira, Dante de Laytano, Osório Duque
Estrada, Afonso d’Escragnolle Taunay, Caio Prado Júnior, José da Rocha Pombo, Castan, Benjamin
Péret, José Monteiro Lobato.
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Mundial até 2001, ano da publicação deste artigo, à escala internacional, eram
disponíveis apenas uma dezena de estudos que tentavam descrever e estudar
comparativamente em escala global as formas de trabalho não-livre, forçado e escravo
contemporâneo3.
A constatação de tal escassez de estudos em face de um fenômeno relevante
despertou em mim perguntas de pesquisa: como era possivel que as ciências sociais
contemporâneas se desinteressassem, ficassem cegas e mudas na frente à gravidade e
extensão do problema? Quais os fatores explicariam esta omissão?
Então, ao lado de pesquisas de campo sobre condições de trabalho escravo
contemporâneo, comecei a recolher e a estudar materiais e estudos – em italiano,
português, francês, alemão, espanhol e inglês – escritos ou publicados desde o início do
século XIX até o final do XX e dedicados ao tema da escravidão, sua crise, herança e as
formas de trabalho forçado. No que pertence ao caso brasileiro, comecei, entre 1994 e
1995, a tentar identificar e coletar escritos e depoimentos de escravos e ex-escravos no
Brasil, a fim de publicá-los em uma possivel antologia que eu tinha pensado a partir do
exemplo da grande coleção de depoimentos e escravos dos EUA realizada por George
Rawick4, seguindo a sugestão do seu mentor político, C.L.R. James - autores que, com
seu foco sobre o papel central da transformação de baixo para cima da ordem social e
das subjetividades afroamericanas5 e operárias foram para mim um ponto de referência
e de partida para processar pesquisas nesses terrenos.
3 Devo salientar que nem estudos sobre formas de trabalho forçado após as abolições formais da
escravidão, mesmo focandos em casos, setores e áreas geográficas específicas, eram numerosos. A
situação tem mudado desde a segunda metade da primeira década do século XXI e hoje a literatura tem
crescido consideravelmente. Sobre as diferenças entre as categorias de trabalho não-livre, forçado,
escravo, escravo contemporâneo, e as conseqsüências para analise e estatimativas do fenômeno, remeto a:
ZANIN, 2017.
4 George Rawick tem coletado e organizado a edição em 41 volumes das testemunhas escritas e orais dos
escravos e ex-escravos estadunidenses: RAWICK (ed.), 1972 e anos seguintes. Apresentei o projeto da
coleção das testemunhas escritas dos escravos brasileiros em 1995, no XXXII World Sociology Congress
do International Institute of Sociology, organizado pela Universidade de Trieste e pelo Istituto di
Sociologia Internazionale di Gorizia, Itália. O texto do paper foi em seguida publicado: ZANIN, 1998.
5 Alerto que neste texto utilizo “afroamericano” para designar os descentes negros e mulatos dos
deportados africanos em todo continente americano, norte, centro, sul e ilhas; para contextos nacionais
especificos, emprego “afrobrasileiro”, “afroestadunitense”, etc. Dado que as contruições sociais do
racismo são diferentes nos diversos paises americanos, no caso brasileiro, onde o racismo fenotípico é
dominante, diferencio “afrobrasileiro” de “negro”. Claramente, todos seres humanos são
afrodescendentes, como já parte da antropologia fisica do seculo XIX tinha reconhecido, mas aqui a
referência é feita para grupos de descendentes de fluxos migratorios - forçados e (semi-)livres - com
diferentes conotações socias de massa, portanto no texto aparece também o termo “eurobrasileira”.
Oscilações no uso dos termos “afrobrasileiro” e “negro” se encontram nos textos dos intelectuais
brasileiros do periodo aqui analizado: enquanto os intelectuais mais proximos do movimento negro
empregavam o termo “negro”, aqueles que, por exemplo, parteciparam do congresso organizado por
Gilbertro Freyre, passam a utilizar o termo “afrobrasileiro”.
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Minha hipótese era que a negação e remoção da subjetividade de escravos, exescravos, trabalhadores em várias formas forçados e dependentes eram constitutivas do
aparelhamento das modernas ciências humanas e histórico-sociais, fortalecendo
mecanismos de defesa – dos quais o mais macroscópico é o racismo científico, mas
também, mais sutilmente, o enrijar-se das ciências sociais no formalismo e na estática
dos fenômenos sociais –, e arriscando para ver colocadas em crise as próprias categorias
cada vez que se abrisse um espiráculo para tal subjetividade. Essa hipótese não
contemplava qualquer mito do outro (RELLA, 1978), pelo contrário, tentando quebrar a
alternativa entre uma reconstrução “internalista” e uma “externalista” da história da
antropologia (mas também a alternativa se aplicaria às outras ciências humanas e
histórico-sociais) proposta por George Stocking (STOCKING, 1985, p. 340-343), se
refazia à lição de Michail Bachtin, criticamente retomada por Carlo Ginzburg
(GINZBURG, 1976, p. XIV-XV): análise da circulação entre culturas “altas” e “baixas”
e, portanto dos seus pontos de recíproca, não simétrica, adaptação, tradução, omissão, e
por conseqüência abrindo para a análise da polifonicidade de fontes, textos, mas
também das práticas.
No artigo aqui apresentado, não tinha incluído reconstruções das trajetorias
biográfico-intelectuais específicas dos autores analisados, nem das relações deles com
os militantes do movimento negro a eles contemporâneos ou da influência das reflexões
desses intelectuais na empresa negra da época, limitando-me a uma análise textual dos
escritos desses intelectuais, procurando identificar ambiguidades, ambivalências,
aporias – às vezes fruto da polifonicidade dos textos – nas suas tratações das revoltas e
resistência dos escravos no Brasil. A identificação destas aporias, ambivalências e
ambiguidades não era na minha intenção o resultado de uma projeção retrospectiva
nesses textos das aquisições seguintes e atuais dos estudos científicos e da elaboração
militante sobre as temáticas em questão, mas de uma subjacente – e na verdade não
explicitada claramente no artigo – comparação dos textos analisados com as obras na
mesma época produzidas por C.L.R. James e W.E.B. Du Bois, que representavam os
pontos mais avançados e articulados da reflexão panafricanista e marxista sobre esses
temas – o que não implica que essas obras não apresentem por sua vez aporias, mas
estas são deslocadas em nós problemáticos correspondentes a perspectivas e trajetorias
mais amplas e aprofundadas de emancipação.
O artigo é apresentado, com menores alterações, em sua versão original, como
testemunho de um percurso de pesquisa; as modificações introduzidas pertencem apenas
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ao fato que eliminei dessa versão algumas notas dirigidas para o leitor italiano nas quais
explicava o sentido de termos como “quilombo/quilombolas”, “calhambolas”,
“senzala”, “nagô”, “malês”, “mascate”, “eito”; também não atualizei nem incrementei
as referências bibliográficas, que também estavam principalmente relacionadas aos
textos objeto de análise –de fato, as referências bibliográficas foram até reduzidas, de
acordo com as indicaçoes da presente revista de não utilizar as notas de rodapé para
indicaçoes bibliográficas; no caso de inclusão de algumas atualizações em notas de
rodapé, elas são devidamente sinalizadas entre parênteses; a titulação dos paragrafos foi
também parcialmente modificada. As citações de trechos de obras de autores brasileiros
dos anos 1920 e 1930 são reproduzidas mantendo a ortografia original.

Schio (Itália), 27 de maio 2019
Valter Zanin

A emersão do discurso sobre as revoltas dos escravos

Entre a proclamação da Primeira República (1889) até o golpe de estado de
1937, a tensão existente entre teorias jurídicas liberais e teorias racistas produziu, de um
lado, a implementação de um quadro jurídico formalmente liberal, enquanto, por outro
lado, iniciou um persistente questionamento da igualdade que o direito formalmente
instituia. Contemporaneamente, intelectuais e políticos brasileiros operavam para incidir
no perfil demográfico do país, confrontando-se sobre as políticas migratórias e sobre
qual deveria ser a melhor composição racial para a República. A solução, para os
problemas raciais e demográficos do país, que veio a ser ideologicamente dominante
nos anos 1920, foi aquela do progressivo branqueamento da população. Para intelectuais
como Oliveira Vianna, os cruzamentos sexuais multirraciais teriam ao final tornado
dominantes os traços psíquicos e físicos do componente para eles evolutivamentre mais
avançado e forte do qual o mestiço era resultado: o branco6.
6 O ponto de ruptura entre um prevalente paradigma biologico e a emerção de um paradigma culturalista
para o tratamento das relações raciais no Brasil é frequentemente indicado nas obras de Gilberto Freyre
dos anos Trinta. Freyre diferencia as categorias de cultura e raça, mas o biologismo mantém em sua obra
um peso relevante, assumindo uma torsão decididamente neolamarckista, segundo a qual as mutações
devidas à ação do ambiente são hereditáveis. Mesmo elogiando a mestiçagem brasileira, Freyre acha que
somente graças à plasticidade sexual do colonizador lusitano, e ao violento arbítrio que caracteriza o
patriarcado na colônia, as culturas européia, africana e ameríndia se fundiram. Oliveira Vianna e Gilbero
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Os estudiosos das relações raciais no Brasil têm destacado como a separação
entre a população de origem africana e aquela de origem europeia se complexifica
quando observados os espaços de mobilidade social gozados por mulatos e mestiços.
Todavia, as figuras do mestiço e do mulato também tinham sido carregadas de traços
negativos já durante o período do escravismo imperial e depois percebidas como
obstáculos de tipo biológico e demográfico à transformação do Brasil em um país
moderno mesmo após a crise do escravismo legal. No Brasil, até o fim dos anos 1920, o
peso das teorias racistas importadas da Europa foi notável, ainda que não se possa falar
de uma mera repetição ou acolhimento acrítico, mas de reelaboração local de tais teorias
(SKIDMORE, 1976).
Enquanto a figura do mestiço e do mulato, a partir do último quarto do século
XIX começam a ocupar de modo crescente as páginas de literatos e cientistas
brasileiros; enquanto cresce a reflexão sobre a contribuição lusitana e dos imigrantes
europeus para a história do país – os africanos presentes no Brasil e seus descendentes
negros custam a chamar a atenção intelectual para si. A figura do afro-brasileiro,
enquanto associada à condição de escravo, é marginal na literatura brasileira de 1800, à
diferença da figura do indígena ameríndio, representado como orgulhoso e pugnaz
defensor da própria liberdade e indócil ao jogo escravista, elevando-se a emblema da
independência do Brasil da metrópole portuguesa - embora a escravização dos
ameríndios tivesse existido (e ainda se perpetuasse às vezes) em todas as Americas, e
embora a esta escravização no caso brasileiro tivesse tido proporções tais de representar
o único caso nas Americas de séria concorrência aos monopólios metropolitanos do
tráfico africano7.
Até a escravidão tinha existido como uma realidade de sujeição racial, a elite
brasileira pouco tinha se preocupado em pensar as implicações da presença negra no
país: promover o trabalho e evitar a indisciplina e a revolta, eram esses os fundamentos
da política dominante em relação aos escravos e seus descendentes livres ou libertos.
Freyre compartilham o problema da possível construção do Estado moderno em um país por longo tempo,
e ainda persistentemente, refratário aos ordenamentos do Estado liberal: ambos identificam no poder das
famílias patriarcais coloniais o núcleo de tal diferença que teria que ser valorizada e modernizada para
consentir o desenvolvimento do Estado segundo cadências adequadas à especificidade brasileira. Sobre a
obra de Freyre nos anos Trinta, ver: ARAÚJO, 1994.
7 Me refiro à redução em escravidão dos índios e não as outras formas de servidão dos mesmos, como a
mita, a encomienda, a peonaje. Para a definição de escravidão, como diferente de outras formas de
trabalho forçado, remeto a PATTERSON (1982). Também, me refiro aqui as escravizações dos índios
pelo colonizadores, e não as formas de escravidão difundidas entre os índios das Americas antes e depois
da Conquista, nem aos casos, as vezes relevantes, de escravização de negros pelos índios. Para o caso
brasileiro, ver: MONTEIRO (1994).
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Após a abolição legal de 1888, os afro-brasileiros, e sobretudo os negros, começam a
ser vistos como problemas de higiene social e como obstáculos a um projeto que queria
o Brasil um país europeu.
Mesmo pendendo por uma reconstrução internalista do desenvolvimento das
transformações paradigmáticas das ciências sociais, George Stocking, a propósito da
torsão “racial” que a categoria de “civilidade” experimentava na primeira metade do
século XIX na França, observa:
Assim como era surta no século XVIII, a ideia de “civilidade” era vista como
a meta a qual todo o gênero humano era destinado, e foi de fato usada
frequentemente para dar conta das evidentes diferenças raciais. No século
XIX, porém, muitos começaram a ver na civilidade a realização peculiar de
certas “raças” […] A maior parte dos historiadores da ideia de raça tem
sublinhado a relação que esta ideia teve com o pensamento político europeu e
tem privilegiado a pesquisa das suas origens europeias, “raça” era em uma
medida muito mais extensa a expressão das posturas em relação aos povos de
pele escura e de modo particular daqueles de pele negra [...] Em um nível
social mais vasto a coisa foi vista também sob a ótica de uma reação
defensiva à ideia de igualdade da parte dos grupos cuja superioridade de
classe tradicionalmente indiscutida estava para ser golpeada pelas
transformações sociais do século XIX. Mais precisamente, alguns autores
tem sugerirdo que a ideia de raça surgiu como ideologia defensiva quando,
ao final do século XVIII, o escravismo e o comércio dos escravos começaram
a ser seriamente atacados [...] a sanguinosa história de São Domingos devia
ter induzidos muitas pessoas a se perguntarem com Chateaubriand: «quem
poderá perorar agora a causa dos negros depois dos crimes que eles tem
cometido?»” (STOCKING, 1985, p. 79-80, tradução nossa, cursivo nosso).

Paradoxalmente, o escravismo como sistema hierárquico não exigia a
elaboração de um sistema ideológico racista coerente, com o qual informar as práticas
de inferiorização dos trabalhadores afro-americanos: para isso, as instituições
escravistas eram suficientes. Mesmo sendo na moldura da construção da organização
escravista colonial que as imagens degradantes do outro subiram uma potente torsão e
aceleração - são melhor as tentativas, frequentemente bem sucedidas, de colocar em
discussão a hierarquia social escravista da parte dos escravos e dos libertos a filtrar
como resposta um racismo mais virulento – e às vezes supostamente “científico” –
daquele anteriormente presente. O enrijecimento das formas de exclusão demonstra o
medo dos dominantes e a fragilidade do colonialismo no momento de sua máxima
expansão. Tal enrijecimento é, de fato, sucessivo à crise dos sistemas escravagistas
americanos e das derrotas que zulus, daroêses sudaneses e exército abissínio infligem às
tropas europeias na África.
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As grandes revoltas dos escravos brasileiros que, todavia preocuparam seus
contemporâneos, foram em seguida removidas da literatura e do discurso público dos
políticos e das elites exatamente no período da campanha abolicionista, na qual
prevaleceu uma imagem do escravo passivo, vítima dócil a ser salva da brutalidade
senhoril. A tradição cultural construída pelos intelectuais brasileiros entre as duas
guerras mundiais indica na obra do médico Nina Rodrigues, Os Africanos no Brasil
(RODRIGUES, 3. ed. 1945)8, o início de uma reflexão científica sobre o peso social e
da contribuição cultural dos africanos-brasileiros. Rodrigues trata as revoltas negras em
termos de patologia criminal, sem esconder a satisfação que a repressão delas tivesse
evitado o perigo de se voltar a um primitivismo constituivamente incapaz de progresso
civilizatório - cujo exemplo nas Américas era o Haiti9. O próprio Haiti, que nasce da
primeira revolução sucedida dos escravos afro-americanos na Santo Domingos francesa
do final de 1700, assim como o modelo de relações raciais nos Estados Unidos, formam
as duas grandes configurações comparativas para os intelectuais brasileiros da Primeira
República. Assim, o Haiti independente e atrasado se torna o exemplo daquilo que
teriam conseguido os ex-escravos livres da tutela das raças superiores, removendo
completamente o processo de isolamento internacional que o Haiti independente teve
que enfrentar10. O retorno à produção comunal de pequena escala por parte dos exescravos era vista como incompatível com a ideia dominante de progresso e reevocava o
pesadelo de análogas pretensões avançadas pelos mesmos escravos brasileiros durante o
processo de abolição. Quanto aos Estados Unidos, a ideologia subjacente à teoria do
branqueamento pregava o fato que nesse país os afroamericanos eram mantidos como
um elemento isolado, permanecendo como uma ameaça para a civilidade
norteamericana, enquanto no Brasil a questão negra tendia a desaparecer e a ser
absorvida através da mestiçagem. O recorrente confronto da própria situação interna
8 Os ensaios de Nina Rodrigues sobre as revoltas afro-brasileiras que compõem este livro são de 1906,
mas o livro foi publicado apenas em 1932. Sobre o trabalho e a herança científica de Nina Rodrigues,
ver CORREA, 1982.
9 A respeito do quilombo de Palmeres, Nina Rodrigues escreve: “O sentimento de simpatia pela mísera
sorte dos negros escravizados [...] a justa admiração pelo valor e denodo com que Palmeres soube
defender-se ... tem fascinado a muito historiadores e publicistas que, na exaltação da República [dos
Palmares], quase chegam a lamentar o seu extermínio [...] A todos os respeitos menos discutível é o
serviço relevante prestado pelas armas portogusêsas e colonias, destruindo de uma vez a maior ameaça
à civilização do futuro povo brasileiro, nesse novo Haiti, refratário ao progresso e inacessível à
civilização, que Palmares vitorioso teria plantado no coração do Brasil” (RODRIGUES, 1945, p.136137).
10 A obra fundamental sobre a revolução dos escravos do São Domingos francês foi escrita em 1938 pelo
historiador marxista e pan-africanista C. L. R. James, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and
the San Domingo Revolution (JAMES, 1938).
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com aquela estadunidense e a criação de um mito de ausência de elevada conflitualidade
entre os escravos brasileiros são um sinal da potência de choque da luta dos escravos e
ex-escravos estadunidenses duante a Guerra Civil, e também em seguida, não apenas
nos EUA, mas em todo o continente americano11.
Não obstante as diversas modalidades de abolição, não é certamente segundo
os modelos reciprocamente excludentes, da guerra e do conflito nos Estados Unidos e
da transição pacífica no Brasil, que os escravos dos dois países se emanciparam. Os
escravos brasileiros eram tidos pelos visitantes estrangeiros como entre os mais
insubordinados das Américas. A maior entre as revoltas é considerada aquela do grande
quilombo de Palmares que, resistindo por todo o século XVII as expedições
desencadeadas por holandeses e portugueses, representou, segundo o dito dos
governadores portugueses da época, um perigo equivalente aquele da invasão
holandesa, mas também importante foi a participação, com objetivos autônomos, dos
escravos e dos quilombolas nas grandes revoltas do período da Regência nos anos 1830
e 1840, na Balaiada, na Cabanagem, na Farroupilha; sem contar que o Brasil foi o único
país das Américas a conhecer inssureições urbanas de escravos. Também no período
final do escravismo legal, o abolicionismo desde baixo, que via unidos os escravos e
pobres livres, as fugas em massa de escravos, os incêndios dos cultivos, forçaram a
acelerar a declaração da abolição.
O interesse pelo componente negro na população brasileira e, sobretudo pela
história dos escravos como sujeitos capazes da própria emancipação, e não meras
máquinas passivas de trabalho, cresce nos anos entre as guerras mundiais.
Naquele mesmo período, uma crescente agitação percorre não apenas o mundo
afro-brasileiro da época: como lembra um dos fundadores do primeiro jornal afrobrasileiro abertamente empenhado na questão da luta contra o racismo brasileiro – o
Clarim da Alvorada, fundado em 1924 –, os acontecimentos da Primeira Guerra
Mundial e a revolução russa funcionam como esporas na mobilização dos estratos
urbanos intelectualizados dos afro-brasileiros:
No início d’O Clarim d’Alvorada, comecei a verificar muita coisa acontecida
no processo de discriminação racial nos Estados Unidos [...] As mudanças se
deram pela coragem dos negros que tinham ido para a guerra e viram muitas
11 Também na década de Trinta, o imporante sociologo e historiador afro-estatunidense, além de
militante panafricanasta, W. E. B. Du Bois, se aproxima ao marxismo e escreve Black Reconstruction
in America 1860-1880, a obra fundamental sobre o papel dos escravos e ex-escravos na guerra civil
estadunidense e nos anos a ela seguintes: DU BOIS, 1935.
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coisas que serviram de incentivo [...] Além da influência da Primeira Guerra
Mundial, houve também a do surgimento do comunismo. Os negros
americanos, na França, quando desfilaram separados dos brancos,
começaram a notar que os Estados Unidos eram muito criticados por causa da
discriminação racial [...] Ao voltarem para os Estados Unidos, foram com
outras idéias. Apesar da resitência encontrada, eles tiveram mais impulso.
Isso chegou ao conhecimento da gente daqui. Nós também começamos usar
esses fatos como exemplo” (CORREIA LEITE; CUTI, 1992, p. 38-40).

Anamorfoses, remoções, aporias

Os cientistas sociais contemporâneos da organização do movimento panafricanista não prestaram em geral a devida atenção ao fenômeno, apesar do peso que
em poucas décadas teria assumido no tumultuoso processo de descolonização na África
e de crise do apartheid nos Estados Unidos12. No que se refere ao Brasil, pode-se
registrar uma vasta oscilação interna nos discursos que se desenvolveram entre as duas
guerras a propósito do argumento das revoltas dos escravos: às vezes, no espaço de
poucas linhas, aparecem afirmações estridentes entre eles. Não se trata de tentativas de
elaborar explicitamente o tema das ambiguidades peculiares da formação social
brasileira ou do processo de emancipação – como reivindicará retrospectivamente
Gilberto Freyre a propósito das amplas oscilações conceituais contidas nos seus escritos
– mas da não resolvida presença de aporias, que procuraremos mapear através de alguns
exemplos.
Assim, na deditória que abre seu livro sobre Palmares, o historiador Jayme de
Altavilla fala da resistência de Palmares como de uma “epopéa rubra que remontou os
séculos e ficará perpetuamente na historia da formação do Brasil. Como exemplo da
liberdade aos que esquecem o princípio da igualdade humana e pretendem se impor pelo
dogma da força bruta” (ALTAVILLA, [1931 ou 1932]13). Já nas primeiras páginas, nos
deparamos com uma descrição da população africana que servem de reservatórios de
mão de obra escrava em termos distantes de uma retórica de igualdade: “Nasciam nas
aldeias áridas ou nas margens dos rios mephiticos, devoradores de vidas. Nenhum
12 Entre os poucos atentos ao fenômeno do pan-africanismo é Roberto Michels, que, no seu livro Lavoro
e razza, não deixa de usar tons spenglerianos a esse respeito: “Enquanto, depois da Paz de Versalhes, de
vez em quando, nas mais variadas cidades europeias, os representantes do mundo branco se reuniam para
reconstruir afanosamente o que, em muitos anos de loucura suicída, o mundo branco havia destruído,
despontava no horizonte, ameaçador, o movimento do mundo negro”. (MICHELS, 1924, p. 209, tradução
nossa).
13 A data de publicação do livro de Jayme de Altavilla é indicada em 1931 por Henrique L. Alves
(ALVES, 1979, p. 33). Por contra, Waldir Freitas Oliveira data a publição em 1932 (FREITAS
OLIVEIRA, 1988, p. vii).
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elemento de civilisação os desviava da bestialidade organica do viver […] A pobreza da
terra os tornava mais infimos” (Ibid., p. 8). Também na sequência do livro a
caracterização da cultura dos africanos e dos escravos adota um registro pejorativo:
“compondo uma bizarra e diabolica orchestra, celebravam a victoria do novo principe.
Era a pronunciação evidente da raça, na onomatopéa selvagem de uma natureza tropical,
com toda sua ardentia, com toda sua feracidade e com toda sua volupia. Os vuvús eram
gritos roucos de lascivia” (Ibid., p. 59). A sensualidade irrefreável, mas também uma
suposta irregularidade dos traços somáticos como indícios de animalidade africana
retornam também na descrição das fisionomias dos protagonistas africanos no esboço de
romance que tem junta a reconstrução histórica de Altavilla.
A reconstrução da vicissitude de Palmares em Altavilla responde a uma
intenção regionalista. À pretensão das regiões econômica e politicamente arrastadoras o
Brasil dos anos 1920 - substancialmente o Estado de São Paulo - de terem sido também
historicamente os vetores da civilização brasileira, se opõe a reivindicação da
civilização e da independência brasileiras como obra dos mesmos povos do norte do
Brasil. Altavilla recorda todavia que os colonos brancos “nada sabiam empreender sem
a ajuda do braço desbravador do africano roubado ás paragens nativas” (Ibid., p. 27).
Esta observação, recorrente também em outros autores do período, implica uma
deviação em relação à ideia de branqueamento e da importância da imigração europeia
pelo desenvolvimento econômico e social do Brasil, mas termina por repropor a
imagem do escravo como mera máquina de trabalho.
A suposta primitividade dos africanos impede a Altavilla de colher o
significado de pedido de liberdade expresso dos escravos mesmo quando é ele mesmo a
reproduzí-lo. Assim, referindo-se aos deportados no navio negreiro, ele escreve que
“por mêdo e por desafôgo, os miseraveis dançavam a bambolear sobre as taboas,
cantando velhas e insignificativas canções da terra natal: «Mungo nghiami/Congo,
êh./Mam’ e tu!/Ai u êh! [Amanhã eu vou me embora/para o Congo, ó mãe nossa!]»”
(Ibid., p. 12).
Altavilla fecha o livro fazendo pronunciar pelo Bernardo Vieira de Melo,
comandante geral da expedição final contra Palmares, um apólogo da paz social na qual
acaba-se até por definir como indefesos os escravos, dos quais no entanto o livro tudo
tem descrivido a resistência e a luta militar. Vieira de Mello, enquanto promotor da
revolta separatista contra o Portugal de 1710, é considerado por Altavilla um precursor
da independência do Brasil, que não poderia não ter sido benevolente com o povo do
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futuro Brasil independente. Derrotado e deportado para a prisão em Lisboa onde morre,
“o heróe bebia o ar de liberdade da Serra e revia o exterminio improficuo dos Palmares.
- […] eu combati na primeira linha, contra os negros. Elles me haviam auxiliado no
amanho das terras [...] Eu, por amor á patria e a El-Rey, os destrui […] Elles continuam
a esta hora [...] acorrentados, cavando a terra, regando-a de suor e sangue, preparando o
Brasil de amanhã. Meu filho: não levantes a lamina de tua espada contra essa raça
infeliz e indefesa. Um dia virá em que os homens do Brasil se julgarão todos irmãos e
então não haveránem mais Quilombos, nem mascate, nem nobreza” (Ibid., p. 94-95).
Palmares então sobe a símbolo de uma dupla e antitética exigência: de um lado
a rebelião negra representa a primeira tentativa de independência do Brasil da metrópole
portuguesa, do outro representa um perigo que a mesma civilidade brasileira, ou seja a
dominação euro-brasileira, fosse derrotada. Negado o espaço de um autêntico
reconhecimento da recorrente tentativa de auto-emancipação cumprido pelos escravos, o
papel histórico dos afro-brasileiros permanece limitado às atividades desenvolvidas
enquanto escravos.
Às preocupações regionalistas responde também o texto dedicado pelo
historiador Mário Melo à vicissitude de Palmares, no qual, em poucas linhas, aparecem
as seguintes afirmações contraditórias: “conquanto haja sido um bem para o Brasil a
destruição dos Palmares, cuja permanência constituia grande entrave à administração e
incalculável anteparo ao nosso futuro desenvolvimento, não è possivel recordar essa
página de nossa história sem grande simpatia pelos nêgros que, fugindo à escravidão,
defendêram a liberdade de modo tão heróico” (MELO, 1931, p. 103)14. Melo opõe a
ordem administrativa e o desenvolvimento da liberdade, sobre a qual tece o elogio, mas
cuja repressão se tornou necessária sob a pena da crise da civilização no Brasil. A
simpatia que Melo declara pelos quilombolas esconde de um lado o medo que os
submissos possam romper a ordem constituída e de outro é a reação condescendente do
herdeiro de quem os derrotou. Também em Melo os acontecimentos de Palmares se
entrelaçam com a independência do Brasil, e portanto com a liberdade da metrópole,
que todavia por ser tal, garantindo ao mesmo tempo a existência do estado brasileiro,
não poderia ter sido o legado dos escravos insurretos, que - diz Melo, retomando Nina
Rodrigues - representavam uma ameaça à civilidade, um “nôvo Haiti” (Ibid., p. 110).

14 A parte do livro de Melo dedicada a Palmares também está reproduzida em: MELO, 1935.
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Também em Alfredo Brandão, historiador e arqueólogo de Alagoas,
encontramos oscilações com respeito a Palmares. Os africanos são definidos como
bárbaros, enquanto o processo de civilização parece, em Brandão, passar também pela
capacidade de rebelar-se com heroísmo. Por isto, não obstante a designação de bárbaros
para os africanos, Brandão se distancia dos autores coloniais que viam no quilombo
uma mera congregação de primitivos criminosos:
Esse drama sanguinolento que se desenrolou nas mattas de Alagoas, no
seculo 17, constitue o mais alto feito de heroismo da raça africana, em nossa
terra. É o primeiro protesto do barbaro soffredor, cujos olhos já começaram a
se abrir para a luz da razão, contra a prepotencia e a tyramnia do branco. O
primeiro grito de independencia do Brasil, pode-se dizer, foi vibrado nas
selvas alagoanas pelos negros revoltados [...] pensamos, mesmo que uma
apreciação justa, compativel com os direitos humanos, ainda se acha por
fazer. Sob o ambiente escravocrata […] ante os preconceitos dos brancos,
não è de admirar que os historiadores vissem apenas no quilombo uma
reunião de bandidos, de transgressores que deveriam ser destruidos a ferro e
fogo (BRANDÃO, 1935, p. 60-61).

O processo de civilização que, para Brandão, os africanos experimentaram no
Brasil passa contudo, também para ele, através do papel deles como trabalhadores e
soldados submetidos ao comando do colonizador europeu15. Neste contexto de
explicação, a revolta vem a ser considerada como mero resultado do mau tratamento e
não da dupla condição de deportado e de escravo do africano e de seus descendentes no
Brasil. Brandão se preocupa em circunscrever a rebelião negra somente ao período
colonial, minimizando a intrínseca crueldade do sistema escravista no período imperial.
Brandão acredita que a derrota de Palmares fecha o período das revoltas dos escravos,
ao menos em Alagoas. De fato, Brandão, para o qual o processo de abolição é
totalmente institucional e outorgado do alto, nao deixa de exprimir preocupação pela
sorte e a eventual reação não tanto dos escravos, mas dos latifundiários, os quais porém
em Alagoas, nao se rebelaram contra a abolição, nao obstante “alguns fôssem muito
sacrificados” (Ibid., p. 91). Por fim, invertendo o processo acima reconstruído entre

15 Brandão critica a teoria da suposta tendência natural dos negros para a poligamia e a prostituição,
introduzindo o tema da influência em última instância civilizadora da escravidão: “precisamos distinguir
os barbaros dos selvagens. Entre os primeiros se acham os bantús, os quaes, como os sudanezes, desde
mesmo as idades mais remotas, já tinham estado em contacto com algumas nações adeantadas e é justo
pensar-se que alguns rastilhos de civilização já tivessem penetrado nas trevas da sua barbarie [...] a
licenciosidade amorosa é tanto mais illimitada quanto mais a raça é inferior [...] [os escravos alagoanos]
não poderiam escapar [desta tipologia] se os seus ancestraes fossem os representantes de raças puramente
primitivas, o que, na verdade, não se dá [...] Educado nos preceitos da doutrina christã, o colono alagoano
procurava por todos os meios possiveis evitar em seus dominios tudo o que pudesse ir de encontro á
moral e assim trabalhava para evitar o [sic] prostituição entre os escravos” (BRANDÃO, p. 81-82).
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surgimento e fortalecimento do racismo e crise do escravismo, Brandão afirma que “no
Brasil, com a extincção da escravidão, desappareceu o odio de raça” (Ibid., p. 91).
A importância da participação ativa dos escravos pela crise final do escravismo
custa a ser conceitualizada pela quase totalidade dos autores do período.
Na sua biografia do abolicionista negro e ex-escravo Luiz Gama, Sud Menucci
não pensa que haja substancial diferença, no que se refere à crueldade do sistema, entre
o escravismo de época colonial e aquele vigente no Brasil depois da independência. A
abolição, em Menucci, se torna um momento chave de legitimação do processo de
nacionalização do Brasil: “a mentalidade brasileira, em materia de escravidão, raiava
pela insânia. E uma instituição que determinava o aparecimento desses alarmantes
fenômenos de degenerescência […] que nos punham fóra não só da humanidade mas do
proprio reino animal [...] tinha de morrer [...] A reação contra ela, era a luta pelo direito
de continuarmos a viver como nacionalidade” (MENUCCI, 1938, p. 128-129).
O reconhecimento do abolicionismo como movimento de massa, que todavia
emerge em alguns passos, é redimensionado por uma imagem do escravo como material
humano plasmável ao agrado. Tal imagem não se concilia com a afirmação segundo a
qual a abolição é de fato cumprida antes da sua promulgação legal por causa da
desorganização do trabalho que as fugas provocam, isto é, por causa da atividade
daquelas massas de negros caraterizados por ele pela “vontade amorfa”.
Nos seus ultimos tempos de vida, Gama intensificaria a campanha […] Foi
esta a maneira que notabilizou, pouco depois, aquele formidavel e tremendo
continuador de sua obra, Antonio Bento […] o homen que levantando a
conciêcia e a vontade amorfa dos negros, deflagraria a serie interminavel de
fugas e deserções nas fazendas, e que, desorganizando o trabalho, faria os
senhores se entregarem vencidos antes que o Parlamento promulgasse a leiaurea (Ibid., p. 198-199).

De fato, o juízo sobre as modalidades da abolição resulta ser, para Menucci,
mais negativo do que aquele emitido sobre o próprio escravismo. Referindo-se à falta de
um programa de educação e disciplinamento das massas de ex-escravos libertos, a
abolição vem a ser definida como um erro histórico e politico pelo modo que foi
realizada. Este aparente paradoxo encontra a sua explicação na imagem do negro e do
ex-escravo emancipado como criatura necessitada de tutela e direção, nao autônoma,
não auto-emancipada, em última instância, não adulta. A crítica aos limites da abolição
levantada por Menucci, se argumentada consequencialmente, implica uma visão da
escravidão como sistema protetivo dos mesmos escravos frente os riscos da luta pela
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existência e como dique defensivo daqueles seres humanos socialmente inferiorizados
que o escravismo mesmo cria.
Assegurar os negros no seu inalienavel direito á liberdade […] abandonandoos a si mesmo como bandos inconcientes, tem isso […] todo o aspeto de um
crime muito maior que a escravidão propriamente dita […] Entregues a si
mesmos, sem tutor nem guia, pobres redentos, que só possuiam, como única
força, a alegria da libertação, sem a correspondente noção de
responsabilidade […] fundir-se-iam como neve [...] ao contato com todos os
fatores dissolventes que a sociedade lhes poria no encalço (Ibid., p. 186-187).

O livro de Menucci é, acima de tudo, uma biografia de Luiz Gama, que,
resumindo Menucci assim relata: filho natural de uma africana livre - Luiza Mahin -,
envolvida nas revoltas dos escravos da Bahia, sempre permanecida “pagã” e,
aparentemente, re-deportada para a África; vendido por seu pai para pagar dívidas de
jogo, é comprado no Rio de Janeiro em 1840, onde ele consegue aprender a ler. Depois
de ter obtido uma prova de sua condição de nascido livre, ele escapa da casa de seu
senhor e se alista no exército, onde começa a estudar direito. Expulso pelo exército por
indisciplina, ele encontra um emprego como jornalista. Depois de ter conseguido um
certo sucesso literário, começa a praticar como advogado em São Paulo, dedicando-se
ao resgate dos escravos. Com a intensificação do movimento abolicionista, ele se
tornará um dos principais propagandistas e organizadores da asa radical do
abolicionismo brasileiro.
Para explicar a excepcional trajetória da vida de Luiz Gama, Menucci - que
acabou de explicar como no Brasil nunca se formou um verdadeiro preconceito racial
graças aos “pendores atávicos” dos portugueses à mestiçagem (Ibid., p. 91) - escreve: “a
sua personalidade ele a trazia do berço, nos cromosomas quel lhe transmitira Luiza
Mahin e nos quais a quota de rebeldia tinha singular predominancia” (Ibid., p. 111);
Gama “não desmentia a raça: era nagô puro e dos mais audazes” (Ibid., p. 157); ou,
ainda: “ali estava na tribuna, envergonhando os tímidos, verberando os prudentes, ali
estava na rude explosão da natureza primitiva, o neto da África, o filho de Luiza
Mahin!” (Ibid., p. 160).
Além da herança biológica, Menucci também menciona as rebeliões de
escravos e libertos na Bahia dos primeiros quarenta anos do século XIX: “nascido em
1830, [Gama] encontrou o ambiente carregado de todas as desconfianças, de todos os
temores, de todo o nervosismo que imperaram nesse interregno trágico, que vai da
Abdicação á Maioridade [...] Sobrepunha-se a isso, para a sua terra natal, a atmosfera de
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receios determinados pela série sucessiva de sedições negras, que de 1807 em diante,
vieram periodicamente pondo em sobresalto a Cidade do Salvador” (Ibid., p. 108).
Sobre essas revoltas Menucci escreve:
pode afirmar-se hoje, depois que Nina Rodrigues desfez o preconceito que
parecia proíbir os assuntos negros á indagação nacional, que o Brasil andou
beirando o perigo de vir a ser domínio e conquista da raça preta escravisada.
A luta sustentada contra os quilômbolas, e mais tarde, as insurreições baianas
dos haussás, nagôs e malês, mostram como andámos perto de fundarmos aqui
uma Liberia por antecipação [...] A revolta [de 1835] era sanguinaria e feroz
nos seus intuitos. A repressão portou-se á altura da provocação, em desforra
violentíssima” (Ibid., p. 109).

A referência a Liberia16, um estado independente formado por ex-escravos,
para indicar os perigos de uma possível vitória dos escravos, confirma, como
contraprova, o exemplo asseverativamente negativo do Haiti. Também encontramos
uma avaliação da ferocidade da repressão colonial contra os escravos insurretos como
adequada à suposta ferocidade dos projetos dos rebeldes. Desta forma, viam sendo
indevidamente equiparadas uma repressão de fato e a suposição de como os escravos
poderiam ter se comportado em caso de vitória.
Dunshee de Abranches descreve, em um livro de memórias, sua trajetória de
jovenissimo abolicionista. A dedicatória inicial ao filho revela uma visão linear do
processo histórico e uma apologia aberta do Brasil contemporâneo à redação do livro:
“reconheceste como, de um regímen colonial bárbaro, truculento e ferrenho, pôde surgir
este Brasil que aí está, uno, progressista, pacífico e cavalheiresco” (ABRANCHES,
1992, não paginada)17.

16 Nos anos entre as duas guerras mundiais, Libéria e Etiópia eram os únicos estados independentes da
Africa. A Liberia tinha sido reconhecida como um estado independente em 1847 e seu núcleo formador
era composto por ex escravos libertados procedentes dos EUA. Na década de 1920, a Libéria havia
chamado a atenção da Liga das Nações por causa da persistência da escravidão e do trabalho forçado,
muitas vezes promovidos pelos descendentes dos ex escravos. Estados Unidos, Grã-Bretanha e outras
potências colonias competiram para obter o protetorado da Libéria, mas essa última consegiu evitar esta
colonização, abrindo as portas do país para os inspectores da Liga das Nações. Em qualquer casos, as
potências europeias e americanas que tinham sido forçadas a abolir a escravidão nas Américas durante os
primeiros três quartos do século XIX, já a partir da última decada do século XIX começam a legitimar sua
agressão colonial à África e à Ásia como políticas abolicionistas, apontando a escravidão como sinal de
barbaridade e hipocritamente imputando-a à uma suposta atrasada mentalidade africana e asiática. Este
uso instrumental do abolicionismo não implica que a escravidão, também em formas particulamente
duras, não fosse difundida na época tanto na Libéria como na Etiópia. Por sua vez, as políticas coloniais
na África se concretizam geralmente em uma abolição da escravidão na esfera da produção material e na
sua substituição por formas de trabalho forçado, e com uma manutenção da escravidão na esfera
doméstica.
17 A primeira edição do livro de Dunshee De Abranches, O Cativeiro: memórias , foi publicada em 1941;
aqui utilizo a segunda edição, O Cativeiro (memórias), de 1992.
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Além disso, a parte central do livro de Abranches gira em torno da vicissitude
da revolta da Balaiada, explodida no Maranhão em 1838. Também a Balaiada é lida
como um conflito nacionalista e, nesta dedicatória, exaltada como heróica: “livro escrito
em 1938 para comemorar o cinqüentenário [sic] da Balaiada, a heróica insurreição dos
maranhenses contra a usurpação estrangeira, os atentados dinásticos às conquistas
liberais da Independência” (Ibid., não paginada).
Na continuação do texto torna patente como o julgamento sobre o heroísmo da
Balaiada é muito mais do que atenuado, e pelo contrário marcado por um uso de
adjetivação pejorativa. Abranches chega até a reverter os sujeitos responsáveis pelo
preconceito racial: não tanto os brancos, mas os mulatos e a “gente de cor” são
responsáveis pela intensificação do ódio racial na província. O fato de ter designado os
chefes de família branca como meras vítimas da sedução de mulatas em busca de
ascensão social, permite exonerá-los da acusação de ódio racial, que se torna uma
questão de competição entre mulheres de diferentes pigmentações. A este respeito,
Abranches cita, sem comentá-los, passos de uma carta de Dona Martinha, esposa de seu
antepassado Garcia Abranches, que revela um forte conservadorismo social e político:
«Quando afirmaste, meu marido, […] que a moléstia social, que devorava os
maranhenses, era o oclocracia, prognosticaste bem o que sombriamente os
aguardava no futuro. O mal agora se agravou muito mais com a intromissão
ostensiva da gente de cor na vida política e privada desta infeliz província. Tu
mostraste o erro tremendo de se ter substituído o cativeiro cruento dos índios
pela escravidão violenta dos negros da Costa d’África [...] Esqueceste,
porém, de demonstrar que essas infortunadas criaturas mais cedo ou mais
tarde teriam de vir influenciar sobre a sociedade que supusera explorá-las
apenas como bestas de carga. Surgiram os cruzamentos desiguais. Os amores
da senzala. As ligações escusas. Os brancos não se pejaram de mesclar a sua
raça. E os bastardos pulularam por toda a parte tornando-se em regra seus
mais ferozes inimigos» (Ibid., p. 44).

Se a mestiçagem é vista como causa da tensão social, porque aumenta os
“bastardos” portadores de ódio racial, a rebelião aberta - neste caso, a Balaiada - é
responsável pela acentuação dessas características. Além disso, encontramos novamente
a idéia de que a causa do afrouxamento dos costumes é o resultado da proximidade da
senzala, habitada por africanos, populações bárbaras, portanto licenciosas.
A Balaiada, como todas as lutas civis, […] agravara ainda mais essa
deplorável dissolução de costumes [...] Os escravos ganharam logo as matas,
repudiando o cativeiro. Os fazendeiros e seus feitores, receando as vinditas
dos oprimodos, correram a homiziar-se na capital. Muitos abandonaram
bruscamente esposas e filhas pelas roças na persuasão de que, como
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mulheres, estavam menos expostas aos perigos. Algumas destas, sem a
mínima instrução, embrutecidas pelas práticas licenciosas das senzalas,
entregaram-se levianamente ou por terror a libidinagem dos insurretos ou se
ligaram aos próprios escravos, seus prediletos. Esses amores dos eitos deram
mais tarde ensejo a dramas cruentos e repulsivos (Ibid., p. 114-115).

Abranches não expressa simpatia alguma pelos escravos e os negros se eles se
rebelam, mas apenas se eles se limitam a fugir. A fuga assume um significado de mera
subtração que enceta sem violência o sistema de dominação, mas pode ainda ser vista
como um sintoma de falta de coragem e prova da diferente estrutura de caráter dos
africanos.
A retomada da doutrina comtiana da afetividade da raça africana fortalece em
Abranches a idéia de que os escravos só poderiam ser libertados pela magnanimidade
dos brancos mais esclarecidos, tanto que ele atenua a participação dos escravos no
processo de abolição. Os episódios em que os escravos aparecem como sujeitos do
processo de abolição são redimensionados ou incompreendidos e o anseio de liberdade
parece irracional. Assim, lembrando que o pequeno grupo de abolicionistas a que ele
próprio pertencia valia-se da ajuda de uma jovem escrava de dezesseis anos como
informante, Abranches escreve: “a jovem cativa era de fato uma fanática. Apesar de sua
triste condição social, fora sempre bem tratada pela gente modesta a quem pertencia.
Aprendera a ler e a escrever […] E poucos meses já faltavam para que ficasse livre”
(Ibid., p. 156)18.
O julgamento expresso por Abranches sobre a Balaiada, revolta em que houve
uma grande participação de escravos, é negativo. Ele se refere ao que ele tinha definido
como episódio heróico na luta do Brasil pela independência em termos de mera
“sedição”. Abranches até chega a acusar unilateralmente de ferocidade os habitantes
pobres do interior que tinham rebeldado-se contra os abusos.
Acenando à existência do grande quilombo que participou da revolta de
Balaiada, Abranches não redimensiona, neste caso, a capacidade de organização
autônoma de escravos, mas o julgamento permanece extremamente negativo.
Abranches, embora recordando o fato de que os quilombolas tentaram expandir a
educação dos escravos fugitivos, considera seu líder, Cosme Bento das Chagas, uma
espécie de bandido, descrevendo-o como um “feiticeiro”, termo pelo qual os praticantes
das religiões afro-brasileiras eram designados na literatura que interpretava essas
18 Importante, e única na literatura da época, a registração por Abranches do fato de uma jovem escrava
ter aprendido a ler e escrever. O tema dos casos de escravos brasileiros alfabetizados mereceria pesquisas
específicas.
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religiões como problemas psiquiátricos ou criminais. O termo está mais carregado de
conotações negativas na caneta de um escritor que se converteu, como Abranches, ao
catolicismo.
Estendem-se os saques às fazendas. Os feitores na sua maioria desertam dos
seus postos ou são massacrados pelos escravos, vítimas dos seus maus-tratos.
Para o quilombo do preto Cosme, tipo misto de feiticeiro e de facínora,
acodem em massa os negros, que escapam ao recrutamento dos rebeldes.
Mais de cinco mil calhambolas se concentram assim entre Tutóia e Priá. D.
Cosme Bento das Chagas (eis o nome do chefe africano) intitula-se Tutor e
Imperador das Liberdades Bem-te-vis. Procura formar o seu Império à parte
da insurreição. Dita leis aos seus súditos. Reveste-se para as suas cerimônias
fetichistas das vestes talares roubadas às igrejas das vilas que devastou. Cria
escolas para as crianças e adultos dos seus domínios. Além de cânticos
guerreiros, adota um hino especial para comemorar a independência da sua
raça. Os escravos e os libertos, como profetizara D. Martinha em suas
primeiras cartas ao Censor, acham-se já no direito de tomar parte na política e
na administração do país onde vivem (Ibid., p. 69-70).

Apesar de uma atenção predominante à dinâmica política institucional da
abolição, Evaristo de Moraes, do qual deve ser lembrada a colaboração precoce com o
círculo do jornal afro-brasileiro O Clarim da Alvorada, dedica mais atenção ao
movimento desde baixo dos escravos do que os outros autores.
A abolição resulta da necessidade de evitar um mal maior “se outros fatos não
tivessem concorrido, um só bastaria: - a pacífica revolta dos escravos” (MORAES, 2.
ed., 1986, p. 309)19. A este respeito, Moraes cita uma passagem de Cristiano Otoni:
“«No começo de 1888 a escravidão estava abolida de fato, revolucionarmente:
trabalhava quem queria; todo escravo que abandonava seu senhor achava quem o
asilasse; as autoridades nem tinham força para apreendê-los, nem se atreviam a aplicar
aos acoitadores a pena decretada pela lei de 1885, que continuava a ser letra morta. O
característico da escravidão, que é o trabalho forçado e gratuito, desaparecera.»” (Ibid.,
p. 310). Do ponto de vista da preservação do sistema legal, era uma questão de prevenir
um decurso mais radical desta revolução.
Ao reconhecer a natureza revolucionária da abolição, o problema da
manutenção da ordem política e social continua a ser uma preocupação constante do exabolicionista Moraes. Recordando a importância do quilombo de Jabaquara para o
movimento abolicionista no sul do Brasil, Moraes elogia o líder negro de Jabaquara,
Quintino Lacerda, nos seguintes termos: “sua simpatia, sua dignidade pessoal, sua
19 A primeira edição do livro de Evaristo de Moraes, A Campanha Abolicionista, 1879-1888, é de 1924,
mas aqui utilizo a segunda edição, de 1986.
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coragem davam-lhe o suficiente prestígio para manter no respeito e no trabalho, aquelas
centenas de criaturas, cheias de justificados ódios, de insofridas ambições, de aseios de
toda ordem” (Ibid., p. 218).
Apesar do peso atribuído aos próprios escravos no julgamento sobre os
processos fundamentais da abolição, Moraes cita o protesto dos escravos apenas em
quinto lugar entre as causas que produziram a abolição. Esta última é vista como
derivada, em primeiro lugar, da intransigência do ministro Cotegipe que exacerbou a
repressão de abolicionistas e escravos, provocando uma intensificação da revolta; em
segundo lugar, é mencionada a revogação da pena do açoitamento e o relacionado eivarse da disciplina nas plantações; em terceiro lugar, as exteriorizações anti-escravagistas
do imperador; em quarto lugar, o comportamento das autoridades policiais e judiciais
simpatizando com a causa dos escravos; em quinto lugar, “o protesto enérgico oposto
pelos escravos ao fato da própria escravidão, traduzindo-se por fugas em massa e pelas
exigências de libertação e salário” (Ibid., p. 243). Seguem, como outras causas, em
ordem: a recusa de fato do exército em intervir na repressão 20; a mudança de orientação
de Antônio Prado e dos proprietários paulistas que se orientam para uma emancipação
em curtissimo prazo; finalmente, a transformação tanto sentimental quanto interesseira
da princesa regente em relação ao movimento abolicionista.
Apesar de ter apontado a centralidade da insubordinação dos escravos, Moraes
agora inverte a ordem de preeminência dos fatores que produziram a abolição, de modo
a derivar a “quinta causa” da abolição das outras: “agindo nos espíritos dos escravos os
fatores já lembrados e chegando até ao fundo das fazendas os ecos da agitação
abolicionista, começaram eles, em 1887, a protestar diretamente. Seu protesto consistia,
antes de tudo, em pacífica retirada” (Ibid., p. 247).
Moraes data, de uma maneira aparentemente incompreensível, apenas a partir
de 1887 o protesto dos escravos, que ao invés tinha se manifestado ao longo de toda a
década de 1880. Esta pós-datação permite, no entanto, confirmar, com a remoção dos
20 Normalmente foram crises bélicas a colocar - em uma dúplice entrelçada direção - em crise definitiva
os sistemas escravagistas coloniais americanos: por um lado, desencadeando sublevações de escravos em
direção a formas de guerra revolucionária, como no caso de Santo Domingo, ou - como lembrava Karl
Marx - no caso da guerra civil estadunidense desde 1863, e, por outro lado, subtraindo recursos das
estruturas de controle do trabalho, recorrendo aos escravos como soldados em troca de sua libertação soldados ex-escravos que nem sempre podiam ser reconvertidos para funcionários da ordem estabelecida;
este problema se torna mais grave especialmente durante o período da abolição legal do tráfico negreiro
atlântico, com a redução da possibilidade e importar novos escravos. Também no Brasil o processo
abolicionista foi acelerado pela a recusa do exército (formado, após a guerra contra o Paraguai, em grande
parcela por ex-escravos) de intervir para restabelecer a ordem em frente a crescente insubordinação dos
escravos de plantação.
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episódios de insubordinação, revolta e fuga precedentes, sua tese sobre o caráter
derivado da resistência dos escravos.

Marx nos Palmares

Encontramos a argumentação que sobrepõe e entrelaça uma avaliação do forte
impacto das revoltas dos escravos do período colonial com uma imagem de completa
resignação do escravo no período imperial e com uma reconstrução da abolição como
uma transformação decidida quase que exclusivamente pelas elites nem autores,
influenciados pelo marxismo.
Em 1929, um dos fundadores do Partido comunista brasileiro, Astrojildo
Pereira, escreve uma crítica ao trabalho de Oliveira Vianna, o qual negava que no Brasil
tivesse em algum momento ocorrido a luta de classes (PEREIRA, 1. ed. 1929, 1979)21.
Pelo contrário, Pereira observa que tanto a luta dos índios para o controle da terra como
a rebelião dos escravos, exemplificados em seu discurso por Palmares, eram formas de
luta de classes apropriadas ao período colonial. No entanto, além desta menção, na
continuação de seu artigo, Pereira não analisa mais profundamente as modalidades
específicas desta luta de classes, não menciona outros episódios de revolta nem a
abolição.
Mesmo em autores posteriores, que se referem ao marxismo, a adoção de uma
análise baseada na luta de classes dificulta-se articular em um discurso coerente,
evadindo a questão do seu significado no contexto do modo de produção da escravidão
colonial.
Adhemar Vidal endossa a tese de que os escravos se rebelavam e fugiam
exclusivamente por causa do tratamento excessivamente rígido ao qual eram
submetidos. Além disso, Vidal também acredita que, apesar de ter sido a história de
Palmares escrita exclusivamente por seus inimigos, esta historiografia “faz-lhe inteira
justiça” (VIDAL, 1935, p. 109).
A ambiguidade da posição de Vidal frente a Palmares também é revelada pelo
tom da condescendência paternalista, com a qual ele se distancia de seu caso: “Nem [tal
história] poderá ser lida sem um tal ou qual sentimento de respeito pelo seu caracter e de
compaixão pelo seu destino” (Ibid., p. 109).
21 O ensaio de Astrojildo Pereira, Sociologia ou Apologética?, foi publicado em 1929; aqui remeto a sua
re-edição em PEREIRA (1979).
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Vidal também tenta uma reconstrução fenomenológica das modalidades de
resistência dos escravos em uma escala regional, em que, finalmente, o suicídio e a
reação desesperada e violenta deixam de ser vistos como fenômenos que confirmam a
irracionalidade da psique africana. Mesmo o crime dos escravos é debitado às condições
da vida e não às predisposições comportamentais hereditárias. No entanto, apesar de
suas observações sobre crime e resistência negra até o coração do século XIX, Vidal
compartilha a visão de que durante o Império as condições da escravidão tinham se
suavizado e que os escravos estavam dispostos a aceitar sua condição, tanto assim que
ele afirma que "nos anos proximos da abolição os escravos não queriam mais fugir"
(Ibid., p. 149).
O processo de abolição parece ser ditado por processos exógenos, entre os
quais a reverberação mundial das crises econômicas sociais, principalmente britânicas,
causadas pelo uso industrial das máquinas é absolutamente preponderante: “para mais
de dez mil annos já que o homen era o escravo do homen [...] Em cem annos a
mechanica libertou o escravo” (Ibid., p. 146-147).
Vidal adota um funcionalismo determinista que lê como necessária a
transformação do escravo em um proletário dado um determinado nível de
desenvolvimento tecnológico do capitalismo. Consequentemente, não só as fricções
entre as diferentes frações do capitalismo permanecem nas sombras, mas os processos
em direção à emancipação acionados pelos mesmos escravos e libertos são expulsos da
vista.
No entanto, é acima de tudo a explicação da revolta e da resistência como um
mero efeito dos excessos de brutalidade de tratamento que mostra todos seus limites:
“Se não fossem asperezas de um tratamento felizmente não generalizado e com certeza
jámais deixaria o aconchego môrno das Senzalas […] Passaria alli o resto da vida com
alegria dentro d’alma e o orgulho dentro da humildade ao receber ordens directas do seu
Senhor todo poderoso” (Ibid., p. 134).
Quando Vidal chega para falar sobre a habilidade patronal em dosar o controle
sobre os escravos, assoma-se um inquietante indício, que indica a persistência
subterrânea no discurso de Vidal de um racismo que fundamenta biologicamente a
subordinação do escravo: “Por sua vez [os senhores] mudaram de tactica […] Os
agrados começaram em conta-gôttas imperceptiveis. Nem era preciso que desta forma
agissem os Senhores e Sinhá-Donas, de vez que os seus escravos se deixavam governar
por instincto biologico” (Ibid., p. 148).
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Em vez disso, Jovelino Camargo reconhece o peso da resistência negra dentro
da abolição (CAMARGO, 1935), enquadrando-a, na primeira página do seu ensaio,
como parte de uma tentativa de explicação marxista da história brasileira:
Concretisamos, com este trabalho, parte de uma velha aspiração: - a de
contribuir para a obra de restauração da historia do desenvolvimento da
sociedade brasileira. Paiz atrasado, sem independencia economica, atrelado
ao carro dos imperialismos, semi-colonial, conservando em suas relações de
produção methodos e disciplinas feudaes e escravagistas entremeados com
formulas modernissimas de capitalismo racionalizado, com um proletariado
urbano numericamente pequeno em relação á massa dos trabalhadores
agrarios” (Ibid., p. 153).

Apesar deste programático conjunto interpretativo, promissor e articulado, da
formação social brasileira, no decorrer do ensaio, o movimento independente dos
escravos é contextualizado de tal forma que, no final, prevalece uma explicação
economicamente determinista, em que o papel principal é desempenhado pelo
surgimento de uma burguesia comercial nacional voltada para o mercado interno. Ao
reconhecer a subjetividade dos escravos, esta não se manifesta como um elemento de
crise dentro do sistema escravo, mas como um catalisador para a transformação, vista
como necessária, da escravidão no sistema de trabalho assalariado, ou seja como
projeção dinâmica do comportamento dos escravos em um processo considerado
inevitável.
Aderbal Jurema, que mostra conhecer os temas debatidos no contexto do panafricanismo marxista contemporâneo, citando W.E.B. Du Bois e a revista estadunidense
The Crisis, no seu livro Insurreições negras no Brasil (JUREMA, 1935), ajusta o
problema da persistência do racismo em um nível de apuro incomum nos escritos
brasileiros da época. Julgando que os negros brasileiros, e geralmente todos os afroamericanos, vivem sob um regime de dupla opressão, de raça e de classe, Jurema
reconhece a existência de uma genealogia que não coincide completamente com as duas
opressões. Se, em seu texto, Jurema considera que os interesses relacionados à opressão
de classe são prevalentes, ele reconhece que esses interesses servem como útil
instrumento do preconceito racial.
A subordinação do preconceito racial aos interesses econômicos da classe
dominante colonial e ex-colonial não significa a adesão de Jurema a uma teoria
mecânica e monocausal do nexo entre estrutura e superestrutura. Os fatores de
comando, de dominação sobre a forma de produção, não aparecem em Jurema como
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dados supra-estruturais, mas condição própria da existência da relacão de exploração
escravagista. A aquisição central emergente do material exibido por Jurema, mesmo que
não explicitamente formulada por ele, é a do caráter não secundário do conflito na
definição das relações de produção. Consequentemente, a resistência dos escravos
permeia constantemente o modo de produção escravagista colonial, que Jurema,
seguindo a vulgata do Partido comunista da época, distorce como feudal. A adoção por
Jurema da teoria das diferentes etapas do desenvolvimento cultural para explicar a
substituição dos escravos ameríndios, considerados mais atrasados e nômades, com os
africanos, mais desenvolvidos e pertencentes a sociedades agrárias, revela-se assim um
arredamento teórico. Mantendo operativa no texto uma teoria que oferece peças de
apoio relevantes para a permanência do preconceito contra ameríndios e africanos,
Jurema corre o risco de reduzir, de forma aporetica pelo seu raciocínio, o peso da
resistência ameríndia.
Este arredamento é, no entanto, em Jurema, funcional para a crítica do mito,
elaborado em meados do século XIX para legitimar a escravidão dos africanos, da
docilidade africana oposta à imagem do amerídio orgulhoso defensor da sua liberdade,
indócil ao jugo escravista, além de emblema da independência do Brasil da metrópole.
A crítica desse mito reforça a ideia subjacente do livreto de Jurema, ou seja, a da
genealogia do racismo como produto do conflito ou, melhor, da remoção do conflito
que vê opostos escravos africanos e colonizadores: “fala-se constantemente no
sentimento de rebeldia do indigena brasileiro e no servilismo do homen africano [...]
Desta mutilação visual se originaram os grandes erros sobre o problema negro e a
importancia de sua cultura. Cultura até hoje substimada por quasi todos os literatos do
Brasil” (Ibid., p. 22).
Em Jurema, encontramos a ideia de que não só existe um nexo entre a remoção
das revoltas e o preconceito sobre a inferioridade cultural dos africanos e afroamericanos, mas também uma ideia da existência de um nexo entre revoltas e
desenvolvimento cultural de escravos e ex-escravos. A existência desta última relação é
demonstrada por Jurema graças ao exemplo dos Estados Unidos. O argumento próprio
da cultura conservadora brasileira segundo o qual a escravidão estadunidense foi mais
brutal e férrea que a brasileira é usado para mostrar sob uma luz positiva a existência de
uma cultura afro-americana mais profundamente enraizada nos EUA do que no Brasil.
A existência desta fratura na sociedade estadunidense tinha assustado os intelectuais
brasileiros que tinham elaborado a teoria do branqueamento para evitar que aquela que
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eles achavam uma guerra entre as raças assumisse contornos não governáveis e, ao
mesmo tempo, para garantir, pelo menos no nível da ideologia e das práticas de higiene
social, a subordinação da população de cor à população branca. Consequentemente,
Jurema critica a intensa miscigenação brasileira, considerando-a uma das causas da
suposta fraqueza da cultura afro-brasileira.
Também é revertido o argumento de que a miscigenação com os brancos teria
favorecido o desenvolvimento da população de cor graças à presença dos componentes
hereditários dos europeus; vice-versa para Jurema é nos Estados Unidos, onde ele supõe
existir uma menor taxa de miscigenação, que o “nível intelectual” dos afro-americanos
seria mais elevado: “O negro nos Estados Unidos, nas suas manifestações de rebeldia,
foi mais radical do que o afro-brasileiro. Isto se explica diante da maior segregação que
ele sofria e que contribuio, de maneira evidente, para o desenvolvimento de uma cultura
propria. Daí o nivel intelectual do negro da America do Norte ser superior ao da
America do Sul, onde a miscegenação quasi que aboliu as fronteiras culturais” (Ibid., p.
34).
Essa superioridade intelectual e cultural, no entanto, é função do conflito entre
senhores e escravos, que Jurema pensa ter sido mais agudo nos EUA do que no Brasil,
precisamente por causa da maior dureza da escravidão norte-americana. Existem
algumas limitações nessa reconstrução comparativa. Em primeiro lugar, a taxa de
miscigenação podia ser menor nos EUA do que no Brasil, mas o fator diferencial era
que, no sistema racista dos EUA, também os mulatos eram percebido e discriminados
como negros: uma única gota de sangue africano era o suficiente para ser definido
“nigger”. Em segundo lugar, a cultura afro-brasileira não era menos desenvolvida e
autônoma do que a dos afro-estadunidenses, mas era muito menos valorizada pela
indústria cultural da época e a taxa de analfabetismo dos negros brasileiros era, por
motivos históricos, incomparavelmente mais alta daquela dos negros estadunidenses.
Em terceiro lugar, no que diz respeito à intensidade das revoltas, os escravos brasileiros
não eram menos rebeldes daqueles dos Estados Unidos, que também manifestaram-se
não tanto nos episódios a que Jurema parece referir-se, a saber, nas rebeliões de Nat
Turner e Denmark Vesey, quanto na guerra civil22 e, anteriormente, na guerra entre os

22 A obra de referência é aquela de W.E.B. Du Bois (1935), que fala até de greve geral para definir o
processo de destarticulação do sistema sulista após a declaração de emancipação pelos nortistas ao longo
da guerra civil.
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Estados Unidos e os seminole23. Deste ponto de vista, a comparação do nível de
organização das revoltas estadunidenses com as que eclodiram na Bahia no século XIX
diz muito sobre quais - de acordo com Jurema - foram os momentos altos das rebeliões
dos escravos no Brasil, mas não encontra correspondência em uma análoga insurreição
urbana nos EUA.
Em seu livro, Jurema expõe uma teoria sobre as causas das revoltas, mas acima
de tudo ele tenta uma fenomenologia e um elenco delas. A causa das revoltas que
Jurema identifica reside, como na maioria dos autores que analisamos, nos maus tratos e
nos abusos sexuais. No entanto, a imputação das revoltas ao mau tratamento patronal
não serve aqui para demonstrar um suposto desaparecimento da resistência dos escravos
ou mesmo do ódio racial nos anos próximos da abolição ou no Brasil independente. Em
vez disso, no texto de Jurema, esta tese serve para demonstrar a maior humanidade da
revolta negra em comparação com a ferocidade patronal. De fato, na maioria dos
autores que analisamos, embora falem da brutalidade da escravidão, eles ao final
acabam achando ou fazendo aparecer a revolta dos escravos como sendo sempre mais
brutal do que a dominação branca e senhoril.
A fenomenologia da resistência e da rebelião dos escravos que Jurema expõe é
o primeiro exemplo do gênero na literatura do período e não será retomada que depois
de mais de duas décadas nos estudos sobre os escravos no Brasil. Jurema entende a
importância do constituir-se de uma comunidade escrava24, enquanto a referência a um
23 As guerras do exército dos EUA contra os seminole até hoje não são mencionadas ou, quando estar no
elenco, não são apontadas na literatura sobre as revoltas escravas nos EUA com o destaque que elas
merecem. A identificação destas guerras como os eventos mais sagrentos, intensos, extensos e
prolongados de resistência ativa e armada dos escravos nos EUA, segundos apenas à participação de
escravos e ex escravos na guerra civil, é uma minha hipotese que acho sustentada pela grande parcela de
negros fugitvos ou libertos vivendo com os indígenas seminole e com o fato de importantes chefes
seminoles serem negros. Já em 1898, o historiador itáliano Gennaro Mondaini tinha observado que: “A
guerra contra os seminole da Florida […] não foi que uma caça setenal aos escravos, conduzida pelas
milícias da União contra a tribo índia dos Seminole, os quais tinham dado abrigo à algumas centenas de
escravos fugidos do Sul. A caça impiedosa [...] custou ao país 40.000.000 dolares ou seja oito vezes a
suma paga à Espanha pela aquisição da Florida inteira: o resultado dela foi a captura de cerca de 500
escravos restituidos aos donos deles, cada um dos quais vinha então a custar à União 80.000 dolares e a
vida de 3 soldados brancos” (MONDAINI, 1898, p. 202-203, tradução nossa). Mais recentemente, Sandra
Busatta tem avançado a explicação que a mesma palavra seminole é um estorpiamento na língua
Mushkogee do termo espanhol cimarron (BUSATTA, 1996, p. 56) - isto é, escravo fugitivo que vivia
sozinho ou em comunidades de cimarrones, apeladas de palenques, equivalente ao portoguês quilombos.
[2019: a partir de 2005, foi criado um site dedicado ao chefe negro seminole John Horse, no qual é
publicado interessante material para um revisão da avaliação historiográfica destas guerrras, apontando-as
como a maior revolta de escravos na história dos EUA, (BIRD, s/d.)].
24 A questão da importância da constituição da comunidade escrava e negra ex escrava nos Estados
Unidos e nas Indias ocidentais é antecipada e em boa parte articulada nas obras de W.E.B. Du Bois e
C.L.R. James. Obviamente, a comunidade em questão nada tem a ver com o homônimo conceito de
comunidade (Gemeinschaft) elaborado nas ciências socias e na política européia entre último quarto do
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fluxo de comunicações atlântico e, portanto, a internacionalidade do escravo não é
aprofundada e talvez nem mesmo Jurema perceba a radicalidade da sua indicação. Em
Jurema, encontramos não apenas a importante indicação de que a deportação não podia
zerar o universo cultural dos africanos escravizados nem impedir às suas mentes de
recriar continuamente imagens da África no novo mundo, mas também a afirmação de
que toda a cultura não apenas afro-brasileira e afro-estadunidense, mas afro-americana,
deve ser reinterpretada à luz da aspiração à emancipação e que, deste ponto de vista, não
fazem sentido os tratamentos em termos psiquiátricos e criminológicos dessas culturas:
“O negro jamais se conformou com a sua situação de escravo e jamais se conformará
com a de alugado. Esta revolta de classe e de raça se tem manifestado constantemente
atravez da sua literatura de simbolos, santos e deuses afro-americanos. Nos seus contos
e poesias encontramos sempre a idéa fixa da liberdade” (Ibid., p. 65).
Precisamente a partir desse reconhecimento do caráter emancipatório das
manifestações culturais e religiosas dos escravos e ex-escravos, Jurema polemiza contra
uma visão que reduz a fenomenologia da luta dos escravos pela liberdade para uma
mera guerra de religião, quando não até para a prossecução de guerras de religião
africanas no novo mundo, como em Nina Rodrigues e nos seus discípulos. A este
respeito, deve notar-se a rara sensibilidade de Jurema em compreender os elementos de
emancipação contidos na cultura religiosa: “o sentimento de revolta se servia da religião
para escudo de suas lutas” (Ibid., p. 28).
Em seu livro, Jurema pretende mencionar, em termos resumidos, todas as
revoltas dos escravos ocorridas no Brasil: o elenco é, no entanto, amplamente
incompleto e nem sempre da plenamente conta do impacto da participação dos escravos
nas revoltas. Além do caso de Palmares, as outras “insurreições” mencionadas são: a do
quilombo de Cosme Bento das Chagas na Balaiada, do qual Jurema, no entanto,
compartilhando o juízo de Caio Prado Júnior (PRADO JR., 1953, p. 75-76)25, subestima
completamente a importância; aquelas encontradas nos escritos de Nina Rodrigues, a

seculo XIX e primera metade do XX. De fato, é George Rawick - militante da organização Facing
Reality, liderada por C.L.R. James - que por primo elabora sistematicamente o tema da centralidade da
constituição da comunidade negra escrava como fator de resistência, permitindo superar as alternativas
reciprocamente excludentes que até então tinham caraterizado os estudos sobre os escravos nos EUA, ou
seja aquela do escravo como um revolucionario Nat Turner ou como um submisso Uncle Tom, o
equivalente das figura do Zumbi e do Pai João no Brasil. George Rawick, From Sundown to Sunup: The
Making of the Black Community, Westport (Conn.), Greenwood Press, 1972.
25 A obra de Caio Prado Júnior, na qual Aderbal Jurema se apoia neste (des-)apreciamento da atuação
dos quilombolas na Balaida, é Evolução política do Brasil, publicada pela primera vez em 1933. Aqui
utilizo a re-edição da mesma, de 1953.
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propósito do quilombo do Rio das Mortes em Minas Gerais, e da suspeita da existência
de uma revolta aberta ligada a este quilombo em 1756, e do quilombo de Carlota em
Mato Grosso, destruído em 1770, após uma defesa veemente. De Adhemar Vidal,
Jurema retoma a notícia da existência de um grande quilombo, em Parnaíba, destruído
em 1731 após uma áspera batalha, enquanto Carlos Lacerda o informa da existência do
quilombo Manoel Congo em Vassouras, no Rio, que culminou na revolta de Paty do
Alferes e foi destruído pelo duque de Caxias26. Jurema descreve brevemente também as
revoltas baianas de 1807 a 1835, que representam, para ele, o ponto mais alto das lutas
dos escravos no Brasil. Jurema também lembra a participação de negros e escravos nas
revoltas populares de fevereiro de 1823 em Recife e aquela do quebra quilos em
Campina Grande na Paraíba.
Finalmente, Jurema menciona a revolta selvagemente reprimida da Chibata de
1910, na qual os marinheiros da frota militar, predominantemente negros embora não
mais legalmente escravos, se amotinaram para protestar contra os castigos corporais
infligidos aos marinheiros. Interessante a inclusão da revolta da Chibata em um livro
sobre as revoltas escravas, ainda mais escrito na época. De fato, por décadas após as
abolições formais da escravidão, as penas corporais estivaram legalmente previstas
tanto na marinha militar como mercante não somente no Brasil mas em numerosos
países do mundo, enquanto o tema da escravidão e do trabalho forçado no setor
marítimo era e é um tema praticamente ausente na literatura internacional 27.
Note-se que, na sua lista das insurreições, Jurema cala-se totalmente tanto
sobre a Cabanagem do Pará - que será lida por alguns autores marxistas posteriores
como o ponto mais alto da luta de classes no Brasil pré-republicano -, quanto sobre a
abolição. Este silêncio é uma indicação de que Jurema poderia ter compartilhado o juizo
26 Aderbal Jurema indica em nota como fonte sobre este quilombo as informações tramitadas-lhe por
Carlos Lacerda e menciona a “novela «O Quilombo de Manoel Congo» [...] recentemente publicado
[sic]” (Ibid., p. 47), sem atribuir explicitamente a autoria da novela ao mesmo Carlos Lacerda, que no
entatao a havia publicada sob o pseudônimo de Marcos (MARCOS, 1998).
27 Seria interessante reconstruir se Aderbal Jurema tinha noticia de que o escritor surrealista francês
Benjamin Perét em 1931 tinha sido expulsado do Brasil, inclusive por ter escrito no periodo da sua
permanência no Brasil um livro, não publicado, sobre a revolta da Chibata; o livro foi seqüestrado pela
polícia brasileira e até hoje nunca mais encontrado. Agradeço ao professor Clóvis Moura - que entrevistei
em São Paulo, em 1995 - para essas informações sobre o libro de Perét “L’Amiral Noir” [2019: em 2005,
a “association des amis de Benjamin Péret” deu notícia do descobrimento de quatro paginas do livro de
Perét sobre a revolta da Chibata (KAREPOVS, 2005; PÉRET, 2005). Desde a publicação do meu artigo,
comecaram aprarecer mais estudos sobre a escravidão no setor marítmo; a este respeito me permito
sinalizar o meu livro, I forzati del mare, por ser a primeira tentativa em escala internacional de
reconstrução das formas de coerção ao e no trabalho da marinha mercante internacional do XVI ao XXI
século, montando uma metodologia e eleborando uma estimativa da incidência do trabalho forçado na
marinha mercante até os dias atuais (ZANIN, 2007).]
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sobre a abolição como sendo uma revolução burguesa do alto para baixo, sem
participação negra.
Em torno deste ponto, evidenciam-se os limites da categoria de feudalismo
aplicada pelo marxismo na época para a formação social brasileira. A adoção desta
categoria acabava por produzir visões funcionalistas e deterministas do processo de
proletarização e de disseminação de relações salariais entre a população brasileira no
período entre o Império e a República; assim Jurema escreve: “a jovem burguesia
brasileira era anti-escravocrata para dar o golpe de morte no feudalismo luso-brasileiro.
Visava com a abolição da escravatura enfraquecer o sistema feudal de exploração e
fortalecer a economia liberal do salario” (JUREMA, 1935, p. 51). Pelo contrário,
devem-se lembrar não só as tentativas e os planos para organizar o comando sobre o
trabalho na fase final da escravidão de acordo com diferentes tipos de trabalho forçado e
não assalariado, mas também a tensão entre as áreas do norte em declínio econômico e
áreas do sul altamente dinâmicas, mas marcadas pela expansão do trabalho escravo.
A errônea pressuposição de uma linearidade na sucessão dos modos de
produção, e uma representação simplificada deles, não é certamente limitada somente
ao marxismo brasileiro da época. Vale a pena sublinhar que a crítica destas
pressuposições e simplificações se encontram não em obscuros e esquecidos textos de
Marx, mas nas suas obras principais. No prefácio à primeira edição do Capital, Marx
escrevia: “como a guerra de independência americana do século XVIII dobrou sinos
para a classe média europea, assim a guerra civil americana do século XIX dobra sinos
para a classe operária europea” (MARX, 1989, p. 33, tradução nossa). Marx tinha
repetidamente lamentado a falta de condução revolucionária da guerra pelos Estados do
Norte e saudado com entusiasmo a abertura dessa fase revolucionária após dois anos de
guerra civil, em 1863, quando os Estados do norte tinham declarado a emancipação dos
escravos e aberto para eles as fileiras do exército combatente (MARX; ENGELS, 1971).
No Marx maduro não encontra-se alguma filosofia da história; a análise é sempre
voltada para a identificação do potencial revolucionario. No caso em questão, para Marx
não se tratava de uma revolução burguesa puxada pelo proletariado e pelos escravos,
mas de uma expansão sem precedentes do raio de ação do proletariado sem direitos
junto com aquele que gozava de direitos limitados, tanto que ele observa que, apesar “a
guerra civil americana [ter] tido como consequência [...] uma rapidíssima centralização
do capital [e...] a grande república ter acabado de ser a terra prometida para os operários
emigrantes [...] o rebaixamento dos salários e a dependência do operário assalariado não
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são por enquanto, e por isso falta ainda muito, baixados para o nível normal europeio”
(MARX, 1989, p. 836, tradução nossa).
Apesar de não ter estimado a profundidade do racismo como fator de divisão e
não ter acompanhado o surgimento de novas formas de trabalho forçado voltadas
explicitamente para os ex-escravos nos ex-estados sulistas, em Marx não se encontra
uma análise mecanicista da guerra civil americana típica do marxismo vulgar. Longe de
ser uma luta entre o capital industrial e o regime escravocrata (às vezes definido como
feudal ou semi-feudal por varios marxistas), para Marx a guerra civil é fruto do choque
entre os interesses das elites escravocratas do Sul e o movimento dos colonos (ou seja,
de imigrantes que se subtraiam à perspectiva de se fixar como operários assalariados
nos estados do nordeste dos EUA) rumo ao Oeste, formando, para Marx, elementos para
uma república sobre base não capitalistica de camponeses independentes (mas não
associados), enquanto o capital industrial mais avançado da época - aquele britânico puxava para declarar guerra contra os nortistas; ainda mais Marx interpreta o nexo
dinamico entre grande industria e escravidão transformada capitalisticamente - ou seja
quando os regimes de escravidão americanos se voltam para a sistematica produção de
plusvalia e não a mera erogação de plustrabalho -, sempre tendo em vista a condições
dos trabalhadores, tanto escravos quanto assalariados: “A industria algodeira,
introduzindo na Inglaterra a escravidão dos meninos, deu ao mesmo tempo o impulso à
transformação da economia escravagista nos Estados Unidos, anteriormente mais ou
menos patriacal, para um sistema de exploração comercial. Em geral, a escravidão
mascarada dos operários assalariados necessitava do pedestal da escravidão sans phrase
no novo mundo” (Ibid., p. 822, tradução nossa); e lembrando também que a escravidão
“sem ambages e sem enfeites” é o ideal ao qual tende o capital livre de vínculos. Assim,
por exemplo, Marx observa que “sobre o tratamento dos escravos há uma boa
compilação em Charles Comte, Traité de la Législation [...]. Tem-se que estudar esta
coisa nos particulares para ver ao que o burguês reduz a si mesmo e ao operário, quando
sem empacho pode moldar o mundo a sua imagem e semelhança” (Ibid., p. 814,
tradução nossa).

Considerações finais

A dificuldade de conceituar e falar das revoltas negras está ligada, por um lado,
à tentativa de reintroduzir o componente demográfico e social e a figura do afro82

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
brasileiro, especialmente negro, no discurso e na auto-representação da nação brasileira
e, por outro lado, de expulsar os elementos de desordem e conflito incompatíveis com
uma ideia harmônica de paz social e nação. Resultado desta aporia é a ambivalência de
um discurso que busca incorporar os afrobrasileiros e, em geral, os ex-escravos como
elementos civilizadores e criadores de toda a riqueza material do país - mas enquanto
eles permaneceram escravos - ou a exaltação do seu heroísmo militar, exceto que para
dizer logo em seguida que foi melhor que eles fossem derrotados, isto é, relegando-os
historiograficamente novamente ao seu papel de escravos: um exemplo é a leitura de
Palmares como o primeiro episódio de independência da metrópole, por um lado, e a
contínua ênfase no caráter pacífico dos escravos.
Pode-se dizer que, nos estudos brasileiros do periodo analisado neste artigo, a
oposição das figuras do Zumbi e do Pai João chega até o ponto de ser representada
como chave de leitura contrapondo inteiros períodos históricos, por exemplo, o período
colonial caraterizado por rebeldias escravas contra o período imperial caraterizado por
uma suposta adaptação à escravidao, ou como chave de leitura das diferenças entre
instituições escravagistas e formas de racismo nos EUA e no Brasil.
As aporias, remoções e anamorfoses presentes no discurso sobre as revoltas são
o resultado, de um lado, da falta de elaboração do tema do impacto diário nas
instituições da escravidão por escravos e libertos, e, do outro, da adoção de uma
filosofia da história determinista baseada em uma leitura simplificada e mecanicista das
reflexões marxianas sobre os modos de produção, traindo a lição do Marx maduro, e em
geral do Marx historiador, de acordo com a qual cada formação social sob o impacto do
capital mercantil ou industrial não se trasforma de modo homogêneo e linear, mas
diferentemente a partir das suas proprias bases sociais e contradições.
Ao longo de toda a literatura do período em análise, não se consegue superar a
imagem alternativa do escravo como bárbaro saboteador ou, vice-versa, mero produtor
da riqueza material do Brasil, complicando-a com uma análise das modalidades de autoemancipação que não necessariamente se tornam revoltas abertas. Este vazio não é
preenchido, em última instância, nem mesmo pela produção discursiva de inspiração
marxista, com a exceção parcial de Aderbal Jurema. O atraso na elaboração desses nós
pelos marxistas é ainda mais grave quando se pensa que, no Brasil, o problema do
controle sobre o trabalho parece preceder estruturalmente a questão da forma do Estado.
Mas já bem antes da abolição, os escravos tinham sido capazes de desarticular
várias vezes o comando sobre o trabalho escravo. A longa existência de Palmares, que
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teria atraído a atenção dos historiadores acima de tudo por seu aspecto militar, exerceu
seu próprio poder desagregante sobre a propriedade escravocrata. A este respeito,
Domingo Jorge Velho, comandante das tropas paulistas na expedição final contra
Palmares, escreveu ao rei de Portugal em 1693 que os escravos, devido à proximidade
de Palmares, “andavão já tão dezaforados e soberbos, q- seus senhores não herão
ouzados, nem a lhes falar como taes; q- se o fazião logo lhes fugião pa este Covil; e m.tas
vezes antes, q- o fizessem clamavão tropas dos Palmaristas p a os virem buscar, e roubar
as casas [dos senhores]” (ENNES, 1938, p. 322).
Mesmo mais tarde, a existência de um extenso interior não efetivamente
controlado pelos órgãos de poder coloniais permitiu a criação de quilombos em uma
medida desconhecida nos outros países escravistas, permitindo aos escravos retalhar-se
espaços de liberdade e mobilidade que tornaram cada vez mais difícil a reorganização
do trabalho escravo. Outras formas de ataque ao sistema de trabalho escravo eram
comuns a todos os outros países escravocratas: sabotagem dos instrumentos de trabalho,
descuido das atividades impostas e desaceleração do ritmo de trabalho. Precisamente
esses últimos comportamentos tinham servido a estigmatizar os escravos como
culturalmente inferiores: sua atitude em relação ao trabalho não era lida como parte de
um processo de auto-emancipação e rejeição da subordinação, mas como sinal de
congênita barbárie.
O limite do discurso residia no fato de que este não dava conta da
multiplicidade dos processos de mudança e conflito acionados pelos escravos e exescravos: eles variam do quilombo a revolta, a revolução, as práticas de sabotagem, a
criação de sua própria cultura de adaptação e resistência, até as modalidades microconflituosas, mesmo individuais, como formas de pressão, resistência, adaptação
temporária, mas também, por exemplo, ruptura de embaraço, que representa uma forma
do medo, como no caso da tomada de palavra por Vicente Ferreira que se revelou assim
valioso orador do movimento negro na década de 1920, e do qual fala José Correia Leite
(CORREIA LEITE; CUTI, 1992, p. 59-72).
Embora fosse mais fácil decifrar as revoltas como sinais da vontade de autoemancipação do que o comportamento diário dos escravos, em todas as Américas há
uma tendência para baixar uma cortina de silêncio sobre as revoltas dos escravos. Por
um lado, o estrangeiro e o inimigo interno deviam perder a memória de sua própria
força, por outro, deviam ser removidas evidências que colocavam em risco de quebrar
as lentes que permitiam uma visão amesquinhante e degradante desse estrangeiro e
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inimigo interno. A partir do último quarto do século XIX, embora não tenha ocorrido
sempre uma fusão entre darwinismo social, organicismo e concepção progressiva da
história, se buscava fazer silêncio sobre os fracassos e os possíveis reveses na “guerra
das raças”. Mas a remoção também estava ligada ao preconceito de que as “raças” tidas
como inferiores não poderiam ter afetado profundamente o poder e o caráter da
“civilização” capitalistica ou sobrepor dissonâncias aos áureos agudos da imparável
marcha do Progresso.
Tratar das revoltas significava, por um lado, reaproximar-se da boca do vulcão,
em referência ao qual tinham sido elaboradas as teorias racistas - e mais imediatamente
as ciências humanas e sociais -, com consequente fluidificação e bamboleio do discurso,
ao mesmo tempo em que, por outro lado, permanecia a dificuldade de pensar a
resistência e as modalidades difusas de emancipação que tinham levado à desarticulação
geral da escravidão e que muitas vezes tinham se entrelaçado com as insurreições ou
precipitado nelas, embora não fossem idênticas as estas últimas28.

28 A dificuldade em pensar e reconstruir o nexo entre as diversas dimensões dos conflitos experimentadas
pelos escravos, mas também por outras figuras proletárias ou de trabalhadores forçados e assalariados,
constitue um problema ainda aberto e que por vários aspectos não pode que permanecer tal. Por exemplo,
a obra de Yann Moulier Boutang, De l’esclavage au salariat. Économie historique du salariat bride
(1998), na qual é desenvolvida uma inovadora redefinição de categorias e conceitos, é de inegável
importância para o estudo do trabalho embridado moderno. Todavia, uma juntura central da obra de Yann
Moulier Boutang permanece problemática. Segundo Moulier Boutang, na crise da escravidão moderna a
fuga - o hirschmaniano exit - teria desempenhado um papel muito mais importante que a organização da
defesa, a sabotagem, a constituição de momentos parciais de contrapoder, a revolta ou a revolução - a
voice -, cuja fenômenologia e implicações na verdade não são discutidas em seu livro. Por contra, o exit
foi quase constantemente acompanhado por alguma forma de voice - como mostra o exemplo dos
quilombos; não só: a mesma capacidade de defender de forma tambem armada os espaços de autónomia,
criados pelas comunidade de escravos fugitivos, deu um ulterior impulso para as fugas. O Brasil não é
exceção, apesar de Moulier Boutang descrever a transição brasileira do trabalho escravo para o
assalariado como um processo exemplarmente baseado sobre a fuga do trabalho embridado. Note-se que a
predominância do tema do exit sobre aquilo da voice desempenha um duplo papel na obra de Moulier
Boutang: por um lado, que pode ser compartilhado, a ênfase é colocada na autonomia do trabalho vivo e
no seu papel como única variável independente em contextos capitalistas; por outro lado, que é
problematico em seus êxitos e implicações, o acento é no exit como forma originária das transformações
do conjunto da organização do trabalho, na tentativa de dar substância à hipótese que atualmente está em
andamento uma saída da forma industrial e assalariada da atividade na direção da centralidade do trabalho
cognitivo e imaterial. O risco é de achar meramente residuais tanto as formas de trabalho escravo e
forçado contemporâneo, quanto o trabalho assalariado manifatureiro e industrial no seu conjunto, e
paradoxalmente de contribuir somente de forma indireta e não tematizada à complexa análise dos
processos contemporâneos de composição, decomposição e recomposição técnica e política de classe
proletária e operária, enquanto ele tem ofericido importantes reconstruições das genealogias e da
composição de numerosas figuras de trabalhadores embridados que do passado desbruçam-se
transformados no presente.
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Democracia radical e (a)teologia política:
Uma conversa com o Prof. Dr. Andityas Matos
Zé Antonio R. Magalhães1

Hoje, quando ouvimos a palavra “democracia”, tendemos a pensar em um
sistema de governo representativo semelhante ao que temos em muitos países
ocidentais. Essa noção não gera muito entusiasmo – há, ao contrário, uma crescente
descrença na capacidade da democracia representativa de efetivamente fazer valer a
vontade popular. Ela é, antes, associada aos interesses de grupos restritos e, mais
recentemente, a um jogo tão avançado entre potências técnicas (agências como a
Cambridge Analytica, plataformas sociais, redes automatizadas de “fake news”, etc.)
que a influência dos indivíduos humanos aparece como desprezível. Diante desse
impasse, o pensamento radical tende a dividir-se em duas atitudes opostas: por vezes,
rejeita-se a democracia, associada à modernidade liberal, ao capitalismo e à troca
indiferente de opiniões, em favor de alguma outra coisa, seja o comunismo (Badiou), a
filosofia (Deleuze e Guattari), etc.; por outras, se critica a democracia representativa em
favor de uma noção radicalmente alternativa/diferente de democracia (Rancière; Negri).
É neste segundo grupo que se insere Andityas Soares de Moura Costa Matos,
que acaba de publicar o livro Representação política contra democracia radical: uma
arqueologia (a)teológica do poder separado (Editora Fino Traço, 2019), fruto de sua
tese de Doutorado em Filosofia junto à Universidade de Coimbra. Matos é professor de
Filosofia do Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, sendo também Doutor
(UFMG) e Pós-Doutor (Universidade de Barcelona) nessa área, e vem há anos
desenvolvendo projetos de pesquisa ligados às relações entre teoria do direito, estado de
exceção e democracia radical. No seu pensamento, observa-se a influência de autores
como Giorgio Agamben, Antonio Negri, Gilles Deleuze e Félix Guattari, além da verve
radical de coletivos como o Comitê Invisível/Tiqqun.
Em Representação Política contra Democracia Radical, Matos empreende o
que chama de uma “arqueologia teológico-política” da representação, encontrando as
raízes da representação política moderna na teologia medieval. Daí passa a discutir
1
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alguns traços da democracia radical como realidade oposta à representação
(espacialidade não-integrada, povo/multidão não-totalizado, poder não-unificado) e,
finalmente, se dedica ao que chama a “(a)teologia política” própria à democracia
radical.
Nesta entrevista não só se desdobram os principais temas tratados no livro, mas
também algumas das suas conexões com realidades contemporâneas concretas, tais
como a imbricação entre tecnologia e política, o crescimento de novos movimentos ao
mesmo tempo políticos e teológicos, como se observa, no Brasil, com a questão
evangélica, e, finalmente, a nova política viral desencadeada pela pandemia da covid19. Trata-se de uma conversa relativamente aprofundada em termos dos problemas
filosóficos envolvidos, em que alguns dos possíveis impasses teóricos do livro são
postos em questão e desenvolvidos e, ao mesmo tempo, próxima a questões de interesse
atual e urgente para qualquer um. Afinal, todos parecemos hoje ao mesmo tempo fartos
da democracia e sedentos por democracia, mas sem saber como articular esse paradoxo
no pensamento. Nisso uma conversa com Andityas Matos – seguida, para aqueles que
quiserem saber mais, pela leitura do seu livro – é sem dúvida algo interessante. Vamos a
ela:

Prof. Andityas, seu livro opõe, desde o título, representação política e
democracia radical. Como você definiria, para nossos leitores, aquilo que entende
por democracia radical? E por que pensá-la em relação ao problema da
representação?

A democracia radical não é um tipo de democracia entre outras, tal como
pensam muitos autores reformistas que trabalham as ideias de “democracia liberal”,
“democracia participativa”, “democracia deliberativa” etc. Democracia radical é a
própria democracia, que não tem graus ou espécies. O adjetivo “radical” não é, na
verdade, um adjetivo, mas sim um intensificador, que serve apenas para chamar a
atenção ao fato de que estou me referindo à experiência política da democracia
originária, de raiz, e não às suas negações retóricas contemporâneas, tal como a
“democracia representativa”, que para mim não é mais do que um oximoro. Democracia
não tem a ver com divisão de poderes, Constituição e eleições (mecanismo, aliás, que é
naturalmente aristocrático), mas com um excesso de formas-de-vida e singularidades
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ingovernáveis. Nesse sentido, entendo por democracia uma prática des/constituinte em
que governar e ser governado não são esferas separadas, e o poder é exercido pela
comunidade, não por órgãos hierárquicos. O Ocidente se especializou ao longo dos
séculos na separação do poder, que hoje atinge um nível insuportável, quando se dá uma
espécie de governo em estado puro que determina, de maneira às vezes muito
sofisticada, todas as nossas ações. Vivemos aquilo que Agamben chama de “ontologia
do comando”, e o mais terrível é que nos julgamos livres quando a cada vez somos
subjetivados por dispositivos separadores, dos quais um dos principais é a representação
política. Representar significa fazer visível o invisível, o que, na tradição do Ocidente,
só se dá mediante a criação de um corpo social cindido e hierárquico em que uns
mandam e outros obedecem. Para justificar esse arranjo são criadas categorias
transcendentais como as de “universal”, “vontade” e “razão”, mas a fratura nunca é
verdadeiramente superada. Hardt & Negri, baseando-se em Deleuze, disseram que a
representação é uma síntese disjuntiva, que une ao separar, ou melhor, une porque
separa. Une o separado enquanto separado, poderíamos acrescentar com Debord. Isso
significa que a criação de um povo representado – “povo” é um mitologema,
evidentemente – implica imediatamente a sua anulação enquanto entidade política,
sobrevivendo, na melhor das hipóteses, em uma dimensão puramente gestionária.
Somente as formas-de-vida radicalmente democráticas podem profanar essa estrutura
teológico-política, apontando para novas práticas de subjetivação, para vivências de
novas territorialidades e afetos, abrindo-se para uma vida da potência que possa ser
efetivamente política, e não politiqueira.

Parece decisiva, no seu livro, a proposta de uma distinção entre
representação e mediação. Qual a importância dessa distinção no seu argumento?

Sem dúvida, esse é um ponto central da discussão que proponho, embora possa
parecer, para uma leitura mais apressada, algo secundário. O fato é que as teorias da
representação de recorte liberal insistem acerca da necessidade da representação política
porque ela funcionaria como uma instância de mediação entre o povo e o poder,
evitando que ambos se confundam e se amalgamem em algo similar a um Estado
totalitário. Ao que me parece, é preciso superar esse argumento. Ainda que ele se
apresente como uma forma de contenção do poder e de garantia das liberdades públicas,
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acaba agindo como um despotencializador (e, no limite, como inviabilizador) da
democracia radical, tal como todos os demais mecanismos ditos “técnicos” do
liberalismo político, a exemplo da teoria da separação dos poderes, da ideia de
Constituição, da separação das esferas econômicas e políticas etc. Antes de mais, é
preciso compreender o complexo conceito de mediação, pensado por autores tão densos
e diversos como Hegel e Adorno. De forma muito simples, a mediação seria uma
espécie de dispositivo que age como ponte entre duas realidades ontologicamente
diversas que, de outra maneira, não se comunicariam. O exemplo mais ilustre de
mediação seria a linguagem, que ligaria pensamento e mundo e, como tal, é
indispensável para nós, humanos. A partir dessa constatação, a filosofia política de
matriz liberal defende que a representação mediaria o acesso do povo em relação ao
poder político, de maneira a evitar que ambas as esferas se confundam, tal como teria
ocorrido, por exemplo, no III Reich, que se dizia abertamente antirrepresentativo, o que
fica claro na famosa declaração de Hitler segundo a qual ele é o povo alemão e por isso
o Poder Legislativo, eleições e checks and balances já não seriam necessários. Todavia,
argumentos assim – tanto o dos liberais quanto o dos nazistas – me parecem inválidos,
dado que não vejo diferença ontológica entre a multidão (termo que prefiro usar no
lugar de “povo”, apesar de seu caráter problemático) e o poder político. A multidão – ou
as singularidades viventes, se você preferir – são o poder, pois só elas podem constituir,
criar e destituir. Não há nada além dos humanos que fazem e desfazem seus mundos
sociais por meio do poder. Só eles podem. Só eles, nesse sentido político, têm potência.
Não há uma fratura necessária entre os seres viventes e suas obras/des-obras, o que só se
dá artificialmente mediante dispositivos técnicos como a representação política, que tem
por função explícita unir ao separar, e unir o separado enquanto separado. Dessa
maneira, ao entender multidão e poder como coextensivos, não pode haver mediação,
no sentido forte do termo, entre ambos. E note que aqui me refiro não a um poder
político separado e separador tal como o experimentado pelas atuais sociedades
“avançadas”, mas a um poder an-árquico, ou seja, que não trata a diferença a partir da
hierarquização, do comando e do domínio, o que torna impossível a sua transformação
em poder totalitário. Na verdade, a suposta imediaticidade do poder em estruturas como
a nazista é uma falácia, já que lá existem dinâmicas representativas muito mais fortes do
que as liberais, as quais se dão tendo em vista a figura de um líder pessoal que encarna,
corporifica e dá forma ao social. Pois bem: o poder político an-árquico democrático
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radical é muito mais descorporificante, deformante e carnal (a carne que se opõe ao
corpus da tradição contratualista) e por isso mesmo sua vivência jamais dá lugar a
identidades fixas, mas sim a fluxos de potência sempre em disputa.

Pois bem, aí está uma questão que me intriga. Se a democracia se manifesta
na própria unidade ontológica da multidão e sua potência, como é possível que, em
dado momento da história, opere-se uma cisão nessa unidade? Que poder é esse
capaz de separar ontologicamente o que é uno? Parece algo de que só um deus
seria capaz – e você busca a genealogia da representação política na teologia. Pode
explicar um pouco como a cisão representativa se opera historicamente, e o papel,
nisso, da teologia?

Essa questão é muito complexa e aqui não posso mais do que dar algumas
indicações. Originariamente, a civilização ocidental experimentou já na Grécia uma
cisão entre pensamento e práxis que contaminou todo seu desenvolvimento. Quando
você questiona a possibilidade de separação de algo que é ontologicamente uno, e que,
portanto, seria inseparável, há um deslizamento entre pensamento e práxis, entre
ontologia da potência e práticas sociais. O poder político democrático é, antes de tudo,
potência, o que significa que ele não tem forma ou estatuto garantido: é puro processo,
puro desenrolar-se sobre si mesmo, pura abertura e movimento. Por isso ele não pode se
assumir enquanto ser ontológico fechado que tem tais ou quais características, a
exemplo da imutabilidade. A possibilidade de separar o “uno” democrático se encontra
no “uno” mesmo. Não há nada externo ao poder democrático da multidão, tal como um
deus, que imponha a separação. Essa separação é uma das potencialidades que desde
sempre estão presentes e que, por óbvio, dependem de certos eventos históricos para se
atualizar. Há que se recordar que, assim como os afetos, as potências podem ser tristes
ou alegres. Nem toda potenciação da democracia gera sempre mais democracia, como
pensa erroneamente, a meu ver, Antonio Negri. Se fosse assim, não nos teríamos
afastado um milímetro sequer do pensamento progressista e dialético de um Hegel, por
exemplo, que acredita que tudo, no fim, aponta para uma meta já determinada desde o
começo. O poder ontológico da multidão é muito mais um poder de destituir-se
continuamente, de negar que haja alguma finalidade própria ou específica nisso que
chamamos de democracia. Nesse sentido, estou com Giorgio Agamben, que intui, com
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base em uma reflexão marginal de Aristóteles, que o propriamente potente no ser
humano é o fato de ser argos, ou seja, sem obra. É só ao compreendermos que não
existe uma tarefa, finalidade, objetivo e, melhor ainda, instituições que sejam
ontologicamente democráticas é que poderemos entender que a democracia está muito
próxima da an-arquia, da ausência de fundamentos. Tudo isso é muito abstrato e eu
gostaria agora de falar brevemente das práticas em que se carnalizam essas ideias. Nesse
ponto, é inevitável confrontar a teologia, que é um dispositivo de constante recorte da
realidade, uma máquina que continuamente do um faz dois, o que não seria ruim se ela
não os hierarquizasse sempre, fazendo o corpo depender da alma, a mulher do homem, a
emoção da razão, a zoé do bíos, o constituinte do constituído etc. São muitas as díades
disso que Agamben chama de máquina bipolar, de cujos dispositivos depende a
antropogênese, ou seja, o processo contínuo, inconcluso e sempre potencial do tornar-se
humano, que está sempre ameaçado de naufragar. Assim, teologia é o nome não apenas
de um conjunto de ideias historicamente surgidas na Idade Média europeia, mas a
designação ampla dessa máquina que separa pensamento e práxis, de modo a
hierarquizar a realidade, em si mesmo caótica e an-árquica. São muitas as estratégias e
as táticas históricas que a teologia utiliza para tanto e não seria possível detalhá-las aqui.
No que se relaciona à representação, historicamente foi a teologia católica dos primeiros
Padres a resolver o complexo problema da presença de Cristo na hóstia consagrada.
Nela não está, obviamente, o corpo carnal de Cristo. E, também, não se trata de mera
farinha. Ao contrário, a hóstia representa Cristo, corporifica Cristo, e da sua ausência
faz uma presença, mas não uma presença qualquer, e sim uma presença-ausente, que
pulsa entre essas duas polaridades. A representação política realiza a mesma função em
relação à multidão, dela expropriando sua própria presença e apresentando-a enquanto
presença-ausência, síntese disjuntiva. A representação é, assim, um dispositivo
teológico, e acredito que ela só possa ser vencida nesse terreno, tão vilipendiado pelas
esquerdas tradicionais. Somente uma teologia política democrático-radical pode fazer
face à teologia neoliberal representativa do Estado-mercado-empreendedorismoindividualismo. É só a desativação do caminho único, “correto” e “progressista” por
uma teologia que denuncie o escândalo do mundo e viva a vida, quer dizer, unifique
pensamento e práxis, que poderá abrir a política a uma potencialização democrática em
que os seres viventes não tenham o mundo, mas dele façam uso.
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Você mencionou Antonio Negri e Giorgio Agamben. Creio serem os dois
autores aos quais você mais retorna. E, com efeito, os dois têm muitos temas em
comum, mas também, como você acaba de apontar, diferenças importantes, ainda
que teoricamente delicadas. É comum – pelo menos em meios que frequentei – que
negrianos detestem Agamben, considerando-o como um filósofo da transcendência,
ou demasiado heideggeriano. Agamben também parece criticar Negri, muitas
vezes, mesmo que sem citá-lo. Para resumir toscamente, diria que Negri pensa a
democracia como poder constituinte e, nesse sentido, parece mesmo arriscar a
recaída em um movimento dialético entre a produção de corpos políticos e a sua
deposição, que só dará lugar a novas produções. Já Agamben pensa uma potência
puramente destituinte, o que evita esse problema, mas, por outro lado, projeta um
horizonte difícil de distinguir de uma espécie de paraíso terrestre ou nirvana a ser
atingido uma vez revertida essa espécie de pecado original que separou
pensamento e prática, meios e fins etc. Você concorda com essa descrição? Como
vê as afinidades e tensões entre esses dois autores? Você parece se aproximar mais
de Agamben, embora, diferentemente de Negri, ele fale muito pouco em
democracia, e, creio, com bem menos entusiasmo. Há sentidos em que, apesar da
afinidade, você se distancie também de Agamben?

Antes de mais, gostaria de frisar que eu uso as teorias de Agamben e Negri tendo
em mente aquilo que disse Foucault sobre ver as várias filosofias de que se dispõe como
uma caixa de ferramentas. Isso significa que não tenho fidelidade doutrinária a nenhum
filósofo ou escola filosófica, não pretendo ser especialista no pensamento de ninguém,
mas apenas pensar, o que é muito difícil hoje no contexto universitário, em que se
valoriza a leitura minuciosa de autores, mas não o pensamento, a crítica e a
possibilidade herética de simplesmente conversar com eles. Nesse sentido, considero
que por mais diversos que sejam, Agamben e Negri podem conversar profundamente
(tentei demonstrar isso no meu artigo Estado de exceção, desobediência civil e
desinstituição: por uma leitura democrático-radical do poder constituinte2coisa que
eles próprios parecem não fazer, apesar de se conhecerem, serem amigos etc. As críticas
de um ao outro são rasas e parecem nascer de uma espécie de má vontade mútua.
Qualquer leitor médio de Agamben vê, por exemplo, que essa crítica que Negri – ou
2
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melhor, os negrianos – lhe dirige, a respeito de ser um autor ainda muito dependente de
Heidegger e, de certa forma, teológico, não tem o menor sentido. O mesmo pode ser
dito em relação aos leitores de Negri, que saberão facilmente rebater algumas das
críticas muito superficiais que Agamben lhe dedica, por exemplo, já no primeiro volume
de Homo sacer. Voltando ao Agamben, me parece que só se pode compreendê-lo
efetivamente ao se entender o seu projeto arqueológico, que é muito refinado e
sofisticado, capaz de investigar o passado em suas signaturas para compreender a
emergência de certos fenômenos importantes. É preciso parar de ler Agamben como um
historiador, que ele não é nem nunca quis ser, mas compreender que suas teses – como
aquela famosa sobre o estado de exceção que habita o corpo do direito “normal” – são
ontológicas e só podem ser acessadas por meio da arqueologia, que não busca uma
origem histórica, mas os vários níveis de emergência de uma prática, de um
pensamento, de uma instituição nas obras humanas. Tento fazer algo assim em meu
livro: uma leitura arqueológico-filosófica da representação política. O problema é que a
filosofia se empobreceu tanto hoje, em especial devido ao pernicioso domínio da
filosofia da linguagem de matriz anglo-saxã, que falar em ontologia é visto
imediatamente como uma postura teológica, medieval, retrógrada. No entanto, é isso
que me parece forte nos pensadores italianos contemporâneos, que para além de uma
preocupação muito intensa com a ideia de vida e de vivente – não a vida em geral, mas
uma vida, como diria Deleuze –, dedicam-se a pensar com rigor o que eu chamaria de
onto-arqueo-logias do presente. Ao lado de Agamben e Negri, haveria que se citar
muitos outros, tais como Roberto Esposito e Emanuele Coccia. O curioso, contudo, é
como essas onto-arqueo-logias diferem. Em Negri, por exemplo, ainda há uma
dependência muito grande de sua matriz marxiana, de modo que ele só consegue pensar
em termos de produção. É por isso que uma forma política superestrutural como o
comum só pode nascer de uma estrutura econômica específica, qual seja, a produção em
rede da multidão. Além disso, da mesma maneira que Marx via uma prioridade
ontológica no trabalho em relação ao capital, Negri vê uma prioridade ontológica na
multidão em relação ao império, pois é só a multidão que produz, sendo o império
aquilo que expropria e corrompe a produção do comum. Por mais que esse arranjo seja
interessante, não me parece suficiente para entender o mundo contemporâneo. Nesse
ponto, a ideia de destituição de Agamben – que vem de Benjamin, mais presente no
pensamento dele do que Heidegger, diga-se de passagem – me parece muito mais
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“produtiva”, se você me permite a ironia. É na potência-do-não, no êxodo, na deserção
que se encontra o elemento propriamente humano, pois nós não estamos condenados a
nenhuma obra, não temos nenhum destino a cumprir. Isso é ser humano: ser sem obra e
constitutivamente indeterminado. É urgente compreender a proposta de Agamben,
especialmente em um mundo que produz sem parar e sem sequer justificar por que e
para quem produz. É só ao destituir que se abre caminho para o novo e é por isso que
muitos temem o pensamento de Agamben, pois ele vai frontalmente contra a ideia de
que este mundo tem apenas uma via: contínua produção e reprodução do mesmo. Ao
contrário, se o pensarmos como potência – esse é outro elemento que une as teorias de
Agamben e Negri –, o mundo está sempre por fazer, sempre em processo, de maneira
que nós próprios podemos nos compreender como modos do mundo. Essas ideias são
muito importantes para mim, pois só em termos de um pensamento da potência é
possível escapar do círculo de ferro da ontologia do ser, da teologia político-econômica
do liberalismo, do determinismo marxiano-hegeliano e, por que não?, do delírio elitista
e solipsista de um Heidegger (“só um Deus pode nos salvar” e bobagens assim). Ao se
centrar apenas na obra e na produção, Negri acaba tendo que admitir que a multidão é
em si mesma democrática, pois produz em rede e é colaborativa. Isso me parece um
equívoco, dado que o império também produz em rede, e não se pode dizer que ele é
menos potente que a multidão, pelo menos não em um sentido a priori. Tristemente, o
que vemos no Brasil hoje contradiz ponto por ponto a teoria negriana sobre o caráter
ontologicamente democrático da multidão, que pode sim derivar para formas
neofascistas. O “remédio” para essa crença de Negri, herdeira dos restos de
essencialismo destinal-hegeliano que Marx legou a seus continuadores, reside no
conceito de potência e, mais do que tudo, no de potência-do-não, na desativação da
máquina por dentro e na exposição de sua constitutiva anarquia. É isso que Agamben
nos convida a fazer no epílogo de O uso dos corpos e é isso que tentei fazer neste livro
sobre a representação política e tento agora em um novo livro, escrito em coautoria com
o filósofo catalão Francis García Collado, em relação ao conceito de biopolítica, que já
nos parece insuficiente para entender e agir no mundo atual. Mas isso é uma outra
história... Concordo com você quando diz que o Agamben tem pouco entusiasmo pela
democracia, mas me parece um problema vocabular. O que ele entende por democracia
quando usa esse termo em seus textos, especialmente naqueles dirigidos ao grande
público e publicados em jornais como o Le Monde, é aquele tipo de governo
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representativo e liberal que teria como melhores exemplos os EUA, a França, o Reino
Unido etc. É por isso que ele diz em várias oportunidades – por exemplo, no curso dado
em Girona em 2014 e agora finalmente publicado (até agora só em catalão!) sob o título
Arqueologia de la política – que acha a anarquia mais interessante que a democracia.
No meu pensamento, contudo, a ideia de democracia se afasta da representação e
pretende indicar uma prática comunitária humana sem fundamentos, sem arkhé, sem
títulos, e que por isso deve constantemente se autofundamentar precariamente. Para
mim, essa an-arquia é a democracia, pois foi democraticamente que ela se mostrou no
curso da história, seja na Grécia do século V a.C., seja nos sovietes russos de 1917, seja
hoje em Rojava.

Realmente, a maioria das trocas de farpas entre agambenianos e negrianos
me parece fruto de má vontade. Contudo, há uma linha específica de crítica a
Agamben, e sobretudo a certos agambenianismos – como, por exemplo, o do
Comitê Invisível/Tiqqun –, que me parece convincente: a que os acusa de uma
espécie de “tecnofobia”, como se a técnica, ou pelo menos a técnica
contemporânea, fosse essencialmente má, e como se a emancipação do humano
correspondesse à sua fuga do aparato técnico, ou à freagem deste. Essa noção
certamente se relaciona ao Heidegger tardio da Gestell, e lembra um Jacques Ellul.
Ela culmina na injunção do Comitê Invisível de que “O poder é logístico –
Bloqueemos tudo!”, como se a mera parada de todas as máquinas fosse dar lugar a
uma utopia anárquica/democrática, ou como se fosse possível manter uma
população de 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra tendo descartado, de golpe,
toda a “logística”. No seu livro, você critica, a meu ver, acertadamente, a noção da
internet como suplemento à representação. Mas também relaciona a tecnologia
contemporânea à transformação de subjetividades mutantes em “sujeitos fixos” ou
dessubjetivados, à produção de uma “irrealidade” ou “universo paralelo” que
“não corresponde ao mundo real da ação política”, e afirma mesmo que “cada
sociedade produz as máquinas necessárias para a manutenção da decisão política
originária que a fundamenta”. Isso passa a impressão de que a democracia radical,
se não depende de uma negação total da técnica que conhecemos, ao menos implica
uma mudança radical na relação com ela. Qual seria, afinal, o papel da técnica na
democracia radical? E é possível opor uma verdadeira ação política à técnica sem
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pressupor um humanismo forte – ou mesmo, no limite, uma teologia – capaz de
separar completamente o humano e o não-humano, a antropogênese e o devir da
técnica?

Eu não vejo exatamente uma tecnofobia em Agamben. Parece-me que a questão
é mais complexa e tem a ver com um tema que é pouquíssimo tratado, qual seja, aquele
dos processos de dessubjetivação. Muito se fala hoje em subjetivação, de Foucault a
Butler, e parece que a dessubjetivação seria apenas um momento necessário para novas
subjetivações, assim como o destituinte existiria em todo processo constituinte.
Todavia, junto com Agamben, entendo que a dessubjetivação tem um papel específico,
uma “autonomia operativa”, se você preferir, e não é meramente uma fase da
subjetivação. Isso fica claro no ensaio do Agamben sobre o dispositivo, em que ele vai
muito além de Foucault e conclui que dispositivos como o smartphone, muito mais do
que criar novas subjetividades e identidades, na verdade criam a possibilidade de
contínuas dessubjetivações, dado que, com todo o acesso ao “mundo” inteiro 24 horas
por dia, o sujeito se derrete entre os fluxos incessantes, não podendo se afirmar mais
como alguém de esquerda ou de direita, por exemplo, e passa a funcionar apenas como
plataforma disponível para intensos processos de captura. E aí que entra uma crítica
genial do Agamben à técnica e aos dispositivos tecnológicos em específico, pois se
costuma justificar seu uso, de maneira cândida, como se fossem instrumentos neutros
que pudessem ser usados para o bem ou para o mal, assim como um revólver poderia
ser usado por um criminoso ou por um policial (será que há diferença?). Agamben então
nos diz que quem pensa assim não tem condições de perceber que esse discurso e o
próprios sujeito que o enuncia já são o resultado dos dispositivos que se pretende
utilizar correta ou incorretamente. Ou seja, o sujeito não percebe que ele próprio e seu
discurso são resultados inevitáveis dos dispositivos. Ao que me parece, acontece a
mesma coisa nas discussões estéreis que certa ciência política de matriz anglo-saxã
desenvolve acerca da ideia de e-democracy, postulando que quando todos nós tivermos
um computador, será possível prescindir dos representantes e criarmos democracias
diretas globais imediatas. Para além de toda discussão sobre a técnica e suas capturas já
feita com insistência pelos alemães – tanto à esquerda quanto à direita – nos anos 20 e
30 do século passado, posições assim não percebem, por exemplo, algo óbvio:
democracia não tem nada a ver com voto, com regra de maioria. O terrível Carl Schmitt
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dizia que 10 milhões de votos privados enfiados em uma urna nem por isso deixam de
ser privados e nada têm a ver com a vontade da nação. Por mais que ele seja
conservador, sua crítica tem certa razão, pois não é o número ou a quantidade o
elemento capaz de transformar o público em privado. Nesse sentido, e para além de
Schmitt, entendo que só uma dimensão qualitativa, capaz de superar o público e o
privado, pode não garantir, mas abrir espaço para a democracia. Refiro-me aqui à
dimensão do comum, que pode e deve ser pensada nos mais diversos níveis, o que
inclui, por óbvio, aquilo que autores como Heidegger chamam, de forma quase
supersticiosa e sacral, de “a técnica”. Não há dúvidas de que vivências democráticas
radicais podem ser maximizadas e potencializadas pela internet, por aplicativos, por
toda sorte de aparelhos e máquinas; não se trata de negá-los, mas deles fazer uso. E não
o contrário. Quando se pensa no comum, a palavra-chave para mim é uso. Assim, o
medo da perda do humano na máquina não faz nenhum sentido quando abandonamos o
terreno da propriedade e passamos a pensar em uso, em usos constituintes e destituintes.
E é por isso mesmo que, em uma experiência de democracia radical, não pode haver
qualquer “humanismo”. O humanismo enquanto tal é uma separação, uma cisão, quer
dizer, mais um elemento da máquina antropológica que separa humanos e todo o resto,
incluindo nesse “resto” máquinas, animais, plantas etc. A democracia radical, conforme
entendo, tem que partir e se manter em um constante jogo modal no qual nós nos
percebamos sempre em processo com outras coisas que nos formam e deformam. Não
estamos separados dos animais e das plantas, e muito menos das máquinas, que têm
uma potência imensa para hibridizações, aberturas, transformações. O que importa é
manter clara a dimensão do uso: usar o mundo, profaná-lo, trazer ao mundo dos
humanos aquilo que foi separado e alçado a uma esfera sagrada, tal como a tecnologia e
“a técnica”. Isso significa renegar todas as tecno-utopias, que julgam poder resolver
complexos problemas sociais com máquinas e algoritmos, mas significa também se
misturar à máquina, usá-la incessantemente sem se tornar sua propriedade. Mais do que
separação, precisamos de mesclas, misturas, impurezas; isso é democracia. Nela tudo
pode ser diferente do que é ou foi. Um exemplo: esse cidadão dessubjetivado das
grandes metrópoles de que falamos acima, resultado do uso intensivo dos smartphones e
que o Comitê Invisível chama de bloom, é lido de maneira bastante negativa pelo
Agamben em um primeiro momento, já que tais cidadãos compõem a massa mais dócil
que os governantes tiveram desde sempre à sua disposição. Todavia, esse mesmo
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processo de dessubjetivação, por não criar identidades fixas, mas uma espécie de rumor
de fundo, de fluxo, aponta para o fato de que, potencialmente, todo bloom é um
terrorista, daí a necessidade paradoxal de aumentar exponencialmente os dispositivos de
controle em uma sociedade aparentemente já tão disciplinada. Em um outro texto, A
comunidade que vem, Agamben fala do ser-qualquer, ou seja, daquele que não se
identifica por meio de características étnicas, partidárias, religiosas etc., e que, portanto,
não pode ser encaixado nos limites identitários necessários ao bom funcionamento de
todo poder separado. Por isso mesmo, diz Agamben, o ser-qualquer é a maior ameaça
que os Estados já enfrentaram e só nele pode se vislumbrar algo como uma política que
vem. Para mim, democracia radical é esse processo sem fim com que se transforma o
bloom em ser-qualquer.

A parte que mais gostei do seu livro foi a última, em que você discute a
(a)teologia política diretamente. Nessa parte, o aspecto teológico, que antes vinha
mais a título de genealogia e crítica da representação, parece se liberar, pela
inserção do “(a)”, para uma dimensão afirmativa e procedimental. Não se trata
nem de uma teologia, nem de ateísmo, mas de uma “(a)teologia mística potencial
da imanência”. Isso é interessante, na minha opinião, não em virtude da pósmodernidade (que você me parece, em certos momentos, tomar como dada), mas
pelo advento do que alguns autores têm descrito como não-modernidade: não a
desconstrução infinita das condições de possibilidade do conhecimento, mas a
liberação de uma relação não-epistemológica (diretamente ontológica, metafísica)
com o mundo, o que desativaria a laicidade moderna da política, da ciência ou da
tecnologia, misturando novamente política e religião, ciência e fé, tecnologia e
mágica. Nesse contexto, você se consideraria algo como um pensador cristãomístico-ateu (morte do Pai transcendente com continuidade da imanência
incorporada do Filho), ou alguma outra coisa nesse âmbito? Você chega a afirmar
que “a fé religiosa sempre aponta para a transcendência”, de modo que não o
suponho um religioso. Por outro lado, fala da potência da fé, da igreja (não no
sentido atual de instituição, mas no de comunidade) e do messianismo. Seria
possível, nesse sentido, ser um cristão (ou um místico) não-religioso?
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É a parte do livro que eu também mais gosto, já que nela é possível ver um
esboço ou rascunho daquela “deposição” de que falava Benjamin e é central para
Agamben, hoje. Com efeito, a dimensão da transcendência – não como algo oposto à
imanência – é fundamental para práticas democrático-radicais, e nesse sentido deve ser
entendida como abertura, aposta e indeterminação. A separação entre ciência e religião,
entre terra e céu, é uma das heranças mais temíveis da modernidade. Porque ela é
enganosa e não nos deixa perceber que ainda somos governados pelo invisível, que no
caso presente é o Deus-Dinheiro, em quem as pessoas têm fé e em relação ao qual
praticam a mais repugnante e vulgar idolatria. Entendo ser necessário, e não apenas
como postura reativa contra a teologia do capital, a retomada, como você mesmo diz,
afirmativa da dimensão (a)teológica, quer dizer, uma dimensão de indecidibilidade em
relação ao sagrado que assim consiga sempre colocá-lo em xeque, mas jamais subjugálo e hierarquizá-lo em relação à técnica, por exemplo. Não é à toa que Agamben vai
buscar, muito cuidadosamente, esse seu tal “direito que vem” nas práticas monásticas e
franciscanas, por mais que ao final essas estratégias tenham fracassado historicamente.
E fracassaram porque se deixaram capturar pelo direito, tal como demonstrado em
Altíssima pobreza. Mas o que importa é o achado de Agamben ao estudar essas
comunidades, que se organizavam não de acordo com regras externas impostas
coativamente, mas por meio do exemplum vitae de um fundador. Atinge-se assim uma
dimensão em que vida e regra se indeterminam e se autoconstituem de maneira não
aflitiva e inseparável. Nas comunidades franciscanas, a vida não é algo separado de sua
prática, mas sim vida vivendo, tal como a peça de xadrez – exemplo de Wittgenstein
retomado por Agamben – não é mais do que a soma de seus movimentos, ou seja, a
regra constitui o vivente e o vivente indetermina a regra, tudo ao mesmo tempo. Mas
isso nunca se dá de forma abstrata e universalizada. Lembremo-nos que a noção de
forma-de-vida em Agamben surge diretamente da ideia teológica de exemplum vitae
acima indicada, e o exemplo é a figura topologicamente contrária à exceção. Por isso,
não acho que a minha proposta tenha a ver com qualquer procedimentalismo, palavra e
noção estranhas à concepção de democracia radical que defendo no livro. Trata-se antes,
e isso me parece mais rico, de uma constante modalização. Viver é modalizar-se, é
assumir sempre e a cada vez, incessantemente, um modo do mundo, sem dele se
apropriar, mas dele fazendo uso. É dessa dimensão que um pensamento da aposta e da
potência tem que dar conta, e não pode fazê-lo assumindo posturas antiutópicas e
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antimessiânicas, “técnicas”, “científicas”. Por isso, mais do que um pensamento cristão,
o que está em jogo é um pensamento crí(s)tico, ou seja, revolucionário, capaz de se opor
ao escândalo do mundo. “Cristão” é um termo que já se desgastou e não diz respeito a
mais nada, podendo ser facilmente capturado para indicar o exato contrário do que a
experiência de Jesus trouxe ao mundo. Muito mais importante do que a doutrina, seja
ela católica, protestante ou qualquer outra, é a forma-de-vida-Cristo, o seu exemplum
que, se levado a sério, só pode ser entendido como crítica revolucionária à propriedade,
ao dinheiro, à hierarquia, ao poder separado, aos poderosos deste mundo. Além disso, a
dimensão crí(s)tica envolve uma filosofia da história, e das mais potentes: aquela que é
capaz de apostar na destruição de todas as coisas, em um fim da história que não é
repetição do presente, em uma inversão radical na qual os últimos se tornam os
primeiros. Dessa maneira, julgo fundamental aceitar toda a carga de potência das
religiões, que foi represada pelas instituições que delas se apoderaram, em um processo
perverso legitimado pela filosofia “iluminista” e liberal. No limite, isso significa abrir
mão da própria ideia de religião e encaminharmo-nos para uma mística, ou seja, uma
relação não representativa com o divino, que só pode ser a experiência da potência da
própria vida. É claro que, ao contrário das místicas históricas desenvolvidas
problematicamente nos três grandes monoteísmos, a mística da democracia radical não
se limita a ser experiência individual, abrindo-se para a possibilidade de construções
coletivas do comum, visando ao uso comum do mundo e de nós mesmos, que somos
mundo. Aqui não há nada que precise ser re-ligado, mas experimentado, vivido na
imanência da potência. A última separação a ser superada é aquela que,
paradoxalmente, funda as religiões e as igrejas. E isso só pode ser feito
(a)teologicamente.

Nesse cenário em que as separações modernas começam a falhar, e em que
a religião tem voltado com força a misturar-se à política, a reação da maioria da
esquerda – mesmo crítica ao liberalismo e à modernidade – continua sendo a de
nostalgicamente rechaçar a mistura. Você consideraria possível, ao contrário,
encarar essa briga por dentro da teologia e da metafísica, discutindo (e mesmo
agindo, praticando) em termos teológicos? Penso, por exemplo, na teologia
antirracista de Ronilso Pacheco. Afinal, enquanto a filosofia política é algo com o
que muito poucos se envolvem, a teologia toca à vida cotidiana de multidões, e
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sobretudo dos mais pobres. Falando mais concretamente, você consideraria
possível à (a)teologia democrático-radical penetrar o mundo, por exemplo, dos
evangélicos no Brasil? Ou ainda, que poderia permear outras metafísicas mais
minoritárias, como as afro-brasileiras ou xamânicas?

É exatamente esta a aposta da quarta parte do livro. A esquerda tradicional há
muito se mostrou completamente incompetente para lidar com afetos e processos de
subjetivação, que é o campo por excelência das religiões, das teologias e das místicas.
Ao se limitar exclusivamente a uma crítica do capital enquanto estrutura econômica, a
esquerda não consegue perceber que a produção é muito mais profunda, e tem a ver com
a produção de sujeitos. É por isso que o discurso “progressista” tradicional já não
interessa a ninguém, só a alguns partidos e acadêmicos obsessivos. É na vida concreta
das pessoas que a filosofia política se reflete, e as vivências religiosas são parte
fundamental disso. Eu, por exemplo, não tenho dúvidas acerca do caráter teológico e
metafísico do capital, que se põe como verdade única, a-histórica, virtuosa e
inescapável. As pessoas creem, têm fé no capital, em especial aquelas que são por ele
esmagadas. Nenhuma teoria clássica da ideologia ou da alienação explica bem isso.
Toda a teologia da prosperidade, que muitos cultos neopentecostais exploram hoje,
surge de um fino processo de subjetivação, constante, cultual e que gera os sujeitos que
serão assujeitados. Nesse sentido, qualquer crítica fora do sistema da religião é inócua,
dado que ela forçosamente se volta contra o sujeito produzido por essa mesma religião,
e que assim não percebe a crítica enquanto crítica, mas sim como simples intrusão em
si, a ser denegada imediatamente. É a mesma situação que ocorre com os dispositivos
tecnológicos, como disse Agamben, que não podem ser usados “corretamente” ou “para
o bem”, já que o primeiro produto desses dispositivos é o próprio sujeito que deles faz
uso e com eles constrói as noções de “correção” e “bem”. Só uma crítica teológicopolítica radical do capitalismo será capaz de desativá-lo. E isso deve ser feito, como
você mesmo disse, por dentro, mas sempre tendo em vista as fraturas, os pontos cegos,
as bordas, que sempre estão presentes nas experiências de subjetivação. Isso significa
que a batalha é uma batalha pelos afetos, a qual a direita vem ganhando há muito tempo,
por saber explorar algumas positividades – certamente mentirosas, excludentes e
inautênticas – que capturam as pessoas e as mantêm trabalhando. Eu acho muito difícil
fazer face, por exemplo, ao processo de lavagem cerebral que muitas religiões realizam
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constantemente, e isso por não se tratar exatamente de uma lavagem cerebral que,
apesar de tudo, seria um evento pontual e externo ao sujeito e do qual ele poderia,
eventualmente, se libertar. Ao contrário, o culto ao capital é contínuo, incessante,
processual. Só uma experiência similar pode desafiá-lo, e eu vejo potencialidades para
isso nos discursos menores, “ridículos” – a expressão é do jovem Walter Benjamin em
A vida dos estudantes –, mas ao mesmo tempo significativos, opositores, destituintes;
quer dizer: constituintes dessas metafísicas das margens. Tudo que multiplica e
hibridiza é contrário ao monolítico poder do capital. Nele a variedade é apenas aparente.
Graças a ele se experimenta, em todo o planeta, o domínio dos universais. Nesse
sentido, entendo que a (a)teologia democrático-radical é uma aposta potente, que pode
sim gerar encontros, subjetividades outras, antagonismos. Ainda que esse nome algo
pomposo – “(a)teologia política democrático-radical” – possa assustar, no fundo o que
se propõe é bem simples: a ideia de que a vida não se descola de sua forma, de maneira
que, se você se diz cristão, não tem muito sentido defender um estilo de vida em que
uns exploram os outros e em que o dinheiro representa o valor fundamental. É claro que
essa mudança paradigmática no terreno das subjetivações não pode surgir sozinha,
como uma grande panaceia, em detrimento de transformações nas estruturas concretas
de mando do direito, da economia e do Estado. O importante é compreender que tudo
caminha conjuntamente, e só é possível uma democracia em cenários material e
subjetivamente acessíveis a isso. Um bom exemplo é Rojava3, onde práticas cotidianas
anticapitalistas mais concretas não se dissociam da criação e da experimentação de
novas subjetivações. Temos que nos lembrar da crítica de Marx a Feuerbach. Ele dizia
que o problema não era a religião em si (alvo central de Feuerbach), mas sim as
condições de vida miseráveis e concretas que tornavam a religião inevitável – e aqui
Marx fala de religião enquanto superestrutura ideológica de dominação classista mesmo
(o que me parece bastante reducionista). As palavras de Marx são memoráveis e
merecem ser citadas, pois ainda são atuais. Estão logo no começo da célebre Introdução
à crítica da filosofia do direito de Hegel: “A miséria religiosa é, de um lado, a
expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. A religião é o soluço da
3

Rojava, aqui, se refere à administração autônoma do Curdistão Sírio, região ao noroeste da Síria em
situação de autonomia de facto em relação ao Estado sírio desde 2012, no contexto da Guerra Civil Síria e
da emergência do Estado Islâmico. Trata-se de uma entidade política secular que, apesar das condições de
tensão em que se constitui, experimenta com a democracia direta de inspiração anarquista e libertária,
promovendo a decentralização, igualdade de gênero, sustentabilidade ambiental, pluralismo religioso e
diversidade cultural, valores expressos na sua Constituição. Por essas razões, Rojava tem se apresentado
como um paradigma político para democratas radicais em todo o mundo.
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criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação
carente de espírito. É o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a
religião seja suprimida, enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar
as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de
ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do vale de lágrimas
que a religião envolve numa auréola de santidade”. Por isso, Marx dizia, a crítica da
religião é a condição preliminar de toda crítica, o que não significa, para mim, a simples
supressão da religião proposta nesse belo texto do jovem Marx. Profanando Marx,
podemos dizer hoje que o problema não é a religião opressiva do capital, mas as
condições que a tornam inevitável. Todavia, diferentemente do que ocorria no século
XIX, agora tais condições são largamente biopolíticas e não simplesmente
“econômicas”. Assim, ao invés de atacar a religião capitalista, desconstruamos a biotanato-política que a sustenta e subjetiva as pessoas de um modo tão sinistro, tão zumbi.
E, é claro, isso só pode ser feito por dentro, pois como sabemos com Deleuze, não há
um fora.

Para mim, há uma sensação no seu livro, que também tenho com outros
autores (Agamben e Derrida, por exemplo), que é de uma grande circunspecção
em fazer afirmações mais concretas ou positivas sobre o processo pelo qual se
constituiria uma alternativa política, democrática, an-árquica. É como se apenas se
apontasse para o espaço político (uma ocupação, uma zona autônoma, uma
construção de rede) e se dissesse: é só lá, na prática, que tudo estará em jogo; a
filosofia não tem nada a dizer sobre isso a priori. Por um lado, sinto falta de mais
ferramentas conceituais que povoassem o espaço de média altitude, por assim
dizer, entre teoria e prática; por outro, me parece um gesto rigoroso, que aponta
para o caráter insubstituível da experiência da democracia, que não poderia caber
no gabinete ou no livro. Aqui, porém, como já não estamos em um livro originário
de uma tese em filosofia, mas em uma conversa, queria terminar perguntando se
você poderia dizer algo sobre a experiência contemporânea da democracia radical.
Há espaços, coletivos, práticas com os quais tenha tido contato que efetivamente
permitam um discurso mais situado, um pensamento mais concreto das
possibilidades democrático-radicais atuais? (é claro que, no que toca a isso, muitas
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vezes mesmo aquilo que se poderia dizer deve permanecer em segredo, como é
muito o tom de coletivos como o Comitê Invisível).

Essa postura de circunspecção que você bem notou deriva de uma posição ética.
Não acho que o filósofo ou o intelectual de modo geral devam fazer o papel do militante
vanguardista ou do rei platônico que “guia” as massas. A história já nos mostrou como
isso é funesto. As democracias radicais surgem só das práticas, e não de planos prévios
aplicáveis à realidade, como tentaram – e falharam – os bolcheviques. Por outro lado, a
filosofia não pode ser apenas um discurso que se limita a analisar as práticas quando
elas já aconteceram, na tradição da ave de Minerva pensada por Hegel, que vem no
crepúsculo para falar da “totalidade” quando tudo acabou. O que me parece
fundamental é colocar essa díade – teoria e prática – em xeque, como tantas outras
díades que nos separam da vida mesma. É preciso encontrar uma forma de filosofia
prática e de prática filosófica, na qual o fazer não se separa do pensar. Agamben chama
isso de forma-de-vida e eu julgo extremamente potente caminhar nesse limiar, capaz de
problematizar categorias duras e naturalizadas. Nesse sentido, a democracia radical não
é algo que virá, ela já está aqui, produzindo efeitos, fraturas e subjetivações. Você me
pede exemplos. Eu poderia voltar a falar de Rojava e da luta multiétnica que lá se está
travando, mas prefiro agora me dedicar a alguns exemplos “menores” – tomo a palavra
no sentido de Deleuze –, com os quais tenho mais intimidade e que se desenvolvem em
Belo Horizonte. O primeiro deles é o Espaço Comum Luiz Estrela4. É basicamente um
casarão – que parece pertencer ao Estado de Minas Gerais – ocupado por coletivos de
artistas inspirados por uma concepção muito aberta do comum, que para eles e para
todos que interagem no Luiz Estrela – homenagem a um artista de rua morto em BH por
motivos ainda não esclarecidos – não é um conceito filosófico, mas uma prática de si,
um cuidado de si e dos outros, uma forma-de-vida. No Luiz Estrela há feirinhas, cursos,
peças de teatro e muitas outras atividades culturais. Há também a Kasa Invisível5, outra
ocupação em BH, dessa vez de um conjunto de três casarões históricos localizados em
uma zona nobre da cidade. Eles estavam abandonados à especulação imobiliária, mas há
anos foram ocupados por anarquistas que lá desenvolvem atividades críticas, artísticas e
de agitação política com base em algumas ideias de coletivos como o Comitê Invisível,

4
5

https://www.facebook.com/espacoluizestrela/
https://pt-br.facebook.com/kasainvisivel/
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demonstrando mais uma vez a inseparabilidade entre teoria e prática. Mas o exemplo
mais impressionante é a Ocupação da Izidora, na qual cerca de 8.000 famílias vivem
hoje. Tendo surgido no contexto dos movimentos de junho de 2013, a Izidora é talvez a
maior ocupação urbana da América Latina e lá estão pessoas que, superexploradas ou
totalmente à margem do capital, escolheram deixar de pagar aluguel e tomaram o
terreno para si, nele construindo suas casas pelas quais lutam até hoje. A Izidora logo se
envolveu em uma guerra judicial e política, com ameaças de desocupação forçada,
sofrendo violências diversas. Ainda que as pessoas que ali estejam não sejam
professores e intelectuais, as suas ações dão concretude a muitas ideias abstratas como
uso, comum e tradição dos oprimidos. Uma das coisas mais interessantes é que o
pessoal que ocupou a Izidora conseguiu fazer algo que muitos acadêmicos não
conseguem, que é exatamente multiplicar e horizontalizar as lutas, no modelo
“inteligência de enxame” pensado por Hardt & Negri. Daí surgiu a rede Resiste
Izidora6, que congrega as mais diferentes subjetividades – militantes anarquistas, setores
da esquerda tradicional, professores, estudantes, pesquisadores, religiosos, feministas,
designers etc. – em torno de uma causa comum e justa. É claro que nenhum desses
espaços em Belo Horizonte é uma realidade idílica e paradisíaca. Ao contrário, são
todos atravessados pelos mais diversos conflitos; mas o simples fato de existirem já é
uma encarnação – e não uma representação – do que eu chamo de democracia radical,
que tem a ver com a antagonização da separação, da hierarquia e da teologia política do
capital e de seu deus absconditus7. Esses espaços são insurgentes, mas estão obviamente
dentro das malhas do capital, e é a partir desse dentro que eles apontam para outras
possibilidades, outras vivências e outros mundos possíveis. A nós não nos resta
simplesmente bater palmas e escrever artigos sobre eles, mas aprender com eles,
participar deles na medida de nossas diferenças e buscar assim negar a separação entre
teoria e prática.

Quando fizemos o restante desta interlocução, a pandemia de Covid-19
ainda não tinha irrompido como evento mundial. Agora, qualquer conteúdo que
não a toque parece imediatamente defasado. Junto com Murilo Corrêa, você já

6
7

https://www.facebook.com/resisteizidora/
Deus Escondido.
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produziu um texto muito interessante sobre o tema, intitulado Intrusão viral8.
Nesse texto, vocês mencionam como o vírus resiste às categorias tradicionais da
filosofia (por exemplo, vida/morte) e parece resistir aos aparatos conceituais dos
filósofos que procuram abordá-lo. Lhe parece que o evento pandêmico infecte de
algum modo fundamental a questão da democracia representativa e da democracia
radical? Por mais onipresentes que sejam, no mundo, as técnicas de governo, a
emergência viral faz parecer, de certo modo, que temos governo de menos (a
China, com sua governança algorítmica estrita, pareceu mais capaz de conter a o
contágio que as democracias ocidentais). Agamben se ressente de que a exceção
antiviral impeça os encontros democráticos presenciais – mas o que uma
democracia de encontros locais poderia contra riscos globais como o da pandemia?
Haveria que falar em um localismo radicalmente diferente da integração global
que temos hoje? Há esperanças de que a era de crises globais em que vivemos abra
espaço para a democracia radical, ou a tendência é que sejamos cada vez mais
governados?

Vejo muitas indagações sobre o futuro em sua pergunta, o que é perfeitamente
natural tendo em vista o momento de angústia em que vivemos. Todavia, entendo que
não cabe à filosofia prever ou indicar o que virá. Só podemos pensar criticamente o
presente, e isso significa, de certa maneira, preparar o futuro. No que diz respeito à
pandemia, o que eu acho mais importante é seu caráter intrusivo, de evento que excede
todas as categorias do pensamento até então mobilizadas para compreender e normatizar
nossa realidade. Nesse sentido, ao mesmo tempo que nos isola em nossas casas, o vírus
inocula nossas mentes. Talvez pela primeira vez desde o fim da segunda-guerra e o
crescente monopólio de certo way of life sobre nossas subjetividades daí derivado,
podemos pensar o radicalmente novo, o in-forme, o que ainda não tem forma. A
pandemia desvela o caráter histórico e precário daquilo que chamamos de capitalismo.
Não que ela equivalha, em si mesma, ao fim do capitalismo, como muitos pensadores
têm prognosticado. Ao contrário, a pandemia de Covid-19 pode servir para intensificar
certos traços especialmente autoritários do atual modo de produção e subjetivação, com
o incremento da virtualização das relações humanas, da uberização do trabalho e do
controle biotecnocrático dos corpos e das subjetividades, tal como ocorre na China (já
8

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597405-intrusao-viral-artigo-de-murilo-correa-e-andityas-matos
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critiquei esses tópicos em uma entrevista concedida ao IHU 9. Por outro lado, a
pandemia pode ser lida como uma reação do planeta – é a tal intrusão de Gaia a que eu e
Murilo Corrêa fizemos referência em nosso artigo já citado por você – ao parasitismo
humano, fazendo com que os fluxos diminuam e o ar se torne mais limpo graças ao
encerramento das pessoas em suas casas, demonstrando ainda a políticos mentirosos
como Bolsonaro e Trump que a realidade não se submete a seus desejos e alucinações.
Contra a “gripezinha” de Bolsonaro há uma potência biotanática no planeta que nunca
será subjugada, sendo mais provável que nossa espécie desapareça caso não passe a
considerar com muito cuidado as poucas opções disponíveis. Essa para mim é a grande
vantagem que uma pandemia como essa pode proporcionar. Crescemos achando
ingenuamente que um dia a revolução chegaria e assaltaríamos o palácio de inverno do
capital, à moda antiga, com baionetas e cantando a Marselhesa. Obviamente isso não
aconteceu, mas de alguma maneira estamos vivendo agora um futuro-presente em que
todas as sensibilidades capitalistas estão postas em xeque – mas não vencidas, longe
disso! É um experimento social ao mesmo tempo potente e perigoso encerrar dois
bilhões de pessoas em suas casas durante tempo indeterminado. Por um lado, essas
pessoas podem pela primeira vez passar a pensar e a sentir a si próprias, a sua família, a
sua precariedade; isso tem efeitos (des)subjetivantes poderosos – é claro que não
desconsidero que há muitos que não podem fazê-lo; tenho perfeita consciência da
distribuição iníqua e desigual dos riscos da pandemia. Por outro lado, o Covid-19 está
criando um fosso geracional na Europa e nos EUA, o que pode ocorrer no resto do
mundo, dado que ela atinge com especial letalidade os idosos, poupando quase sempre
os mais novos. Assim, temos uma grande mortandade de pessoas mais velhas, e com
elas desaparecem também tradições, narrativas, hábitos e processos de subjetivação,
inclusive alguns de caráter resistente. Sobrevivem crianças e adolescentes que muitas
vezes não têm contato com certas tradições de enfrentamento e de luta social e se
adaptam maravilhosamente bem ao confinamento, intensificando as relações virtuais
“vividas” por meio da internet e seus gadgets. Isso é preocupante: uma massa crítica
mais experiente morrendo e deixando espaço para uma geração completamente dócil
diante da tecnocracia algorítmica. É nessa dimensão dúbia que a pandemia se abre como
uma oportunidade – talvez a última – para pensarmos a configuração de nossas escolhas
e instituições políticas. Assim, a questão não é se o localismo é mais forte do que o
9

https://ufmg.academia.edu/AndityasSoares/Talks
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centralismo, ou se a Ásia tecnocrática é mais eficiente que a velha e segregadora Europa
soberana; o que surge a partir da pandemia é a clara percepção de que: 1) não
voltaremos à normalidade; 2) a “normalidade” neoliberal-capitalista que vivíamos
nunca foi normal e merece ser superada; 3) os dispositivos do poder centralizado e da
democracia representativa são absolutamente inócuos e incapazes de lidar com a crise
que eles mesmos prepararam. Nessa perspectiva, a ideia de democracia radical pode
encontrar a pequena porta pela qual o messias entra, segundo as palavras de Benjamin,
indicando assim que novas relações consigo e com os outros, relações estas que não
passem pela representação – que hoje é sempre (auto)representação do capital – são não
apenas possíveis, mas necessárias. O que pode advir disso ainda é uma incógnita. Cabe
a nós tentar ler o tempo, apostar – gesto fundamental da democracia radical – e forçar a
pequena porta.
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Infectados entre nós

Samuel Pulido1
Tradução de Carolina Salomão

"Global controls will have to be imposed
and a world governing body, will be created to enforce them.
Crises, precipitate change…
I wanna devise a virus
to bring dire straits to your environment
crush your corporations with a mild touch [...]
The last punks walk around like masked monks”
Virus (2000) — Deltron 3030

Na segunda semana de março de 2020, mapas digitais exibindo o número
acumulado de casos confirmados de pessoas afetadas pela infecção respiratória aguda
covid-19 ainda mostravam três grandes círculos, que se destacavam acima de todos os
outros: China, Irã e Itália. De alguma forma, o coronavírus 2 da síndrome respiratória
aguda grave (SARS-CoV-2), o vírus que causa o covid-19, estava traçando uma trilha
irregular ao longo da antiga Rota da Seda, pela qual viajavam há séculos caravanas
comerciais em uma globalização inicial. Os italianos importaram seda da Pérsia e da
China até meados do século 14, quando o último ilcanato da Mongólia se desintegrou,
devido a conflitos internos e como consequência de outro microrganismo letal ( yersinia
pestis) que mais tarde devastaria a Europa, onde ficou conhecida como a Peste Negra.
Segundo uma teoria amplamente difundida até os últimos tempos, sua origem também
estaria localizada na China. Hubei, epicentro do covid-19 em 2020, já foi devastado em
1331 por uma epidemia que alguns autores identificaram com a mesma Praga que
chegou à Itália em 1348. No entanto, pesquisas recentes descartaram essa conexão e
sugerem que o foco da Peste Negra situa-se de modo mais exato entre a Ásia Central, o
Cáucaso e a Crimeia, sitiada pela Horda de Ouro da Mongólia.
Seja como for, a verdade é que os impérios da Mongólia unificaram
1

Samuel Pulido é formado em direito, com pós-graduação em política européia e relações internacionais
pelo College of Europe, em Bruxelas (Bélgica).
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temporariamente uma porção significativa da Eurásia e que, a partir daí, cidades-estado
italianas como Gênova e Veneza, que mantinham estreitas relações comerciais com eles,
agiam como fontes de transmissão do vírus na Europa ocidental. Assim, estima-se que
entre 30 e 50% da população européia tenha morrido na Europa devido à doença (até
dois terços em algumas cidades), deslocando as relações de classe e acelerando o fim do
feudalismo. Em seu declínio, o colapso demográfico causou escassez de mão-de-obra
em muitas áreas, aumentos salariais (onde se trabalhava com diárias) e estratégias
institucionais para controlar a mobilidade rural-urbana. As cidades-estados do norte e
centro da Itália (Veneza, Florença, Gênova e Milão) formaram o primeiro subsistema
regional capitalista, não sem conflitos que não podem ser entendidos sem os estragos
causados pela Peste Negra. Em 1355, uma revolta anti-oligárquica derrubou o Regime
dos Nove em Siena e em Florença, também afetada pelo colapso financeiro de 1340, a
primeira rebelião de operários na história ocorreu, a revolta dos ciompi (1378), de curta
duração.
A Peste Negra, juntamente com suas reproduções cíclicas em pragas sucessivas
durante os séculos seguintes, marcou uma verdadeira ruptura histórica na Europa entre a
Idade Média e o Renascimento. Obviamente, não foi a causa da transição, mas foi um
fator-chave. Desde então, nenhuma outra praga teve um impacto sistêmico comparável.
Também podemos mencionar a "Grande Mortalidade" nas Ilhas Canárias, no Caribe e
na América, após a conquista pelos colonizadores europeus, que entre outras coisas
trouxeram consigo doenças e pragas, como a própria peste bubônica, desconhecida
pelas populações indígenas. No entanto, no caso da expansão ibérica no Atlântico, o
declínio demográfico deriva de um conjunto de fatores, incluindo guerra e servidão. Por
si só, a Peste Negra afetou profundamente a economia, a sociedade e a cultura européia,
em suma, a própria psique dos europeus da época, como se reflete na arte. A Praga
também coincidiu com o início de um período de temperaturas relativamente frias no
hemisfério norte entre os séculos XV e XIX (a ―pequena era glacial‖), para a qual,
segundo um estudo recente (2019), teria contribuído para o citado desaparecimento de
grande parte da população indígena americana durante o século XV.

A doença
Com o passar dos dias, se enraíza o sentimento, reforçado pelas medidas
extraordinárias adotadas por praticamente todos os governos do mundo, de que com o
covid-19 estamos diante de um evento com implicações sistêmicas comparáveis às da
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antiga Praga, em um contexto de mudança climática diferente, que está levando ao
aquecimento global do planeta. As alusões à Segunda Guerra Mundial ou a Chernobyl
(da China, do neoliberalismo) remetem-nos a comoções conhecidas que, no entanto,
parecem não ajudar muito a apreender o que estamos experimentando. O secretáriogeral da ONU, António Guterres, falou de uma crise humana sem precedentes, para
explicar a escala de seu impacto. Mas até que ponto é isso? E, acima de tudo, como as
respostas que estamos dando agora determinam o futuro?
Em princípio, supõe-se que o coronavírus SARS-CoV-2 tenha menor capacidade
de disseminação do que outros vírus, como o sarampo . Apesar disso, o SARS-CoV-2 se
espalhou rapidamente por todo o mundo, devido à intensa mobilidade humana facilitada
pelas modernas redes de transporte e comunicação. Se a Peste Negra levou cerca de sete
anos para se espalhar por toda a Europa, e a gripe espanhola levou cerca de dois anos
para se espalhar por grande parte do mundo, em apenas três meses, o covid-19 fez sua
aparição oficial em praticamente todas as jurisdições que formam parte das Nações
Unidas. Pelo que estamos aprendendo, esse coronavírus pode durar até 72 horas em
certas superfícies e seus sintomas não aparecem imediatamente, para que uma pessoa
possa transmiti-lo inadvertidamente antes de sentir esses sintomas e até mesmo dias
após o desaparecimento. Pessoas que não apresentam sintomas também podem
transmiti-lo. Da mesma forma, um estudo recente mostra que, diferentemente do SARSCoV (2003), altas concentrações do vírus podem ser alcançadas na garganta, não apenas
nos pulmões, o que facilita sua transmissão pelo ar.
Da mesma forma, embora o SARS-CoV-2 seja menos letal do que as bactérias
que causam a Peste, a síndrome respiratória aguda grave que causa nos pacientes pode
ter sérias consequências em um grande número de idosos ou naqueles com condições
anteriores e, portanto, requerem hospitalização. Também conhecemos casos de pessoas
mais jovens que, mesmo sem condições prévias conhecidas, desenvolveram pneumonia.
Ou seja, podemos ter um número significativo de pacientes para causar o colapso dos
sistemas de saúde que não possuem a organização e os recursos adequados e a
correspondente negligência de outros problemas de saúde pública. Em sua aparição
pública em 30 de janeiro, a quase uma eternidade, o Diretor Geral da Organização
Mundial da Saúde (OMS) alertou: " Nossa maior preocupação é que o vírus se espalhe
em países com sistemas de saúde menos robustos e pouco preparados para enfrentar
essa ameaça ". A transmissão por pessoas assintomáticas ainda era considerada rara e
poucos na Europa ou nos Estados Unidos na época pensavam que seus próprios países
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estavam nessa lista potencial. Um dia após esse aparecimento, a Comissão Europeia
perguntou aos 27 estados membros da União Europeia se eles precisavam de máscaras e
outros equipamentos sanitários. Nenhum dos dois respondeu. Salvo notáveis exceções,
o princípio da precaução deu lugar à arrogância neocolonial e, em outros, a posições de
mercado eugênicas. À medida que aprendemos mais sobre o novo coronavírus, parecia
cada vez mais claro que a combinação de sociedades com uma porcentagem
significativa da população com mais de sessenta e cinco anos de idade - entre 18 e 22%
na Europa - e de alguns sistemas Públicos de saúde baseados em uma importante rede
de atenção básica e alta rotatividade hospitalar, mal preparados para epidemias dessa
dimensão, principalmente se degradadas após anos de cortes, privatizações e
precariedade, poderiam gerar uma combinação explosiva. Como tem sido em muitos
casos.
Essa é uma grande novidade em relação às epidemias dos séculos anteriores: o
que até agora os impedia de se reproduzir novamente, como no passado, está ameaçado,
em um período em que o capitalismo depende, mais do que nunca, da produção e
reprodução da vida social. Ou, dito de outra maneira, o que está em jogo é o que garante
a vida produtiva daqueles que, com seu trabalho, cooperação e consumo, contribuem
para a acumulação de capital, sob o comando das finanças. A robotização e a
informatização não eliminaram essa realidade. Por mais que exclua, o capitalismo
precisa primeiro incorporar vidas em seu processo de produção. A outra grande
inovação, ligada à anterior, foi a reação dos Estados.

O remédio
Em geral, os governos têm intervindo com relutância, enfrentando uma
pandemia gradualmente, sem antecipar ou coordenar problemas de abastecimento de
saúde, com um olho nos países concorrentes, resistindo a decisões que poderiam
comprometer o crescimento do produto interno bruto, os lucros corporativos e, quando
apropriado, o apoio eleitoral. A própria China inicialmente atrasou sua resposta, levando
dois meses para fechar a metrópole de Wuhan desde que o novo vírus foi detectado,
embora se deva acrescentar que seu funcionamento era inicialmente desconhecido e
somente em meados de janeiro foi confirmada a transmissão de humano para humano.
Em todo caso, a reação chinesa e de outros países asiáticos como a Coréia do Sul parece
ter sido relativamente eficaz, pelo menos em comparação com o que aconteceu na
Europa ou nos Estados Unidos. Políticos com uma agenda de soberania, como Donald
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Trump ou Boris Johnson, inicialmente se opuseram a uma intervenção ativa para deter a
propagação do vírus. Entretanto, uma vez observado o aumento do número de pessoas
afetadas e das hospitalizações, a saturação dos serviços de saúde, juntamente com a
pressão social (e monetária, como ficou evidente no caso britânico), os governos, um
após o outro, acabam decretando - e é isso que é novidade - medidas restritivas em grau,
extensão e simultaneidade nunca antes vistas na história da humanidade.
O conjunto de medidas governamentais destinado a coibir a disseminação do
SARS-CoV-2 inclui: garantir a distância física (incluindo o fechamento de escolas e
outros serviços públicos); restrições de mobilidade humana (controles de fronteira e
internos, suspensão de voos); quarentenas; confinamento e fechamento de setores
econômicos inteiros. Embora a implementação efetiva tenha sido desigual, a verdade é
que, no início de abril, mais da metade da população mundial vivia em países onde os
governos haviam promovido ou imposto diferentes medidas restritivas ou de
confinamento. 166 Estados fecharam suas fronteiras (77 completamente e cerca de 89
parcialmente). A organização ACAPS estima que aproximadamente, na mesma época,
cerca de 57 Estados decretaram estados de emergência, alarme ou similar, dos quais 22
na Europa. Segundo a UNESCO, o fechamento de escolas afeta 91% dos alunos do
ensino fundamental e médio em todo o mundo, usando métodos de ensino virtuais
sempre que possível.
A consequência imediata de tudo isso tem sido um duplo choque econômico de
demanda e oferta que derrubou a atividade produtiva em todo o mundo, a partir de seus
principais centros econômicos: China, Zona do Euro e Estados Unidos. Isso provocou
níveis de desemprego e causou uma forte contração no crédito. Para mitigar as
consequências econômicas da luta contra a pandemia, no final de março, mais de 65
países adotaram diferentes pacotes de medidas fiscais. Entre as ferramentas mais
comuns estão esquemas de empréstimos comerciais e garantias públicas para aumentar
a moratória de liquidez, hipotecas e impostos, benefícios temporários de desemprego
(incluindo ERTEs), transferências diretas de dinheiro para grupos vulneráveis,
mudanças nas práticas e regulamentos trabalhistas (trabalho à distância), regularizações
temporárias de populações migrantes irregulares (Portugal), restrições à exportação de
material médico e bens essenciais, etc.
Tudo isso com a cobertura da compra massiva de títulos pelos bancos centrais, o
que evitou o colapso financeiro no momento e, no que diz respeito à UE, com a
flexibilidade do Pacto de Estabilidade e do regime de ajuda de Estado para permitir
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maiores gastos públicos e maior endividamento. O problema é que países como Itália,
Espanha ou Grécia começam com altos níveis de dívida pública, como resultado de
transferências intra-europeias dos pobres para os ricos através desse mecanismo de
"tortura" social conhecido como "austeridade". De todos os governos da UE, é a
Alemanha, o país central da zona do euro, que realizou a intervenção pública mais
vigorosa, com um pacote que, entre gastos públicos imediatos, diferimento de impostos
e contribuições, mais créditos, garantias e garantias, aumentará em 2020 para cerca de
750 bilhões de euros. Obviamente, a Alemanha, devido às assimetrias da zona do euro,
continua cobrando pela emissão de dívida (seus títulos têm rendimento negativo). Por
sua vez, os Estados Unidos aprovaram um pacote de ajuda de cerca de US $ 2,2 bilhões,
o maior de sua história, enquanto a Reserva Federal anunciou recentemente outros US
$ 2,3 bilhões em empréstimos a famílias e empresas. Dados vertiginosos que, no
entanto, compreendem mais crédito do que gastos públicos efetivos e que não
trouxeram estabilidade ou certeza.
Os governos que impuseram as pausas mais duras, como o italiano ou o
espanhol, esperam que a quarentena seja passageiro, que o bloqueio econômico seja
gradualmente aliviado e que finalmente haja uma recuperação ―em forma de V da
vitória‖ - ou seja, com crescimento imediato após a recessão. Alguns países europeus já
estão suspendendo várias restrições antes do final de abril, que podem ser precipitadas
sem uma imunização generalizada das respectivas populações. Este desejo de
renascimento não parece levar muito em conta as rupturas nas cadeias de valor globais
ou o fato de que o renascimento progressivo de um país não acompanhará a situação dos
países que dele dependem em termos de comércio de bens e serviços. A Espanha, tão
dependente do turismo e da construção, com um mercado de trabalho flexível e uma
elevada taxa de mortalidade empresarial, sofrerá, de qualquer forma, um duro golpe. No
caso da UE, o seu futuro imediato dependerá da preservação do mercado único, hoje
quebrado com a reintrodução de restrições fronteiriças dentro do espaço Schengen, da
cobertura que o Banco Central Europeu pode continuar a oferecer para impedir que o
diferencial de rentabilidade dos prêmios de risco se amplie e das políticas fiscais
finalmente adotadas pelos governos nacionais na ausência de uma poderosa intervenção
comunitária, impossível com um orçamento que mal atinge 1% da Renda Nacional
Bruta Européia. Também não está claro com que intensidade e quando a China, que
durante o primeiro trimestre de 2020 sofreu sua primeira contração econômica desde o
final da revolução cultural em 1976, recuperará o caminho do crescimento, levando em
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conta o declínio da demanda mundial. A Organização Mundial do Comércio (OMC)
calcula que o comércio mundial pode cair até 32% em 2020.
A dupla crise econômica e de saúde também pode ter um forte impacto nos
países chamados "emergentes" ou "em desenvolvimento" e nos países mais pobres, que
hoje são mais dependentes da China do que há dez anos. Os primeiros sofreram uma
fuga de capitais de mais de 90.000 milhões de dólares até agora este ano, superior à da
crise financeira de 2008-2009, de acordo com dados do Fundo Monetário
Internacional(FMI). Teremos que acompanhar o que acontece em quatro potências subregionais: Brasil, Turquia, Índia e África do Sul. Para enfrentar a pandemia e a
depressão econômica, esses países terão que aumentar ainda mais seus déficits, níveis
de dívida e aprovar estímulos monetários, o que complicará a defesa do valor de suas
moedas locais, que vem caindo nas últimas semanas. Embora a pobreza em termos
absolutos e relativos - incluindo extrema pobreza - aumente em todo o mundo, estima-se
que as regiões mais afetadas por esses aumentos sejam a África (norte e sul do Saara),
Oriente Médio e Sul da Ásia. Muitos desses países são exportadores de matérias-primas
cujos preços - pelo menos em hidrocarbonetos e metais - já estão em queda, primeiro
devido à guerra de preços do petróleo e agora devido à queda na demanda, que
enfraquece suas moedas e torna sua dívida externa mais cara. Os países mais pobres
carecem de espaço fiscal para executar suas próprias políticas de estímulo ou para
permitir quarentenas prolongadas. Além disso, a interrupção das remessas, vital em
muitos países, por milhões de trabalhadores migrantes. Por enquanto, embora a
incidência estatística relativamente menor do covid-19 nesses países possa estar
relacionada ao início tardio da doença e à ausência de diagnósticos em grande número, a
tendência em abril é inequivocamente crescente. A UE, preocupada com a extensão da
pandemia na periferia sul e sudeste, já propôs uma realocação orçamentária dos
programas de ajuda existentes.
Apesar dos apelos à unidade nacional ou à humanidade, eles não escondem os
preconceitos de classe, raça e gênero nos quais está estruturado o sistema no qual o
SARS-CoV-2 nasceu. Nem as restrições, nem o acesso a serviços de saúde ou
educacionais, nem o auxílio financeiro se aplicam igualmente a todos. Embora as elites
políticas e econômicas não tenham tido problemas para serem diagnosticadas ou
priorizadas nos serviços de saúde, muitos trabalhadores tiveram que se contentar em
recorrer a consultas por telefone, quando não foram forçados a retornar aos postos, sem
proteção suficiente, poucos dias depois do desaparecimento dos sintomas. Em Nova
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York, a letalidade é incomparavelmente maior entre hispânicos e afro-americanos. O
trabalho remoto pode ser utilizados por certos profissionais, mas não para os
profissionais de saúde ou para muitos empregos dos quais dependem os setores
populares, incluindo a população migrante. Nem todas as famílias têm os mesmos
recursos digitais para educação a distância. O confinamento em casa também facilita a
violência machista.
O bloqueio econômico está aumentando o número de famílias sem renda com
emprego formal, muitas das quais serão excluídas das escassas transferências
econômicas condicionais anunciadas. Os anúncios são uma coisa, o que é publicado no
diário oficial é outra, e a implementação será outra bem diferente. Na Espanha,
começamos a ver como o coronavírus se agrava em bairros mais pobres. Os migrantes e
refugiados, que têm uma mobilidade ainda mais restrita e que não têm todos os direitos
dos cidadãos "plenos", são especialmente vulneráveis. Sem mencionar o aumento
potencial de contágio e mortalidade nos campos de refugiados, nas ilhas gregas ou no
maior campo do mundo, aquele que abriga os Rohingya no Cox's Bazar, Bangladesh.
Em resumo, muitas pessoas trabalham na chamada ―economia informal‖ - em todo o
mundo, de fato, são a maioria - e vivem diariamente em áreas urbanas densamente
povoadas, sem proteção social e sem acesso a serviços de saúde adequados,
especialmente em países mais pobres.

Convalescência
Assim, 2020 será o ano do colapso da economia mundial, uma grande recessão
que desta vez não tem origem financeira, mas biopolítica, mas que, no curto e médio
prazo, poderá ter repercussões financeiras significativas, apesar do otimismo vendido
por grupos financeiros como BlackRock . Há algum tempo, vários investidores e
analistas esperam por uma recessão que as últimas previsões colocaram no final de
2020, embora por razões diferentes e com base em um contágio financeiro dos Estados
Unidos ou talvez da China. Desde a crise de 2008 a 2009, a ―recuperação‖ da economia
mundial dependeu, por um lado, das contínuas transfusões financeiras dos bancos
centrais, que ganharam novo impulso em 2019 nos Estados Unidos e na zona do euro,
precisamente por causa das nuvens escuras no horizonte. No ano passado, o declínio na
produção industrial na Alemanha ou a pesada dívida chinesa enviaram sinais
preocupantes. Por outro lado, e relacionado ao exposto, a recuperação da década
passada também veio acompanhada de uma intensificação de várias formas de
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extrativismo: da exploração agroindustrial ou mineradora que está transformando a
floresta amazônica em uma savana ao desenvolvimento oligopolista de plataformas
digitais (FAANG ou Big Tech).
A nova grande recessão mundial terá a particularidade de ter sido induzida pelos
próprios governos, de maneira caótica e quase simultânea, a aplicar ao capitalismo uma
cura de cavalo2. Tudo isso com a aprovação das finanças, principais beneficiárias dos
diferentes planos de estímulo e que incorporam os interesses do capital coletivo, e não
tanto os capitalistas nacionais ou individuais, que pressionam pelo retorno de atividades
"não essenciais". Esse peculiar bloqueio patronal, ou seja, ordenado de cima, embora
com uma cooperação necessária de baixo, em uma ação coletiva global sem
precedentes, ocorre após três anos de redução nas taxas de crescimento do PIB mundial
(3,2% em 2017, 3% em 2017). 2018, 2,9% em 2019), em parte devido à guerra
comercial instigada por Donald Trump para reajustar as cadeias globais de valor em
termos neo-soberanos, em um contexto de contínua desaceleração da economia chinesa
que vem de mais longe e para a qual a redução no consumo doméstico também
contribuiu (6,1% do crescimento do PIB em 2019, a menor taxa nos últimos 29 anos,
em comparação com 10,6% em 2010).
O colapso será daqueles marcam a história. Desde 1950, houve quatro recessões
globais: em 1976, em 1982, em 1991 e em 2009. Esse período coincide basicamente
com o desenvolvimento do neoliberalismo, em resposta à dificuldade de manter altas
taxas de lucro por parte do capital. Das quatro, 2009 foi a mais intensa de todas,
afetando especialmente as economias avançadas do norte, Estados Unidos e Europa,
encerrando o tipo de globalização intensa que se desenvolveu desde a implosão do
bloco soviético. A severidade da nova recessão econômica que está apenas começando
será determinada pelo deslocamento das cadeias produtivas, transporte, comércio, pelo
feedback de seu impacto nas finanças públicas e pela multiplicação caprichosa de um
vírus que ignora tudo. Também é qualitativamente diferente das anteriores, porque está
enquadrada em uma crise mais ampla e profunda: a da crescente vulnerabilidade da
espécie humana à degradação capitalista dos ecossistemas em que atua. Essa
degradação, que nos últimos anos atingiu níveis verdadeiramente alarmantes, é o que
facilita a transmissão zoonótica de novos vírus e a aceleração do aquecimento global.
2

No original, cura de caballo uma expressão sem tradução para o português, significando uma solução
custosa e improvisada, mas cuja efetividade não é garantida. Faz referência a quando, devido à escassez
de medicamentos, se adapta utilizando remédios para cavalos, que não são feitos para uso humano e
contém doses muito mais altas que o necessário.

121

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
Neste jogo de bonecas russas, que é a prolongada crise do sistema capitalista mundial,
em que uma crise descobre outra crise, o vírus mais uma vez trouxe à luz uma crise não
resolvida de governança global e supranacional, agravada pela incerteza irremediável
que o coronavírus nos deixa.
Além da liquidez massiva que os principais bancos centrais estão injetando, o
ônus de gerenciar toda essa situação está nas mãos dos governos nacionais que
enfrentaram o advento do SARS-CoV-2,

frágeis do ponto de vista fiscal e

enfraquecidos politicamente. À crescente fragmentação e volatilidade política em cada
país, um fenômeno que nos países ocidentais foi especialmente exacerbado desde a
última recessão, foi adicionado –em 2019 - um aumento espetacular de protestos e
revoltas populares em todo o mundo, com demandas sociais, liberdades ou contra a
corrupção, segundo os países. Esperava-se que essa tendência se intensificasse em 2020,
mas as reações do governo para conter o vírus o interromperam, pelo menos por
enquanto. Por conseguinte, não deve surpreender que exista uma desconfiança
generalizada relativa às autoridades, que geralmente se escondem atrás de especialistas
em saúde para justificar suas decisões, especialmente as medidas mais autoritárias
destinadas a garantir o confinamento. Ainda assim, os governos tentam fazer da
necessidade uma virtude, tentando fortalecer sua legitimidade e a de suas instituições de
segurança por meio de uma épica mobilização em torno da "guerra ao vírus". Mas a
governança científica, de políticas racionais baseadas em evidências (evidence-based
policies), tem seus limites.
Por um tempo, toda política acaba sendo uma política de crise, urgência e
emergência, como se essa fosse a única maneira de chegar a um consenso e pular limites
constitucionais: crise migratória, urgência antiterrorista, emergência climática. Os
movimentos sociais não têm sido alheios a essa estrutura mental. Para declarar uma
emergência mais clássica, como uma epidemia, você precisa de dados com os quais
operar. Mas se a estatística é um conhecimento inerente ao Estado moderno e sua
capacidade de legitimar-se e exercer controle sobre uma determinada população,
sabemos que os dados oficiais sobre o coronavírus não refletem a realidade completa de
sua expansão ou a taxa de mortalidade real, fato que não facilita a confiança. O número
real de pessoas afetadas - com ou sem sintomas - pode ser cinco, dez ou vinte vezes
maior, dependendo da localização, ao número de casos confirmados atualizados
diariamente pela OMS ou pela Universidade John Hopkins, o que complica a
comparação entre países que usam critérios diferentes ou simplesmente não têm os
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mesmos recursos estatísticos.
Momentos vacilantes, abertos e incertos como este nos mostram o imperador em
toda sua nudez. "Não podemos voltar à normalidade porque a normalidade era o
problema", "a economia mundial está tremendo porque estamos comprando apenas o
que precisamos", podemos ler hoje em dia. Muitas coisas que pareciam normais para
nós de repente se tornam obsoletas, alienígenas. Inclusive nossa linguagem, que oscila
entre um tom apocalíptico e um cínico, presa nas gramáticas do século XX. A ênfase na
interpretação estereotipada do neoliberalismo, manifestada na exaltação da intervenção
estatal, como se não tivesse consistido em uma reorientação das funções do Estado
desde o Estado, com mudanças significativas desde 2009, dificulta a compreensão do
capitalismo atual e a elaboração de estratégias políticas emancipatórias. As recentes
derrotas dos candidatos veteranos da esquerda neo-keynesiana no Reino Unido
(Corbyn) e nos Estados Unidos (Sanders), com os respectivos aparelhos partidários
funcionando como verdadeiros poços da mobilização ativista, abrem novos cenários que
levarão tempo para amadurecer. E onde a esquerda governa, como na Espanha, mal
pode fornecer um verniz social que não compense a retirada de recursos por meios
financeiros, mesmo podendo contar condições européias um pouco mais favoráveis em
comparação com 2015..
A alteração de nossa rotina diária também gera outras formas de habitar e sentir
o mundo, que podem tomar direções diferentes. Por um lado, são desenvolvidas práticas
criativas de conversação, cooperação e apoio mútuo – econômico, psicológico – que
permeiam nossas subjetividades. Algumas lutas democratizadoras continuam por outros
meios, embora afetadas pela disciplina sanitária e, no caso espanhol, ainda sob a
influência da restauração partidocrática, entre um governo socialmente "sensível" que
está sendo desafiado e a ameaça da extrema direita. Ou seja, longe de constituir
contrapartes autônomas. A rejeição de muitos ao retorno ao trabalho sem garantias de
segurança faz com que algumas empresas mantenham o fechamento ou o trabalho
remoto: nesse caso, seria o fechamento por baixo, forçado pela pressão dos
trabalhadores (que antecipavam a hibernação econômica total decretada pelo governo
espanhol por alguns dias, antes da Páscoa). Muitos presos se amotinaram nas prisões de
diferentes países, até que alguns governos começaram a facilitar a libertação de alguns
presos. Os migrantes exigem a regularização dos direitos, o fim dos centros de detenção
e deportações. Greves de aluguel, embora de escopo limitado, bem como a discussão
renovada de uma renda básica universal (ou emergencial), prenunciam um conflito mais
123

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
amplo sobre renda financeira e desigualdade de renda. E, analisando todas as opções
acima, como vamos conceber a nós mesmos e ao nosso ambiente depois de ter vivido e
respirado outra cidade?
Outra direção, menos esperançosa, é aquela que se baseia em afetos, como medo
e ressentimento, que podem ser expressos em linguagem odiosa. O neoliberalismo e o
neofascismo fazem uso do medo, mas, no segundo caso, o medo do outro percebido
como uma ameaça é o que, ao criar uma forma específica de identidade e
pertencimento, leva à ansiedade por um possível declínio social, pela substituição
cultural ou por uma eliminação física hipotética. E o coronavírus transforma qualquer
um em uma ameaça vital, não apenas os suspeitos de costume, o que não deixa de ser
uma democratização paradoxal e perversa. A atitude policial de muitos vizinhos em
situações de quarentena nos dá uma idéia do que pode ser fomentado. Se somarmos a
isso a tendência de uma cultura de ressentimento nas redes sociais, não surpreende que
direitos radicais estejam ganhando terreno em todos os tipos de plataformas digitais com
seu conteúdo, trotes ou não. "O neofascismo colhe a acumulação algorítmica de
sentimentos na forma de identificação através de tempestades de comentários", diz
Richard Seymour em seu último livro antes do coronavírus. Distanciamento físico,
confinamento e trabalho remoto nos tornam ainda mais viciados na máquina algorítmica
e cronófaga. Uma máquina controlada por plataformas corporativas que pode acabar
sendo a grande vencedora da crise em andamento, afastando-se da ruptura luddita que o
Seymour propõe. Como iremos perceber a nós mesmos e aos outros, depois de termos
vivido a militarização de nossas ruas e nossos corpos?

O futuro
De uma maneira ou de outra, tanto a doença quanto o remédio
deixarão cicatrizes, cuja profundidade dependerá da duração e virulência da pandemia e
de suas novas ondas; do tempo de prolongamento ou reiteração dos cortes de direitos e
liberdades; o impacto desigual da recessão econômica e o futuro pagamento da dívida
pública inflada. O relaxamento progressivo do atual confinamento, que as autoridades
preparam, será seguido por uma série de medidas disciplinares e de controle, com ciclos
de fechamento e abertura dependendo da ocorrência de picos de contágio ou para evitálos, pelo menos até que uma vacina esteja disponível. Mais cedo ou mais tarde, os
credores exigirão o ajuste para garantir a cobrança dos títulos adquiridos hoje. Do ponto
de vista estritamente sanitário, o relaxamento das restrições requer um aumento
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substancial da capacidade de diagnóstico (detecção de vírus, imunidade) e o isolamento
dos casos detectados, bem como o reforço dos equipamentos, respiradores, material de
proteção, o que depende de uma certa reindustrialização local do fornecimento desses
produtos.
Nossa futura convivência com as diferentes raízes do coronavírus e com seus
estragos socioeconômicos, enquanto a temperatura do planeta aumenta, está cheia de
incógnitas que só podem ser resolvidas com o tempo. Se o covid-19 contribui para uma
transição sistêmica como a Peste Negra, quase sete séculos atrás, ou para uma nova
grande transformação do capitalismo, será porque exacerba e altera elementos de uma
crise sistêmica que já estava em andamento, sobrepondo-os ou revelando-os, de
qualquer

forma,

abalando

nossas

coordenadas

políticas. As

sociedades

em

envelhecimento dos antigos pólos ocidentais do capitalismo neoliberal serão as
principais afetadas social e demograficamente, deslocando ainda mais o centro de
gravidade econômico leste e sul? Ao contrário do modelo proposto por Giovanni
Arrighi, o fim da hegemonia global dos Estados Unidos não terminou de consagrar a
entronização da China com um papel equivalente, mas talvez seja uma questão de
tempo. Apesar da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, é improvável que
ocorra uma dissociação leste-oeste como no século 20 durante a Guerra Fria,
basicamente porque a China está integrada à economia mundial como a União Soviética
nunca esteve.
As funções do Estado podem mudar novamente, em consonância com as
demandas de prevenção e controle de epidemias, do tratamento de seus efeitos
econômicos secundários. Será necessário ver como, levando em consideração a
correlação atual das fraquezas acima mencionadas, dos governos e das próprias
organizações sociais e populares, em muitos países. Também não está claro que o
fortalecimento social (ou social-policial) do Estado implica necessariamente sua
separação dos marcos supranacionais, uma vez que a falta de coordenação entre os
Estados contribui tanto para a disseminação do vírus quanto para o agravamento da
recessão. Nesse sentido, ainda é irônico que o secretário de comércio britânico clame
por maior coordenação internacional e abertura comercial. De fato, historicamente as
pragas da modernidade não tiveram processos de "desglobalização", mas o
contrário. Será que essa crise forçará a articulação de algum novo tipo de
multilateralismo, a integração política européia se aprofundará e, nesse caso, esses
quadros de governança poderiam ser mais democráticos do que os atuais ou mais
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autoritários? Ou, pelo contrário, será acentuada a desintegração nacional, com
reagrupamento dinâmico em torno das potências hegemônicas regionais?
Penso que essa macro reflexão é necessária, mas reconheço que, por si só, é
avassaladora e não ajuda a ação coletiva nesses momentos de mudança. Deve ser
complementada por outras questões - algumas desconfortáveis - que nos interessam
diretamente. Sob essas condições, seremos capazes de relançar movimentos políticos,
redes ou organizações que podem se conectar à escala das transformações planetárias,
com base nas lições do passado recente? Diante da proliferação previsível de conflitos,
de baixa e alta intensidade, sobre a redistribuição de renda, mas também sobre
propriedade, produção e o comum. Como podemos canalizá-los no sentido
emancipatório?
Diferentemente do século XIV, hoje somos capazes de compartilhar informações
de maneira massiva, ter uma conversa global e reproduzir repertórios de protestos. E, no
entanto, é notável como, no momento da história em que estamos mais conectados
globalmente, é tão difícil articular movimentos transformadores transnacionais. Eu acho
que tem algo a ver com a soberania nacional que prevalece entre a esquerda
institucional e com o fim do monopólio euro-americano como foco da irradiação
cultural mundial. Na última década, a principal explosão política com uma onda de
choque

global

veio dos países árabes em

2011, mas não foi

possível

fazer uma tradução apropriada que pudesse compor laços políticos de âmbito regional
ou global, se excluirmos a exceção jihadista.
Mas também tem a ver com os problemas persistentes de estratégia e
organização, injuriados na Espanha após as experiências agridoces do ciclo político
passado e que adquirem novas nuances em tempos de confinamento, controle digital de
nossa privacidade e nossos movimentos, justificativa de abusos policiais para o nosso
bem. Devemos reconhecer as fortes divergências que existem em um campo político
que só se unifica, e cada vez com mais problemas, por meios eleitorais. Aqui todos
interpretamos o evento com nossos repertórios respectivos, que não devem se
transformar em viseiras. Que lágrimas políticas e pessoais sentiremos quando chegar a
hora de tomar decisões, de preferir alguns caminhos e não outros? Quais alianças serão
viáveis? Seremos capazes de consolidar a pluralidade de iniciativas solidárias que
emergem para sobreviver, em formas organizacionais democráticas que adquirem certa
autonomia e podem perdurar com o tempo?
Como nós, infectados de hoje e amanhã, reorganizamos nossas vidas?
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Lições virais da China
Yann Moulier Boutang1
Monique Selim2
Tradução de Clarissa da Costa Moreira

Pequena adivinhação: de que epidemia se trata?
“O uso da noção de epidemia e sua associação com uma mortalidade relâmpago
e incontrolável é , imediatamente interpelador para as pessoas, em diferentes níveis, o
primeiro dos quais é – como mostraram os antropólogos – o questionamento individual
sobre se tornar uma possível vítima desse evento e, sobretudo, sobre as relações causais
envolvidas. ”
“Após essa primeira etapa, a intervenção das autoridades médicas primeiro e
logo em seguida, políticas, é realizada de acordo com várias articulações e esquemas
possíveis. A primeira alternativa pode ser a de manter a doença oculta por duas razões:
seja por que as autoridades de saúde pública não teriam ainda um diagnóstico final, seja
por temerem os efeitos negativos da disseminação de informações que poderiam resultar
em um ataque à sua legitimidade ou se constituir numa manifestação de sua fragilidade.
O segundo esquema possível é a informação geral e imediata da sociedade, seja para
controlar a epidemia , seja para chamar a atenção dos atores sociais para uma questão
sensível que os afasta da política no sentido mais amplo do termo. Novas tecnologias da
informação estão trazendo uma nova dimensão da globalização para a interpretação da
dinâmica das epidemias. Estamos, portanto, diante de três tipos de globalização:
diagnóstico, monitoramento e eficiência política nas relações internacionais, nos planos
ideológico, simbólico e imaginário3.
Estamos nos domínios do Império do Meio? Estamos falando do governo chinês
enfrentando o coronavírus? Engano de quem pensa que sim. Estas são as palavras de
um renomado médico-pesquisador infectologista, Jean-Paul Gonzalez, sobre o vírus

1

É economista e editor da Multitudes.
É antropóloga e editora da Multitudes.
3
« Enjeu politique de l‟émergence des manifestations épidémiques », entrevista com Jean-Paul Gonzalès
(médico, diretor de pesquisa IRD) realizada par Monique Selim à proposito do virus Ebola, Journal des
Anthropologues, Paris 2003, 92-93, pp. 291-294.
2
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Ebola, nascido na África, para o qual a OMS declarou duas vezes um alerta global (fato
muito raro).
No início, ao contrário de outras pandemias virais, a atitude de muitos cientistas
foi muito cautelosa em relação ao gerenciamento da crise na China, ou até mesmo
elogiosa. Jean-Paul Gonzalez, por exemplo, considera isso exemplar4. É verdade que a
OMS, sob forte solicitação do governo chinês, adiou a decisão de lançar um alerta
global para finalmente resolver lança-lo diante da verdade emergente. O governo chinês
não construiu dois hospitais com mais de 1.500 leitos em 15 dias? Ele não organizou a
quarentena de Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes, e de toda a província,
depois a de Wenzhou na província de Zhejiang? Um estado forte, um presidente cujas
tendências autoritárias não são um mistério que resolve o problema por conta própria e
com ele um partido comunista com 90 milhões de pessoas e 10 milhões de executivos.
De fato, o acontecimento coronavírus levanta uma questão raramente levantada nas
descrições jornalísticas: a relação entre o surgimento, o desenvolvimento, o controle e o
gerenciamento de grandes desastres – como fomes, pandemias – e a natureza política do
„Estado que deve enfrentá-los. A China pretendia dar uma lição de governança e
eficiência durante essa pandemia, inclusive para os países africanos. Estaria o governo
chinês aproveitando a epidemia, como sugere J.P. Cabestan na publicação francesa
Marianne, para fortalecer a centralização do poder e o papel do Partido? Os sinais de
aumento da disciplina do Partido a partir de sua liderança se multiplicaram. Mas é uma
aposta segura que a lição não será, ao final, exatamente a que se espera. Além disso, um
certo nervosismo é detectável entre as autoridades chinesas que já não precisavam de
mais nada considerando a crise de Hong Kong e a questão dos campos de reeducação
dos Uigures.
Por que o presidente Xi JinPing chamou o coronavírus de “demônio”? Por que
ele se envolveu na primeira linha dessa “batalha”? O coronavírus pode muito bem
arruinar sua teoria do caráter puramente ocidental dos princípios da democracia, bem
como a viabilidade do socialismo de mercado em uma sociedade de harmonia de
prosperidade média para todos, numa sociedade tecnologicamente super equipada e
reivindicando uma via chinesa específica de socialismo. Amartya Sen, ganhadora do
Prêmio Nobel de Economia em 19985 , havia mostrado que, em termos de redução da
4
5

Le Parisien, 1 février 2020, e La Liberté, Fribourg, 29 de fevereiro de 2020.
Amartya Sen, Poverty and famine, an Essay on Entitlement and Deprivation, OUP, Oxford, 1990.
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desigualdade e controle da fome, a natureza do sistema político é decisiva. Um regime
que controla as informações, para causar pânico ou ocultar elementos alarmantes, piora
ao invés de melhorar a situação inicial. No entanto, desde o início de fevereiro, o freio à
disseminação de informações corretas sobre a epidemia, realizado pelo Partido de 1 a 20
de janeiro, data da quarentena de Wuhan e de toda a província de Hubei, tornou-se uma
certeza e não uma hipótese maliciosa.

Desfuncionamentos
Após um primeiro momento de espanto, tanto na sociedade quanto entre
observadores externos, várias informações começaram

a ser filtradas. Um

oftalmologista que trabalhava em um hospital em Wuhan, o médico LI Wenliang, agora
infectado pelo vírus, havia alertado sobre a epidemia nas redes sociais com outros sete
colegas, no final de dezembro de 2019. Ele foi o objeto de repressão cuidadosa pelas
autoridades locais: retirada de seu posto no Weibo, assinatura de uma retratação formal
segundo a qual ele havia sido culpado de divulgar rumores maliciosos Essa retenção de
informações durante um mês e meio incidentalmente foi rejeitada pelo Supremo
Tribunal6. Com a progressão exponencial da epidemia que afetará oficialmente mais de
50.000 pessoas e mais de mil mortos, vários erros espetaculares de apreciação
apareceram:
– As inadequações do sistema hospitalar chinês (a rede privada é muito embrionária), já
fortes, tornaram-se evidentes. A impossibilidade de muitos pacientes serem
diagnosticados e, é claro, tratados.
– A falta de máscaras e kits de detecção de doenças. A população ficou indignada com o
resto dos dignitários do regime usando máscaras médicas indisponíveis tanto para os
doentes quanto para os cuidadores. Como ilustra este texto literal das mensagens que
circulam na Internet chinesa: “Se você não tiver as máscaras N95 mais eficazes, use as
que são usadas pelos líderes”.

6

“Sob pressão da opinião pública, a Suprema Corte chinesa publicou um artigo inabitual na semana
passada, denunciando as ações da polícia contra o doutor Li e outras sete pessoas. “Se o público em geral,
por medo da SARS, tivesse acreditado naquele momento nesse „boato‟, começasse a usar máscaras,
desinfetar efetivamente e evitar ir aos mercados de venda de animais selvagens, provavelmente teria sido
uma coisa boa “, disse a Suprema Corte. Um início raro de reabilitação. ”
https://www.lesechos.fr/monde/chine/coronavirus-en-chine-la-colere-monte-face-a-la-gestion-delepidemie-1168578
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– A subestimação da extensão das viagens causadas pelas comemorações do Ano Novo
Chinês, um fenômeno acentuado pela urbanização desenfreada dos últimos trinta anos.
Quase 400 milhões de pessoas se deslocaram.
– Medidas radicais de confinamento, de limitação drástica de deslocamentos (uma
abordagem tipicamente militar do toque de recolher) têm, em uma economia que se
tornou muito dependente do mercado, repercussões consideráveis, tanto no consumo
interno quanto nas exportações necessárias. para a economia mundial, muito mais do
que em 2003 durante a epidemia de SARS.

Um erro político com implicações infelizes
Mas o mais impressionante é que, com o desenvolvimento da epidemia,
observamos todas as falhas do controle absoluto, cuja relevância o Estado-Partido
pretendia demonstrar. As espetaculares medidas de quarentena realizadas pelos militares
na província de Hubei provaram ser ineficazes. Quase metade da população de Wuhan,
mais de 5 milhões, segundo seu principal magistrado, partiu antes. A prova de que
houve vazamento da informação sobre a epidemia, assim como do bloqueio planejado
pelas autoridades. Parece duvidoso, dado o extremo grau de centralização do poder nas
mãos do Partido, do Estado e de seu Secretário-Geral, Presidente da República e chefe
das Forças Armadas, que os dados sobre a epidemia não tenham chegado à cúpula.
A operacionalização do controle em escala nacional – após o ensaio feito com as
minorias Uigures em Xinjian – através do reconhecimento facial de pessoas de Wuhan
que deixaram a província e não se apresentaram “espontaneamente”, mostrou como são
ultra-sofisticadas as tecnologias de reconhecimento facial em toda a China. Qualquer
cidadão chinês pode ser identificado em sete segundos a partir de uma foto tirada por
câmeras colocadas em todos os lugares, desde espaços públicos às residências
particulares. Desde 2019, o plano instituiu uma caderneta de créditos sociais que
penaliza qualquer ato de incivilidade com a retirada de pontos. Este sistema de
vigilância generalizada, que visa erradicar a priori qualquer contestação do papel do
Partido e do Estado, mostra aqui todas as suas falhas práticas no controle da epidemia e
ilustra seu fracasso em consolidar o consentimento da população à sua dominação. De
cima para baixo na China, as autoridades convidaram o povo chinês a denunciar
qualquer pessoa suspeita de ser da província de Hubei que não se apresentasse à polícia.
Desta vez, ao contrário do episódio da Revolução Cultural, de que os mais antigos
ainda se lembram, as delações são hoje equipadas pela vigilância digital. No entanto,
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não se conseguiu conter a epidemia. A magnitude dos fluxos populacionais (festas de
fim de ano na China, turismo, funcionamento de uma economia de mercado baseada
cada vez mais na circulação de bens e serviços) explica por que o controle clássico
herdado do socialismo autoritário acaba por ser inadequado. É por isso que o
coronavírus, em vez de santificar a onipotência do Estado do Partido, poderia muito
bem marcar uma crise retumbante de sua hegemonia.
Por volta de 3 de fevereiro, isso era apenas uma hipótese. Tornou-se uma certeza
em 8 de fevereiro, com a morte do doutor Li. Essa crise foi particularmente indesejável
no contexto da guerra comercial com os Estados Unidos e com um declínio muito
preocupante no crescimento chinês. Devemos destacar uma das causas estruturais da
vulnerabilidade do sistema chinês a esse tipo de pandemia viral. O sistema de promoção
na hierarquia do partido está vinculado a dois critérios: o primeiro, político, é a questão
da ideologia e da ordem (em particular a repressão muito firme dos protestos, que
colocaria em questão o papel principal e exclusivo do Partido.) e o segundo, muito
importante, é o desempenho em termos de PIB: se o plano local não repassa
informações, é também porque teme como a peste – ou até mais do que isso! – uma
diminuição no PIB local, portanto um rebaixamento em sua avaliação.

Humor sombrio de resistência
A população é passiva ou foi enganada? E essa pandemia não passará de uma
prova vencida vitoriosamente no plano político pelo presidente Xi Jinping? É o que as
autoridades desejam acreditar. No entanto, todos os observadores estrangeiros na China
notaram uma grande revolta que não hesita em se expressar publicamente nas redes
sociais em relação às autoridades centrais, mesmo que estas tenham se apressado em
repassar a responsabilidade aos órgãos intermediários do partido, que sofrerá uma ”
depuração” “exemplar”.
São testemunhas as trocas nas redes sociais de piadas que os próprios chineses
descrevem como “soviéticas”. Não devemos esquecer que a Web é completamente
limpa pela censura dos testemunhos mais crus da raiva da população. Algumas amostras
das mensagens que circulam no meio de uma série de fotomontagens e de quadrinhos
desopilantes7:
7

Obrigado aos internautas chineses, traduzidos graças à colaboração de Wenjing Guo, antropólogo
associado ao CESSMA.
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“Até o vírus deve obedecer às instruções do Partido: é o Partido que decide se
você está doente ou não.
“O coronavírus não é uma ameaça, desde que escutemos o Partido! ”
“Esse tipo de servidor público pode gerenciar o vírus? Se eles não conseguem
gerenciar o vírus, tudo o que precisam fazer é gerenciar as pessoas. ”
“O vírus deve ser responsabilizado por não seguir as instruções do Partido!”
Um prisioneiro explica como chegou à prisão: “Sou preguiçoso”, disse ele. – Por
que? – perguntou o companheiro de cela – Conversei com um colega sobre o
coronavírus online. Eu pensei que teria tempo para denunciá-lo no dia seguinte, mas ele
foi lá antes de mim. ”
O primeiro-ministro está visitando Wuhan e questiona o proprietário de um
supermercado sobre o estado dos estoques. Este respondeu: “Temos equipamento
médico “do fogo de Deus!” – Mas, camarada, somos um país socialista e não
acreditamos em Deus nem em sua existência, respostas, exultante, o primeiro-ministro.
– “Isso é bom, pois não temos mais máscaras. ”
“Três fantasmas se encontram em uma rua em Wuhan. O primeiro morreu de
coronavírus, o segundo morreu na prisão após espalhar boatos on-line, e o terceiro
responsável pelo monitoramento da Internet. morreu por excesso de trabalho. ”
“Um médico que caiu em um rio pede ajuda, deixando dois funcionários do
governo que estavam lá indiferentes. O médico grita que vai postar um pedido de ajuda
no Weibo sem passar pelo governo. Os funcionários o salvam e o prendem
imediatamente.”
“Anteontem, acordei, só restavam 5 dias de férias. Ontem, acordei, restavam 7
dias de férias. Hoje, quando acordei, ainda tenho 14 dias de férias e mal ouso adormecer
por medo de acordar já aposentado. ”
“Eles passaram 2019 impedindo pessoas de Hong Kong de usar máscaras em
protestos e passarão 2020 convencendo-os a colocá-los”.

Uma última história:
“Uma chinesa diz à amiga que o bairro de SanJiao, na cidade de Meizhou,
incentiva os habitantes a denunciar aqueles que escondem que estiveram em contato
com pessoas da província de Hubei ou que viajaram para lá. As autoridades os
recompensarão com trinta máscaras. Ela diz: me lembra a Revolução Cultural, o
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verdadeiro problema é que muitas pessoas não são tratadas. Desde janeiro, as notícias
são totalmente irreais. ”
O partido decidiu assumir ainda maior controle sobre as redes sociais. Não mais
de 40% do tráfego global em trocas de mensagens como Weibo ou WeChat poderá estar
relacionado à pandemia. As pessoas em quarentena não podem mais comunicar suas
notícias a seus amigos no WeChat: uma mensagem automática os avisa: “Esta pessoa
está em quarentena e não responde a nenhuma informação externa”.
Esse aperto adicional no fluxo de informações horizontais leva alguns
observadores a acreditar que os números gerais de mortes (especialmente equipe médica
e hospitalar) e as pessoas infectadas pelo vírus podem ser muito mais altas do que as
confessadas pelas autoridades chinesas.
Independência do ciberespaço. A metáfora do vírus colonizou nosso vocabulário
e nossa imaginação relacionados à circulação de informações na era das redes digitais.
Você precisa “se tornar viral” ou não existirá de fato na web. O coronavírus – muito
além dos corpos individuais que infecta, a que causa dor e às vezes mata – reverte essa
metáfora contra tudo o que insiste em reafirmar uma soberania hoje pertencente a um
mundo exaurido. Numa época em que está na moda zombar da ingenuidade da
Declaração de Independência do Ciberespaço, estabelecida em Davos em 8 de fevereiro
de 1996 por John P. Barlow, as dificuldades do governo chinês em impor sua soberania
digital ao seu povo por ocasião da epidemia de coronavírus, convidam a reavaliar as
ressonâncias inesperadas que este documento de um quarto de século ainda produz hoje:
“O ciberespaço não está localizado dentro de suas fronteiras. Não pense que você pode
construí-lo, como se fosse um projeto de construção pública. Você não pode. É um
produto natural e cresce através de nossa ação coletiva. (…) Vamos nos espalhar pelo
planeta para que ninguém possa parar nossos pensamentos. Na China, Alemanha,
França, Cingapura, Itália e Estados Unidos, você tenta conter o vírus da liberdade
erguendo postos de guarda nas fronteiras do ciberespaço. Eles podem conter o contágio
por algum tempo, mas não funcionarão em um mundo que será totalmente coberto em
breve pela mídia digital. Essas medidas cada vez mais hostis e coloniais nos colocam na
mesma situação daqueles amantes da liberdade e da autodeterminação que tiveram que
rejeitar autoridades de poderes distantes e mal informados. Devemos declarar nossas
personalidades virtuais livres de sua soberania, mesmo quando continuamos a aceitar
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sua lei no que diz respeito ao nosso corpo. Vamos nos espalhar pelo planeta para que
ninguém possa parar nossos pensamentos8 ”.
A aposta política das autoridades chinesas é, desde 2012, consolidar pelas novas
tecnologias digitais as especificidades chinesas da governança ultra-centralizada do
estado herdadas da herança de harmonia confucionista milenar, assim como do
socialismo maoísta, argumento sobre o qual Xi Jinping insiste continuamente para
rejeitar o universalismo abstrato dos direitos humanos ou dos princípios democráticos,
que muitas vezes, é verdade, serviram de bandeiras para a dominação ocidental. Mas a
Web não é tão fácil de dominar. E poderia constituir para a Grande Burocracia Celestial
um vírus ainda mais terrível do que o coronavírus.

8

John P. Barlow, Déclaration d‟Indépendance du Cyberespace, 1996, http://editionshache.com/essais/barlow/barlow2.html.
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Perguntas e respostas sobre covid-191:
Entrevista coletiva com Gianfranco Pancino2
Giorgio Griziotti3
Traduzido por Giuseppe Orlandini4

Respondo a várias perguntas que me foram feitas sobre SARS-CoV-2 e a
pandemia do Covid-19. Sou especialista em HIV vírus causador da AIDS. O HIV e a
SARS têm uma estratégia reprodutiva oposta. Quando infecta um hospedeiro, o HIV se
integra ao seu genoma e a resposta imune é incapaz de eliminá-lo. A doença é lenta e,
embora o vírus seja relativamente pouco contagioso, tem todas as chances de se
espalhar para outros hospedeiros e, assim, garantir sua perenidade. SARS-Cov-2 causa
uma infecção aguda; ou mata o hospedeiro em alguns dias ou é eliminado pela resposta
imune. No entanto, o vírus é altamente contagioso e passa rapidamente para novos
hospedeiros antes de ser eliminado. Um alento do nosso tempo: fabricar uma vacina
contra um agente de infecção aguda pode ser menos difícil do que contra um vírus lento.
Como a resposta imune é capaz de eliminar o vírus nos pacientes que se recuperam,
deve ser possível induzir uma resposta eficaz com uma vacina. A grande maioria das
vacinas antivirais eficazes existentes são contra doenças agudas, poliomielite, sarampo,
caxumba etc.
De acordo com o meu conhecimento, responderei às perguntas listadas abaixo,
sem desenvolver controvérsias – inclusive justificadas – sobre a degradação dos
serviços de saúde praticados nos últimos anos pelos governos de todas as tendências,
principalmente na Itália, França e sobretudo na Inglaterra, ou sobre a absoluta falta de
preparo com a ameaça anunciada de pandemia viral. Existem outros fóruns e outras
áreas para isso, e espero que todos possamos refletir sobre o drama atual e trazer
consequências para o nosso estilo de vida e nossos sistemas políticos.

1

Publicada no dia 30 de março de 2020 em http://effimera.org/sul-covid-19-intervista-a-gianfrancopancino-di-giorgio-griziotti/
2
Gianfranco Pancino é virologista e diretor de pesquisa emérito do INSERM (Instituto Nacional de Saúde
e Pesquisa Médica). No Instituto Pasteur em Paris, ele foi colaborador próximo de Francoise BarréSinoussi, Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas sobre AIDS e recentemente nomeada pelo
governo francês para presidir o “Care” (Comité analyse, recherche et expertise), comitê científico para a
luta contra o Covid-19.
3
Giorgio Griziotti é engenheiro, escreveu “Neurocapitalismo, mediaciones tecnologicas y lineas de fuga”.
Editorial Melusina. 2017.
4
Doutorando em antropologia da Universidade L'Orientale de Napoli.
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Como o vírus pode ter sido transmitido do animal para o homem pela
primeira vez? Por exemplo: ingestão de carne?
Hipóteses de conspiração sobre a origem da pandemia de Covid-19 estão
invadindo redes sociais e tablóides. O vírus teria sido criado em um laboratório de
pesquisa, teria sido espalhado pelo exército americano… Por que procurar explicações
tão improváveis, quando a natureza pode fazer muito melhor do que o homem neste
campo?! Um coronavírus, SARS-CoV (vírus da síndrome respiratória aguda grave), já
havia sido responsável por uma epidemia altamente letal em 2003, e outro coronavírus,
MERS-CoV (vírus da síndrome respiratória do Oriente Médio), identificado em 2012 na
Arábia Saudita e, em seguida, em muitos outros países, sendo também responsávél por
uma epidemia na Coréia do Sul em 2015. Em ambos os casos, existem fortes
pressupostos de que a reserva natural do vírus, ou seja, os animais portadores destes
vírus, sejam os morcegos, e que a transmissão ao homem ocorreu graças a um
hospedeiro intermediário, o furão para SARS-CoV e o dromedário para MERS-CoV. A
sequência SARS-CoV-2 tem uma homologia de 96% com um coronavírus de um
morcego chinês (Peng Zhou, Nature 2020). Portanto, é altamente provável que o vírus
SARS-CoV-2 tenha se originado no morcego. Por analogia com os casos mencionados,
ele poderia ter sido transmitido aos seres humanos por um hospedeiro intermediário,
que poderia ser um animal selvagem vendido nos mercados chineses, como o pangolim.
Em todos esses casos trata-se de zoonose, a transmissão de um agente patológico do
animal para o homem. As zoonoses que se repetem a um ritmo acelerado são
favorecidas pela expansão humana que destrói os habitats naturais da fauna silvestre e
coloca o homem em contato com essa fauna e seus vírus. A proximidade e o contato
com os animais favoreceriam a passagem de vírus respiratórios para os seres humanos,
como SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2, ao invés do consumo de sua carne (que
por ser cozida, leva a destruição do vírus).

Tempos de incubação, tempos de contágio antes dos primeiros sintomas e
após o término dos sintomas?
O período de incubação é estimado em 2-14 dias, com uma média de 5,1 dias (S.
A. Lauer, Annals of Internal Medicine, 2020). Um estudo recente de pacientes em
Wuhan, China, relata que o vírus pode ser emitido pelos pacientes por 20 dias (em
média) após o início dos sintomas. O período mais curto foi de 8 dias e o período mais
longo, de 37 dias (Fei Zhou et al. Lancet 2020). Um paciente “recuperado” pode,
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portanto, continuar sendo contagioso por algum tempo. O vírus está sempre presente em
pacientes graves até a morte deles. Existem dados indicando que o vírus pode ser
transmitido não apenas nas vias aéreas superiores (gotículas de saliva, espirros, tosse,
saliva etc.) e pela contaminação de objetos, mas também pela via fecal (Charleen Yeo et
al., Lancet 2020). O RNA viral foi encontrado nas fezes dos pacientes e nas águas
residuais de dois hospitais de Pequim, onde pacientes infectados com Covid-19 foram
hospitalizados. Um problema sério é constituído por pessoas que, apesar de infectadas,
permanecem assintomáticas e, portanto, não são identificáveis como portadoras de
vírus. Essas pessoas podem ser transmissoras.

A perda do olfato/paladar é um sintoma tão raro em outras doenças que
poderia indicar uma forte probabilidade de coronavírus?
A anosmia (perda de olfato) e a ageusia (perda de paladar) podem ser
determinadas por várias causas, incluindo episódios infecciosos como um forte resfriado
ou uma sinusite. No entanto, considerando vários casos relatados entre chineses e outros
pacientes infectados com Covid-2, recomenda-se que as pessoas que percam o olfato
e/ou o paladar na ausência de outras doenças respiratórias, como rinite alérgica,
resfriado agudo ou sinusite crônica, informem ao médico para discutir a conveniência
de fazer um teste Covid-19 e/ou se isolar.

A vacinação contra a gripe pode influenciar as chances de ficar doente?
Não que eu saiba. No entanto, a vacina contra a gripe não possui capacidade
protetora contra o Covid-19.

Pareceu-me que não são tão escassos os swabs quanto a possibilidade de
analisá-los. Ouvi dizer que alguém inventou um sistema de análise de swabs que
dura apenas 1 hora: voce acha possível que chegue-se a um teste rápido que seja
barato como os testes de gravidez, para entender quem é imune e quem não é?
(obviamente a curto prazo, porque com ou sem vacina, è a população mundial que
está sendo atacada e, portanto, anos se passarão antes do efeito do rebanho no
mundo).
O teste de amplificação viral de RNA, a partir de uma amostragem feita com o
“swab”, é usado para saber se alguem está infectado, e não se ele está imune. Na Itália,
assim como na França, não somente os swabs são escassos, mas também os
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laboratórios equipados para fazer os testes. Para uma mudança radical na organização
dos testes, no dia 24 de março, 290 clínicos e pesquisadores italianos falaram em uma
carta aberta ao Presidente do Conselho e aos Governadores das Regiões, propondo
conectar em uma rede os laboratórios de pesquisa italianos para realizar os testes
diagnósticos. Não aceitar esta proposta pelos políticos seria, na minha opinião, mais
uma prova de indoêencia. A mais, também estão entrando no mercado testes de
diagnóstico mais rápidos, que permitem a amplificação do genoma viral em uma hora.
Quanto aos testes baseados na detecção de anticorpos contra o vírus no plasma, eles já
existem, mas são úteis apenas para saber se uma pessoa foi infectada, não para um
diagnóstico precoce. De fato, esses testes dão um resultado positivo apenas duas
semanas após a infecção. Eles podem ser úteis para acompanhar a evolução da resposta
imune e serão úteis para estudos retrospectivos de seroprevalência.

Pelas mesmas razões acima, acho que se fossem ministradas os swabs para
todas as populações, poderia-se ter um melhor controle da difusão. Eu estou
errado? Se sim, por quê?
Fazer o teste em toda a população me parece de difícil realização e pouco útil.
Seriam necessários milhões de swabs e testes, que além de representar custos enormes,
não seriam praticamente realizáveis. Além disso, durante o período de incubação o teste
pode ser negativo. Parece-me mais razoável aplicar o teste para todos aqueles que
estiveram em contato com pacientes positivos ao vírus, a todo o pessoal de saúde, a
todas as pessoas em contato com o público, funcionários da administração, policiais e
bombeiros, balconistas de supermercados, lojas, táxis, ferrovias etc. O uso de máscaras
também deve ser estendido a todas essas categorias.

Gostaria de entender melhor o princípio de adquirir imunidade quando
você não contrair a doença:
O vírus é altamente contagioso e isto pode ser perigoso. Eu preferiria ficar no
confinamento na espera da epidemia diminuir e das terapias antivirais que estão sendo
testadas para serem implementadas. Infelizmente, isso não é possível para a grande
maioria da população; portanto, medidas de distanciamento social, isolamento e regras
de higiene são as principais defesas contra a propagação do vírus.
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Na gripe espanhola e na gripe asiatica (em parte porque li que a vacina veio
bastante rapidamente, mas não me lembro de ter sido vacinado), a epidemia parou
quando atingiu 50 ou 60% da população (imunidade de grupo); para Covid-19, se
não houver vacinas, quando desaparecer a onda atual e pudermos sair de casa, não
se corre o risco de que a epidemia retomar como antes? Então como fazer isso,
dado que não será possível um ano de confinamento até que a vacina chegue? A
mesma pergunta em outras palavras: é verdade que todas as manobras servem
apenas para desacelerar a epidemia e evitar o colapso do sistema de saúde, mas a
saída da crise só será alcançada através da chamada imunidade de rebanho? Você
pode explicar por que há medo (Burgio/Imperial College) de uma segunda onda
maisruinosa no outono, como com a gripe espanhola? Quais são as
probabilidades?
A vacina contra a gripe foi desenvolvida em 1938 e depois modificada no início
da pandemia “asiática” de 1957-58, para incluir a cepa viral predominante na época.
Sua eficácia foi questionada pela literatura científica, e houve dois milhões de mortes. A
imunidade de rebanho, eu prefiro dizer de grupo, geralmente é alcançada graças a uma
vacina. Se a cobertura vacinal for alta o suficiente, o fluxo do vírus será interrompido.
Foi o caso da varíola, declarada extinta. Mas a cobertura deve ser suficiente; por
exemplo, no caso do sarampo deve ser superior a 93%. Na medida que a frequência das
vacinas diminui, o sarampo reaparece, como está acontecendo em nossos países. Sem
uma vacina, para uma doença grave, como o Covid-19, atingir a imunidade de grupo ao
permitir a disseminação do vírus, conforme proposto inicialmente por Boris Johnson
para a Inglaterra, causaria várias centenas de milhares de mortes (pelo menos 250.000
na Inglaterra, de acordo com as estimativas dos epidemiologistas), e é loucura. Portanto,
por enquanto, precisamos ser capazes de conter ou mitigar melhor a pandemia. Uma
estratégia eficaz foi implementada pela China, que combinou a identificação de
pacientes e das redes de contágio, por meio de testes, controle social e isolamento. A
estratégia sul-coreana é diferente. O isolamento em massa da população foi evitado,
graças a uma intervenção rápida e agressiva que permitiu identificar os primeiros casos
e isolá-los. Ao interromper qualquer chegada de novos casos de infecção do exterior,
instituindo medidas de separação social, como o cancelamento de eventos de massa,
fechando escolas e aconselhando as pessoas a ficar em casa, as autoridades coreanas
conseguiram achatar a curva da infecção. No entanto, mesmo que a curva permaneça
plana, a epidemia ainda não terminou na Coréia do Sul e é preciso manter a cautela. A
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intervenção foi rápida porque a Coréia do Sul, assim como Hong Kong, Taiwan e Japão,
haviam se preparado para a possibilidade de uma epidemia de coronavírus, pois
aprenderam com a epidemia anterior da SARS. Eles haviam preparado e tinham
disponibilidade de testes diagnósticos, máscaras, estruturas de saúde adequadas e, acima
de tudo, planos precisos de contramedidas a serem implementadas imediatamente. Além
disso, todos esses países fizeram uso de “big data”, o conjunto de dados pessoais dos
indivíduos, para rastrear a transmissão do vírus e bloquear possíveis infecções, métodos
que seriam difíceis de aceitar em nossas democracias. No entanto, nos países ocidentais,
incluindo a Itália, não havia previsão ou preparação alguma e, nos primeiros dias, a
epidemia foi subestimada, permitindo a rápida disseminação do vírus. Daí a necessidade
de recorrer a medidas tardias de isolamento para toda a população e à desaceleração da
economia para bloquear a transmissão viral. Os epidemiologistas acreditam que essas
intervenções restritivas são capazes de reduzir significativamente a curva de infecção e
a mortalidade. O perigo é que, à medida que as ações restritivas diminuem, a infecção
recomeça. O modelo proposto pelos epidemiologistas do “Imperial College of London”
para a situação na Inglaterra, muito comentado, é o seguinte:
O painel A ilustra o modelo. O painel B é uma ampliação da parte inferior do
painel A. A parte cinza à esquerda corresponde aos primeiros 5 meses da epidemia (foto
acima).
A linha grossa vermelha horizontal mostra a capacidade máxima de leitos de
terapia intensiva nos hospitais britânicos. A linha preta mostra o que aconteceria se nada
fosse feito (primeira opção de Johnson); a linha verde mostra o resultado de medidas
restritivas fortes (seriam medidas do tipo Itália, mesmo que as duas situações não
possam ser sobrepostas); a linha laranja representa os efeitos de uma política mais
branda, que não envolve o isolamento de toda a população.
No caso de medidas restritivas fortes, a transmissão seria bastante reduzida, no
segundo caso, de medidas restritivas parciais, a transmissão seria contida, mas não
interrompida, e o pico da epidemia passaria para os meses de verão. O nível máximo de
oferta de leitos de nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) seria excedido em
muito tanto pelas opções “não fazer nada” quanto, em menor grau, pelas “restrições
parciais”. Como pode ser visto à direita do gráfico, se o vírus fosse espalhado
livremente, a imunidade do grupo seria alcançada, ao custo de centenas de milhares de
mortes, e não seria de se esperar uma retomada da infecção. Na ausência de cobertura
vacinal, existe a possibilidade de uma nova epidemia no outono-inverno, devido a um
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nível insuficiente de imunidade na população, com um pico semelhante à primeira fase
no caso de uma rápida supressão da transmissão (linha verde). Em suma, estariamos
entre a cruz e a espada.
Considerando que estes são modelos e não previsões seguras, como podemos
evitar, ou melhor, parar a possibilidade de uma retomada da transmissão? Nos
preparando antecipadamente, reforçando as instalações de saúde e os centros de análise,
mantendo uma vigilância ampla que permita identificar os primeiros sinais de
recuperação da infecção e executar imediatamente todas as medidas de confinamento
individual necessárias. O andamento da infecção na China e na Coréia do Sul poderá
fornecer indicações valiosas sobre o que há de vir. Enquanto isso, provavelmente
poderemos contar com avanços terapêuticos, com a identificação de antivirais eficazes
contra o Covid-19. Não entro no merito das pesquisa de medicamentos, muitas
moléculas antivirais estão sendo testadas e as moléculas que se mostrarem mais eficazes
serão selecionadas nos próximos meses. Alguns inibidores específicos da entrada de
SARS-CoV-2 nas células estão sendo estudados. Finalmente, também estão sendo
testados inibidores da excessiva reação inflamatória, como antagonistas da Interleucina6 (Il-6) (para mais informações, consulte Haiou Li et al., Antimicrob. Agents
Chemother., 2020).
Nós não vamos ter uma vacina, então temos que esperar.

Você pode explicar por que a Sars e a Mers deveriam ter nos levado a nos
prepararmos melhor? Era inevitável que mais cedo ou mais tarde chegasse um
coronavírus muito contagioso e perigoso?
Houve a epidemia de SARS e de MERS, houve casos de transmissão da
influença aviária aos seres humanos: zoonoses extintas, pelo menos temporariamente,
porque os vírus não adquiriram a capacidade de se transmitir eficazmente de homem
para homem. Como são vírus capazes de mutações e recombinações frequentes (a troca
de partes do genoma entre dois ou mais vírus no caso de co-infecção de dois COV no
mesmo animal ou nas mesmas células), a possibilidade do surgimento de uma variante
capaz de se transmitir de maneira mais eficaz na espécie humana era apenas uma
questão de tempo. Foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2 (Saif ur Rehman,
Pathogens, 2020). Comparado com o primeiro SARS-CoV, o novo vírus adquiriu maior
eficácia na ligação e penetração nas células humanas (o receptor de células SARS CoV-
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2, ACE2, é encontrado nas células alveolares do pulmão) (Walls AC, Cell 2020). Então
muito mais contagioso que o primeiro SARS, embora menos mortal.
Se era previsível? Deixo a palavra para o CDC americano (Center for Disease
Control), qual melhor fonte? Estamos em 2004!
“Ninguém sabe se, quando ou onde uma transmissão de SARS-CoV de pessoa
para pessoa será repetida. No entanto, a rápida disseminação da infecção e os altos
níveis de morbimortalidade associados à SARS-CoV exigem um monitoramento
cuidadoso da recorrência da transmissão e preparação para colocar rapidamente em ação
as medidas de controle… A detecção precoce de casos de SARS e seus contatos, a
implementação mais rápida e decisiva de medidas de confinamento são, portanto,
essenciais para impedir a transmissão.”
Vimos como essas recomendações foram seguidas…

É verdade que a vacinação não pode ser iniciada antes que o vírus seja
“estável” e apenas para isso é necessário um ano. Por que então para as infuenzas
(incluindo o H5N1) as vacinas chegaram mais rápidas? É verdade que a
experimentação da vacina foi iniciada na época da SARS e MERS e
irresponsavelmente parou porque elas desapareceram?
Um vírus RNA como o SARS-CoV-2, não é estável por definição: seus
mecanismos reprodutivos não conseguem copiar o genoma viral com precisão e
produzem cópias com erros. Também há recombinações frequentes (veja acima). Muitas
variantes virais são incapazes de se reproduzir e são eliminadas, algumas adquirem
qualidades diferentes, como uma maior afinidade pelo receptor celular ou uma
capacidade de se replicar mais rapidamente. No entanto, algumas estruturas do vírus,
indispensáveis à sua reprodução, são bastante constantes e é aqui que a pesquisa vacinal
se concentra. Para projetar uma vacina, é preciso conhecer a sequência do genoma viral,
deduzir as proteínas que compõem o vírus e ser capaz de produzir o vírus em culturas de
células. Para a gripe, a primeira vacina apareceu em 1938, 20 anos após a pandemia da
gripe “espanhola”. Desde então, são introduzidas na vacina todos os anos cepas virais
(ou sequências para vacinas recombinantes) de vírus em circulação. As recomendações
sobre as mudanças são fornecidas aos fabricantes de vacinas pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) com 6 a 8 meses de antecedência, porque é o tempo necessário para
a produção da vacina. Portanto, a vacina não é perfeita porque uma nova variante pode
aparecer nesse meio tempo, mas fornece alguma proteção, pelo menos contra a
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gravidade da doença. Agora, graças aos avanços fenomenais da biotecnologia, espera-se
que não tenhamos que esperar 20 anos antes de ter uma vacina contra a SARS-CoV-2.
O vírus foi isolado e amplificado em cultura de células em vários laboratórios, incluindo
o laboratório do Hospital Sacco em Milão. Logo após o lançamento das seqüências
SARS-CoV-2, muitos laboratórios começaram a construir uma vacina. A busca por
vacina é favorecida e acelerada por buscas anteriores por uma vacina contra a primeira
SARS. Não sei se essas buscas foram “irresponsavelmente” interrompidas, mas
nenhuma vacina entrou na fase de licenciamento já que a epidemia havia parado. Mas
agora não começamos do zero. A proteína do vírus que permite a sua ligação à célula
alvo, a proteína spike (S), é preferida. A proteína já foi cristalizada em sua forma nativa,
o que permite identificar com mais precisão os determinantes antigênicos a serem
introduzidos em uma vacina (Wrapp D. Science 2020). Atualmente, mais de 15
candidatos a vacina estão sendo estudados. No entanto, para concluir as etapas
necessárias para comercializar uma vacina, de estudos de toxicidade até chegar aos
estudos de eficácia, são necessários pelo menos um ano, um ano e meio.
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Equador:
Quando a epidemia começa, a crise política se arrasta
Sunniva Labarthe1
Tradução de Carolina Salomão
No atual contexto econômico e de saúde, a crise política do pós-correísmo
novamente enfraquece a ação pública por meio de intensas campanhas nas redes sociais,
replicadas em mídias afiliadas ou sensacionalistas.
Se o governo Moreno não receber ajuda econômica externa suficiente, seu
principal adversário político poderá se beneficiar de uma espécie de "estratégia de
choque", versão "socialismo do século XXI". Como sempre, para a divulgação de suas
Fake News no estilo Putin, Correa pode contar com a negligência criminal de uma certa
esquerda intelectual francesa. A hora é séria, então vamos permanecer lúcidos: o
principal problema do Equador frente ao Coronavírus não é tanto o sistema funerário de
Guayaquil quanto o peso da "dívida eterna", como Rafael Correa o batizou quando ele
ainda a repudiava. Legado de seu governo (2007-2010), ela continuou com a
administração de seu sucessor.
Antes de mais, gostaria de expressar meu apoio ao Equador, que hoje é um dos
países mais afetados pela epidemia na América Latina e em estado de emergência desde
17 de março. Pensando em todos os meus amigos lá, em tantas situações já
complicadas, me preocupo imaginando como eles estão e se serão capazes de sobreviver
sem muitos danos. No entanto, graças à minha humilde experiência após o terremoto de
Canoa, minhas reuniões com as comunidades Shuar ameaçadas pela mineração em larga
escala ou minha abordagem às questões de gênero, sei que o Equador tem muitos
recursos sociais para lidar com situações extremas. Se uma ajuda financeira substancial
for levada ao país e a parte mais "profissional" do atual governo se mobilizar, o Equador
poderá controlar a tragédia como outros países e provavelmente melhor que a
Venezuela ou o Brasil.

Resumo da situação
Uma mulher de 70 anos foi o primeiro caso confirmado de covid-19, em 29 de
fevereiro, no Equador2 . Em 1º de abril, 2.758 casos foram detectados e 98 pessoas já
1

Sunniva Labarthe é doutoranda e pesquisadora em ciências sociais no Centre d'Études Sociologiques et
Politiques Raymond Aron da École des Hautes Études in Social Sciences, Paris.
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morreram, segundo as autoridades. Ontem, 3 de abril, houve 3.163 casos confirmados,
120 mortes e 78 "possivelmente causadas por covid-19". Em 26 de março, um bebê de 7
meses morreu na província amazônica de Sucumbíos, a vítima mais jovem registrada
naquela data.
O distrito de Guayaquil é o mais afetado (1.520 detectado em 3 de abril), a
província de Guayas declarou oficialmente 82 mortos, mas nenhuma região está
imune. Centenas de pacientes são hospitalizados em condições graves e os profissionais
de saúde já estão muito afetados pela contaminação devido à falta de equipamento de
proteção. Como no resto do mundo, o sistema de saúde comum não está adaptado a um
fenômeno dessa natureza e de tal magnitude. Diz-se que o governo realizou mais de
9.000 testes entre 29 de março e 1º de abril. Também concedeu assistência excepcional
de US $ 60 para o mês de abril aos mais pobres. É obviamente melhor do que nada, mas
esse valor não paga nem metade do aluguel de um apartamento em uma área popular de
Quito3. Embora estatisticamente a taxa de mortalidade do vírus seja menor para as
mulheres do que para os homens, elas sofrem mais fortemente com as conseqüências do
bloqueio econômico e do confinamento em casa, em muitos casos com agressores
conhecidos ou potenciais .
Panamá e Chile (3.737 casos, 22 mortes em 3 de abril) são ainda mais afetados
que o Equador em proporção à sua população. No entanto, a atual taxa de mortalidade e
as inadequações em termos de coleta de dados apontam para um cenário mais
problemático do que no Chile, onde o número de recuperações está aumentando mais
rapidamente do que a curva de novas infecções. Nos países que não fabricam seus
próprios testes e onde os números serão potencialmente mais manipulados, apenas o
número de mortes fornece informações sérias sobre a evolução da epidemia. Por isso,
independentemente do numero oficial de casos notificados, as projeções para o Brasil e
a Venezuela são bastante catastróficas. No Equador, como no Brasil, Peru e Colômbia, a
população venezuelana no exílio já se encontrava em situação de extrema
vulnerabilidade antes da chegada do vírus.
O confinamento do país já causou uma crise para muitas famílias, que não
podem cumprir simultaneamente as medidas de segurança e comer o suficiente todos os
2

Para acompanhar a evolução do vírus no Equador:
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dias. Isso provocou cenas de violência social, por exemplo, no mercado de San Roque,
localizado em um distrito muito popular de Quito, onde os produtos e equipamentos de
pequenos comerciantes informais foram destruídos com máquinas pesadas 4. Vários
vídeos de maus-tratos infligidos por soldados e policiais durante prisões por não
cumprimento de restrições impostas pelo estado de emergência foram amplamente
compartilhados online e denunciados por organizações locais de direitos humanos .
Em certas regiões do país, a estação das chuvas aumenta a emergência sanitária e
socioeconômica. Na Amazônia, aldeias remotas já estão relatando dificuldades no
fornecimento de certos produtos, enquanto diversas comunidades indígenas sofreram
vários cataclismos ao mesmo tempo devido às fortes chuvas que destruíram casas,
pontes e estradas de acesso a seus territórios às vésperas de um estado de emergência
sanitária5 .
A economia equatoriana sofre desde 2015 e ainda sofria as consequências da
greve nacional e do movimento de outubro passado, que impediram o aumento
repentino de mais de 100% no preço dos hidrocarbonetos. Os preços do petróleo caíram
como nunca antes6 e desta vez, provavelmente, os equatorianos não poderão contar tanto
com o "sistema D" de proteção social representado pelas remessas intracomunitárias de
moeda estrangeira. Os migrantes equatorianos em todo o mundo, principalmente nos
Estados Unidos, Espanha e Itália, enfrentam problemas semelhantes ao mesmo
tempo. A indústria de flores, pouco preocupada com os direitos trabalhistas e altamente
contaminante, demitiu centenas de pessoas quase da noite para o dia na região central
do país7. Até grandes operações de mineração de superfície suspenderam as operações 8,
enquanto o Banco Central troca seu ouro por dinheiro9.

4

"Ventas informações de San Roque, localizadas no centro de Quito, na madrugada de 24 de março de
2020", El Comércio, 24.03.2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/feria-san-roque-desalojocovid.html
5
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Comércio,
17.03.2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/lluvia-amazonia-rio-bobonazapastaza.html
6
O barril de petróleo equatoriano atingiu US $ 15,89 em 26.03.2020.
7
"498 denuncias por despidos intempestivos ya recepta Ministerio de Trabajo", El Universo,
31.03.2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/31/nota/7800861/498-denuncias-despidosintempestivos-ya-recepta-ministerio-trabajo
8
"As atividades de mineração na Fruta do Norte, suspensa temporariamente pelo covid-19", El Comércio,
22.03.2020. https://www.elcomercio.com/actualidad/mineria-fruta-norte-suspendida-actividades.html
9
"AEC obtém US $ 300 milhões em operação com gás", El Universo,
30.03.2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/30/nota/7799433/bce-obtuvo-300-millonesliquidez-operacion-oro

146

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
O que as imagens dos corpos nas ruas de Guayaquil dizem sobre a gravidade da
situação?

A epidemia em Guayaquil é real e dramática, mas são necessárias explicações
para não adicionar o pânico dos espíritos ao horror das imagens. Vejo muitas
informações "sensacionalistas" sobre os corpos encontrados na rua Guayaquil, a maior
cidade do Equador (2,3 milhões de habitantes), que também é a mais afetada pelo
Covid-19.
Em 1º de abril, havia sido oficialmente contabilizado um total de 58 mortes por
coronavírus em Guayaquil desde que a primeira pessoa deu positivo no mês anterior e
esse número subiu para 82 em 3 de abril (totalizando 120), enquanto há mais de 50
mortes por dia, média. Certas mídias e redes sociais de grupos políticos bem
identificados 10 sugerem que esse número de mortes levou o sistema médico e fúnebre
ao colapso, a ponto de os cadáveres serem "abandonados" nas calçadas desta cidade
extremamente úmida e quente. Isso é falso: de acordo com a revista Plan V, as casas
funerárias de Guayaquil deixaram de aceitar novos contratos ou fecharam lojas no exato
momento em que a mortalidade normal começou a aumentar, por causa do coronavírus.
O fato de as pessoas, depois de até três dias de espera com o corpo do seu ente querido
em casa, terem dispostos os cadáveres nas calçadas da cidade, não resulta diretamente
do acúmulo de mortes devido ao Corona , mas do bloqueio causado no sistema pelo
medo de contágio e falta de preparação. Como as pessoas não tinham o equipamento
para se protegerem, decidiram não trabalhar em certos serviços essenciais, como os de
funerais comerciais, numa época em que o número de mortes comuns estava começando
a aumentar. Parentes do falecido, ou seus parentes, para chamar a atenção das
autoridades, diante do atraso nos serviços funerários ou por medo de serem
contaminados, levaram os corpos para a rua em protesto.
Portanto, não são restos "abandonados", nem pessoas morrendo nas ruas devido à falta
de cuidados. As pessoas ainda não estão morrendo às centenas, como é o caso na
Espanha, Itália e Estados Unidos. A ministra do Interior, Maria Paola Romo, disse que
Guayaquil já teve que administrar picos de mortalidade comparáveis aos atuais, mas
10

Veja, por exemplo, este artigo postado por Rafael Correa e seu ex-Ministro Guillaume Long em suas
contas no Twitter, que fala sobre pessoas morrendo na rua com base nas palavras da prefeita de
Guayaquil, Cinthia Viteri, que explica que os próprios hospitais estão despejando corpos nas
ruas. https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article241716021.html
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que, para evitar o contágio de funcionários de funeráriass particulares e gerenciar o
aumento da mortalidade futura, esse serviço essencial seria pago pelo Estado,
gratuitamente, para os mais necessitados. Portanto, o governo lançou um programa de
emergência para enterrar os mortos por Corona e as pessoas que morrem diariamente na
cidade de Guayaquil. Para não tirar nada da dramatização, depois de ter pedido terra à
cidade de Guayaquil para uma "vala comum", o governo teve que negá-la e garantir que
todos teriam direito a um enterro decente em um cemitério de verdade.
Esse tipo de problema, ligado à qualidade das informações majoritamente divulgadas que todos os países conhecem à sua maneira - aparece no Equador ainda de modo mais
assustador, pois certamente é apenas o começo de um processo fadado a piorar e
durar. A maneira pela qual a questão do aparecimento de cadáveres nas ruas anuncia o
ritmo e o tom do colapso geral em direção ao qual o Equador está caminhando se as
medidas tomadas pelo governo não acelerarem e não melhoram substancialmente para
que todos os que são essenciais possam trabalhar efetivamente. Na verdade, não é muito
diferente da situação na Itália, especialmente na rica província da Lombardia, onde o
falecido às vezes ficava dias em apartamentos da região antes de ser removido no início
de março.
Na Itália, o governo levou pelo menos duas semanas antes de confiar ao exército a
administração do sistema funerário nacional, quando já havia mais de 3000 mortes
oficiais: 19 de março, 8 dias após o confinamento e 15 dias após ter ultrapassado a
marca de 100 mortos (no total). De Quito, o governo reagiu assim que os alertas
chegaram, enquanto o país ainda contava menos de cem mortes de Covid19. Mas, no
Equador, esse tipo de evento e imagem, chegando às mãos da oposição corrupta, oferece
a oportunidade de provocar desfiliação em massa do partido de governo (de Lenin
Moreno) e pode ter efeitos políticos e psicológicos devastadores. Quem os retransmitiu
sem pensar, terá que se responsabilizar por isso.
Dizer que há inegavelmente um intenso fluxo de fake news irresponsáveis
circulando com o objetivo de desestabilizar o governo não impede, no entanto, de
afirmar que existem muitas contradições entre as fontes de informação disponíveis. O
número de mortes diárias em Guayaquil, obtido, por exemplo, no registro oficial de
mortes publicado pelo Plano V (veja gráficos abaixo)11 , dá outra impressão do nível de
emergência que o país provavelmente está enfrentando.
11

"Morir dos Veces en Guayaquil", Susana Moran para a revisão do Plano V,
30.03.2020. https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/morir-dos-veces-guayaquil
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Se é verdade que é a diferença entre o direito de retirada de casas funerárias
privadas e o lançamento do programa de Comitê de Operações de Emergência (COE ),
que está na origem da situação em Guayaquil, não é menos possível que isso seja muito
pior do que o que os números oficiais refletem até agora. O próprio governo não o
exclui, embora rejeite firmemente a figura de "700 mortos" circulando, também nas
redes que já mencionamos.
Eu acho importante esclarecer as coisas sobre esse assunto, porque, ao gerenciar
a crise do coronavírus e diante das falhas do governo, acelerar a gestão de emergências
pró-ativa (atividades essenciais) e passiva (distanciamento social) envolve a todos para
não entrar em pânico.
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A China não reagiu da noite para o dia, agiu ocultando muitas coisas, usando
violência letal. Na França, o governo rouba as máscaras compradas para a Itália e
Espanha e também não temos testes, luvas ou leitos suficientes em nossos
hospitais. Enquanto os médicos heróicos aguardavam os respiradores, eles receberam
um caminhão refrigerado para guardar os corpos lá: vale a pena a proposta cínica de
"vala comum" apresentada inicialmente pelo governo Moreno. Nos Estados Unidos,
eles têm Donald Trump, no Brasil, Bolsonaro.
Todos os governos do mundo terão que prestar contas, mas, no momento, a
prioridade é organização, cura, ajuda mútua, "sistemas D", sem esquecer que a doença
pode afetar a todos, não do mesmo modo, é verdade, mas ao mesmo tempo ricos e
pobres, habitantes de Guayaquil ou Quito, mestiços e nativos, homens e mulheres,
idosos, doentes e às vezes com boa saúde.
O Equador está em péssimo estado, mas os equatorianos - nem todos - têm muita
experiência em termos de desastres naturais. Lembro-me da força e da boa vontade dos
tempos após o terremoto. Penso também no que me disseram sobre solidariedade
popular durante a greve nacional de outubro. Parte de mim, portanto, mantém a
confiança e não quer se deixar levar pelas impressões apocalípticas deixadas por essas
imagens e por certos tratamentos político-midiáticos irresponsáveis.

Corrupção como pano de fundo

Escrevo voluntariamente "nem todos os equatorianos" porque, ao contrário do
que Rafael Correa diz, acho que, por exemplo, Jorge Glas, o ex-vice-presidente
atualmente encarcerado, não pode fazer nada por seu país além do que falar desde sua
prisão e explicar como parte do dinheiro destinado à reconstrução de 2016 poderia ter
sido desviado. Ou como é que, no projeto da refinaria do Pacífico, que custou mais de
1,2 bilhão, apenas esse enorme lote vago permanece no qual Correa propõe atualmente
que um hospital temporário seja instalado. O que deveria ser um símbolo da "segunda
independência bolivariana", o fim da dependência da tecnologia estrangeira no
comércio de matérias-primas graças aos investimentos de Chávez, revelou-se um dos
maiores elefantes brancos da política econômica da "Revolução Cidadã", em grande
parte sob a responsabilidade da Glas como primeiro nível de governança dos "setores
estratégicos da nação" de 2013 a 2017.
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A questão da corrupção é sem dúvida a única questão política que não será
completamente evitada pela emergência sanitária: um suposto delito de “desfalque
organizado no Instituto Nacional de Seguridade Social (IESS), por exemplo, já foi
desmantelado, referente a uma compra irregular de máscaras superfaturadas em 12
dólares por unidade12 . Um fato deplorável que permanece longe de ofuscar o processo
judicial do chamado caso de "suborno" que continua contra Rafael Correa e quase todos
os seus ex-colaboradores mais próximos entre 2007 e 201713 .
Os fantasmas dos problemas de financiamento do IESS, o estado de serviço da
refinaria do Pacífico, as memórias do gerenciamento do terremoto de 2016 e as próprias
intervenções de Correa pairam sobre o gerenciamento da epidemia. Mas, por sua vez,
como foi explicado, apesar da gravidade da situação no Equador e do absurdo de sua
autoria, Correa parece não ter nada mais "útil" a fazer por seu país do que tentar libertar
seu antigo cúmplice e incentivar suas redes sociais na web a descarregar um fluxo
contínuo de notícias de muito má qualidade, a fim de aumentar a pressão sobre o
governo14. Quando ele não passa seus dias simplesmente retuitando as mensagens do
Papa.
Uma atitude irresponsável que relembra suas reações em outubro de 2019,
quando pediu a demissão de Moreno, apresentando-se simultaneamente como candidato
à sucessão na Bélgica15. Além disso, seu oportunismo descomplicado facilitou ao
governo asfixiar a rebelião popular em nome de uma suposta autodefesa contra uma
"tentativa de golpe de Estado" e por meio das ferramentas policiais e judiciais
repressivas deixadas pelo antigo governo - entre as quais as de inteligência informática
havia se tornaram essenciais. Mas também uma atitude inconsistente, que revela sua
incapacidade de propor um projeto político alternativo positivo para o Equador,
inclusive em sua própria área - Rafael Correa tem doutorado em economia - a da
economia da dívida.

12

"Fiscalização avançada na investigação por prescrição especificada no IESS", Téléamazonas,
02.04.2020. http://www.teleamazonas.com/2020/04/fiscalia-avanza-en-la-investigacion-por-presuntopeculado-en-el-iess-2/
13
Caso Sobornos: O Tribunal de Justiça convocou as partes para uma reunião de resolução, El Universo,
01.04.2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/01/nota/7801671/proximo-martes-se-conoceradecision-tribunal-juzgamiento-caso
14
"Como
propagar
o
vírus
do
vírus
em
redes",
Plano
V,
30.03.2020. https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/asi-propaga-el-correismo-el-virus-delmiedo-redes
15
"O ex-presidente Rafael Correa instaurou eleições antecipadas no Equador", França 24,
09.10.2019. https://www.france24.com/es/20191008-rafael-correa-elecciones-ecuador-protestas
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Como já expliquei em várias publicações16, a dívida, depois de ter sido reduzida
em 2009 pelo ex-presidente, com a ajuda do banco e dos serviços de Mathieu Pigasse,
aumentou novamente consideravelmente e de forma não muito transparente (contratos
de petróleo chineses, por exemplo). Retornando ao FMI e ao Banco Mundial em 2014,
as políticas de seu governo geralmente aumentaram a dependência econômica do país
até 2017.

O peso da dívida externa ou questão prioritária da contenção de coronavírus no
Equador

Herdada da década correista, amplificada pelo governo Moreno, sem programa
predefinido e sem linha ideológica clara, nada impede que além da classe política
equatoriana, no contexto imediato, a dívida equatoriana se torne particularmente
"odiosa". Até a presente data, a solidariedade internacional tem uma enorme
responsabilidade, a de comprometer-se, por todos os meios, contra a atitude das
instituições internacionais que continuam cobrando interesses astronômicos aos países
em situações tão extremas.
Apesar de todo o senso comum humanista, alguns dias atrás, o Equador
realmente teve que pagar US $ 324 milhões em dívida externa 17. Essa soma me parece
ainda mais mórbida do que os corpos expostos nas calçadas de Guayaquil. Além disso,
corresponde aproximadamente à quantidade de ouro trocada ao mesmo tempo pelo
Banco Central nos mercados de liquidez. Espero que o governo tenha tomado essa
decisão apenas para "estabelecer-se" com a ordem internacional e garantir que possa
receber muito mais ajuda no futuro. Correa fez exatamente isso em julho de 2016,
quando concordou em assinar um cheque para a petrolífera americana Chevron, em
meio a uma desaceleração econômica devido ao terremoto de abril, a fim de obter mais
recursos do FMI. Caso contrário, seria simplesmente criminoso pagar tal dívida quando
o país está apenas no início da crise sanitária e econômica.
16

Sunniva Labarthe: “Quando a onça perde os dentes. Imagem internacional e desafios locais da
Revolução Cidadã no Equador ”, em Thomas Posado (ed.),“ Virando à esquerda na América Latina: fim
de ciclo? ", International Research, n ° 107, abril-junho de 2016. Com Marc Saint-Upéry," Leninismo
versus correísmo: la "tercera vuelta" no Equador ", NUSO Nº 272 / NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017
17
"Gobierno anuncia renegociación of pasivos pendentes deuda externa", El Universo,
26.03.2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/23/nota/7793085/gobierno-anunciarenegociacion-pasivos-pendientes-deuda-externa Veja também o chamado da CONAIE entre outras
organizações sociais: https : //conaie.org/2020/03/24/la-conaie-pide-al-gobierno-suspender-el-pago-dela-deuda-externa/
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Vou continuar a investigar o assunto e relatar algumas das minhas leituras e
conversas diárias com pessoas no Equador neste blog. Por fim, convido os interessados,
a fim de ampliar a reflexão para "A América Latina diante do vírus", a questionar a
importância da "integração perdida"18 no nível latino-americano em torno de UNASUL
e ALBA, avaliando o custo atual desse fracasso político dos "esquerdistas do século
XXI" em termos de cooperação regional diante do coronavírus. No momento, a
cooperação reduziu a relações bilaterais muito diversas entre os países latinoamericanos, que eu tentaria descrever em um artigo futuro.

18

Daniele Benzi, ALBA-TCP: Anatomia da integração que não é verdadeira, Edições Imago Mundi /
Universidade Simón Bolívar, Buenos Aires / Quito, 160 páginas. Para uma nota de leitura em francês:
Marc Saint-Upéry, em Problèmes d'Amérique Latin 2017 / 3-4, (N ° 106-107), páginas 145 a 149.
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Vírus, imperialismos, estratégias: entre meta-complôs inventados
(quase todos) e complôs reais
Lauso Zagato1
Tradução de Regina Teixeira

1. Premissa

Doenças contagiosas e epidemias foram desde sempre armas político-militares
que forjaram e derrubaram impérios. Sejam as usadas deliberadamente como arma de
extermínio, com intenção genocida, no sentido do direito internacional2 (exemplos: os
mongóis que jogavam animais mortos infectados dentro dos muros das cidades sitiadas;
o envio de prostitutas brancas sifilíticas a áreas habitadas por nativos americanos no
século XIX; roupas infectadas deixadas nas reservas indígenas após a rendição das
tribos). Ou ainda de modo aleatório/casual, como a epidemia de sarampo que
exterminou a população do Havaí e Fiji em meados do século XIX. E, por fim, num
misto em que se combinam acaso e oportunidade, quando eventos originalmente não
desejados e/ou controlados transformam-se, no seu decorrer ou a posteriori, em
intervenções humanas conscientes, visando tirar proveito de seus efeitos. Os
conquistadores europeus sequer estavam cientes das doenças mortais que traziam: as
Américas foram conquistadas pela varíola – endêmica entre os soldados – que destruiu
não apenas a população de Tenochtitlán, mas se espalhou pelo continente 3. É preciso
dizer que a Mesoamérica também estava preparada para a primeira guerra
"bacteriológica" da história. Lá se encontravam armas letais que atacavam as vísceras,
mas de efeitos retardados, não comparáveis aos dos vírus trazidos pelos recém

1

Professor de Direito Internacional - Universidade Cá Foscari Venezia
Ver ZAGATO L., CANDOTTO L., Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo, Giappichelli,
Torino, 2018.
3
O discurso sobre um continente vazio, legitimador da colonização européia da América do Norte, é
obviamente uma mentira colossal. A maioria dos nativos da América do Norte foi exterminada sem
chegar a ver sequer um colonizador, pela varíola, varicela, gripe, sarampo. Calcula-se que, na chegada
dos europeus, as regiões denominadas "Índias" eram tão povoadas quanto a Europa.
2
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chegados. Esses teriam morrido, literalmente, cagando, afogados em esgoto. Mas
posteriormente, quando já era tarde para os nativos 4.
De qualquer modo, grandes especialistas escreveram sobre o papel
político/econômico/militar das epidemias na história. O assunto volta hoje, mais do que
nunca, ao centro dos estudos e não apenas de historiadores: então, deixemos os
especialistas trabalharem. Para avançar neste terreno, seria necessário distinguir
adequadamente epidemias virais de epidemias de origem bacteriana, que têm naturezas
diferentes. Para o meu nível de conhecimento o Coronavírus (Covid-19) basta ... e
sobra.
Assim, o que mais me preocupa e me leva a escrever é antes a compreensão de
como o conhecimento histórico-científico acumulado sobre a dimensão política das
epidemias e (acima de tudo) de seus resultados retornou agora ao limbo. Depois de um
primeiro momento em que circularam as hipóteses de meta-complôs mais delirantes
(vírus produzido em laboratório por cientistas do mal; vírus disseminado por alguém
com finalidades obscuras; ou mesmo inexistência do vírus), predomina agora a opinião
de que este é um acidente maldito e infeliz, “externo”, vindo “de fora”, e que deve ser
tratado como uma guerra. E somente depois que a guerra terminar com a nossa vitória,
poderemos voltar à vida normal. Para os movimentos sociais, é claro, a vida normal é
aquela marcada por lutas; porém hoje prevalece uma atitude passiva, com motivações
científicas, às vezes pouco sérias. Parece-me que aqui não há nada objetivo e fatal,
exceto o vírus Sars-CoV-2, da família C-19, que faz o seu trabalho.
Isso me aterroriza: não acredito em meta-complôs (entendo com esse termo as
narrativas que atribuem o evento epidêmico a uma obra humana desde o começo, em
sua própria causa). Mas nas conspirações em andamento eu acredito mesmo e algumas
estão acontecendo neste momento, diante dos nossos olhos. Lembremos que a gestão
econômica/política/militar das epidemias, como de outras grandes crises, costuma ter
efeitos definitivos, criando fatos consumados irreversíveis.
Excluímos, pois, o laboratório do Dr. Mabuse5 e a difusão proposital do vírus,
bem como de sua inexistência: são complots dignos de ... terraplanistas. Enquanto, de
4

Esse modo que chamei de "misto" também aparece em FEDERICI, S., Calibã e a bruxa: mulheres,
corpo e acumulação primitiva. Se a peste negra desencadeia o processo de formação do capitalismo na
Europa, a caça às bruxas é decisiva na expropriação do corpo feminino e na anulação do conhecimento
tradicional de gênero. O que sujeitará as mulheres ao papel de ferramenta controlada de reprodução, outro
elemento estratégico na construção do novo modo de produção. Trata-se, aqui, do aproveitamento de
“oportunidades históricas". O texto de Federici está disponível em português em
http://coletivosycorax.org/wp-content/uploads/2016/08/CALIBA_E_A_BRUXA_WEB.pdf. [Nota da
tradução]
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fato, existe uma pluralidade de complôs entrecruzados que vão nascendo aos poucos,
que se combatem ou se agregam, de acordo com o desenrolar da epidemia. Sendo assim,
a resposta negativa vale para todas as hipóteses de meta-complôs ou existe realmente
uma forma de meta-complô que está em pleno andamento?

2. Em que sentido realmente existe uma meta conspiração/complô
Um meta-complô colossal realmente existe: é aquele praticado contra a ecosfera
pelo capitalismo. Se preferirmos, a destruição da ecosfera levada a conseqüências
extremas na fase do Antropoceno em que vivemos ou, à maneira de Donna Haraway, no
chamado Capitaloceno6. E a natureza reage. Ao me expressar desta maneira, percebo o
risco de entrar numa lógica/discurso que personaliza a natureza (a revolta de Gaia de
que falou Lovelock7, entre outros8) e me ancoro na intervenção do professor Piovani, de
rara clareza, retomada pelas mídias sociais e por grupos de discussão virtuais.
O vírus, essa criatura antiquíssima (esse “programa”?), faz o trabalho dele,
aproveitando ao máximo o comando implícito de reproduzir cópias de si mesmo em
cada lugar onde é possível. A sociedade contemporânea criou as condições ideais para a
disseminação dos vírus em geral, dos coronas e, especificamente, de Sars-CoV-2:
massas humanas concentradas em megacidades que realizam deslocamentos
rapidíssimos; destruição do ambiente natural de muitas espécies animais que coexistem
5

Referência a um filme alemão da década de 20 do século passado, cujo personagem-título, um
misterioso psicanalista, brinca com as emoções e engana as pessoas através de técnicas de hipnose. Nota
da tradução.
6
Haraway D., Chthulucene, sopravvivere su un pianeta infetto. Nero, Roma, 2019. A noção de
antropoceno remonta às últimas décadas do século XX e foi criada pelo ecologista Storner (Michigan
University) para demarcar um período de grandes transformações na Terra pela atividade humana. A tese
foi relançada em 2000, quando o Nobel de química Paul Crozen afirmou que os efeitos dessas
transformações encerra o Holoceno (iniciado no final das eras glaciais) e impõe, a partir do século XVIII,
o antropoceno. A noção foi bem aceita (até demais) no mundo científico. Haraway coloca-a sob crítica, a
partir de objeções feministas à noção de excepcionalismo humano. E mesmo a grande transformação a
que Stomer e Crozen se referem começou antes, com as empresas mercantis do século XVI e, sobretudo,
com a expansão do comércio. Haraway opõe o termo Capitaloceno a Antropoceno, sublinhando que a
expressão "surgiu" em um seminário em Lund, na Suécia, porque "em uma situação histórica urgente” (p.
215) novas palavras brotam. A autora parece, assim, concordar com MOORE J. (Anthropocene or
Capitalocene, Part III, 19 May 2013. http://jasonw-moorewordpress.com/2013/05/19/anthropocene-orcapitalocene-part-iii; CRIST E., “On the poverty of Nomenclature” (Environmental Humanities, 3, 2013,
pp. 129-147). O primeiro termo agora é de uso comum e Haraway o aceita, mas em relação a um breve
período de gestação do capitaloceno, a era da destruição (semi)consciente do mundo. Quanto ao termo
Chthulucene, que dá o título ao livro, não dá para desenvolvê-lo aqui, por demasiado complexo, embora
oportuno nas atuais circunstâncias.
7
Lovelock J., Gaia. A New Look on Life on Earth, OUP, Oxford, 1979 (trad.l it. Gaia, nuove idee
sull’ecologia, Bollati Boringhieri, Torino).
8
Fiquei muito impressionado com a audácia do antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro de
levar essa linha de pensamento às últimas consequências ao dizer que "Animismo é a única versão sensata
do materialismo" (cf. Haraway, op. cit.).
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com certos vírus; e até transporte desses animais meio vivos e meio mortos nos
ambientes lotados de homens. É inútil continuar, o estresse geral dos seres vivos em
torno a nós é objeto de literatura extensa9. A poluição, conforme sabemos por
especialistas, "produz inflamação crônica nas mucosas do trato respiratório e, portanto,
representa um fator de risco aumentado para complicações pulmonares induzidas pelo
vírus"10. E mais: estudos chineses e agora um relatório de universidades italianas
mostram as partículas finas de poeira como um fator na propagação do vírus.
Este é o verdadeiro meta-complô por trás da epidemia. Por isso, me choca ler ou
ouvir teóricos da conspiração afirmarem que o morcego é uma desculpa, que deve haver
algo mais por trás disso! O morcego indica o salto de espécie viral, a coisa mais
perigosa que existe, mesmo em projeções futuras, e é um sinal do estresse atingido pelo
sistema11. Esta é precisamente a evidência do meta-complô, de tal nível que os teóricos
da conspiração, com sua falta de visão de fundo, nem conseguem imaginar. Uma última
observação, por dever de coerência: duvido que seja realista projetarmos metas de
reequilíbrio do eco-sistema. Infelizmente, estamos além da possibilidade de reconstruir
uma relação correta com a natureza. Antonio Negri escreveu nos anos 80 do século
passado sobre a possibilidade de uma natureza antropizada, com o objetivo de criticar
um certo fundamentalismo naturista dos verdes alemães da época12. Mas aqui estamos
além, estamos no colapso final da “segunda natureza antropizada” e o sistema reage em
estado de estresse. E a próxima vez será pior, se consideramos que menos de 20 anos se
passaram desde a epidemia de Sars e oito desde a de Mers. Os entretempos estão mais
curtos, enquanto os vírus da série Corona estão evoluindo, adaptando-se.
Não pretendo aqui evocar cenários de fim do mundo; queremos sobreviver neste
"planeta infectado", evitando o seu colapso definitivo, tanto quanto possível. O próprio

9

Vincenzo D'Anna levanta a hipótese, em relação ao centro da epidemia ser em Bergamo e Brescia, de
existir uma ecotoxicologia devida à propagação no solo de lodo industrial e farmacêutico, com
conseqüências
neurotóxicas
para
a
população.
Ver
em
https://m.soundcloud.com/marcello/pamio/intervista-al-dottor-vincenzo-danna.
10
Soresi
E.,
“Le
mie
considerazioni
sull’epidemia
da
coronavirus”.
Em
https://neurobioblog.com/2020/03/16/enzo-soresi-le-mie-considerazioni-sullepidemia-da-coronavirus
11
Ver PANCINO G., "Questions - Answers on Covid-19", pdf (pp. 1-7). "Ainda é uma zoonose, uma
transmissão do animal para o homem. E as zoonoses que se repetem em ritmo acelerado são favorecidas
pela expansão humana que destrói os habitats naturais e coloca o homem em contato com a fauna
silvestre e seus vírus" (p. 1). O autor lembra que a SARS (síndrome respiratória aguda grave) e a MERS
(síndrome respiratória do Oriente Médio) passaram do morcego para o homem, através de um hospedeiro
intermediário, o furão na SARS e o camelo na MERS. As suposições sobre o morcego como origem do
SARS-CoV-19 são feitas por analogia, pois ainda não há certeza científica, exceto ser uma zoonose".
12
E ele estava certo: lembro de escritos daquele tempo marcados por um organicismo assustador, que
recordava, além da linguagem da nova esquerda, a cultura da Europa Central da década de 1930.
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fato de que a conspiração do silêncio foi interrompida e que a noite do TG1 13 de 20 de
março trouxe notícias oportunas dos resultados dos estudos sobre a relação entre vírus e
partículas finas é um sinal positivo. Apesar de tudo, talvez a própria epidemia nos
forneça armas para (tentar) combater a meta-conspiração. Encerro esse ponto (da série:
animismo todo o caminho!) trazendo a bela metáfora de Massimiliano Sassoli
de’Bianchi (Center Leo Apostel for Intedisciplinary Studies, Vrije University,
Bruxelles): "O coronavírus é um hacker criado pela natureza para mostrar a
vulnerabilidade do nosso sistema antes que ele desmorone completamente" 14.

3. Estratégias dos entes/aparato de governo
Uma leitura panorâmica, com um olhar distanciado, embora não muito aceitável
quanto ao mérito, tem a vantagem de oferecer uma visão das estratégias adotadas pelos
vários sujeitos do aparato estatal, permitindo uma avaliação fria desses procedimentos,
embora eles apareçam de modo fragmentado. O artigo de Roberto Buffagni15 identifica
dois estilos estratégicos diferentes de gestão de epidemias reconhecíveis no
comportamento político dos Estados envolvidos. Esses estilos refletiriam fielmente "a
ética e a maneira de entender o interesse nacional e as prioridades políticas dos Estados
e, em menor grau, também das nações e povos". O primeiro seria baseado no cuidado
do doente/infectado, um modelo, diz o autor, tipo o modelo alemão, britânico e,
parcialmente, francês. O outro seria o de contenção do contágio por meio de medidas de
emergência, essencialmente pelo isolamento da população, tipo o modelo chinês, sulcoreano e italiano.
O modelo 1 implicaria uma análise implacável da relação custo-benefício, o
sacrifício consciente de uma parte mais ou menos grande da população, dependendo dos
recursos disponíveis de terapia intensiva. Não é necessário dizer que o não
confinamento (sigo o raciocínio do autor) implica um grande número de pessoas
infectadas ao qual nenhum sistema nacional de saúde seria capaz de atender. Seria,
portanto, uma questão de escolher quem salvar e quem não, de acordo com capacidade
do referido sistema. Essa escolha seria justificada pelos custos altíssimos do segundo
modelo e pelo pressuposto de que os condenados seriam antes vítimas de outras
13

TG1 ( TeleGiornale 1) é a marca dos programas de notícias do canal de TV estatal italiano Rai 1 [Nota
da tradução.]
14
Op. cit. Enzo Soresi.
15
BUFFAGNI R., “Epidemia coronavirus: due approcci strategici a confronto”:
http://italiaeilmondo.com/2020/03/14/epidemia-coronavirus-due-approcci-strategici-a-confornto-diroberto-buffagni/
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patologias pré-existentes ou pessoas mais idosas, e/ou pertencentes aos estratos
desfavorecidos e aos grupos étnicos periféricos da população.
Dessa escolha, surgiriam até situações vantajosas para o sistema econômico e
para o país em termos de projeção de recuperação industrial, favorecidos pelo
crescimento relativo da parcela de jovens, mais dispostos a gastar e investir após o fim
da epidemia. Mas o elemento central seria a formidável vantagem competitiva sobre os
países que adotassem o segundo modelo. Para seguir o primeiro modelo, diz Buffagni, é
necessária uma classe política sólida na busca impiedosa do interesse nacional e uma
forte disciplina social (precisamente o que dificultaria a França de seguir esse modelo).
Em resumo: uma escolha de guerra, livrar-se do lastro humano usando o vírus para levar
vantagem sobre outros Estados, os verdadeiros inimigos que a epidemia permitiria
derrotar. Aqueles que escolhessem o modelo 2, em particular a China, seriam guiados
por um ambiente cultural predominantemente comunitário, por um amplo respeito pelos
idosos (e pelo culto aos antepassados), por uma avaliação estratégica de longo prazo,
baseada na importância da coesão do corpo social. Dito isso, o autor se pergunta por que
a Itália escolheu o modelo 2, uma decisão improvável no início da crise. A resposta
estaria na base ideológico-cultural do contra-reformismo católico (que reúne o
familismo pré-cristão, típico das civilizações mediterrâneas), sobre a qual o pacifismo
característico da Segunda Guerra Mundial está instalado. Ainda assim, o conflito entre
forças políticas e entre Estado e Regiões (legitimação pelas instituições), e a tradição
política de, nas crises, seguir a linha de menor resistência, neste caso a contenção de
contágio, teria esse sentido. Ironicamente, os Estados que escolhem o modelo 1 adotam
comportamentos que, em abstrato, se identificam com modelos de liberdade: as pessoas
mantêm a liberdade de movimento, aqueles que adoecem em um nível que requer
cuidados intensivos teriam recursos para curar a si mesmos, e os outros morrerão. O
modelo 2 requer a intervenção do exército, o estado de exceção etc. O autor conclui
dizendo que, mesmo tendo a impressão de que foi acidental, está feliz que a Itália tenha
feito a escolha certa.
Essa contribuição é a primeira das que li que trata a história que estamos
vivendo em termos de conflito político entre sistemas-países – e, implicitamente, o
conflito de classes dentro deles –, subtraindo-a dos latidos militantes que, referindo-se
de modo grosseiro a um inimigo externo, tentam nos privar da capacidade de raciocinar.
Este crédito deve ser dado ao autor. Entretanto, a própria tese de fundo não está bem
calibrada e aparece ultrapassada pelos fatos, e, acima de tudo, é muito fácil desconstruir
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os elementos nos quais a dupla hipótese se baseia. Por exemplo, não há necessidade de
lançar mão da explicação via familismo mediterrâneo pré-cristão. Na Itália, as relações
entre gerações ocorre de forma a colocar as faixas etárias em contato direto, bem mais
do que em outros lugares. Um sistema de cuidados domésticos – sem similar na
Alemanha ou na França – expandiu-se nas últimas décadas, com o consequente aumento
da exploração do trabalho doméstico e a retração dos direitos da força de trabalho
feminina não integrante da União Europeia (porém às vezes também daquela
pertencente a países membros da Europa Oriental), funcional ao intuito de segurar
aposentados e… suas pensões na família. Daí a maior força do relacionamento
emocional, bem como um nível agudo, mesmo que oculto nas paredes do lar (aqui a
hipocrisia contra-reformista emerge em toda a sua força), de violência contra os idosos.
Em resumo, tenhamos cuidado com a nobreza do modelo 2 aplicado na Itália. As
famílias – e peço desculpas pelo cinismo – entenderam muito bem que se a pessoa idosa
da casa estiver em risco, uma parcela da renda fixa, muitas vezes essencial para a
sobrevivência do núcleo, também está. Além disso, existe um documento da Siaarti
(Sociedade Italiana de Anestesia, Analgesia, Reanimação e Terapia Intensiva), nunca
negado, que sugere fazer escolha entre pacientes em caso de escassez de recursos de
terapia intensiva, favorecendo os menos idosos. E circulares internas (refiro-me
sobretudo à região do Veneto, porque as informações aqui são seguras) que sugerem a
equipes de saúde "evitar estratégias assistenciais e disformes no território da região",
aplicando o documento de maneira homogênea16.
Portanto, as "duas linhas", nos termos das hipóteses avançadas por Buffagni,
tendem a se sobrepor. De outro ponto de vista, deve-se ter cautela ao equiparar o
modelo seguido pela Itália ao chinês: precisaríamos – como muitos alertam – concluir
criticamente sobre a incapacidade italiana de percorrer todo o caminho e ser coerente
com o modelo. No dia 08/03, se no lugar da estação de Milão, a fuga de massa 17 tivesse
ocorrido na estação de Wuhan, teria havido um massacre. Mas alguém realmente acha
que isso deveria ser feito? Eu tenho muito cuidado diante dos que clamam por ainda
mais dureza, como na China. "Suspeito" que eles tenham planos ruins para o pós-vírus e
estejam iniciando movimentos preparatórios desses planos enquanto a epidemia ainda
está em curso. Vamos, então, colocar a questão em termos sérios, de modo a chamar as
16

Ver CAVICCHI I., “In Veneto circolare per aderire alla linea della Siaarti”, em Il Manifesto, 17 marzo 2020.
No dia 8 de março, pouco antes do decreto de lokdown ser oficialmente anunciado, os site da imprensa o
divulgaram e milhares de moradores de Milão oriundos da Itália meridional se precipitaram nos trens para voltar ao
Sul.
17
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autoridades nacionais, centrais e municipais as suas responsabilidades. Era realmente
impossível que o nosso Estado seguisse um modelo de contenção decididamente
diferente do chinês, como o modelo adotado pela Coréia do Sul? 18
Também duvido – para dizer a verdade – que a Alemanha de hoje, cuja classe
dirigente está particularmente atenta à coesão social, possa ser totalmente incluída no
modelo oposto. Este país ainda possui um sistema de saúde de pé, apesar dos ataques do
neoliberalismo, e foi capaz de se preparar realmente para uma estratégia de contenção.
Por outro lado, o primeiro modelo, em sua forma explícita, foi proposto por Boris
Johnson em inesquecível lição pública de cinismo político, revertido, a seguir, sob
pressão da opinião pública interna. Até onde sei, apenas o governo holandês ainda segue
o caminho teorizado por Johnson e sintetizado por Buffagni. Afinal das contas, esse
governo, pelos discursos que faz, parece mais ser a animada “Tereza” de plantão no
cenário internacional do que uma fria entidade polilcymaker, expressão da direita Tory
(a não ser, é claro, que sejam atores muito habilidosos)19.
As novas elites britânicas também tentaram dar um carrinho na questão do
enfrentamento ao vírus na Europa, zombando da escolha italiana de controle,
atribuindo-a à falta de vontade dos italianos em trabalhar. O próprio Banco Central
Europeu (BCE), em uma entrevista com sua diretora, piscou um pouco de olho para
esse comportamento. Mas a situação logo mudou. Os governos e instituições da União
Europeia (UE) parecem, às vezes, embora de maneira contraditória, entender que a linha
Maginot20 neoliberal também deve compreender a Itália, adiando para mais tarde
acertos de contas internos à nova União Europeia. A intervenção quase inesperada e em
grande estilo do BCE foi relevante a curto prazo 21. Esclareço: a UE está decidindo se
deve ou não levar “patos mancos” (Itália, Grécia) dentro da salvaguarda do sistema
neoliberal europeu, o qual está exatamente na origem do atual desastre. Aos
18

Segundo PANCINO G. (op.cit.), “A estratégia sul-coreana tem sido diferente (da estratégia chinesa
NDR). O isolamento em massa foi evitado graças a uma intervenção rápida e agressiva que permitiu
identificar os primeiros casos e isolá-los. Ao bloquear a entrada de novos casos vindos do exterior e
instituir medidas de separação social, como o cancelamento de eventos de massa, o fechamento de escolas
e a recomendação para as pessoas ficarem em casa, as autoridades coreanas conseguiram achatar a curva
de infecção". Isso foi possível porque a Coréia do Sul, como o Japão, não foi pega de surpresa pela
epidemia, tendo se aproveitado bem da experiência anterior com a SARS. Ver também DOMINIJANNI
I., “Confusione sanitaria”, em www.internazionale.net, 31/03/2020.
19
Não pretendo considerar aqui a posição mais radical e alucinante (27 de março) entre os que seguem
essa abordagem; um personagem como o atual presidente brasileiro não merece citações.
20
A Linha Maginot foi um sistema de defesa construído pela França ao longo de suas fronteiras com a
Alemanha e a Itália, após a Primeira Guerra Mundial (entre 1930 e 1936). [Nota da Tradução].
21
Para uma abordagem crítica correta, ver DE MARCHI P., “Il momento è adesso! I limiti di prospettiva
del decreto governativo..”, em www.adlcobas. 22 de março de 2020.

161

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
movimentos e comunidades que operam na Europa cabe a tarefa de (de dentro)
desestruturar e revoltar esse modelo sinistro22. Pelo menos, por enquanto, não ficamos à
mercê da idiotice soberanista e dos que tagarelam sobre moeda soberana23.
Façamos agora uma análise panorâmica. Internacionalmente, entre os
imperialismos históricos em crise, os delírios neocoloniais (a nostalgia inglesa do
império) se desfazem como neve ao sol; não há sistemas/países que possam realmente
explorar a crise em curso em proveito próprio. Mais em geral, vejo do lado chinês uma
vontade prudente de capitalizar sua própria superação da emergência com o objetivo de
recuperar o consenso internacional (e a coesão interna) a longo prazo. Vejo também
uma afobação da autoridade dos EUA no mundo (pense na figura de Trump querendo
comprar, com exclusividade, as realizações da indústria farmacêutica alemã). Vejo a
opção franco-alemã de manter a UE de pé e não jogar-se em aventuras isoladas (exceto
brigar depois sobre o como). Uma paralisia substancial da Federação Russa, incapaz de
aproveitar a oportunidade no tabuleiro de xadrez internacional, exceto indiretamente e
por sua própria conta e risco, dado o perigoso amiguinho que escolheu para si. ... e aqui,
infelizmente, vejo o caminho bem aberto para um triunfo do pior dos subimperialismos
em campo. Refiro-me à Turquia e a total liberdade de movimentos que seu governo
conseguiu no tabuleiro de xadrez do Oriente Médio, aproveitando-se da dramática
expansão do vírus no Irã. Entre as várias guerras proclamadas ou gritadas, a real está
sendo conduzida com calma, sem piedade e sem gritos, pelo regime turco na Síria
(assim como no sudeste da Anatólia). Se não se conseguia encontrar maneira de oporse com eficácia aos danos causados à população curda antes, imagine agora com a
emergência do vírus: todos os governos europeus têm um álibi para sua omissão. E aqui

22

Sandro Mezzadra observa que a situação é: "propícia a voltar a pensar a Europa. É certo que a União
Europeia fez muito pouco até agora, e o fez de maneira contraditória e, por vezes, até contraproducente.
Mas como não ver que a austeridade, o dogma do orçamento equilibrado, estão finalmente sendo
abalados? E que formidáveis são as pressões em cima do Banco Central Europeu para que assuma o papel
de credor de última instância. Essas são tendências "objetivas" no sentido de que independem de
intencionalidade política, mas definem as condições para a retomada das lutas em solo europeu (ou
melhor: por uma precipitação das lutas que se desenvolverão em muitas partes do continente europeu)".
Conforme MEZZADRA S., “Una politica delle lotte in tempo di pandemia”, Euronomade, 14 de março
de 2020, em Fareantropologia, Per una critica della politica UE in questa fase. Ver também
FUMAGALLI A., “La politica ipocrita dell’Europa”, em www.effimera.org/la-politica-ipocritadelleuropa-di-andrea-fumagalli/
23
Esse populismo anti-solidário, sombrio, miserável e esfarrapado sonha com uma Itália imprimindo
moeda soberana. Mas, só para saber, alguém gostaria de me dizer quando, a partir de 8 de setembro de
1943, a Itália teve realmente "soberania" monetária? Quem diz isso (ou quem está por trás disso) tem um
plano: retornar à moeda nacional para voltar às ondas de desvalorização dos anos 80 e início dos 90,
quando nas terríveis crises das propriedades rurais, certos estratos sociais enriqueceram brutalmente às
custas de todo o resto. É isso que significa "recuperação da soberania monetária".
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está uma prova terrível do que foi dito no início: em nível internacional, a atual crise
epidêmica favorece situações de fato consumado, no sentido, inclusive, político-militar.
Mais do que no campo do confronto entre as potências e sistemas nacionais, os
complôs mais expressivos que acompanham a pandemia, os planos que estão sendo
gestados para compartilhar os despojos do "depois" da epidemia, ocorrem – e lá devem
ser buscados – na rede de relações de poderes transnacionais que operam no campo
neoliberal24: uma rede que acompanha as fases da crise epidêmica, sendo pontuada por
elas, mas marcando-as, por sua vez.

A esses complôs devem-se opor formas de

resiliência que, em parte, começam a se tornar visíveis 25. Enfrentar esse tema requer
uma abordagem diferente, não individual e que, portanto, não pode ser desenvolvida
aqui.
Antes de encerrar, vamos dar uma olhada de perto na situação italiana, porque
tenho um forte receio de que aquilo que chamei de conspirações esteja em pleno
andamento e operando metodicamente.

4. Crise no sistema de controle italiano e complôs (dramáticos) em andamento

24

Falamos aqui do chamado "neoliberalismo progressivo". Nancy Fraser, no capítulo intitulado
"Historicizing Capitalism", o mais bem-sucedido de seu último livro, descreve a crise e superação do
capitalismo estatal (social-democracia ocidental) como resultado do ataque concomitante de duas forças
radicalmente diversas. Por um lado, os movimentos da nova esquerda global que mobilizam jovens,
mulheres, imigrantes, sujeitos periféricos, grupos étnicos minoritários (nos EUA, sobretudo jovens
negros) em busca de emancipação do racismo, sexismo, imperialismo, mas também do consumismo e
paternalismo burocrático. Por outro lado, uma espécie de partido neoliberal que, em nome do
individualismo consumista, quer liberar a criatividade empreendedora das amarras da burocracia
governamental e globalizar a economia, que combate aumentos de impostos e a proteção social pública,
visando romper com o estado de bem-estar social. Fraser usa a bela expressão "convergência contraintuitiva" de forças para denominar esse processo que tende a destruir a aliança social-democrata que
governou o Ocidente no pós-guerra. Em seu lugar, ascende um "neoliberalismo progressivo", uma nova
aliança na qual os defensores da mercantilização recuperaram "o controle dos movimentos de
emancipação para deles tirar partido". Mesmo com omissões (onde, por exemplo, foi parar a saga
cyberpunk e do libertarianismo tecnológico dos anos 80 e 90?) e uma certa simplificação, parece-me uma
reconstrução do que realmente aconteceu. FRASER M., Capitalism. Una conversazione con Rahel Jaeggi,
Roma, Meltemi, 2019, (sobretudo pp. 134-135). Sobre os desastres do "neoliberalismo progressivo" na
América do Sul, ver COCCO G., CAVA B., New Neoliberalism and the Other. Biopower,
Anthropophagy and Living Money, Lexington Books, London, 2018.
25
ZAMBON G., “L’emergenza del futuro”, em adl.net, diz na conclusão: “como em qualquer crise, há
também oportunidade para tomarmos a palavra e a iniciativa de arrebatar resultados igualitários que
regenerem um sentir em comum, a partir do qual se pode começar de novo. Podemos evidenciar a
mistificação liberal da contabilidade orçamentária, os fardos de lobby de todas as forças do partido.
Podemos denunciar pandemias presentes e futuras como induzidas pela devastação do ecossistema da
Terra pelo sistema de produção. Devemos dizer a nós mesmos que o modelo de vida dominante é
catastrófico e que devemos alterá-lo, estrutural e individualmente. Podemos ressaltar que é possível
trabalhar – e a emergência atual é a demonstração empírica – quantitativamente menos e qualitativamente
melhor. A emergência é também o novo que se revela. Precisamos apenas ver e experimentar."
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Está disponível o primeiro relatório do Istituto Superiore di Sanità (ISS) que
examina as primeiras 3.200 mortes na Itália26. Por ser um documento oficial, ele é
extremamente cauteloso. No entanto, os dados que relata são mais que suficientes. Ele
examina o perfil dos mortos em 18 de março. Os relatórios subsequentes são mais
rigorosos, mas confirmam totalmente a tendência inicial27. As comparações serão feitas
com o último relatório disponível, o de 30 de março, que se refere a dados do dia 26. O
primeiro relatório confirma o que sabíamos: a idade média dos mortos é de cerca de 80
anos, 15 anos superior à idade média do infectado. As mulheres são 29%. Por faixa
etária, as mortes abaixo dos 50 anos são 36 (pouco mais de 1% do total), 93 entre 50 e
60, 329 entre 60 e 70. Em suma, apenas 450 pessoas em 3.200 (!) tinham abaixo de 70
anos na hora da morte. Dos demais, 1.134 tinham entre 70 e 80, 1.309 entre 80 e 90,
enquanto acima de 90 anos são 298 (esta é a única faixa na qual, em termos absolutos,
as mulheres superam os homens, mas, obviamente, isso acontece porque muito mais
mulheres que homens atingem tal idade). Os dados relatados até agora não são
amostrais e sim totais.

Já o documento atualizado em 30 de março leva em

consideração 6.801 pacientes (uma amostra extremamente grande) e apresenta
resultados absolutamente consistentes: idade média entre 78 e 79 anos, sendo 2.013
mulheres (29/6%); 84 pessoas morreram com menos de 50 anos (1,2%); sendo que 17
com menos de 40 anos.
O Relatório do dia 20 examina uma amostra de 15%, igual a 481 falecidos, dos
quais apenas 6 não apresentavam nenhuma das comorbidades mais graves, enquanto
todos os demais (48%) apresentavam 1, 2, 3 ou mais. Como evidência da seriedade do
estudo, são identificadas patologias já ativas nos últimos 4 anos antes da descoberta do
contágio. As doenças mais recorrentes não são o câncer ou as várias formas de doenças
cardiovasculares, sozinhas ou juntas, mas a hipertensão arterial, encontrada em 73% das
mortes. Em segundo lugar, está a diabetes mellitus com 33% (menos da metade dos
casos de hipertensão). O Relatório do dia 30, referente a uma amostra de 710 falecidos,
apresenta um quadro que se sobrepõe de maneira impressionante ao anterior: apenas
2,1% (15 falecidos) não apresentavam patologias prévias graves, 21,3% (151) uma
patologia, 25,9% (184) duas, 50,7% (360) três ou mais patologias. A média é de até 2,7
26

Atualização de dados de 20/03: os boletins da vigilância integrada COVID-19 e a análise de pacientes
mortos na Itália, contendo no apêndice o relatório sobre as características dos pacientes mortos positivos
para COVID-19. Em www.epicentro.iss.it/coronavirus/aggiornamenti
27
Relatório sobre as características de pacientes mortos positivos para COVID-19 na Itália. Atualização
de 26 de março de 2020. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia.
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doenças. A predominância da hipertensão arterial permanece nos 73%, o diabetes é
sempre o segundo, mas cai para 32,1%, enquanto a cardiopatia isquêmica está em torno
de 27%. A centralidade da hipertensão arterial nas mortes por Sars-CoV-19 é um dado
importante, ignorado pela maioria. É a exclusão da hipertensão da lista de doenças
graves concomitantes (em tabelas preparadas com arte) que permite aos vendedores de
medo "descobrir" que o vírus mata massivamente pessoas sem outras doenças graves.
O que isso significa? Antes de tudo, que a polêmica entre "morto por" e "morto
com" não faz muito sentido: mortes por coronavírus, no sentido estrito, não há nenhuma
(com todo o respeito), os mortos são praticamente todos com coronavírus. Além disso,
deve-se admitir que tal definição também é inapropriada e genérica: as mortes por
coronavírus podem ser mortes por acidente doméstico cujas vítimas foram casualmente
diagnosticadas positivas para o vírus no momento da morte. As mortes por patologias
graves em estado avançado, assim como de pessoas sem outras patologias identificadas,
todas ocorreram devidas a complicações respiratórias causadas pela infecção. Para estes
casos, seria mais preciso dizer morte por (supostos efeitos de) coronavírus, deixando
apenas o termo “mortos” para os que, embora positivos para o vírus, morreram por
razões diferentes que os teriam matado da mesma forma a curto prazo.
Obviamente, o número de mortes com ou por coronavírus deve ser considerado
em relação às 1.200 mortes médias (consolidadas nos últimos anos) por dia na Itália
para várias patologias. Os primeiros cálculos falam de uma duplicação das mortes
ocorridas nos últimos quatro anos no Norte, na média, com picos muito altos, mais de
quatro vezes, nas províncias mais infectadas28. Muitos suspeitaram que, no início, havia
uma "retórica de guerra" desproporcional ao peso real da epidemia. E era legítimo
pensar assim, mas a situação mudou. As mortes explodiram primeiro na Lombardia, ou
melhor, em um território formado por algumas províncias da Lombardia (Bergamo,
Brescia, Lodi, Cremona) e províncias do norte da Emilia-Romagna (Piacenza, Reggio
Emilia), com uma perigosa ascensão em Veneto, na fronteira com Bergamo e Brescia.
Mas, à parte a loucura dos números em algumas áreas do Norte, que sentido teria se
entregar totalmente à teoria da manipulação? Seria, antes de tudo, ofensivo para aqueles
que perderam alguém ou sofreram o contágio, ou para os membros das equipes de saúde
28

Nos primeiros 21 dias de março o total de mortes teria sido o dobro da média de 2015 a 2019, enquanto
em Bergamo, no mesmo período, as mortes passaram de 91 para 398, das quais pouco mais de 200 são
atribuídas ao coronavírus. De fato, muitas pessoas morreram em casa sem terem sido examinadas em vida
ou antes de serem cremadas. Podemos concluir que, em algumas áreas da Itália, os mortos - com ou
devido ao coronavírus - são mais numerosos do que o notificado.

165

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
que estão enlouquecendo de fadiga e dor. Para nenhum deles podemos dizer que foi
(desde o início) uma farsa, e, de fato, não foi. Mais ainda (e peço desculpas pela falta de
piedade das palavras), receio que, por esse caminho, caiamos em uma armadilha,
contribuindo para que os reais responsáveis político-criminais e/ou econômicocriminais se safem desobrigados de suas responsabilidades pelo despreparo do sistema
de saúde, resultado da louca corrida para destruir o sistema de proteção pública, desde o
início do século. Estão disponíveis a todos informações que chegam de pacientes e
funcionários dos hospitais e são assustadoras. Nos últimos 15 anos, as unidades de
terapia intensiva na Itália foram reduzidas em mais da metade, diferentemente do
sistema alemão ou suíço. E devemos acrescentar que as estruturas hospitalares
inadequadas têm contribuído para agravar ou mesmo produzir contágio, além de
ressaltar o escândalo das casas de repouso para idosos, que se tornaram novas
Treblinka, verdadeiras instituições da morte29. Observemos a heterogênese singular de
fins! Foi a ampliação do conhecimento da população sobre o colapso da rede hospitalar
nacional que desempenhou papel essencial na aceitação em massa das dramáticas
medidas de quarentena impostas, contribuindo, assim, para dar aos culpados da tragédia
um poder que nenhum grupo havia desfrutado na Itália do pós-guerra.
Resumindo: é um vírus da gripe novo e, portanto, altamente instável e agressivo.
Produz necessidades específicas de terapia intensiva em pacientes fracos, apesar de
possuir muito pouca letalidade direta. Mas foi seu impacto em um sistema de saúde
depauperado, condição evidente também em relação aos materiais de proteção (como
mostra o número absurdo de positivos e vítimas entre os funcionários enviados para o
resgate com equipamentos completamente inadequados), que tornou a situação
dramática, mesmo quando o número de infectados era relativamente baixo, como se
observa por contraste à evolução da epidemia na Alemanha. Em suma, o sistema
italiano já sofria muito com números baixos, o que piorou terrivelmente no subsequente
enlouquecer da curva de letalidade em algumas áreas do país.
Comparamos os dados de três domingos consecutivos em março, não nos
preocupando com a porcentagem de positivos, que depende dos critérios utilizados, nem
com emergências que surgiram em áreas particularmente sensíveis. Na noite de 15 de
março, o total de mortes foi de 1.809, enquanto as pessoas em terapia intensiva eram
29

Em Merlara, na região da baixa padovana, foram encontradas 33 pessoas infectadas numa casa de
repouso local, entre as quais, 15 morreram em uma dúzia de dias, o equivalente a quase 50%. Para uma
avaliação geral, ver POLLICE A., “Sorvegliate speciali ma senza protezioni”, no il Manifesto, 2 de abril
de 2020.
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1.672 entre os 20.603 casos positivos. As mortes na Lombardia foram pouco mais de
1.200, das quais 261 na província de Bergamo. Sete dias depois, eram 5.476 mortes para
7.024 recuperados entre 46.638 positivos, dos quais 17.885 na Lombardia (6.216 na
província de Bergamo e 5.317 em Brescia), 6.390 na Emilia-Romagna e 4.644 no
Veneto. Na mesma data, os mortos eram 3.456 na Lombardia, dos quais 1.064 em
Bergamo e 720 em Brescia. Na noite de 29 de março, tínhamos 73.880 casos positivos,
dos quais mais de 25.000 na Lombardia (9.527 em Bergamo). As mortes foram 10.779,
das quais 6.360 na Lombardia (1.878 em Bergamo) e 1.443 na Emilia-Romagna.
Sobre as várias causas inter-relacionadas de mortalidade, o presidente do ISS
recorreu à expressão comorbidade, que me parece não só elegante, mas também
absolutamente eficaz. Não há dúvida de que, além do vírus, o colapso do sistema
nacional de saúde – em decorrência da política dos últimos quinze anos – está presente
nas regiões mais afetadas e principalmente na Lombardia, e teve e continua tendo papel
importante no curso da epidemia30. Acrescente ainda a existência de uma população
idosa alta e socialmente mais misturada com os demais grupos etários, diferente do que
acontece no resto da Europa, particularmente na Alemanha.
Mas, para chegar ao frenesi de números e percentuais de algumas províncias, é
preciso mais, já que há indicadores consistentes de que o número real de mortes “com”
e “por” (efeito de complicações decorrentes do) coronavírus é realmente muito maior:
ocorreram muitas cremações de pessoas não testadas que, portanto, não entraram na
contabilidade oficial de óbitos da pandemia. Entre os fatores adicionais que
contribuíram para o desastre, o comportamento de atores políticos e administrativos
certamente deve ser incluído. No dia 28 de fevereiro – não esqueçamos – a
Confindustria de Bergamo iniciou a campanha "Bergamo corre/Bergamo não para",
para tranquilizar mercados e parceiros estrangeiros. No início de março, os prefeitos de
Bergamo e de Alzano Lombardo denunciavam com veemência o desastre econômico
que causaria a ameaça de fechamento de vilas e cidades31, logo convertida em fato e
com extremo rigor. Estes são dados importantes. É possível que o bloqueio em tempo
30

Para uma reconstrução do colapso da saúde pública na Lombardia, ver o artigo de Daniela Minerva no
Repubblica de 23 de março: “I nostri anziani. Malati e lasciati soli dallo Stato. Ecco perché tanti morti in
Lombardia”.
31
Em 4 de março, o prefeito de Algiate Lombardo chegou a falar veementemente sobre a necessidade de
manter a cidade aberta. Ao prefeito de Bergamo deve ser reconhecido que mais tarde admitiu a gravidade
dos erros cometidos. Mas, entre 23 de fevereiro e 8 de março, tudo ficou como antes. Muitos dos
protagonistas estão entre os que, numa transformação nauseante, denunciam agora a excessiva prudência
das medidas tomadas pelo governo. Sobre Bergamo ver CAMILLI A., "Cosa è successo a Bergamo, la
città più colpita dal virus”, em Internazionale, 25 de março de 2020.

167

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
útil do Val Seriana (ou de toda Bergamo) tivesse efeitos atenuantes da epidemia, mas
mesmo isso não é suficiente para explicar o que é chamado inadequadamente de
anomalia lombarda, que se viu ser uma anomalia de uma parte da Lombardia à qual se
juntam províncias próximas, mas pertencentes a outras regiões italianas. Existem, então,
outras causas de comorbidades? 32
Segundo declarações qualificadas, já citadas, a incidência de poluição do ar no
Vale do Pó é fato, especialmente em áreas onde há maior número de mortes 33. Nas
províncias de Bergamo e Brescia, em 2019, os picos de poluição excederam (e muito!)
as taxas toleráveis por mais de 200 dias do ano, e isso não pode deixar de ter
conseqüências óbvias no nível de inflamação do sistema respiratório. Em resumo, existe
uma presença de gás e poeira no ar (além da poeira fazer circular o vírus 34) que cria um
estado de inflamação crônica, diminui as defesas e aumenta a letalidade de vírus. Ainda
precisam ser avaliados, especificamente na Lombardia, os efeitos do “sinal verde” para
depósito de lodo industrial e farmacêutico com valores claramente superiores aos

32

Um ensaio da Harvard Business Review coloca impiedosamente sob lupa a diferença nas abordagens
da epidemia no Veneto e na Lombardia, regiões muito semelhantes do ponto de vista social (e orientação
política). Seria ainda maior a gravidade dos erros cometidos no início, mas também durante o mês de
março, na segunda das Regiões. V. PISANO G., SADUN R., ZANINI M., “Lessons from Italia’s
Response to Coronavirus”, em H.B.R., 27 de março de 2020.
33
Também sobre a relação entre epidemia e clima, ver PASINI A., Epidemia e clima, l’equazione dei
rischi, Codice ed., 2020, apresentado por ONUFRIO. G., Il Manifesto, 2 de abril de 2020.
34
Ver o relatório da Società Italiana di Medicina Ambientale, elaborado por pesquisadores das
universidades de Bologna, Bari, Trieste, Milano, com pesquisas realizadas por universidades chinesas
(Pequim, Wuhan). Explora o processo de coagulação que permite que o vírus "grude", por assim dizer,
nas partículas atmosféricas, conforme GATTI F., "Il mostro viaggiava in metrò”", L'Espresso, 29 de
março de 2020, pp. 52-55.
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permitidos pela lei de 2006 pela Junta Maroni (então governo da região Lombardia pela
Lega Nord, de extrema direita) 35.
Nas semanas iniciais da epidemia, a narrativa dominante fez largo uso dos
cânones elaborados durante a chamada luta contra o terrorismo. Isso transparece no
martelar incessante que exige guerra. Mas, agora, há uma diferença substancial, que vou
tentar explicar. Na época (final dos anos 1970), a narrativa imposta pelo poder – e que
marcou a sucessão de investigações e julgamentos – teve como principal objetivo
apagar a história de mais de 10 anos de lutas, deixando em seu lugar uma crônica de
conspirações e crimes, que teriam sido praticados por um reduzido número de pessoas
contra as quais foi possível desencadear o imenso poder do Estado. Em suma, o poder
não podia encher estádios com criminosos sem contrariar a própria narrativa. Como em
todas as narrativas de guerra e terror, era necessária uma ameaça interna permanente,
representada pelos chamados apoiadores, que justificasse não baixar a guarda contra o
inimigo. De fato, o medo foi usado em escala significativa, mas sempre tomando
cuidado para não contradizer a narrativa subjacente: que os apoiadores e cúmplices
eram um grupo limitado.
Agora, entretanto, o inimigo é abstrato. A narrativa inicial se baseava na ação
localizada e na periculosidade da infecção, portanto, o total de positivos tinha que ser
relativamente baixo em relação ao número de hospitalizados e dos que precisavam de
terapia intensiva. Daí a acusação de loucura e de espalhar fake news aos que se
35

Ver a intervenção de D'ANNA (nota acima); nesta matéria confusa (do ponto de vista jurídico), um
jurista pode ter alguma clareza. O D.G.R. de 11 de novembro de 2017 (governador Maroni) havia
aumentado significativamente os limites para presença de C-10 e C-40 no uso de lodo industrial na
agricultura. Os municípios das províncias de Como e Pavia recorreram da decisão ao Tribunal
Administrativo Regional da Lombardia, alertando para o aumento do risco de contaminação na produção
de alimentos e a contraposição entre a Decisão da Região e o Decreto Legislativo 152 de 2006 (tabela 1,
Anexo 5, título V, parte IV). Com o julgamento de 18 de julho de 2018, o TAR cancelou a resolução por
intervir na competência exclusiva do estado. O efeito foi dramático: as empresas que tratam o lodo se
recusaram a aceitar os materiais nas estações de tratamento. E milhares de toneladas de material foram
deixadas ao ar livre por semanas. O Decreto de Emergência de 28 de setembro de 2018 ("Decreto de
Gênova") contém disposições urgentes para a cidade de Gênova, a segurança da rede nacional de
infraestrutura e transporte, os eventos sísmicos de 2016 e 2017 e outras emergências. As "outras
emergências", inseridas sorrateiramente, são aumentos no limite de hidrocarbonetos exigidos pela região
da Lombardia. O decreto "eleva a média" dos valores permitidos, adiando o embate aberto com a lei de
2006 para um futuro arranjo legislativo. O decreto foi transformado em lei em 16 de novembro de 2018
(Lei n.30), que mantém os limiares estabelecidos pela Região para C-4 e C-10, revendo também os
limites para outras substâncias (no caso do cromo, com uma redução significativa nas quantidades
permitidas) e adia a decisão para o futuro. Enquanto isso, o apelo ao Conselho de Estado da região da
Lombardia está ocorrendo. Também o Conselho de Estado, com o julgamento de 28 de agosto de 2019,
confirma a inexistência de um direito das Regiões de parametrizar os limiares para poluentes
estabelecidos (Decreto Legislativo de 2006 para o uso de lodo de esgoto na agricultura). Enquanto isso,
as demandas da Lombardia foram aceitas; a referida região é a única a aproveitar os novos limites
concedidos por lei.
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opunham a essa narrativa. Na realidade, o número de positivos, se seriamente
verificado/testado, teria sido consideravelmente maior do que o notificado. O objetivo
era elevar a percepção da gravidade, desencadear uma síndrome de perigo. A partir de
certo momento, porém, ficou evidente que o mecanismo da guerra se nutre de muitos e
muitos inimigos internos: os portadores assintomáticos foram, então, transformados em
perigosos agentes de contágio. O exército de assintomáticos, inicialmente considerado
pelo senso comum como formado por pessoas sortudas e/ou resistentes, se transformou
em um piscar de olhos em um grupo de indivíduos ambíguos 36, suspeitos, gente que se
tornou cúmplice do inimigo por suas atitudes irresponsáveis. Logo, é necessário
identificá-los, localizá-los, contê-los e, principalmente, vigiá-los. Cria-se uma atmosfera
de ressentimentos, suspeitas e reclamações mútuas (inclusive dentro das famílias) que
lembra uma caça às bruxas. E mesmo o piedoso apelo aos voluntários acabou por se
transformar em um convite à segregação, à exclusão mútua. Além disso – e aqui a
questão é muito mais grave – "voluntários" civis foram vistos parando pessoas, fazendo
verificações de segurança, solicitando documentos, tudo "coberto" pela presença de
algum membro da polícia.
Neste exato momento, é certo que já tem alguém trabalhando na criação de uma
psicose da vitória traída; procuramos um novo inimigo para decidir se é interno ou
externo. Vimos personagens inqualificáveis da direita militar aposentada saírem à tona.
E a única coisa que me tranquiliza é que o fato aborreceu até aqueles que têm em mente
– e alguém tem – uma "longa marcha" em direção a uma solução institucional
autoritária37. De fato, "a ânsia por controle reforça indubitavelmente os poderes que
dominam nossas vidas, e é bom lembrar que, uma vez tomadas, medidas como as dessas
36

No portal de antropologia cultural "L’antropologia e il contagio da coronavirus – spunti per un
dibattito” (fareantropologia.cfs.unipi.it/notizie/2020/03/1421), uma intervenção de Chiara Moretti –
publicada em Treccani Altante, 20/03/2020 –, intitulada "Storie virali. Responsabilità e colpevolezza",
contém observações dignas de reprodução: “na evolução caótica de eventos que pintaram todo o território
italiano de vermelho, a epidemia se espalhou e todos nós nos tornamos figuras ameaçadoras, porque eles
foram capazes de interferir no presente, descrevendo cenários nefastos no futuro, e figuras irresponsáveis
porque protagonistas ativos de um aumento exponencial da infecção ou potencialmente culpados por
sermos assintomáticos. No debate público e político, quanto mais o corpo individual tendia a coincidir
com o coletivo, mais o conceito de responsabilidade se fortalecia em seu duplo sentido: a culpa associada
à violação de uma obrigação que causa efeitos nocivos a si e aos outros (a ser punida) e a capacidade de
controlar seus comportamentos (a ser promovida)". Apreciável e inesperado, porque contra a corrente, o
chamado do prefeito de Turim Appenndino para que não nos deixássemos arrastar pela caça ao
contaminado, na prática, todos denunciando todos.
37
Na Europa, o uso do vírus para a declaração do estado de emergência pelo regime húngaro é um
precedente dramático, que confere poderes extraordinários ao chefe de governo, autoriza prisão para
aqueles que disseminam falsas informações sobre o vírus ou sobre o governo, suspende eleições e proibe
o registro de mudanças de gênero. Uma vez assumida pelo Parlamento, a medida foi saudada como
expressão do “livre arbítrio do povo húngaro”. Mais claro, impossível!
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semanas permanecem no arsenal do politicamente possível” 38. É coincidência ou mero
jogo político os mesmos expoentes da direita mais tosca, que antes alertavam para o
perigo do aperto nos controles de comércio e desenvolvimento (tudo se resumia a uma
guerra comercial com outros países membros), converterem-se repentinamente em
defensores de medidas especiais? O catavento de sempre, o (compreensível) desejo de
fazer as pessoas esquecerem as besteiras que fizeram e disseram até três ou quatro
semanas atrás? Duvido. A mim, pelo contrário, parece que eles se conscientizaram das
novas e inesperadas oportunidades que se abrem. Apenas o Primeiro Ministro
(Presidente del Consiglio)39 parece ter percebido um problema de compatibilidade entre
as medidas adotadas e a estrutura constitucional e os riscos daí decorrentes; nenhum dos
outros integrantes do Conselho da República fala sobre isso, em especial, nenhum dos
expoentes políticos da coalizão governante. Em suma: os eventos permitiram (e até
certo ponto impuseram) uma

suspensão suave

de

importantes disposições

constitucionais, o que é extremamente perigoso.
A conspiração desenvolvida em paralelo é também a da comunicação. Mas a
mera comparação com o papel da grande mídia no apelo à guerra contra o inimigo
interno durante a década de 1970 é insuficiente e enganadora.

Naquela época, a

imprensa e a TV operavam, monoliticamente, de modo a preservar a chamada “unidade
nacional”, em consonância com forças e poderes muitas vezes inconfessáveis que a
orientavam. Hoje, a mídia não apenas acompanha, mas orienta e molda o desenrolar da
narrativa. É uma mudança de qualidade que se impôs com ridícula facilidade em um
país que acreditávamos cético e prudente, constituindo um formato que, daqui em
diante, funcionará ativamente – não temos ilusões – para neutralizar os espaços

38

Ver MEZZADRA, S., op. cit, ZAMBON G., “L’emergenza del futuro”, em www.adlcobas, 19 de
março de 2020, onde o autor observa que “um sério perigo à liberdade está se espalhando. A
geolocalização de pessoas, o rastreamento de mídias sociais, o fim da privacidade, a troca de dados no
modelo chinês foram invocadas (…) O controle sobre o território, o uso das forças armadas, a
verticalização da tomada de decisões na função pública (…) tudo isso encurralou os princípios
fundamentais da Constituição, do que sobreviveu da dialética entre parceiros sociais. E aqueles que
experimentaram os vários períodos de emergência da história recente e passada de nosso país sabem que
só com muito esforço – e nunca completamente – nos livramos das restrições liberticidas”.
39
O correspondente ao cargo de Primeiro-Ministro do país, hoje exercido por Giuseppe Conte. Nota da
tradução.
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residuais da democracia em nossa sociedade. Um autor chegou ao ponto de chamar tal
funcionamento de biofascismo40.
É um formato que construiu conscientemente uma estrutura narrativa que se
torna realidade objetiva, impondo uma única visão, uma única leitura, alavancando o
medo do contágio, ajudando os verdadeiros gestores do desastre a apagar suas terríveis
responsabilidades (antigas e recentes), expropriando os órgãos intermediários da
sociedade de seus papéis políticos, lançando constantes chamados a cerrar fileiras e à
guerra. Não me parece fácil retroagir neste campo, especialmente desde que se
acrescentou uma nova ferramenta à parafernália disponível (temo que destinada a um
futuro de sucesso): a denúncia daqueles que espalham notícias falsas ou “imprecisas” 41,
ou seja, das vozes que tentam impedir essa única e dominante narrativa.
Além do dito até aqui, abre-se o terreno em que as conspirações em andamento e
seus efeitos tendem a se sobrepor, onde começa a se delinear quem ganhou/está
ganhando e quem perdeu/está perdendo, e qual poderia ser o terreno de resistência de
comunidades e movimentos. Trata-se de um trabalho a ser feito, e que alguns já estão
fazendo – como vimos –, mas que precisa do envolvimento de muitos mais, um trabalho
que requer narrativas coletivas.

Adendo: tateando…
Fui estimulado a acrescentar algo a este trabalho necessário e o farei, na medida
do possível. Em termos gerais, a primeira tarefa será evitar o retorno ao normal,
principalmente em relação à esfera interna das comunidades. Evite ficar prisioneiro de
velhos esquemas teóricos; liberte-se da compulsão de repetí-los. Não quero dizer que

40

MATTEI U., “Da questo stato di eccezione non si torna indietro”, byoblu24: “… podem bloquear a
Internet, proibir o uso de dinheiro sob justificativa de estar infectado, tornar obrigatória a geolocalização.
Trata-se de uma nova forma jurídica, nos marcos das democracias liberais, fora dos padrões das
constituições de primeira geração. Tornamo-nos uma sociedade de ciborgues conectados por celulares: o
corpo humano é controlado até os mais íntimos detalhes por meio de Big Data e uso de trojans pelo
Estado".
41
L’Agenzia nazionale per le garanzie nelle tele comunicazioni [trata-se de uma autoridade
administrativa italiana similar à Anatel no Brasil. Nota da tradução.] teria, de fato, solicitado às redes
sociais que bloqueassem notícias "incorretas" ou "que não provêm de fontes científicas autorizadas". À
parte a pegada “orwelliana”, esta é uma medida típica de cerco permanente. Claro que há um ataque de
fake news anti-Itália que – dada a delicadeza do momento econômico/sanitário – é razoável bloquear. São
campanhas organizadas claramente por potências externas (espero que não também interna) que, sem se
revelar, pretendem minar um certo movimento de simpatia pela Itália surgido na Europa durante o mês de
março. "É tudo culpa dos italianos" é o refrão corrente (não ouvimos, ainda, bradarem contra nosso
direito soberano (!) de acolher sírios, norte-africanos e cidadãos de fora da UE que precisam de refúgio).
Mas o real objetivo da medida é provavelmente bloquear as vozes e as pesquisas científicas contra a
narrativa dominante.
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tenhamos que nos livrar de nossas referências maiores, limpas de incrustações
ideológicas (construídas por outros), elas ainda têm muito a dizer.
Há um esforço criativo e imaginativo a ser feito também em relação à linguagem
a ser usada, pois "precisamos urgentemente de novas metáforas e novas palavras para
contar sobre os dias que estamos vivendo; as antigas correm o risco de transformar em
pesadelo não apenas o presente, mas também, e acima de tudo, o futuro que nos
espera"42. Teremos que buscar novos modelos de sociabilidade, um modo mais rico de
viver juntos. Além disso, o esforço criativo será indispensável para reconstruir, a partir
de escombros, o terreno da cooperação social precedente. Refiro-me à questão da renda,
mas também à combalida esfera da produção e ao tecido conjuntivo da troca de
conhecimentos culturais, produtivos e muito mais. Além disso, a epidemia foi usada
para liberar a Itália do problema dos imigrantes, e com um cinismo incomparável, vide a
declaração do ministro Di Maio em 23 de março43, em reunião dos ministros das
Relações Exteriores da UE, quando se fechou o acesso ao país devido à epidemia. Um
tema identificado pelos que apóiam o executivo como a principal razão do sucesso do
principal partido da oposição foi resolvido administrativamente, com eficiência
implacável e sem oposição. Mas que bom! E nem é preciso reverter a situação, quando
se refere, com astúcia, ao uso político do parasita. Mas o problema não deixou de existir
e será um dos primeiros terrenos em que cabe avançar... se não nos mantiverem
fechados para sempre44.
Mas é inútil negar para nós mesmos que – imediatamente e para sempre –
teremos que lidar com a questão ambiental (se ainda faz sentido chamá-la assim, como
se fosse apenas uma das muitas questões em aberto) de uma maneira mais dramática em
razão da nova consciência de que o planeta está infectado, coisa muito diferente de
combater o risco de infecção. A preocupação é grande: as esmolas que os estados
europeus doam à proteção dos solos e do ar arriscam ser as primeiras a desviarem-se
para a recuperação, de acordo com os regulamentos, geralmente questionáveis, de

42

CASSANDRO, D., op. cit.
Luigi Di Maio, atual ministro das Relações Exteriores, oriundo do Movimento Cinco Estrelas (M5S),
ao qual renunciou. Nota da tradução.
44
Como só é verdade o que a televisão diz e ela não fala do problema, ele parece não mais existir.
Comediantes fazem piadas nas mídias sociais, dizendo que os migrantes agora passam longe da Itália.
Mas, infelizmente, não é assim. É claro que nosso país não é agora atraente para os podem escolher, mas
quantos estão nessa condição... se houver algum? Imaginemos como poderiam refugiados sírios de
Aleppo, com o que viram e sofreram, temerem um vírus que massacra especialmente idosos, que não são
maioria entre os refugiados. Essas piadas, justamente por serem feitas sem más intenções, agravam a
percepção da população de um país onde o racismo penetrou profundamente no tecido cultural.
43
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proteção. Já sabemos que extração mineral, produtores de veneno, indústrias químicas,
o mundo poderoso e mortal da agricultura intensiva e outros estão prontos para iniciar a
campanha pela suspensão das regras de proteção ambiental, provavelmente com o
consentimento de uma população exausta, assim como sabemos que eles não
encontrarão oposição institucional. Se necessário, usarão as disposições sobre fake news
para desfazer – pelo medo – o nexo entre poluição e letalidade da epidemia. Por isso, a
construção de uma narrativa coletiva adequada é essencial para não ficar sem palavras.
No entanto, há uma questão mais importante e que se assemelha a um verdadeiro
dilema do prisioneiro45. Começo com uma pergunta feita há alguns dias: "pode haver
um uso democrático e não autoritário ou totalitário das tecnologias de monitoramento e
mapeamento?"46 Partindo dos chamados aplicativos de telemedicina (assistência médica
ao paciente, monitoramento on-line), que indicam uma espécie de abertura do governo
ao modelo sul-coreano (boa notícia!), o autor se pergunta se avaliaram sua
compatibilidade com as normas de privacidade, bem como com a infraestrutura
energética italiana e com a taxa de digitalização dos italianos, certamente não
comparável à dos habitantes de Seul ou Taiwan. O objetivo é escapar da contenção
total, seja por conta de uma possível segunda onda de Sars-CoV-2, seja de um outro
novo vírus, que aparecerá em alguns anos. Dominijanni está interessado – e seu discurso
está muito afinado com a reflexão daqueles que acreditam que a recorrência de formas
epidêmicas de coronavírus está agora nas coisas – na possibilidade de adotar uma
estratégia diferente de contenção que não se oponha radicalmente à vida social e, acima
de tudo, que não permita aos poderes do Estado cancelar os espaços da vida
democrática e da autodeterminação das comunidades e movimentos. No entanto, se a
tendência epidêmica se realizar em um mundo como o atual, de agricultura intensiva,
poeira fina, derramamento excessivo de dejetos tóxicos, na próxima passagem vírusanimal, só o que podemos fazer são apostas numa forma de controle soft, nem
apassivador nem baseado em prisão dura e pura. Para uma lógica de abertura contra os

45

O Dilema dos Prisioneiros (cooperar ou trair) é um dos jogos da chamada Teoria dos Jogos [Nota da
tradução].
46
DOMINIJANNI I., op. cit.
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vários fechamentos e a bestialidade dos soberanos, estar preparado para efetivar uma
contenção ágil e móvel será fundamental47.
A questão é: não estaríamos permitindo que um poder forte (mas diferente dos
poderes sobre territórios físicos) complete seu trabalho de colonizar o mundo? Refirome aos proprietários da web, de big data… Vamos aqui chamá-los do que queremos:
um parasita inorgânico que se expande e penetra em nosso mundo, mas que,
diferentemente do vírus, não tende a evoluir, mas que intenta, deseja, ser um simbionte
do sujeito humano. Um parasita ao qual a resposta à crise epidêmica por meio de
contenção extrema já permitiu penetrar quase definitivamente em nossos espaços
internos, tanto físicos (casa, ambiente de vida) quanto mentais, já que se torna a única
forma de comunicação entre indivíduos. O Big Data é o golpe final: o capitalismo
autoritário, com fronteiras rígidas, fechado, tudo em nome de afastar o estrangeiro, e é
para ele que aponta o modelo imunológico, com a destruição de todas as formas de
privacidade, o controle autoritário de opiniões, pesquisas etc. Afinal, é próprio do
capitalismo e, em particular, do neoliberalismo tentar combinar um governo de
economia unificada mundialmente com um sistema internacional com pluralidade de
centros de poder político independentes; se se conflitarem, tanto melhor.
Mas os algoritmos funcionam ainda melhor se houver um amplo movimento de
oposição ao fechamento, e que, talvez, este movimento possa vencer. O protecionismo
do capitalismo liderado pelo Estado (Estado Social ou Welfare) já foi derrotado por uma
aliança entre o ultra-liberalismo e as forças emancipatórias, aqui, no sentido amplo do
termo. E desta vez não seriam as finanças especulativas a explodir o banco, mas o poder
personalizado dos dados, dos algoritmos que se adaptam e moldam um mundo ajustado
a cada um. Diante de tudo isso, não é necessário levantar hipótese sobre nenhum novo
meta-complô; é apenas a continuação da mesma conspiração em andamento, que terá
metabolizado os resultados da etapa precedente para quando a crise voltar.

47

É interessante o ponto de vista de Byung-Chul Han em “L’emergenza virale e il mondo di domani”, El
Pais,
22
de
março
de
2020,
publicado
em
italiano
em
https://criticaimpura.wordpress.com/2020/03/30/lemergenza-virale-e-il-mondo-di-domani-byung-chulhan/. O autor observa como o modelo de sociedades fechadas é um modelo imunologicamente
organizado. Depois de décadas de globalização e abertura (sobre a natureza e os limites dessa abertura,
teríamos que discutir mais), “irrompe repentinamente o vírus. Em pânico, voltamos a construir barreiras
imunológicas e a fechar fronteiras. O inimigo está de volta. E não mais lutamos entre nós mesmos, mas
contra o invisível que vem de fora. Um enorme pânico em relação ao vírus é uma reação imune social e
até global ao novo inimigo. E a reação é assim tão violenta porque vivemos por um longo tempo em uma
sociedade sem inimigos, em uma sociedade de positividade. E agora o vírus é percebido como um terror
permanente".
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Se penso em mim como um indivíduo isolado e penso em todos que conheço e
não conheço como unidades separadas, receio que realmente estejamos enfrentando o
dilema do prisioneiro. Ficar parado é mortal, mas a maneira como nos movemos pode
ser pior. Em um caso e no outro, o Google & Company ganham porque jogam a longo
prazo: num dia eles apenas guiam você em uma jornada de mão única; no outro eles o
prendem, o apoiam e levam você a se entregar. Nos dois casos, eles se tornam o lado
ativo do simbionte. Em outras palavras, como diz um anão famoso de uma saga famosa,
estamos ferrados.
Mas, como seres sociais, podemos nos dar ao luxo de colocar um mundo de
entidades sócio-políticas fechadas e mutuamente conflitantes, caracterizado pela
multiplicação de fronteiras e, dentro delas, por um domínio vertical e rígido – enfim,
sociedades organizadas imunologicamente ou, mais brutalmente, o bio-fascismo – no
mesmo nível de um mundo em que comunidades, movimentos, grupos de cidadãos se
habilitam para gerenciar processos globais de maneira cooperativa e, na medida do
possível, sistêmica? Recuperar a vida social, cultural e produtiva, assim como a
mobilidade física, é a primeira necessidade do pós-vírus. Obviamente, o parasita nãoorgânico permanece e, até certo ponto, nossas ações o ajudarão a crescer. Mas voltar a
viver e praticar a solidariedade poderia nos ensinar como conter seu desenvolvimento.
Em suma: trabalhando ao longo da borda externa do vórtice de Cariddi48, é possível
construir o caminho certo?

48

O autor se refere à imagem criada pelo poeta Virgílio de um abismo, localizado no Estreito da Sicília,
que engole os navios, as ondas, o ar, e depois os devolve, com tanta violência que alcançam as estrelas
[Nota da tradução].
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Covid-19 e human tracking1
Giorgio Griziotti23
Tradução de Giuseppe Orlandini4

A finalidade deste documento é retratar o uso das tecnologias móveis de tracking
e contact tracing na luta pela contenção do contágio durante a pandemia de Covid-19 no
momento em que estão para serem introduzidos na Italia, na França e em outros países
europeus. Também tentaremos evidenciar os problemas relacionados ao uso e a difusão
de técnicas de vigilância em massa
Devemos primeiro perguntar-nos se, na virada desencadeada pela emergência
pandêmica, o quadro para a interpretação dos sistemas sócio-tecnológicos da sociedade
digital seja ligado às dinâmicas pré-existentes. Ou mesmo tornar-se uma oportunidade
quando não um pretexto para concretizar alguns deles.
Neste contexto, a primeira questão se trata da coleta de dados e a enfatização de
uma suposta onipotencia do big data, também quando isso não parece justificável. Na
proliferação de comparações entre dados da pandemia de diferentes países estão muitos
questionamentos que dizem respeito a qualidade e a homogeneidade dos próprios dados.
Muitas vezes, também na própria Europa, a coleta de dados destacou, no auge da crise e
em vários países, sérias deficiências e imprecisões. Há também uma forte suspeita de
que, em alguns casos, métodos de medição não são homogêneos, como os da contagem
de vítimas da epidemia.
Neste contexto emergem também os problemas das aplicações móveis covid-19.
Desde fevereiro de 2020, em alguns países asiáticos foram desenvolvidos e
disseminados aplicativos de software móveis projetados para facilitar de diversas
maneiras o controle dos processos de propagação através de contatos ou aproximação de
pessoas infectadas e a identificação de pessoas de risco.
A utilidade ou eficácia dependem de vários fatores, primeiro dos quais a taxa de
1

Texto originalmente publicado no site Effimera, em 22 de abril de 2020. Disponivel em :
http://effimera.org/covid-19-e-human-tracking-di-giorgio-griziotti-1/
2
Um agradecimento especial a Antonio Casilli: usei sua brilhante entrevista com Mediapart (citada na
nota 14) para estruturar uma parte deste documento. Agradeço também a Salvatore Iaconesi e Simone
Pieranni pelos artigos recentes que achei muito úteis.
3
Engenheiro, escreveu “Neurocapitalismo, mediaciones tecnologicas y lineas de fuga”. Editorial
Melusina. 2017
4
Doutorando em antropologia da Universidade L'Orientale de Napoli.
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usuários que adotam o aplicativo em um determinado país. Outro aspecto essencial está
na contradição, talvez não apenas aparente, entre seu papel como instrumento de luta
contra a covid-19 e o de vigilância digital em massa.
Diferentes modelos de aplicativos de rastreamento surgiram com diferentes
recursos tecnológicos e implicações de privacidade. Com algumas aproximações,
podemos dividi-las em duas categorias principais: as chamadas de rastreamento são
baseadas em formas de geolocalização do usuário, enquanto as de rastreamento de
contatos envolvem o rastreamento de contatos entre os usuários. Levaremos em
consideração aqueles que vêm da China, Coréia do Sul, Cingapura e os princípios
fundamentais daqueles que em breve serão introduzidos na Europa.

O modelo chinês

Este não é um aplicativo por si só, mas sim o recurso de rastreamento via
geolocalização GPS Health Code, assim chamado porque permite ao usuário obter um
Código de Saúde. Essa funcionalidade é integrada a dois dos aplicativos mais populares
na China, com cerca de um bilhão de usuários cada:
 Alipay, o sistema de pagamento móvel da Alibaba, que os chineses costumam usar
principalmente nas metrópoles em vez de dinheiro ou cartões de crédito.
 WeChat de Tencent, o equivalente chinês de WhatsApp e Messenger.
O recurso do Código de Saúde tem o destaque de entrar com toda probabilidade
no Sistema de Crédito Social (SCS), a muito discutida iniciativa do governo chinês para
desenvolver um sistema nacional para classificar a reputação de cidadãos e empresas5.
Para obter seu Código de Saúde, o usuário é convidado a se registrar através dos
aplicativos Alipay ou Wechat e inserir as informações solicitadas. A partir da análise do
programa feita pelo New York Times6, parece que o aplicativo envia todas as
informações do usuário diretamente aos servidores da polícia sem informá-lo. Um
5

Simone Pieranni, sinologista de renome, escreve no Manifesto de 17/4/2020: “O objetivo final do
Partido Comunista é a criação de um único banco de dados nacional gigantesco no qual cada cidadão e
cada empresa terão uma pontuação social determinada pelo seu comportamento em termos de
confiabilidade econômica (pagamento de multas, reembolso de empréstimos), criminal, administrativa
(também dependente de comportamento cívico, como tocar a buzina, realizar uma boa e diligente coleta
seletiva de lixo, etc.)... a esse respeito, é bom esclarecer um pouco: ainda não existe na China um sistema
nacional de crédito social, pois está prevista uma avaliação para 2020. No entanto, existem diferentes
tipos de créditos sociais que sofrerão ou já estão passando por mudanças devido à coronavírus.”
6
“Assim que um usuário autoriza o software a acessar dados pessoais, um elemento do programa
chamado "report Info And Location To Police" envia para um servidor da Policia a localização da pessoa,
o nome da cidade e um número de código de identificação”. trad. do A. Veja aqui
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código QR colorido é gerado, indicando o status potencial de contágio do próprio
usuário. A obtenção de um código verde permite que você circule livremente em locais
públicos, como o metrô ou shopping centers, e também de ir a um restaurante ou pegar
um táxi. Um código amarelo implica uma quarentena preventiva de 7 dias, enquanto o
código vermelho indica uma quarentena padrão de 14 dias. A cor atribuída pode mudar
não apenas de acordo com a saúde do usuário, mas também, por exemplo, se você mora
em uma área onde um aglomerado da doença foi identificado. De fato, o código verde é
um passe sem o qual você só pode ser confinado.
O programa foi lançado no dia 25 de fevereiro de 2020 em 200 cidades chinesas
e agora se estende progressivamente a todo o território nacional.

Os outros modelos: Coréia do Sul, Hong Kong e Cingapura
O modelo sul-coreano é diferente do modelo chinês. Primeiro de tudo, é um
sistema de dados abertos. Conseqüentemente, os dados não estão disponíveis apenas
para o estado, mas também para os cidadãos e aqueles que desejam usá-los
desenvolvendo outros aplicativos. Isto, como veremos, também pode ter consequências
negativas. A Coréia, talvez por ter hospitais eficientes e estar se preparando para a
possível pandemia após as anteriores epidemias de SARS e MERS, concentrou seus
esforços no rastreamento de pessoas positivas e / ou doentes. A autoridade central
reconstrói seus caminhos graças à colaboração das operadoras de telefonia, que através
do princípio da triangulação sabem como geolocalizar um telefone celular, e dos bancos
através de transações com cartão de crédito. O objetivo é identificar pessoas ou locais
que possam ter sido contaminados.
Hong Kong, por sua vez, está impondo pulseiras eletrônicas reais para garantir
que as pessoas do exterior cumpram os regulamentos de quarentena.
Em vez disso, Cingapura usa o modelo de rastreamento de contato. O aplicativo
TraceTogether procura contatos entre pessoas, independentemente de sua localização
geográfica. Para isso, é usada a tecnologia Bluetooth, que permite trocas de dados a
curta distância (a alguns metros no máximo) entre dois smartphones, mas excluindo
telefones celulares simples que não possuem Bluetooth. Ao ter contatos entre pessoas
saudáveis e infectadas, você pode prosseguir com testes direcionados e determinar
medidas de isolamento para pessoas saudáveis com risco de contágio. É um sistema
invasivo no que diz respeito à privacidade e viola muitas das regras europeias de
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privacidade (RGPD7).

O que está sendo preparado na Europa
Partindo do modelo de rastreamento de contatos, e não do modelo chinês
baseado em geolocalização, vários países europeus prometeram acrescentar a proteção
da identidade das pessoas envolvidas.
Para esse efeito, foi criado o consórcio Pan-European Privacy-Preserving
Proximity Tracing (Pepp-pt) para definir os métodos de rastreamento de proximidade
que usa Bluetooth tentando proteger a privacidade8. Para esse fim, o sistema registra
anonimamente as pessoas com quem você esteve em contato próximo por pelo menos
15 minutos. Dessa forma, se uma dessas pessoas se declarar doente, o aplicativo enviará
uma notificação sem revelar a identidade do paciente e vice-versa. Isso permite que
você faz teste ou se coloque espontaneamente em quarentena para limitar a propagação
do vírus.
Existem vários limites que, por um lado, podem comprometer essas precauções
e, por outro lado, reduzir substancialmente a eficácia do sistema:
 Um usuário que se declara positivo ou doente perde o anonimato e é identificado e
armazenado nos servidores centrais.
 O anonimato de uma pessoa infectada com quem você entrou em contato nem
sempre é garantido9.
 Há um problema de aplicativos parasitas, como aconteceu na Coréia do Sul. Nesse
caso, o Open Data permitiu que desenvolvedores inescrupulosos rastreassem e
tornassem públicos os movimentos de pessoas infectadas, como acontece com o
aplicativo Corona100m. baixado por mais de 1 milhão de usuários. Pelas mesmas
razões, novamente na Coréia, houve formas de discriminação social como a que ocorreu
contra membros de uma seita religiosa onde um aglomerado da doença se desenvolveu
após uma grande reunião.
 Na Europa, ao contrário da China, o uso desses aplicativos deve ser opcional. Aqui
estão dois riscos opostos. Por um lado, estima-se que, para ser eficaz, o sistema deva ser
7

“Assim que um usuário autoriza o software a acessar dados pessoais, um elemento do programa
chamado "report Info And Location To Police" envia para um servidor da Policia a localização da pessoa,
o nome da cidade e um número de código de identificação”. trad. do A. Veja aqui.
8
Por exemplo, com o novo protocolo DP-3T [5] são criados identificadores únicos que são regenerados a
cada 15 minutos de maneira aleatória que não seria centralizada nos servidores institucionais.
9
A pessoa infectada pode ser facilmente identificada ao encontrar um pequeno número de pessoas ou se
você ativar o Bluetooth apenas em determinadas ocasiões.
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usado por 50-60% da população, o que não é evidente uma vez que apenas uma média
de 70% da população possui um smartphone e que nem todos são práticos no uso do
Bluetooth - que, a propósito, não é um protocolo muito robusto. Além disso, o fato de
grupos não desprezíveis serem excluídos, essencialmente por razões econômicas e
educacionais, constitui discriminação de classe quanto ao distanciamento e, como
aconteceu em Cingapura, enfraquecem a luta contra a pandemia. Por outro lado, apesar
da discrição, são feitas pressão e interferência para "incentivar" seu uso, conforme
detalhado abaixo em relação à Itália e à França.
Na Itália, o aplicativo Immuni em desenvolvimento é criticado – justamente na
minha opinião –

porque não é de código aberto e è gerenciado por uma empresa

privada que tem vínculos com o poder político10 e com muitas deficiências técnicas e de
segurança11. Também existem rumores que circulam na mídia convencional sobre a
possibilidade de restringir a mobilidade daqueles que não a usam, enquanto, em
alternativa, se pensa em colocar pulseiras de controle especialmente para os idosos, mas
não apenas é claro. Na França, onde existem críticas semelhantes ao aplicativo
StopCovid, foram expressas dúvidas de que a liberdade de uso é apenas teórica e se
torna uma obrigação de fato12, como já aconteceu em casos semelhantes, especialmente
no caso do plano de combate ao terrorismo Vigipirate.

Google e Apple entra na batalha
A Apple e o Google anunciaram na sexta-feira, 10 de abril, que trabalharão
juntos na implementação de uma infraestrutura de software para aplicativos de
"rastreamento social", no contexto da luta contra a epidemia de Covid-19.
O novo sistema é baseado no modelo Bluetooth, descrito anteriormente, e
promete garantir a privacidade dos cidadãos.
O anúncio especifica que o projeto terá duas fases:
 O primeiro envolve o fornecimento de uma biblioteca de software comum (API) que
deve permitir o desenvolvimento de funções de rastreamento de contatos de maneira
interoperável entre smartphones Android e iPhones .
 No segundo, a Apple e o Google integrarão esses recursos diretamente em seus
respectivos sistemas operacionais e no hardware futuro de seus dispositivos.
10

A família Berlusconi està no capital da empresa spa Bending Spoons.
Ver, a este respeito, a análise de S. Iaconesi.
12
Veja aqui.
11
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Este anúncio, que à primeira vista parece ser um passo significativo à frente,
suscita muitas preocupações.
Essas preocupações vão além do aspecto puramente técnico do anúncio: Apple e
Google são a primeira e a terceira capitalização no mundo, respectivamente. Através de
seus sistemas operacionais - iOS e Android - eles controlam quase todos os bilhões de
dispositivos móveis usados pela humanidade.
Segundo muitos observadores13, diferentes riscos aparecem no horizonte:
 Apesar das declarações sobre o respeito à privacidade, muitas dúvidas bem
fundamentadas podem ser expressas, considerando, por exemplo, que o Google tem um
histórico de violação sistemática e duradoura da privacidade e de expropriação do
excedente comportamental de seus usuários. Esses comportamentos foram amplamente
analisados, apresentados e documentados, como por exemplo no aprofundado ensaio de
referência sobre o assunto: “O capitalismo da vigilância”, de S. Zuboff 14.
 As características de uma plataforma de desenvolvimento global tão comum dos
aplicativos Covid-19 poderiam favorecer a interface, se não a integração, com outros
serviços dos sistemas nacionais de saúde. Nesse caso, os usuários ficarão presos e
influenciados se não forem forçados a ingressar no serviço. Ou, como aconteceu na
China com o Wechat, o aplicativo pode ser integrado a outros de uso atual e, mesmo
nesse caso, pode ser exercida pressão psicológica que o impele a usá-lo.
 Em 2019, o governo Trump ordenou que o Google retirasse para Huawey, um dos
principais fabricantes mundiais de smartphones, licenças e atualizações do Android
(exceto a base de código aberto) e o acesso aos aplicativos do Google. Na prática, isso
implicaria que, com base nas decisões de um estado estrangeiro e de uma empresa
privada dos EUA, uma parte dos usuários, por exemplo europeia, deveria trocar de
smartphone e se tornar clientes e usuários obrigatórios da Apple ou do Google para não
ser excluída de um serviço nacional de saúde financiado com dinheiro público.
 Os riscos na fase 2 de integrar o serviço nos sistemas operacionais podem ser
maiores: as duas empresas dizem que as tecnologias serão opt-in, ou seja, opcional,
deixando aos usuários a opção de usá-las. Assim como a privacidade, também pode
haver sérias dúvidas sobre esse tipo de promessa que muitas vezes não são

13
14

ver em particular o artigo publicado por Salvatore Iaconesi no Manifesto 04/12/20.
S. Zuboff, O capitalismo da vigilância, LUISS, 2019.
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respeitadas15.

Conclusões
Os aplicativos de rastreamento e rastreamento de contatos ajudaram a controlar a
pandemia do Covid-19, permitindo um isolamento e testes mais eficazes e, assim,
ajudando a salvar vidas sob certas condições. Com todas as reservas que emitimos sobre
os aspectos de controle, nos países asiáticos em que foram introduzidos, os aplicativos
foram pelo menos eficazes porque esses países provaram ter um sistema de saúde e / ou
capacidade organizacional capaz de lidar a situação. Você pode facilmente imaginar
que, se essas últimas condições não forem preenchidas, os aplicativos não permitirão
melhorias significativas.
Em termos de vigilância, surgem muitas questões e emergem problemas
significativos. Com a epidemia, aplicativos baseados em dispositivos móveis tornam-se
impetuosamente parte do campo de interoperabilidade de tecnologias e redes com seres
humanos definido por mim como bio-hipermídia16, onde as máquinas de poder estatal e
financeiro já exercem uma forte hegemonia.
A natureza obrigatória do aplicativo de código de saúde na China, que faz do
smartphone um elemento de sobrevivência, parece ser um passo decisivo para um
controle ou até uma submissão de vida a partir da bio-hipermídia.
Fora da China, observamos como o acordo Google-Apple constitui mais um
passo na escalada do Vale do Silício & C. em direção ao poder global. As
multinacionais do capitalismo de plataforma têm o hábito de intervir diretamente na
governança global com seus aplicativos usados por bilhões de usuários. Esse caso
específico é um exemplo particularmente forte de seu apego à “DO-ocracy”, a lógica da
sociedade do “fazer”. A mensagem implícita de seu anúncio é “enquanto vocês,
políticos, estão perdendo tempo discutindo legitimidade e detalhes, já o estamos
15

Ibidem. p. 170 É o caso do rastreamento perene instalado em dispositivos móveis e do acesso a
microfones, webcams etc. com aplicativos Alexa, Cortana etc. sem que os usuários sejam avisados. Em
muitos desses casos, as autoridades de supervisão e judiciais têm sido tolerantes quando não conivem
com essas infrações, principalmente nos Estados Unidos.
16
“Bio-hipermídia: termo derivado da montagem de bios/biopolítica e hipermídia, como uma das
dimensões atuais da mediação tecnológica. As tecnologias conectadas, “vestíveis” ou deslocadas no
território (IoT ou Internet de objetos) são as ferramentas tangíveis da nuvem imaterial que nos envolve e
que, ao mesmo tempo, alimentamos continuamente. Um território no qual estamos sujeitos a uma
percepção multissensorial na qual o espaço real e virtual se fundem, estendendo e amplificando estímulos
emocionais. Estamos no contexto em que o corpo, em sua totalidade e consciência, se conecta à rede geral
de maneira tão íntima que entra em uma simbiose na qual ocorrem modificações e simulações mútuas”.
Giorgio Griziotti, (2016). Neurocapitalismo, mediazioni tecnologiche e vie di fuga. Milano: Mimesis. (p.
120)

183

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
fazendo concretamente”17.
Por um lado, o uso obrigatório e a falta de privacidade do aplicativo Código de
Saúde da China são o sinal indiscutível de um regime e de uma sociedade disciplinar.
Por outro lado, é bastante surpreendente que essa defesa da “liberdade” venha dos
representantes de um sistema do qual o Vale do Silício é o emblema. Um sistema no
qual a privacidade é violada diariamente em todos os sentidos, não por razões de saúde
pública, mas apenas para fins de acumulação financeira.
Na Europa e, em particular, na Itália e na França, que estão se preparando para
lançar dois aplicativos “nacionais”, há elementos que não são favoráveis a essas
operações. Antes de tudo, existem fortes dúvidas técnicas e culturais sobre sua eficácia.
A mais, o fato de começarmos a falar sobre pulseiras eletrônicas como uma alternativa
ao aplicativo e aos “incentivos” para uso (Itália), confirma o medo de que esse seja um
salto de qualidade sem precedentes e sem retorno no controle da bio-hipermídia, que
nunca como hoje mereceu seu nome. Diante dessas iniciativas, deve ser apresentado o
estado de despreparo e as deficiências com as quais a França, a Itália (com alguns
fatores atenuantes porque primeiras afetadas), a Espanha, a Inglaterra e outros países
europeus enfrentaram a crise.
Há uma impressão generalizada de que, depois de ser responsável pelas trágicas
conseqüências do desmantelamento decenal da saúde pública e pela destruição daquela
territorial, da desastrosa falta de testes e máscaras, depois de ter estigmatizado os
corredores e famílias nos parques enquanto eles mantiveram as eleições (na França), o
poder político-financeiro agora quer impor aplicativos como um (falso) solucionismo
tecnológico de baixo custo, enquanto eles são uma ferramenta real de controle no
tsunami econômico que está prestes a se soltar. A isto deve-se acrescentar a dose de
cinismo com que os poderes políticos e as finanças nacionais ou regionais decidiram
(sem declarar publicamente, com exceção de Boris Johnson) colocar o cursor entre
economia e saúde pública a um custo cuja ordem de magnitude são os milhares de
mortos.
Para aqueles que de boa fé e com razão evocam no aplicativo uma escolha que
se torna eticamente obrigada, porque não diz respeito apenas ao indivíduo, mas
diretamente à responsabilidade do indivíduo em relação à sociedade e aos outros, podese argumentar que será difícil convencer desta necessidade gerações que tenham sido

17

A. Casilli na entrevista com Mediapart 15/4/20.
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criadas e educadas na ética do individualismo e da competitividade, os elementos
básicos do capitalismo neoliberal.
Em conclusão, para evitar retornar ao debate de longa data da (falsa)
neutralidade da tecnologia, as críticas aos aplicativos anti COVID devem se concentrar
não tanto na adequação de seu uso em determinadas condições, quanto no contexto em
que são usados e nos métodos de controle social e político usado. Em nossa opinião,
este último aspecto coloca um problema tanto na China como na Europa e no Ocidente.
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A indeterminação dos fluxos virais:
Contágio pandêmico e os circuitos do capital
Leandro José Carmelini1
Danichi Hausen Mizoguchi2

De corpo em corpo, como um fluxo desejante; de boca em boca, como uma
língua sem gramática; de pulmão em pulmão, como a inspiração de um corpo sem
órgãos, o fluxo viral do covid-19 corre pela superfície terrestre e, em poucos meses,
toca todos os pontos alcançados pela logística da distribuição capitalista. Não é a
primeira e provavelmente não será a última vez que um fluxo pandêmico se alastra sem
controle pelo mundo. Fato é que, diante dele, como em toda crise, uma série de
problemas de diversas ordens – epidemiológicos, políticos, éticos – se instaura. Dentre
eles, aqui no interessa acompanhar as direções vetoriais que se insinuam nas relações do
capitalismo com o dentro e o fora – e, como elas, possíveis rumos para o mundo que
virá.
Desde sua gênese atlântica3, o capitalismo tem como mecanismo fundamental o
enfeixamento de fluxos indeterminados em circuitos estreitos. Com os avanços da
ciência náutica, nos séculos XV e XVI, codificou-se o deserto oceânico – o plano de
imanência da colonização – criando redes de circulação de pessoas, metais e especiarias
-- além da sífilis, é claro4 -- entre os continentes. O solo e as águas das colônias foram
estratificados em torno da mesma função. A partir do século XVIII, codificou-se os
fluxos intempestivos da urbanidade nascente para fixar os circuitos industriais de
pessoas, dinheiro e mercadorias. Começava a se organizar os circuitos intra-urbanos,
fundamentais à sociedade disciplinar de que fala Foucault (2004).

Nascia aqui o

organismo, ou mais especificamente, o paradigma sanguíneo de codificação dos fluxos,
que organiza o corpo, o dinheiro e a cidade em torno da produção familiar e fabril. Após
os anos 70, com as aparelhagens do silício, finalmente codifica-se os fluxos perceptivos,
afetivos e cognitivos: o corpo reduzido ao rosto e ao aparato audiovisual. Estava
surgindo, neste momento, além de um outro corpo que transbordava os contornos

1
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2
Professor Adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense e do Programa de
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Menção a música Fado tropical de Chico Buarque (1973)
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orgânicos do homem, uma outra razão de codificação dos fluxos: a razão cerebral, ou, se
quisermos, conforme Rouvroy e Berns (2018) tem se entendido mais recentemente, a
governamentalidade ou a objetividade algorítmica: que nos parece ser um dos elementos
fundamentais à organização daquilo que Negri e Hardt (2005) nomearam como
capitalismo cognitivo.
Apesar de ordená-los, o capitalismo é dependente dos fluxos. Por muito tempo
se opôs os nômades e os citadinos sob o raciocínio de que a urbanidade torna os homens
progressivamente fixos ao solo, sedentários. A não ser pela perspectiva do esforço
muscular, isso não parece fazer sentido. As cidades, sobretudo após a invenção do
motor e dos sistemas de comunicação, sempre progrediram na direção da intensificação
da circulação e da velocidade. Nunca os enunciados de mobilidade foram tão evocados.
Nunca os corpos e coisas se moveram tanto como agora que nos tornamos mais urbanos
que nunca. Se há, porém, apesar de toda a aceleração e movimento, uma sensação
generalizada de imobilidade, é antes porque a aceleração absoluta permitida pela
simultaneidade midiática, exige uma compressão cada vez mais aguda do espaço.
Seguimos um vetor de determinação total dos fluxos e, se há uma paralisação, é menos
sobre o movimento que sobre as possibilidades.
O fluxo indeterminado, porém, é sempre anterior, e eventualmente transborda,
vaza, rompe os limites que o constrange. A gramática da codificação sanguínea e dos
circuitos disciplinares não se esgotou nos anos 70 por acaso. É que o fluxo desejante
disparado naquele momento era tão volumoso e intenso que transbordou os circuitos
organicistas sobre o qual se estruturava a sociedade fordista. Esse rio caudaloso que
rompeu as barragens disciplinares, de fato escoou por meio da infraestrutura logística
organicista do Capital -- transportes, livros, rádios, televisão, etc. -- mas no corpo-acorpo, no boca-a-boca, nas aglomerações, uma outra política de fluxo se manifestava, e
um desejo de liberdade se alastrava como uma praga que de uma hora para a outra toma
por inteiro uma monocultura. O que fazer se, após o contágio desejante, o corpo
operário não se encaixa mais nas engrenagens fabris, ou se os corpos femininos não
cabem mais na existência estreita da domesticidade maternal, ou ainda se certas marcas
étnicas revertem signos de subserviência em signos de potência? O que fazer quando as
condições de reprodução do capitalismo se insurgem contra os circuitos produtivos? Até
os anos 70 faltavam palavras.
“Estávamos explorando a mente sem nos dar conta de que precisávamos de uma
linguagem”, disse Timothy Leary -- guru do LSD na década de 60 e precursor do
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cyberpunk nos 80 -- em uma entrevista em 89, para depois concluir com uma curiosa
euforia: “em 1976, Steve Jobs e Steve Wosniak inventarem o computador Apple, um
instrumento pessoal que permite digitalizar nossos pensamentos” (LEARY, 1989, p.82).
Um pouco antes, entre 1985 e 1986, na Universidade de Vincennes, Gilles Deleuze
(2014) oferecia um curso em homenagem a Michel Foucault, seu amigo recém falecido,
e com uma empolgação semelhante à de Leary, falava pela primeira vez de um conjunto
de elementos que estariam se sobrepondo às estratégias disciplinares; era o que, a partir
das novelas tecno-lisérgicas de William Burroughs (2005), Deleuze passaria a nomear
por controle – ou sociedades de controle.
Prolongando a pista foucaultiana sessentista de um possível acesso ao fora da
linguagem por meio da literatura moderna, Deleuze vai discutir outros dois pontos: a
biologia molecular e as tecnologias do silício. Isto é, os avanços da engenharia genética
e da informática, como sendo indícios de fragilização do organismo e do trabalho,
respectivamente: os dois outros pontos de apoio do homem5 enquanto esteio primeiro da
modernidade, além da linguagem. Deleuze acreditava na microbiologia e no silício
como potenciais decompositores do humano, forças que, apesar de garantirem uma certa
consistência organizativa, talvez fossem capazes de passar por fora das dimensões
orgânica e trabalhista da existência, aumentando, assim, as possibilidades de esquiva da
vida na relação com os poderes -- um possível acesso ao fora6.
Em As palavras e as coisas, Foucault (1999) descreve a epistème clássica como
aquela em que os enunciados de saber se organizam a partir da ideia principal de um
desdobramento infinito, isto é, da noção de Deus; e que, por outro lado, a singularidade
epistêmica da modernidade estaria na produção de enunciados a partir de dobras finitas,
sendo a dobra homem, a principal delas. Para Deleuze, neste momento, assim como a
literatura moderna esteve para a linguagem, tanto a biologia molecular quanto as dobras
do silício compartilham uma possibilidade de rearranjo dos enunciados, e portanto das
forças que incidem sobre a vida. Assim, parece se montar um plano de consistência em
que não se tratará mais da infinitude divina e nem da finitude humana, mas, como ele
nos diz, da finitude ilimitada.

5
6

Foucault (1999)
Levy (2011)
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Deleuze não viveu o suficiente para ver as modulações totalizantes e totalitárias
do complexo algorítmico7, tampouco os encaminhamentos da codificação genética para
fins neo-extrativistas e monopolistas de transgenia animal e vegetal. Entretanto, além da
microbiologia e do silício, ele faz ainda uma curiosa relação entre o método de escrita
utilizado por Burroughs – o cut-up – e a dinâmica de proliferação própria dos vírus: esse
intermezzo indefinido entre o que é vivo e o que não é. Pelo que sabemos, Deleuze não
aprofundou esse tópico. Falou pouco em suas aulas, e, com Guattari, comentou
brevemente na introdução do segundo tomo de Capitalismo e esquizofrenia, Mil platôs.
Suspeitamos, porém, que seu aparente ânimo com o novo diagrama de forças tenha a
ver justamente com sua percepção sobre a singularidade dos fluxos virais.
Para Deleuze, imaginamos nós, o fato de a biologia molecular surgir como uma
linguagem capaz de decompor e exceder a normatividade orgânica do humano não
exclui seu aspecto linguístico e gramatical. Sua potência de aumento das liberdades,
contudo, talvez esteja, para o autor, apenas no fato de ela ser uma novidade e, como tal,
talvez mais aberta a disputas. O mesmo podemos afirmar para as tecnologias do silício.
Não parece se tratar de uma euforia ingênua, portanto. Se na discussão deleuziana sobre
os novos diagramas do controle há uma força a-gramatical que de fato empurre a vida
para um limitar desterritorializante da linguagem, essa força nos parece ser aquela
imposta pelos vírus. E parece ser a partir dos fluxos virais que Deleuze pensa as
possibilidade de abertura da genética e do silício na sociedade de controle: as potências
da técnica e da vida pela perspectiva da indeterminação dos fluxos virais.
Tanto o método cut-up quanto o modo de reprodução viral, são sistemas de
produção que afirmam o aleatório como potência, e não como algo a ser codificado. O
vírus, nos mostrou Deleuze, excede a linguagem orgânica da vida quando corta,
movimenta e cola os genes sem uma determinação aparente. O fluxo viral não obedece
sequer as fronteiras que separam os largos reinos biológicos. Primeiro, por não se
encaixar em nenhum deles, e, segundo, por abrir entre eles transversais de comunicação
genética, tal como ocorreu, por exemplo, entre a vespa e orquídea -- ou entre um
morcego, o pangolim e um humano. O fluxo de genes que ele cria não tem função
tradutora como em uma reprodução celular intraespecífica. Ao invés de uma replicação
da dupla hélice, o vírus faz partes aparentemente aleatórias da cadeia genética
7

Ao discutir os algoritmos enquanto dispositivos de poder, Pasquinelli (2015), vai defender que, se por
um lado a disciplina atua pela imposição de normas ao corpo e às massas e a segurança pelo
monitoramento das normalidades da vida e da população – respectivamente, mecanismos de normatização
e normação, portanto --, os algoritmos vão atuar produzindo uma matematização do anormal.
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atravessarem em diagonal a árvore da taxonomia darwiniana, por fora da lógica da
seleção natural, como em um tipo de manifestação rizomática da vida.
Ao falar dos fluxos virais, e mesmo do silício, apesar de próximo a Burroughs,
Deleuze tenta reverter a tônica persecutória que lhes dá o beatnik. Nas novelas do
escritor, quem ganha um aspecto viral, e, portanto, inapreensível, é o próprio
movimento do controle: o vírus que se manifesta como linguagem, nos diz ele. Na
introdução de Mil Platôs, por outro lado, Deleuze e Guattari (2011) mencionam um
conjunto de pesquisas iniciadas nos anos 1970 que, a partir dos fluxos virais, encontram
evidências de uma dinâmica microbiológica capazes de pôr em xeque a supremacia
neodarwiniana. Lynn Margulis e Dorion Sagan (1996), e também Máximo Sandín
(2010) são expoentes contemporâneos dessa nova frente teórica e, na trilha de
Benveniste e Todaro -- autores citados em Mil Platôs -- partem justo do trânsito
genético proporcionado por essa espécie de cut-up viral para defender um processo
evolutivo alternativo àquele da seleção natural.
Na raiz da divergência entre essas linhas, o ponto de maior atrito parece ser o
trato com o aleatório. Para o neodarwinismo 8, grosso modo, os genes sofrem mutações
aleatórias e são selecionados como vantajosos ou não pelas contingências ambientais e
sexuais -- uma explicação da vida que tem primado na interioridade e no indivíduo,
portanto. Margulis, Sagan e Sandín, diferentemente, vão defender que o motor evolutivo
da biosfera é exatamente o cruzamento genético operado pelos vírus -- um mecanismo
pare do encontro e, portanto, da exterioridade e do cruzamento diagonal de elementos
da vida. O primeiro ponto de vista assume o aleatório como algo a ser selecionado, ou
seja, adequado ao exterior ordenado de antemão pelas supostas leis naturais da
competição; enquanto o segundo, entende que existem modos de manifestação da vida - e os fluxos virais são um exemplo -- que nos parecem aleatórios simplesmente por
serem imensuráveis. Se o complexo algoritmo e a engenharia genética, enfim,
mimetizam o rizoma para reorganizar a aleatoriedade dos fluxos vitais e desejantes em
sistemas verticais de organicidade e exploração ainda mais sofisticados, o vírus parece
ainda capaz de indicar uma política selvagem dos fluxos, tanto na dimensão
microbiológica da vida – que na grande maioria das vezes não se manifesta em formas
de doenças --, mas também nos fluxos sociais ao redor do mundo, como vemos

8

Linha teórica das ciências biológicas que explica a seleção natural darwiniana desde a genética.

190

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
acontecer durante as epidemias e pandemias. É especialmente neste ponto que essa
discussão se conecta ao nosso presente pandêmico.
Curioso que, além da utilização da infraestrutura logística do capitalismo, os
fluxos epidêmicos e desejantes compartilhem, cada um ao seu modo, uma certa
dinâmica de proliferação corpo-a-corpo indiferente aos limites fronteiriços do poder.
Talvez por isso ambos sejam historicamente grandes agentes de inflexão histórica.
Foucault (2004/2008), como sempre atento às contingências do corpo, vai relacionar
surtos epidêmicos e mutações tecnológicas do poder. A partir da lepra, nos mostra a
sistematização do método binário da exclusão: procedimentos de marcações bem
definidas de dentro e fora, de vida e morte: o típico fazer morrer, deixar viver dos
regimes de soberanias. Sobre a peste, nos fala das estratégias do esquadrinhamento dos
espaços urbanos e domésticos, bem como a quarentena e a vigilância minuciosa: um
modo disciplinar de trato com os corpos, portanto. Com a varíola, organiza-se o
monitoramento estatístico das variações vitais da população: dispositivo de segurança,
enfim, que, junto à disciplina opera por mecanismos de melhoria da vida, ou, se
quisermos, pela biopolítica, cujo fundamento ele nos explica pela fórmula fazer viver e
deixar morrer. Por fim, Foucault (2006) nos diz que a Medicina Urbana do século XIX,
aquela deu tônus científico às intervenções higienistas de Haussmann, não passa de uma
variação sofisticada da quarentena disciplinar, tendo como novidade uma camada
bioquímica que recobre o saber médico.
Aqui no Brasil, há mais ou menos 40 dias, estamos prestes a nos tornarmos o
epicentro de uma pandemia de coronavírus que começou na China em dezembro do
2019, e que agora, em maio de 2020, já toma todos os continentes. Duas estratégias de
combate à doença se destacam no mundo como modelos a serem seguidos: a
quarentena, que foi adotada primeiro pela China e, em graus variados de rigor, por
praticamente todos os demais países; e o modelo da testagem viral conjugado com o
monitoramento algorítmico individual, que têm a Coreia do Sul como o exemplo mais
bem acabado. O primeiro atua por supressão do fluxo de pessoas, o que resulta em
bloqueio também dos fluxos de mercadorias e dinheiro. O segundo, atua pela
generalização dos testes e pelo monitorando minucioso das pessoas através de um
avançado aparato algorítmico, retirando de circulação e isolando apenas os infectados.
Como o corpo é o meio pelo qual corre o fluxo viral, isolando-se os infectados,
restringe-se o vírus aos espaços domésticos e hospitalares. Quanto mais numerosa as
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testagens e mais refinado o monitoramento dos fluxos, menos restrições sofreram aos
circuitos econômicos.
É curioso notar, em primeiro lugar, que mesmo após todos os esforços do
capitalismo para suprimir os espaços e os corpos, e se reorganizar sobre os fluxos de
dados, luz, sons, afetos, atenção, memória etc., esses fluxos materiais ainda lhe pareçam
tão fundamentais. Paul Virilio (2005), que apostava no fim da geografia como efeito das
tecnologias de simultaneidade, talvez ficasse surpreso ao ver um fluxo viral ocupar toda
a superfície terrestre e evidenciar que, mesmo sob o grau mais elevado da abstração
capitalista até aqui, o pulso espacial ainda bate forte. Será que ele nos falava de um
futuro tão mais distante? Será apenas uma questão de gap tecnológico? Talvez. Pode ser
apenas que as condições materiais para um bem estar confinado não estejam ainda
acessíveis a todos como há pouco também não estavam os smartphones. Mark
Zuckerberg (2019), por exemplo, já disse que atualmente todas as suas energias estão
concentradas na produção de hardwares de realidade virtual e realidade aumentada. O
Google e a Amazon, em paralelo, estão em vias de generalizar o transporte de objetos
por drones9, o que, na prática, tornaria independentes o trânsito de corpos e de
mercadorias. A Rappi, no mesmo sentido, planeja lançar ainda em 2020 um robô
entregador10, capaz de substituir os entregadores humanos. E isso sem falar no carro
autônomo em vias de ser lançado pela Über 11. Uma vida em lockdown permanente
talvez já esteja em gestação.
Doreen Massey (2013), por sua vez, talvez não se surpreendesse com a
persistência espacial, pois parecia já saber que o espaço, ao contrário do que pensa
Virílio, não é sinônimo de distância, mas o par co-constitutivo do corpo. Não há,
portanto, como eliminar um sem eliminar o outro. E, como nos disse Foucault, o corpo é
simultaneamente o centro e o limite do poder. Não o corpo-máquina, o corpo-espécie ou
o corpo-algorítmico, mas o corpo-exterioridade, o corpo enquanto superfície
contingencial de acontecimentos. Existe poder sem corpo? A máquina pode até ter a
vantagem da regularidade absoluta, mas não deseja. Tem olho, mas não tem perspectiva.
Não ameaça, mas também não troca. Suportaria o capitalismo esse grau de
esvaziamento desejante? Seria o capitalismo hábil o suficiente para codificar e converter
9

https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/amazon-comecara-usar-drones-para-agilizar-entregas-depedidos-para-clientes-prime-23722334. Acesso em 26/04/2020
10
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/reuters/2020/04/17/rappi-testa-robos-para-entrega-de-comida-emdomicilio.htm?aff_source=56d95533a8284936a374e3a6da3d7996 – Acesso em 30/04/2020.
11
https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/uber-volta-a-testar-carros-autonomos-ate-ofim-de-2020/ - Acesso em 29/04/2020.
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esse imenso volume de intensidade em termos algorítmicos? Será que, como sugere
Virilio, as novas tecnologias de fato serão capazes de nos apartar de uma vez por todas
das indeterminações dos encontros? Será que, ao contrário do que cantou Gilberto Gil 12
em 1969, o cérebro eletrônico pode tudo? Diante de um poder que pode, enfim, fluir
junto com os corpos pelo espaço, será que nos tornaremos cada vez mais domésticos?
Ao invés de a metrópole, como supuseram Negri e Hard (2016), serão, como escreveu
Preciado (2020), as tele-repúblicas de nossas casas e seus gadgets a nova central
trabalhista da sociedade de controle?
Independentemente da direção que tomemos -- de domesticação ou de
metropolização da vida -- é surpreendente que os projetos de Zuckerberg, cujos serviços
oferecidos alcançam hoje 1 a cada 4 habitantes do mundo, antecipem soluções de
codificação para os dois cenários possíveis, e nos deem os parâmetros atuais de refino
daquele complexo algorítmico disparado nos 1970. Em setembro de 2019, em uma
entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo13, o empresário, revela, excitado, os projetos
que, segundo ele, estão sendo desenvolvidos para substituir a tela como tecnologia
intermediária das relações. Os smartphones, dispositivos atualmente fundamentais à
dinâmica da governamentalidade algorítmica, enfim perderão sua definição de objeto
em meio a outros e se fundirão definitivamente ao corpo - desaparecerão enquanto um
item volumétrico de dimensões manuais para dar lugar a algo que se pretende invisível,
hermético, natural.
A princípio, são duas as frentes deste projeto, segundo Zuckerberg: Realidade
Virtual (RV), que é a simulação perfeita de elementos espaciais através de aparelhos
ópticos tais como lentes, óculos e holografia; e a Realidade Aumentada (RA), que, mais
que simular visualmente o espaço, pretende alterá-lo, adicionando elementos nele por
meio de interferências luminosas diretamente na percepção de seus usuários -- a
personificação absoluta da relação corpo-espaço. Enquanto a RV visa uma simulação
fiel do mundo sensível através do confinamento absoluto, a RA ultrapassa a realidade
sensível, criando a possibilidade de incluir nela mais elementos perceptivos do que
aqueles presentes. Ao invés de uma representação da percepção (que já sabemos ser
impossível), a produção declarada de um novo aparato sensitivo. Os anseios de uma
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Menção à música Cérebro eletrônico de Gilberto Gil (1969).
https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,temos-que-proteger-a-privacidade-e-a-saude-mental-daspessoas-diz-mark-zuckerberg,70003026190 – Acesso em 17/04/2020.
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representação realista dão lugar a uma individualização multifacetada do visível; e o
mais importante: sem a necessidade de limitações ao livre movimento.
Em uma de suas respostas, Zuckerberg declara que “no futuro, poderemos dar às
pessoas a escolha de viverem onde elas quiserem, aproveitar oportunidades de trabalho
em qualquer lugar do mundo. Estar perto de quem você ama e trabalhar em qualquer
lugar, interagindo por meio de um holograma”. O projeto de Zuckerberg, por um lado,
parece realizar de uma vez por todas o cancelamento das distâncias terrenas de que
falava Virílio, e efetivar de modo radical as pretensões realistas de uma síntese neurocognitiva da experiência corpo-espacial. Enfim, o mundo inteiro diante dos olhos: o
mundo resumido como um programa de variações luminosas, e o olho codificado como
o terminal nervoso mais adequado aos estímulos da luz. Por outro, e em sentido quase
inverso, suas inovações parecem devolver o movimento ao corpo. São linhagens
complementares de um único projeto tecnológico de interferência na atividade
atencional, mas há neles uma progressão.
A RV reconcilia o olho com o ambiente representado e com os corpos distantes.
O desafio tecnológico aqui, segundo o empresário, é criar uma tecnologia compatível
com a sensação de intimidade, segundo ele, incapaz de ser ativada pelos computadores
atuais. Seu desejo é criar imagens que sejam capazes de produzir uma sensação corporal
completa. Nesse sistema, contudo, o aumento da sensação de realidade é inversamente
proporcional à presença do espaço material. Assim, uma das etapas de seu
funcionamento é a produção de imersão profunda na imagem, que, no grau desejado, só
é possível com a anulação do entorno imediato.
A holografia enquanto uma tecnologia de RV avança um pouco mais: reconcilia
o corpo e a imagem representada com o entorno. A imagem é projetada já sem a
necessidade de um quadro que limite o contorno da imersão atencional e, portanto, não
precisa eclipsar o espaço material imediato para que um suposto efeito de realidade se
manifeste. A imagem holográfica se caracteriza pela convivência com a iluminação do
ambiente, seja ela elétrica ou do sol. A imagem aqui ganha a possibilidade de um
contorno tridimensional e orgânico, e não mais em geometria plana.
É apenas com a RA, contudo, que o corpo finalmente se reconcilia com o
deslocamento. Desde os livros e a luneta no Renascimento, passando pelo cinema e os
smartphones, até a RV e a holografia, os dispositivos visuais, sempre conflitaram com a
mobilidade do corpo – progrediram historicamente sempre afirmando e intensificando a
separação entre o dinamismo cognitivos e os movimentos corporais. Os sistemas de
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transportes, por outros meios, também progrediram desse modo. Com a RA, a imagem
enfim se acopla ao corpo, e essas duas dimensões podem pela primeira vez, desde sua
separação, se reconectar, sem prejuízo de um ou de outro, e com um refino sem
precedentes do monitoramento dos fluxos: a soldagem do midiático com o locomotivo.
Dentro dessa rede conceitual que armamos até aqui, somada à contingência dos
fluxos do covid-19 que corre atualmente pelos ares e corpos do mundo desestabilizando
os circuitos capitalísticos, ao menos três vetores parecem se abrir. Primeiro, o vetor de
um confinamento progressivo, no qual iremos seguir cada vez mais imersos em um
contexto doméstico de realidade virtual -- o cenário viriliano. Segundo, o vetor de
reconciliação algorítmica entre tempo e espaço dentro dos termos de uma realidade
aumentada cada vez mais sofisticada -- o cenário zuckerberguiano. E terceiro, um vetor
de mutação, isto é, a prevalência dos fluxos indeterminados sobre os circuitos
capitalísticos, a ponto de sermos obrigados a buscar um além dele tal como os
navegantes que o inauguraram fizeram enfrentando os horizontes sem contorno do além
mar -- o cenário deleuziano.
Mesmo que a pandemia de covid-19 seja transposta sem grandes perdas ou
avanços para capitalismo e tudo volte a ser como antes -- o que parece improvável dada
as dimensões ainda desconhecidas e já catastróficas do problema -- ela servirá ao menos
como um alerta de mobilização para esses vetores. Esse campo de tendências que aqui
apontamos já vem se desenhando há muito tempo, e por vários ângulos o capitalismo
parece ter chegado a um ponto limítrofe de si mesmo. Na época em que a Europa
iniciou as grandes navegações havia ainda um larguíssimo terreno de fora a ser
codificado. Mais de cinco séculos depois, após colonizar todo o globo na tentativa
sempre insuficiente de codificar o corpo-cidade, pode ser que, considerando os limites
da terra e da vida, o único fora possível para nós seja aquele do próprio capitalismo – e
talvez seja exatamente isso que esteja em questão hoje.
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Excesso musical da pandemia
Frederico Lyra de Carvalho1
“Ao mesmo tempo veio uma tropa
de pessoas liderada pela Lady Hypocrisy,
que se açoitavam e se crucificavam
enquanto cantavam
uma canção da moda (não sei qual).”
Guillaume de Machaut
Les Mauvais remèdes des hérétiques
contre l’arrivée de la Peste;
En L’An 13492

À questão que ela mesma se coloca, sobre qual seria a lição possível de ser
tirada das diversas manifestações musicais mais ou menos espontâneas que emergiram
desde os primeiros dias da pandemia, a historiadora Anaïs Fléchet não hesita em
responder: “sem dúvida nenhuma”3. Nada para além do simples fato de diversas
manifestações musicais terem sido difundidas ocorreu. Poderíamos parar por aqui e
endossá-la com um breve comentário, pois ela parece ter a mais absoluta razão. Não há
lição a ser tirada. Ao mesmo tempo, essa nenhuma lição que ela tirou é bastante
sugestiva. Não esperar nada da música numa era da urgência é um gesto que deve ser
olhado de perto. A historiadora francesa publicou o seu breve texto no dia 26 de março
2020 no seu blog no jornal online Médiapart com o sugestivo título: “Pandémie
musicale”. Mais do que um simples jogo de palavras o título sugere a situação ambígua
na qual a arte musical se encontrou desde o início desta nova conjuntura. A pandemia
era, obviamente, de um vírus novo terrível e arrasador que devido à velocidade do seu
contágio, conseguiu o impossível, a saber, colocar parte do sistema capitalista em
1

Doutorando em Filosofia da Arte pela Université Lille Nord Paris.
Passagem completa do compositor e poeta Guillaume de Machaut: “Dans le même temps vint une troupe
de gens menés par dame Hypocrisie, qui se flagellaient et se crucifiaient en chantant un air à la mode (je
ne sais lequel). Mais l‟Église les entendit et leur interdit ces flagellation, et condamna la chanson, que
chantaient même les petits enfants, et les excommunia tous, par le pouvoir que Dieu a donné à l‟Église,
parce que leurs flagellations et leur chants étaient hérétiques” (Machaut, Guillaume. “Les mauvais
remédes des hérétiques contre l‟arrivée de la peste”. En L’an 1349. Paris, Gallimard, 2020).
3
Fléçhet, Anaïs. “Pandémie Musicale”, blog da autora no Médiapart. 26 de março 2020. Acesso: 25 de
abril 2020. Disponível em: https://blogs.mediapart.fr/anais-flechet/blog/260320/pandemie-musicale
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cheque. Obviamente a música pouco tem a ver com esse ajuste sistêmico de urgência.
Por outro lado, a pandemia se revelou também musical – possivelmente ocorreu o
mesmo com outros dispositivos culturais, mas isso ultrapassa esse breve ensaio. A
música de certa forma mimetizou a pandemia, pois na sua situação atual esta antiga arte
se difunde de maneira tão acelerada e excessiva que não há mais norma nem para a sua
escuta, nem para a sua recepção, e muito menos para a sua produção. A música aparece
excessiva em relação a si mesma, por isso ela é pandêmica, por isso Fléchet pode falar
de “pandemia musical”. No entanto, diferentemente do Covid-19 esta situação musical
já estava instalada, o caos que foi instalado com a chegada do vírus acelerou esse
processo já em curso. A nova situação musical parece ser um prenúncio do que vem por
aí, ou melhor, do que já está aí. Desta forma, o eixo central da situação musical, que, no
entanto, está ausente do texto de Fléchet, seria a ideia de excesso.
A pandemia musical também é um sinal, me parece, de que a música só pode
emergir socialmente, ao menos na configuração atual de uma sociedade global em
acelerada decomposição, quando aparece de maneira excessiva. É interessante que a
historiadora aponta como sintoma que ocorreu sobretudo das primeiras semanas de
confinamento, o fato de que as músicas que apareceram de maneira espontânea foram,
na maior parte, ligadas à épocas passadas. As pessoas confraternizavam na sacada das
suas janelas ou por meios audiovisuais através de músicas que despertavam algo nas
suas memórias. Numa época onde a experiência do tempo é sinal absoluto de
présentisme, termo cunhado por François Hartog, praticamente nada se situava no
absoluto presente. Sambas dos anos 1930 no Brasil, antigos tangos argentinos, Ode à
Alegria na Alemanha, La Marseillaise na França, Bella Ciao e Fratelli d’Italia na Itália,
ou ainda Volare, foram algumas das músicas identificadas pela historiadora. Diz ela:
“que os repertórios compartilhados hoje em dia, em 2020, se inspirem na grande
tradição romântica, nos hinos nacionais, nos velhos sambas dos anos 1930, nos cantos
dos partisans da Segunda Guerra Mundial ou nas variedades da década de sessenta é
uma forte lembrança de fenômenos de latência e nostalgia que acompanham a
transmissão musical, mas também do peso da cultura de massa”. Que junto com a
pandemia tenham sido os hinos nacionais ou músicas identificadas com alguns períodos
específicos da história de alguns povos as primeiras músicas cantadas em coro e
gravadas de maneira espontânea sugere um sintoma. Um sintoma que não deve
surpreender muito, pois isso talvez seja também uma expressão do estranho
nacionalismo, reconfigurado, que vem há algum tempo ganhando força no mundo todo
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e que parece ter saído reforçado nessas últimas semanas ganhando uma dimensão
alarmante. Mesmo a cultura de massa global também tem reforçado estes afetos.
Devemos lembrar que, antes de tudo, foram os Estados-Nação que tiveram que dar uma
resposta imediata ao vírus. A decadência da Nova Ordem Mundial do pós-Guerra Fria
ficou visível à olho nu. Os orgãos internacionais pouco puderam fazer para ajudar na
contenção do vírus. Para imaginarmos aonde isso pode parar, basta não nos
esquecermos dos mais diversos saques de medicamentos e de logística hospitalar que
vários destes Estados, no mundo todo, fizeram um com o outro sob as mais diversas
alegações. Alguns justificando abertamente tais medidas com uma retórica de Guerra.
Parecia pirataria. “Farinha pouca, meu pirão primeiro”. Mas qual seria o sabor desse
pirão? Se é verdade que não há lição à ser tirada, há um sintoma e mal-estar que emerge
também com a música, infelizmente não apenas com ela.

“Lives” e escuta atomizada
O fenômeno mais impressionante da situação de pandemia musical é mesmo o
das inúmeras “lives”. Esse dispositivo das „lives‟ revelou com ele um novo fetiche: o
fetiche de algo ser ao vivo. Mesmo que seja virtualmente ao vivo, deve ser ao vivo. Ou
ao menos dar a sensação de ser ao vivo, pois, se o termo fosse seguido ao pé da letra, o
que se assiste virtualmente não poderia ser algo gravado – ou poderia? Poderia. Mesmo
que a maioria das „lives‟ fossem ao vivo, parte destas não eram “live”, mas previamente
gravadas, muitas inclusive super-produzidas. Em época de confinamento o que não
valia era que fosse mais um simples vídeo no youtube ou mais um daqueles shows
gravados dos Amigos Sertanejos ou qualquer coisa desse tipo. O que importa é que o
material produzido tenha sido destinado ao consolo dos ouvintes e que ele tenha um ar
de produção caseira. Na verdade, a „live' deve ser destinada a passar o tempo do público
que assiste, pois o que está em jogo é menos ouvir e mais assistir. O importante é que
seja „live‟, que seja transmitido por alguma das mais diversas plataformas ditas sociais e
que seja um material produzido devido à pandemia. O público deve ter a sensação de
que o seu artista favorito também está trancafiado em casa e que mesmo os “famosos”
(ou nem tão famosos) estão de certa forma sofrendo confinados. Pouco importa a
música, as „lives‟ servem sobretudo para identificações desse tipo. Uma das novidades
foi o ar de “gambiarra” que essa nova modalidade audiovisual ganhou. Os artistas
tinham que estar, na maior parte do tempo, em algum espaço das suas casas. Na sala, no
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quarto, na cozinha, pouco importava, como estávamos todos confinados, a situação de
Big Brother generalizada tinha que ser compartilhada virtualmente. A sensação ilusória
de estar participando do mesmo confinamento que o seu artista favorito reforçava o
pedido e a produção infinita de „lives‟. Praticamente todos os artistas imagináveis
aderiram às „lives‟4. A experiência de assistir uma „live‟ parece reforçar a tendência que
há muito tempo está em curso de dessocialização absoluta da experiência musical.
Mesmo que algumas pessoas pelo Brasil afora tenham burlado o confinamento
organizando festas para acompanhar algumas dessas „lives‟, a experiência é
essencialmente solitária. Aquele que assiste tem a ilusão de que o artista estaria ali
cantando apenas para ele. É como se fosse um show privado e exclusivo. Nada mais
convergente com o “mínimo eu”5 do qual fala Christopher Lasch do que esse novo
dispositivo. A velha ideia da música como expressão da humanidade caminha a passos
largos para desaparecer de vez.
Uma das coisas mais surpreendentes foram os festivais musicais online que
foram organizados em poucos dias. Tudo foi tão rapidamente articulado que deu a
impressão que os produtores já haviam pensado anteriormente nesta possibilidade e
aproveitaram a brecha do vírus para inaugurarem efetivamente essa nova modalidade.
Boa parte das programações destes festivais parece ter sido feita a partir de critérios
representativos ou imagéticos, onde o último critério para a seleção de quem quer que
seja é a música. Embora sejam festivais ditos musicais, esta importa cada vez menos. O
que importa é sobretudo qual nicho do mercado aquele artista representa, a quantidade
de pessoas que vão assistí-lo, o escândalo que ele pode causar, entre outras coisas. É
verdade que isso já não é novidade, mas se a moda pega e tem tudo para pegar, a
experiência musical estará ainda mais comprometida.
Em um dos seus primeiros artigos comentando o confinamento, Slavoj Zizek 6
fala da falta que as livrarias estavam lhe fazendo e do risco que o aumento do uso de
plataformas como a Amazon para a compra de todo tipo de produto, especialmente
4

Uma breve lista de Artistas, nem de longe exaustiva: Rolling Stones, O Conde do Brega, Paul
McCartney, Alceu Valença, Marília Mendonça, Belo, Eddie Vader, Lady Gaga, Elton John, Limão com
Mel, Roberto Carlos, Stevie Wonder, Jorge Aragão, Molejo, Seu Jorge, Chitãozinho e Xororó, Natiruts,
Adriana Calcanhoto, Anitta, Jack Johnson, Michelle Melo, Andrea Bocelli, Maria Gadu, Coldplay,
Wesley Safadão, Bono, Valesca Popozuda, Jennifer Lopez, Calcinha Preta, Zélia Duncan, Jeito Moleque,
Alcione, Ben Harper, Sandy e Junior (a nova onda das „lives‟ também ressuscitou muita gente…), etc e
etc.
5
Lasch, Christopher. O Mínimo Eu. Sobrevivência psíquica em tempos difíceis. São Paulo,Brasiliense,
1986.
6
Que não por acaso, curiosamente um gesto anti-hegeliano pois a coruja ainda estava por aí em pleno vôo,
foi o primeiro autor a lançar um livro sobre a pandemia...
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livros, traria a estes estabelecimentos. Em uma era virtual, a livraria é, segundo ele, um
dos últimos lugares possíveis de alguma surpresa. O leitor quase sempre chega com a
ideia de comprar um livro e acaba descobrindo outro. Muitas vezes entramos apenas
para olhar o que tem por lá, e terminamos levando algo para casa. Uma experiência de
surpresa análoga em relação à música há muito se acabou. O fim das lojas de discos
empobreceu ainda mais a experiência musical. Desde então cada ouvinte se vê cada vez
mais reduzido a um mero perfil pré-estabelecido por uma ou várias plataformas de
streaming. Aqueles eram também lugares onde o ouvinte poderia ainda se surpreender e
realizar descobertas ampliando assim os seus horizontes musicais. Hoje já não há mais
surpresa, nem tradição aonde se apoiar, sobraram apenas os perfis de consumidores.
Outra das expressões dessa redução mínima dos horizontes de escuta musical é a
disseminação das famosas playlist's. Ao invés de explorar os dispositivos, delega-se a
um outro a ordenação do que se escuta. A submissão é total, ela se dá até no pequeno
momento de escolha que poderíamos ter. As novas modalidades de escuta tentem a
encolher os horizontes de todos. A escuta tende à atomização completamente. A nova
moda das „lives‟ tende a agravar essa tendência. Os algoritmos apenas confirmam o que
já foi previamente modelizado, não há quase saída possível.

Músico não é sempre Artista
Aqueles que assistem, as „lives‟ dão a sensação de falsa gratuidade. Não pago
por um show que assisto e ainda fico no conforto da minha casa. É como se as
plataformas, e também os artistas, não movimentassem muito dinheiro das mais
diversas formas. Este tipo de ilusão constitui o dispositivo. Do outro lado, essa nova
modalidade revela ainda mais a precarização absoluta da profissão de músico. Nesse
ponto é importante fazer uma distinção muitas vezes esquecida e negligenciada.
Músicos e artistas são coisas bem diferentes. Essa distinção vale para o mundo todo,
mas ela é flagrante, sobretudo no Brasil. Músico é aquele que estabelece uma relação
íntima de uma vida inteira com a música. Artista é outra coisa. Nem sempre coincidem.
Assim como há pouca semelhança entre um atleta e aqueles que correm no parque ou na
beira da praia nos finais de semana, há pouca semelhança entre os mais diversos artistas
e os músicos. Raros são os artistas-músicos, assim como raros são os corredores-definal-de-semana-atletas. É importante ressaltar a existência desta distinção, pois o maior
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efeito da pandemia no mundo da música foi o de agravar ainda mais a dificuldade que é
a vida do músico.
A experiência da música tende a ficar ainda mais banalizada. O que tem
mostrado o confinamento é que são os artistas das mais diversas vertentes que tendem a
ocupar todo o espaço disponível. O que estou aqui chamando de artista vai muito além
de qualquer género musical, eles estão na música erudita, no jazz, na bossa nova, assim
como em qualquer outro estilo estabelecido. De maneira geral, esta é aquela música que
apenas confirma o já existente, que não tensiona os ouvidos e que não oferece nenhuma
dissonância em relação ao que já está dado. Ela sobra. Com a pandemia o pouco espaço
para alguma música que buscasse ou que obrigasse a pensar entrou definitivamente em
processo de extinção. A possibilidade de se surpreender é cada vez menor. Parece que a
música se descobriu ainda mais refém de um Estado que por estar em decomposição
acelerada, vai se desfazendo de uma série de suas antigas obrigações. Não por acaso
várias orquestras pelo mundo afora, com medo de serem extintas, estão tentando manter
viva na memória do seu público o simples fato de que elas ainda existem. O risco de
várias destas instituições pouco viáveis financeiramente desaparecerem é enorme.
Algumas músicas que já se encontravam com pouco espaço, tendem a ir ainda mais para
as margens. O mais provável é que os antigos investimentos estatais diretos na arte se
tornem rapidamente obsoletos. Quem financiará a arte serão apenas os bancos e grandes
empresas – mas se pensarmos bem, já tem sido assim há um bom tempo7. Por outro
lado, se há uma brecha nova que poderá ser explorada é essa retirada dos Estados da
dominação e da organização cultural. Como a “iniciativa privada” não vai dar nenhum
espaço para as músicas que são mais dissonantes em relação à realidade, talvez os
músicos se sintam novamente obrigados a se confrontarem com esta. Eles terão que
recusar a sua situação através da invenção musical, não para entrar e participar do jogo,
mas para mostrar que esse jogo está viciado de antemão. Isto não garante nada, é uma
possibilidade, mas está mais para um mero devaneio.
Embora apareça em excesso, a música é, paradoxalmente, coisa cada vez mais
rara. Assim, o trabalho musical daquele que está confinado se tornou ainda mais
comprometido. A maior parte dos músicos ao redor do mundo está ralando duro para
sobreviver num mercado que está parado e que tende a diminuir ainda mais. Alguns
músicos têm intensificado ainda mais o seu lado professor, enquanto outros estão se
7

Um exemplo dessa tendência na era das „lives' é o instagram da Casa Natura, o Virtual Global Concert,
One Wolrd:Together at Home, Multishow, entre vários outros.
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vendo obrigados a dar aulas pela primeira vez. Essa situação cria inevitavelmente um
excesso de oferta. Poucos são aqueles que irão iniciar a prática instrumental numa época
de confinamento e para os estudantes e músico mais avançados a tendência é ir atrás de
músicos mais reconhecidos e aos quais o acesso lhes era negado. Em uma época
pandemônica aquele músico que se encontra do outro lado do mundo também em
situação precária está finalmente a uma câmera de alcance. Esse caráter excessivo tende
inclusive a reduzir o mercado educativo, já que a quantidade de ofertas de músicos
professores vai estar além de qualquer demanda. Em um segundo momento a
quantidade de material audio-visual que estará disponível reduzirá ainda mais a
demanda por um professor. Aquele músico ou professor local de uma pequena cidade ou
bairro terá o seu trabalho em risco. Alguns músicos também aderiram às „lives‟ e
conseguem monetarizá-las. Mas estes são poucos, mas sobretudo o dinheiro envolvido é
inevitavelmente irrisório face às „lives‟ dos artistas. Essa modalidade expõe a música ao
público, mas dificilmente garante a sobrevivência do músico. Outro problema revelado
por essa nova situação é que a tendência parece ser a dos músicos levarem cada vez
mais em conta as respostas e reações imediatas do seu pequeno público e cada vez
menos as suas intuições e ideias próprias. Essa proximidade a distância que possibilita o
mundo virtual, tem, de certa forma, ajudado a reduzir as individualidades dos músicos
ao redor do mundo. Os parâmetros compartilhados e as referências são cada vez mais as
mesmas. As mais diversas singularidades perdem rapidamente espaço para uma
homogeneidade abstrata. Por outro lado, o nível técnico é altíssimo. Como a maior parte
das pessoas sairá empobrecida dessa crise, o trabalho dos músicos e consequentemente
a sobrevida da música estará ainda mais comprometida. Houve um momento em que se
falou dos benefícios e das possibilidades que o fato do músico divulgar a sua música
virtualmente poderia trazer no futuro. Era aquela velha ideia de “plantar para colher”.
Talvez isso funcione para alguns, mas são inevitavelmente poucos e tendem a ser cada
vez menos. Para a maioria dos músicos, esse futuro nunca chegou, ou melhor, essa
situação de urgência e precariedade generalizada é o futuro.

Música do excesso
O que sobrou foi uma cultura do excesso que se expressa num excesso de cultura
– neste ensaio poderíamos substituir “cultura” por “música”. Parece mais um trocadilho
barato, não deixa de ser, mas é esta a situação. Temos simultaneamente a mediação
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digital de toda a experiência musical – as „lives‟ são apenas um agravamento dessa
situação – e uma demanda excessiva por música. Basta imaginar a quantidade de música
disponível num dispositivo como o Spotify para nos darmos conta desse excesso e
juntarmos com a outra ponta da equação que é a quantidade de música que se escuta
durante o dia como suporte para as mais diversas atividades – correr, cozinhar, dirigir,
transar, escrever, estudar, relaxar, arrumar a casa, etc e etc. Para tudo parece haver uma
música, menos para algo óbvio e cada vez mais impossível: apenas escutar.
Em uma entrevista intitulada “A Cultura do Excesso”, publicada no livro
Extinção, Paulo Arantes comenta a nova feição que a Guerra estava tomando após os
atentados do 11 de setembro de 2001 e como o excesso e a exceção que ela trazia
consigo, eram os aspectos representativos deste novo período: “é toda a sociedade
capitalista global que está mergulhada em uma verdadeira cultura do excesso, cujo foco
é sem dúvida o poder sem limites do capital vencedor, a assimetria que ele institui como
norma”8. Desde então a norma é o excesso. É verdade que o argumento foi pensado para
uma nova situação de Guerra, mas não esqueçamos que o presidente francês Macron foi
um dos que não escondeu o jogo e logo declarou Guerra ao vírus quando disse que a
sociedade francesa se encontrava nesse estado limiar. Se a pandemia é também vivida
como uma guerra ela inevitavelmente trás consigo os mesmo sintomas apontados há
quase vinte anos por Paulo Arantes. No entanto, a situação está mais agravada do que
naquela época, a norma imposta pelo não-limite do capital está cada vez mais
destrutiva. Essa enxurrada desproporcional de “cultura” e música para todo lado à qual
estamos todos submetidos e que vem associada ao caos mundial instalado pela crise do
capital e agravado pela pandemia deve ser incluída nessa norma excessiva que ele
identificou. Ela mostra bem que o estado e que o destino dessa tal de cultura musical
parece ser a obsolescência completa. As mutações sociais que a música tem sofrido
tendem a reduzi-la a objeto de consumo dos mais diversos nichos espalhados pelo
globo. Sendo cada vez menos capaz de propor algo que seja dissonante ao que já é
vivido, ela aceita o seu destino de ser criada para um público alvo. Ela tende a se perder
ainda mais na desmedida bárbara que é essa documentação cultural excessiva. Se havia
algo a ser guardado da velha utopia burguesa era a ideia de autonomia da arte, neste
caso da música. Estamos a assistir basicamente a uma generalização ainda maior da
lógica da concorrência no mundo musical e do desespero que bate na porta de todos

8

Arantes, Paulo. “A Cultura do Excesso”, in Extinção. São Paulo, Boitempo, 2007, p. 236.
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com o medo que trás o risco de ser esquecido e de ser atropelado pela manada “quando
a crise passar”. Ou seja quando a nova normalidade muito mais rebaixada se instalar
definitivamente, o novo lugar da música será ainda menor. É verdade que há muito
tempo não havia lugar para toda essa quantidade de música, ela não cabe nesse modelo
virtual e global. Como o “pega para capar” generalizado está a mais de “mil por hora”,
mesmo os artistas, produtores e instituições culturais serão jogados ainda mais para as
margens, os músicos, estes, se encontrarão na beira do precipício. Que os grandes
artistas tenham se sentido obrigado a aderirem às práticas das „lives‟ é demonstração
que mesmo no alto da pirâmide a situação de precariedade e de concorrência total está
chegando a níveis insuportáveis. O fato de não haver identificado nenhuma lição a ser
tirada da maneira com que a música apareceu na pandemia não é um equivoco da parte
de Anaïs Fléchet. É apenas a expressão de um desejo para que a normalidade anterior ao
vírus fosse restaurada, ou mesmo de que algo positivo para a música pudesse surgir
desta excessão. A tendência, no entanto, parece ser oposta.
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Primavera gótico-tropikal no fascismo dos supermercados
Parte 2
Alejandro Donaire Palma1

Axiomática totalitária

Pinochet tenía razón cuando dijo
que estábamos viviendo en guerra
el asesino sembró una guerra
en nuestros corazones.
Marcel Duchamp, “Ácaros” (2003)
(…) trabajar como diseñadora, porque eso es lo
que soy.
Seguir con mis clases de ballet, porque las amo.
Soy bailarina clásica. Y, a lo mejor, luego
casarme.
Cecilia Bolocco durante a rodada de perguntas
do concurso Miss Universo (1987)
Quase três meses após a explosão da Primavera, a legitimidade do governo
Piñera está no chão. Em sua primeira pesquisa de 2020, CADEM - empresa
intimamente ligada ao ecossistema ideológico-econômico do qual o presidente participa
-o apresenta com uma aprovação de 13% e uma desaprovação de 80%2. Outros centros
propagam visões mais críticas, mostrando apenas 5,1% de aprovação3. Mas os mais
sinistros são os olhos mutilados.
No início de janeiro, um relatório entregue pelo Colégio Médico do Chile
mostrou que até o momento houve 360 casos de mutilação ocular, com efeitos de perda
parcial ou total da visão, produzidos por pellets e bombas de gás lacrimogêneo4. Cada

1 Pesquisador independente vinculado a grupos de estudos autônomos e midiativismo em centros sociais
okupados na região de Valparaíso, Chile. Esporadicamente trabalha como analista de dados e mercenário
pre/cog.
2 CADEM. Encuesta „Plaza Pública‟. Primera semana de Enero – Estudio n° 312. Disponível em: <
https://www.cadem.cl/wp-content/uploads/2020/01/Track-PP-312-Enero-S1-VF_Baja-1.pdf >.
3 Active Research. Pulso Ciudadano – Diciembre 2019. Publicación n°12. Disponível em:
<https://www.activaresearch.cl/storage/downloads/73d9a320542eb2330db79a2b9cf5dcaf.pdf >.
4
Uma
notícia
que
aborda
o
relatório
do
ColMed
disponível
em
https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/03/nuevo-reporte-colegio-medico-revela-que-360-personas-hansufrido-traumas-oculares-durante-el-estallido-social/
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um desses olhos está sendo transformado em moeda para expiação dos cidadãosespectadores penitentes. Eles não são apenas símbolos de um governo que declarou
guerra contra seu povo. São também marcas territoriais que atestam o nível máximo de
hostilidade entre os chilenos que pode ocorrer quando os elementos mínimos de
consenso social são rompidos.
Qualquer punk bêbado, tentando organizar suas ideias ao amanhecer, descendo
pela escada de “La Fama”, sabe que a democracia é a continuação da ditadura através de
novos meios. Nos becos de Valparaíso as paredes o vomitam como uma verdade
histórica. E ficou mais evidente em fevereiro, ao fim do primeiro ciclo crítico de
violência popular nas ruas, quando o cheiro da democracia parece ter permeado o
calçamento. Uma vez que seu efeito lacrimal se dissipou, permanecem a náusea e as
folhas pisoteadas de um livro de Manovich5. Uma prematura visão de outono6.
Os níveis de violência desencadeados pelos aparelhos repressivos do Estado em
todo o território chileno após a explosão social de outubro de 2019 já foram
experimentados na pós-ditadura. Não é apenas uma lembrança distante dos gorilas da
CNI7 ou de Pinochet dando declarações na TV. Você não pode dizer que o póssocialista Ricardo Lagos Escobar ou sor Michele Bachelet sejam menos criminosos que
o midget Piñera. No contexto do conflito de resistência e recuperação do território
ancestral que emergiu com força de diferentes cantos do ñuke mapu8 no final do século
passado, a violência repressiva com resultados de mutilação física e psicológica tem

5 N.R.: O russo Lev Manovich (ou simplesmente Manovich) é um dos principais teóricos de cultura
digital no mundo. É crítico de cinema e professor universitário estabelecido nos Estados Unidos.
6 Para os habitantes de Abya Yala recomendo ouvir o Blues Splendor, que são como os Black Panther do
ValPop A-Go?-Go! https://www.youtube.com/watch?v=AASjR0BtaGA
7 N.R.: Acrônimo de Central Nacional de Informaciones (1977-1990), polícia política e organismo de
inteligência durante a ditadura do general Augusto Pinochet.
8 N.R.: “Terra Mãe”, para os índios mapuche.
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sido uma prática sistemática na militarização do Wallmapu 9. Essas histórias são
silenciadas ou reduzidas a um segmento espaço-temporal diferenciado da vida cotidiana
dos “nós, chilenos”, em zonas de exceção10.
Isso ficou evidente na morte de Catrillanca11. O assassinato foi horrível, mas não
incompressível pela formação discursiva estabelecida no território chileno, e sobre a
qual o consenso da pós-ditadura foi construído12. Tanto os que defenderam a política
repressiva no sul do pais, quanto aqueles que tomaram posição pelas demandas por
justiça realizadas pela família e os diferentes grupos de ex-querda que assumiram uma
posição ativa (principalmente do ponto de vista dos “direitos humanos”), estabeleceram-

9 Rojas Pedemonte e Miranda analisam socio-historicamente o curso das relações entre as comunidades
Estado / Capital (hidrelétricas, empresas florestais) e Mapuche, identificando ciclos de conflito no
Wallmapu durante a pós-ditadura chilena: 1) revitalização do protesto e aplicação da "cenoura e el
garrote” (1990-1996), caracterizado por uma intensificação do protesto mapuche - com uma estrutura
associada à demanda por direitos e com repertórios clássicos de ocupação territorial -, neutralizada por
uma estratégia de repressão seletiva e uma abertura relativa de canais institucionais; 2) o progresso das
comunidades diante do extrativismo neoliberal e a criminalização do protesto, que começa iniciando sua
grande escalada em 1999 e atingindo seu pico em 2001, manifestando-se em resistência ao megaprojeto
de energia Ralco no Alto Biobío, protestos contra a indústria florestal em Arauco e Malleco e o processo
de recuperação territorial em larga escala que resultou na aplicação sem precedentes da Lei Antiterrorista;
3) o período 2003-2006, quando a feroz repressão legal é consolidada, levando à "clandestinidade ativa"
dos setores mais radicais do movimento e ao ressurgimento da alternativa político-eleitoral entre
organizações mapuche moderadas; 4) que se torna um canto e controle judicial da "nova guerrilha" entre
2007 e 2010, em que Michele Bachelet desenvolve uma estratégia ambivalente de reprimir o protesto,
oferecendo significativas concessões simbólicas, enquanto se torna o governo mais repressivo da pósditadura, iniciando uma intensa onda de repressão; e 5) um último ciclo, que deve ser discutido após a
morte de Catrillanca, que começa em 2011 e é definido pelo espetáculo policial, pelo fechamento e
ilegitimidade dos canais político-institucionais, e pela transversalidade de uma cultura radical e antiextrativista no movimento. Em Rojas Pedemonte, N. e Miranda, O. Dinámica sociopolítica del conflicto
y la violencia en territorio mapuche. Particularidades históricas de un nuevo ciclo en las relaciones
contenciosas. In Revista de Sociología 30, 2015, 33-69.
10 Sobre isso, acho interessante a leitura crítica feita no início do século XXI para as ideias de Giorgio
Agamben em Giorgi, G. e Pinkus, K. Zones of Exception: Biopolitical territories in the Neoliberal Era.
Diacritics 36 (2), 2006, 99-108.
11 N.R.: Camilo Marcelo Catrillanca Marín, jovem liderança do povo mapuche, morto no dia 14 de
novembro de 2018, aos 24 anos, pelos Carabineiros chilenos, em uma operação que despertou
manifestações em todo o país e levou mais de 4 mil pessoas ao seu velório.
12 A ideia de consenso foi um termo-chave para tentar caracterizar a história recente do Chile, instalando
um piso comum para a análise do cenário político-social e cultural da pós-ditadura. Em meados da década
de 1990, Tomás Moulian tentou entender o consenso como o mito sobre o qual foi fundada a
consolidação do regime neoliberal instalado no Chile durante a ditadura de Pinochet, com base na
construção de um discurso oficial sobre a existência de uma racionalidade política capaz de promover a
ordem institucional e o desenvolvimento econômico do pais. Esse consenso se baseou na "anulação do
movimento assalariado, na redução da politicidade e na criação de um estado imaginário de
„modernidade‟ triunfante que engoliu as camadas políticas dominantes, gerando um consensualismo que
atenua as diferenças no futuro, por sobre direção e destino " (p. 364). Moulian, T. Chile Actual: Anatomia
de un mito. Santiago: LOM, 1998. Nelly Richard oferece uma definição de consenso como o dispositivo
encarregado de conjurar a polarização ideológica, atuando como uma garantia normativa destinada a
sujeitar os distúrbios sociais, "forçando a unanimidade dos comportamentos em torno dos slogans
oficiais" (p. 15). Richard, N. Recordar el olvido, no Olea y Grau (comp.) Volver a la Memoria. Santiago:
LOM – La Morada, 2001
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se em um território discursivo comum, aceitando de fato a existência de uma estrutura
institucional capaz de garantir algum tipo de resolução e “justiça” 13.
Em vez disso, os olhos mutilados pela violência policial após 18 de outubro são
vistos pelos cidadãos-espectadores como índices desterritorializados que excedem a
capacidade da máquina estatal de codificar esse fluxo de violência como legítimo dentro
de um discurso de segurança e defesa da estabilidade social do país. Isso é evidente um
mês após a explosão da Primavera, quando Piñera rejeita as conclusões do relatório da
Anistia Internacional que, com base na compilação de casos de uso letal de força,
tortura e ferimentos graves, demonstra a existência de "um certo grau de coordenação"
que aponta para a existência de responsabilidade no alto nível de comando14.
Dadas as evidências, não é possível ao governo de Piñera apresentar uma
argumentação legítima para a aplicação dessas medidas repressivas como parte de uma
estratégia de segurança. Só mesmo responder que o relatório da AI apresenta afirmações
irresponsáveis ao falar sobre a existência de uma política deliberada para prejudicar os
manifestantes.

No entanto, qualquer um de nós experimentou como as máquinas

repressivas agiram ao nível do pavimento e dos corpos: isso não foram só alguns
policiais cometendo excessos. Talvez ninguém do comando central tenha dito "atire nos
olhos", mas a maneira como isso ocorreu mostra a existência de uma prática repressiva.
O governo não pode negá-lo, evitá-lo ou desenvolver um discurso de mitigação,
isolando o fato em alguma zona de exceção, porque todo o território controlado pelo
Estado chileno virou uma.
A codificação das forças inscritas na ordem do discurso, o que durante três
décadas permitiu conjurar os efeitos do poder e da resistência, já não pode mais
conjugar um argumento válido da boca do soberano. O mediascape atira cifras e breves
segmentos audiovisuais diretamente no sistema límbico dos cidadãos-espectadores. O
conflito revela sua dimensão puramente axiomática.

13 Após o primeiro aniversário da morte de Catrillanca, seu pai, Marcelo Catrillanca, declarou à mídia
T13.cl suas expectativas antes da resolução judicial do caso: “Acredito que, como família, temos
esperança porque, depois do ano em que estamos perto da justiça, há situações em que houve justiça (...)
Espero que o senhor (Carlos) Alarcón tenha uma sentença de prisão perpétua, porque é uma vida que
terminou, é uma vida. E os outros terão seu julgamento porque há ocultação, há conspirações.” Para ler
mais, ver:
< https://www.t13.cl/noticia/nacional/papa-camilo-catrillanca-aniversario-estamos-cercajusticia-carabineros >.
14
Como
pode
ser
lido
em:
<
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191122/471784105765/chile-amnistia-internacionalviolaciones-derechos-humanos-imagenes.html >.
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Seguindo Deleuze e Guattari (D&G), os axiomas são enunciados operativos que
constituem a forma semiológica do Capital, fazendo parte das agências de produção,
circulação e consumo que estabelece nos territórios15. Neste exercício abstrato de
origami para explicar a dobra do espaço político que ocorreu após outubro de 2019 16,
produz-se um segundo movimento que situa a irrupção dos antagonismos nos pontos
críticos da máquina estatal capitalista.
Como Deleuze propõe, nas formações históricas não capitalistas o ato constitutivo
fundamental do socius tem sido a codificação dos fluxos através de um regime de
identificação e organização que pré-estabelece as condições de sua conjugação,
definindo suas regras de extração, separação e distribuição. Isso implica assumir a
existência de uma força cuja aparência objetiva é externa ou transcendente ao campo de
relações entre os fluxos que o constitui; por exemplo: o reconhecimento de uma vontade
soberana no sentido hobbesiano. Em vez disso, o Capital é constituído pelo paradoxo
fundamental de governar através da decodificação dos fluxos territoriais, explorando os
limites que produzem no encontro entre aqueles e transformando-os em “limites
internos” que são reproduzidos em escalas cada vez maiores17. Tente imaginá-lo como
se fosse uma grade finita cuja adaptabilidade contínua permita captar o infinito das
combinações possíveis que surgem da liberação dos fluxos.
Lembremos que esses autores estão escrevendo na crise dos projetos modernos
em torno dos estados nacionais e das tecnologias disciplinares de poder. Um dos efeitos
da descodificação territorial é o enfraquecimento progressivo das soberanias
tradicionais e das formas estatais constituídas ao seu redor, com suas segmentações
molares e fortemente estratificadas. Mas, na axiomática capitalista, o Estado não
desaparece, só se torna imanente nas operações concretas das máquinas capitalistas. A
figura política do soberano continua sendo uma posição limite em torno da qual é
estabelecida a ordem das coisas em um território, só que deixa de ser transcendental aos
fluxos e aos agenciamentos que se desenvolvem entre eles, sendo incorporada como
uma máquina de governo a mais, com uma posição estratégica específica em relação ao

15 Deleuze, G. e Guattari, F. Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 2004, p.
466.
16 Como pode ser lido na primeira parte deste relatório, publicada na edição anterior desta revista, o
primeiro movimento de soberania grotesta colocou o “nós, chilenos” contra um governo covarde de
yuppies rentistas escondido atrás de armadilhas legais e violência. Donaire-Palma, A. Primavera gótikotropikal no fascismo dos supermercados. Parte 1. In Lugar Comum, 56, 2019, p.236-245.
17 Deleuze, G. Derrames. Entre capitalismo y esquizofrenia. Buenos Aires: Cactus, 2005. É
particularmente interessante a Aula VII, sobre a diferença entre codificação e axiomática, p. 117-137.
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regime axiomático do Capital18. A figura-de-ação do presidente Piñera tem os raios do
céu no cu, mas NÃO inclui pilhas19.
Em seu horizonte de referência D&G viram o laboratório chileno como um
exemplo da axiomatização da sociedade na sua expressão mais represiva. Ainda lembro
o arrepio que percorreu minha espinha depois de ler que o regime instituído durante a
ditadura no Chile representava o Estado mínimo do Anarcocapitalismo20. Estranha
epifania considerando que era um livro roubado.
As perguntas que abriram suas pétalas em meados de outubro tornam-se mais
claras quando colocamos em contexto a explosão social e a violência repressiva entre as
polaridades esquemáticas que D&G usam para definir analiticamente a axiomática
capitalista, dando suas primeiras coordenadas como um fenômeno histórico.
Axiomático social-democrático e axiomático totalitário são os possíveis estados de fase
que caracterizam a articulação entre as máquinas capitalistas e sua intervenção nos
fluxos territoriais.
O primeiro, caracterizado pela multiplicação de axiomas, que permite incorporar
os fluxos críticos que marcam seus limites e seus pontos de tensão, transformando as
reivindicações antagônicas em demandas assimiladas pelo sistema. Perucas para todes.
O segundo encarna a tendência de restringir os axiomas, contendo o colapso
potencial de cada mercado interno – definido pelos limites cada vez mais confusos das
soberanias territoriais dos estados nacionais –, enfrentando a possibilidade de sua
saturação, produto da superprodução ou excesso de demanda, e mantendo os axiomas
mínimos necessários para integrar os fluxos no mercado mundial, em momentos
específicos de crise ou durante ciclos prolongados de recessão. Por favor, guarde isso.
Eu recomendo que você desenhe a ideia.

18Acho interessante a discussão proposta em Mezzadra, S. e Neilson, B. Frontera como método. O la
multiplicación del trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños, 2017, particularmente su capítulo 6. La
máquina soberana da gubernamentalidad, 197-237. Ali se afirma que a soberania continua sendo uma
propriedade sistêmica, mas sua inserção institucional na máquina estatal e sua capacidade de legitimar e
absorver todo poder legítimo, derivado de ser a fonte da lei, tornaram-se instáveis. A soberania fornece
um complemento necessário à governança, especialmente nos casos em que este último falha no momento
da reprodução da estrutura de suas operações.
19
Como o presidente Schreber, Piñera faz parte de uma agência maquínica delirante. No entanto, sua
energia desejante é limitada pelos aparelhos institucionais de governo, além dos departamentos de
comunicação estratégica que apostaram suas fichas na candidatura de 2017 sob o slogan “Tiempos
Mejores”. O texto é uma paráfrase de um parágrafo de Deleuze, G. e Guattari, F. El Anti Edipo:
Capitalismo y Esquizofrenia. Barcelona: Paidos, 1996, p. 11.
20 Deleuze e Guattari, Op.cit., p. 467.
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É necessário revisar o escopo estratégico contido no slogan "NÃO SÃO 30
PESOS, SÃO 30 ANOS", popularizado rapidamente durante os primeiros dias da
Primavera. Foi algo que minha mãe repetiu, e o ancião ex-mirista21 que vende livros e,
também, uma senhora paranoica no ônibus, e até aquele personagem horrível da
transição chilena, Francisco Vidal, em alguma diatribe na televisão. Mas a frase contém
um erro sutil na compreensão da materialidade do processo histórico envolvido. Depois
da última década de exacerbação de conflitos sociais e eco-territoriais no país é evidente
que “são 30 anos”, e muito mais. Embora a natureza auto-evidente do slogan
transcendentalize o evento crítico como se fosse uma convergência mística, sem
reconhecer nele um agenciamento específico de fluxos em torno do que podemos
chamar "o estopim". Como diz Lazzarato, não devemos esquecer o acontecimento
porque ele nos permite ver o que é intolerável em uma época, mas também faz emergir
novas possibilidades de vida22.
O Decreto 140 do Ministério de Transportes e Telecomunicações, publicado em
2010, estabelece a metodologia para determinar o ajuste mensal dos serviços de
transporte público na Região Metropolitana de Santiago com base em um "painel de
especialistas" que decide o preço com base em um algoritmo que envolve, entre suas
principais variáveis, o preço internacional do diesel, o Índice de Preços ao Consumidor
(IPC), a taxa de câmbio do Dólar Americano Observado (DO) e do Euro23.
Obviamente, o aumento no bilhete de metrô não foi muito alto, mas os cidadãosespectadores puderam experimentar, no seu dia a dia, a desdobra histórica dos processos
econômicos integrados nos fragmentos da realidade que o algoritmo encadeia
processualmente. Brian Massumi fala sobre o poder que atua através da modulação
ambiental (environmental) dos comportamentos e disposições dos corpos, seguindo uma
lógica operativa de preempção24. Onto-power. Por certo, é sempre estresse, já motivado
pelo medo à guerra, mas também pela culpa ou a dívida. Smoke of future fires.
Como o número de olhos arrebentados pela polícia, o preço do ticket de metrô é
um sinal transmitido através da mediascape que excede a codificação da máquina
soberana, mas que qualquer filho anônimo de um vizinho pode reconhecer como um

21 N.R.: Relativo a MIR (Movimento de Esquerda Revolucionária).
22 Lazzarato, M. Por una política menor. Acontecimiento y Política em las Sociedades de Control.
Madrid: Traficantes de Sueños, 2006, p. 36
23 Como pode ser lido em: < https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1011591&idVersion=2011-0421 >.
24 Massumi, B. Ontopower. War, Powers, and State of Perception. Durham: Duke University Press, 2015
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momento crítico de maior alcance, afetando diretamente em suas possibilidades de
gastos, endividamento ou tentativas ilusórias de poupança. Diferentemente do discurso
soberano, com seus quartos ocultos e chaves secretas, a axiomática pode ser entendida
por qualquer corpo através do qual convergem os fluxos capitalistas, mesmo que não
tenha formalizado um modelo de inteligibilidade. Manifesta-se nas afecções diretas
integradas aos comportamentos quotidianos como reações adaptativas dos cidadãosespectadores aos sinais do ecossistema capitalista, cujo aprendizado e reprodução são o
resultado da subsunção de suas vidas aos princípios do Capital. A circulação de
mercadorias é o ponto de partida do problema. O resto, estresse. (Ir)rational choice =
escravidão maquínica.
Claramente, não eram apenas 30 pesos. Mas seu registro, observação e análise
como um processo técnico integrado no governo dos fluxos através do território,
fornece um sítio arqueológico muito interessante entre a abertura das expectativas de
ação social dentro da estrutura institucional do Estado chileno e a retirada defensiva que
o Estado deve assumir uma vez que não pode conter a demanda social de maneira
social-democrática. Em poucos meses os chilenos experimentaram o passo entre as
fases axiomáticas propostas por D&G como um exemplo ultra violento de aula.
Então, se você deseja seguir a trajetória de cada um dos projéteis que dispararam
contra a gente desde 18 de outubro de 2019, deve considerar todo o processo maquínico
envolvido no puxar dos gatilhos. Um ponto de partida interessante para explorar isso
pode ser, por exemplo, as declarações de José Ramón Valente – ministro da Economia
no começo do segundo governo Piñera – que recomendou, em meados de julho de 2018,
aos empresários que retirassem seus investimentos do Chile, propondo que “é saudável
não colocar todos os ovos na mesma cesta"25. Um galo cantou à meia-noite.
Em fevereiro de 2018, um mês antes que o midget ajustasse a faixa presidencial,
um relatório da OCDE projetou um cenário crítico. O crescimento econômico do país
estava no ponto mais baixo desde 2009, mostrando que a dependência da exportação de
recursos como o cobre faz a economia chilena vulnerável a "possíveis choques
externos", como o aumento das políticas protecionistas e a desaceleração do comércio
global, caso em que as perspectivas de exportação cairiam26. Beleza. Somo como

25 Ver: < https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/ministro-valente-aconsejo-invertir-fuera-delpais-no-es-sano-tener-los/2018-07-24/114023.html >.
26 OCDE. Estudios económicos de la OCDE: Chile, Febrero 2018. Disponível em: <
https://www.oecd.org/economy/surveys/Chile-2018-OECD-economic-sruvey-Spanish.pdf >.

215

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020

antecedente, em 22 de março daquele ano, Donald Trump assinou uma ordem executiva
na qual os EUA impõem tarifas de cerca de US$ 50 bilhões aos produtos chineses,
citando os danos de centenas de milhões de dólares que o roubo de propriedade
intelectual pelo poder asiático geraria anualmente para a economia do seu país 27.
Google vs Huawei. Como sabemos, isso desencadeou a chamada “Guerra Comercial”,
cujo início foi estabelecido às 00:00 de 6 de julho de 2019. Um dia depois, em uma
entrevista de rádio, o professor Jorge Sahd – diretor do Centro de Estudos Internacionais
UC – afirmou que o efeito mais claro no médio prazo para o Chile seria a menor
arrecadação para o Fisco dos ingresos do cobre, afetando diretamente as políticas
sociais28. Após um ano, em 23 de setembro de 2019, Piñera aproveitou seu discurso no
Fórum Econômico Mundial, em Nova York, para convidar os presidentes Xi e Trump a
interromperem a “guerra comercial estúpida”29. O compromisso do país com o conflito
foi tal que a assinatura do acordo entre os presidentes dos EUA e da China aconteceria
em Santiago do Chile, em novembro, no âmbito da frustrada cimeira das economias do
Fórum Ásia-Pacífico (APEC), suspensa após a explosão da Primavera.
D&G dizem que "o capitalismo enfrenta seus limites e, ao mesmo tempo, os
desloca, para afastá-los"30, tramando um espaço correlacional de fluxos que, em um dia
calmo, sem muitas notícias, o mais interessante que o mediascape pode oferecer é um
vídeo viral de um ministro cometendo um erro hilário na inauguração de um jardim de
infância para crianças imigrantes com necessidades educacionais especiais. Mas você só
pode sonhar em ser Suécia apenas se tiver as condições materiais objetivas da Suécia.
Não podem ser criados novos axiomas se as tensões que eles resolvem de maneira
abstrata em um diagrama do governo não podem ser operadas na vida quotidiana das
pessoas devido à falta de recursos e infraestruturas precárias.
Nas tristes economias tropicais do Sul global as polaridades axiomáticas são
resolvidas aumentando a dívida externa, intensificando o extrativismo, e militarizando
as áreas onde não é possível gerar dinâmicas inclusivas para conter as demandas sociais.
E toneladas de rotinas humorísticas repetidas e risadas pré-gravadas como ambientnoise do café da manhã.

27 Ver: < https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43506200 >.
28 Você pode ouvir a entrevista em: < https://www.adnradio.cl/internacional/2018/07/07/jorge-sad-laguerra-comercial-entre-eeuu-y-china-afecta-directamente-a-chile-3771375.html >.
29 Ver: < https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/presidente-pinera/viajes-al-exterior/pinera-emplazo-aeeuu-y-china-a-detener-la-estupida-guerra-comercial/2019-09-23/212357.html >.
30 Deleuze e Guattari, Op.cit., p. 467.
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Infraestruturas críticas

Fabrican estrellas que son industrias /
fabrican los héroes por cantidades
Emociones Clandestinas, “Cajitas Rectangulares” (1987)

¿La revolución de los servicios? Una realidad de la
que ya disfruta el consumidor chileno.
Joaquín Lavín Infante, “La Revolución Silenciosa” (1987)

A primeira dobra do espaço político isola a figura do soberano como foco da
crítica. Piñera é apenas um rosto mal fotocopiado e mijado por cães. A segunda dobra
evidencia o governo do território por meio de uma máquina estatal imanente nas
infraestruturas operacionais do Capital. Como Roffe nos lembra, os axiomas são
indiferentes às marcas qualitativas e às posições avaliativas31. Suas bandeiras são
vermelhas, pretas, e democratas cristãs.
No final de novembro, como parte do pacote de medidas de controle social pós18 de outubro, foi anunciada a emenda à Lei Constitucional Orgânica das Forças
Armadas para estabelecer o papel dos militares na proteção das infraestruturas críticas
do país, dando poderes à ação defensiva no território sem a necessidade de estabelecer
um estado de exceção constitucional. Nas palavras de Piñera, o objetivo é “garantir o
bom funcionamento dos serviços básicos, vitais para a qualidade de vida das pessoas” 32.
Uma vez declarado o fim do estado de emergência constitucional no domingo, 27 de
novembro de 2019, o problema foi tentar governar os fluxos de violência. As imagens
evocadas para promover as políticas repressivas baseavam-se no direito dos chilenos de
retornarem à sua “vida normal”.
As infraestruturas críticas constituíram um eixo na composição nas tecnologias de
segurança do regime biopolítico liberal após a campanha militar global liderada pelos
EUA e pelos países da OTAN sob o nome de "Guerra ao Terrorismo", iniciada após o já
distante ataque de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Em 2004, o Department of
Homeland Security dos Estados Unidos definiu infraestrutura crítica como a rede de

31 Roffe, J. Axiomatic set theory in the work of Deleuze and Guattari: A critique. Parrhesia, 23, 2016,
129-15.
32 Ver: <
https://radio.uchile.cl/2019/11/24/presidente-anuncia-proyecto-para-que-ff-aa-puedancolaborar-en-proteccion-de-infraestructura-critica-del-pais/ >.
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estruturas físicas e a rede de informações cibernéticas cujo ataque pode afetar as
atividades-chave para operações econômicas e governamentais33. Analisando "a
maneira/via liberal" (liberal way) da governança desenvolvida à sombra dos aviões nãotripulados dos yankees, Dillion e Reid apontam que a definição de “qualidade de vida”
(quality of life) que os governos fazem para legitimar estratégias para a defesa de
infraestruturas críticas contém a subordinação da vida das pessoas às estruturas
operacionais das máquinas capitalistas34. A menos que você esteja disposto a morrer.
A “vida” que as máquinas soberanas espalham como aquela que deve ser
protegida não corresponde a nenhuma forma de vida no território. São protocolos,
standards e KPIs que os cidadãos-espectadores observam apenas como a fotografia
publicitária das expectativas produtivas das operações do Capital no território, instalado
como referente de subjetivação para corpos dóceis por meio de um sorriso agradável.
Aquela não-vida atua como uma máquina abstrata organizando os elementos materiais e
semióticos que delineiam os contornos do que as vidas podem ser ou não ser,
estabelecendo as marcas que permitem identificar e avaliar quando um excesso de vida
pode se tornar um perigo potencial para o funcionamento do Capital.
No entanto, como Lundborg e Vaughan-Williams propõem, a leitura de Dillion e
Reid enfoca aspecto molar do problema, “referindo-se só a uma vida que pode ser
calculada e controlada de acordo com um padrão, sistema ou estrutura em particular” 35
e, portanto, ignorando as relações moleculares e as forças potenciais que residem na
materialidade das coisas.
Essa molecularidade foi expressa nos dias mais quentes da festa da Primavera,
quando o governo de Piñera ainda não tinha acabado de assimilar o impacto da explosão
social. Em novembro, o fluxo do movimento inicial já havia consolidado certos
repertórios de ação como a ocupação territorial por meio de assembleias em praças, algumas organizadas espontaneamente por grupos de vizinhos, e outras desenvolvidas
pelas máquinas políticas partidárias tradicionais e operadores ao nível do governo
municipal, Além disso, ocorreua irrupção da figura da “primera línea” (linha de frente),
grupos autoconvocados que tomaram a posição de choque direto com as forças
33 Department of Homeland Security (DHS) (2004). The National Plan for Research and Development in
Support
of
Critical
Infrastructure
Protection.
Disponível
em:
<
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/ST_2004_NCIP_RD_PlanFINALApr05.pdf >.
34 Dillon, M. e Reid, J. The Liberal Way of War. Killing to make life live. New York: Routledge, 2009, p.
130.
35 Lundborg, T. e Vaughan-Williams, N. Resilience, Critical Infrastructure, and Molecular Security: The
Excess of 'Life' in Biopolitics. International Political Sociology 5, 2011, p.377.
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repressivas durante as marchas a fim de protegerem o restante dos manifestantes. Foi
construido um mito anti-ideológico em torno da primera línea baseado na
transversalidade das demandas sociais de outubro, a ponto de obter a simpatia pública
de Raquel Argandoña – famosa momia (múmia) associada ao pinochetismo –, que disse
que tinha amigos na primera línea36.
Mas também como parte desse fluxo de autodeterminação territorial que surge
diante da situação crítica, produzem-se agenciamentos de máquinas sociais que
assumem uma posição defensiva da propriedade privada: os “chalecos amarillos”
(coletes amarelos). O meio digital de direita turbo-liberal El Líbero os caracteriza como
grupos de vizinhos coordenados pelo WhatsApp com o objetivo de conter o fluxo de
violência. Embora compartilhem as demandas sociais de outubro, assumem uma
posição ativa contra o que identificam como expressões destrutivas do movimento37.
Um amigo maconheiro confessou ter sido um chaleco amarillo por uma noite,
depois de uma reunião de vizinhos em que foram acordadas medidas de autodefesa no
bairro contra a possibilidade de que a onda de saques e violência nas ruas próximas,
concentrada nos supermercados, começassem a avançar em direção a eles. Ele não
podia ser contra o que considerava uma medida pragmática. Smoke of future fires. Mas
o que esse cara nunca faria na vida seria defender um supermercado como ocorreu em
Maipu, onde lojas de grandes cadeias como Lider/Walmart foram defendidas pelos
chalecos amarillos, atingindo e capturando saqueadores na presença destemida da
polícia38.
Os yuppie-cosplay de El Libero afirmam que a relação entre o mouvement des
gilets jaunes “originais” e os chalecos amarillos só são as roupas e seu modo de
organização. Mas eu não posso deixar de ver motoristas reclamando. Eu os vi a vida
toda. Olhando para mim com ódio através do para-brisa. Corpos precários cujos
cálculos diários de sobrevivência envolvem a leitura, compreensão e avaliação dos
sinais que se propagam pelas cadeias logísticas globais, como possíveis aumentos da
gasolina causados por conflitos internacionais. Vejo velhos taxistas que odeiam Uber e
Cabify, famílias proprietárias de pequenas lojas de roupa para mascotes, empresas
médias de distribuição de produtos agrícolas. E, também, vejo jovens motoristas do

36 Como você pode ver em: < https://www.youtube.com/watch?v=y-HxGMG2vNc >;
37 Ver: < https://ellibero.cl/actualidad/el-contraste-entre-los-chalecos-amarillos-chilenos-que-cuidan-suscasas-y-los-franceses-que-se-toman-las-calles/ >;
38 Ver: < https://www.24horas.cl/nacional/vecinos-expulsan-a-palos-y-patadas-a-saqueadores-ensupermercado-en-maipu-3679320 >.
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Uber pagando suas dívidas educacionais, e seus primos millenials hippies-nazistas
comprando esoterismo-marxista no AliExpress para revendê-lo no Instagram. Kaj tiel
plu.
Nenhum deles lhe dirá que a qualidade de vida que defendem é uma imposição
vertical de um regime governamental em suas vidas. Eles não lutam por uma bandeira
ideológica. Apenas pelo que consideram "próprio", o produto de seu trabalho. A dupla
dobra maniqueísta leva o conflito amigo-inimigo à leveza impassível dos circuitos
diários das pessoas, na defesa do que faz possível sua mera existência como cidadãosespectadores passeando pelas vitrines do mediascape. As infraestruturas críticas são os
pontos em que se torna visível a passagem do regime axiomático capitalista de seu
estado-fase social-democrático para seu estado-fase totalitário, não apenas porque são
os elementos mínimos que permitem a operação de Capital no território, mas pela
demanda e defesa que emerge da própria população. A retirada defensiva do Estado foi
experimentada ao nível do pavimento e o musculo, deslocando as zonas de exceção dos
confins (frontiers) do espaço político para o centro das cidades e da vida dos “nos,
chilenos”, e instalando limiares de indeterminação cuja resolução não se encontra num
soberano abstrato, mas nas demandas dos cidadãos sobre suas “próprias” vidas. É a
partir daí que avaliam o que não permite o desenvolvimento normal de sua existência,
reconhecendo os hostis nos sinais de alarme de uma possibilidade que é destruída, que
desaparece, ou que simplesmente para de funcionar. Porque, lembre-se, estamos falando
de coisas concretas, infraestruturas quotidianas. Isso ficou evidente a partir de
dezembro.
Esperava-se que a explosão social de outubro afetasse uma infraestrutura tão
relevante para a operação do Capital no território chileno quanto seu ecossistema
educacional, com suas instituições de venda de certificados, estratégias de
financiamento, ofertas de crédito, promessas de vagas de emprego crescentes para
técnicos de prevenção de riscos, e outras fraudes piramidais desse tipo. Sua posição
estratégica foi revelada infectando o fluxo de violência com uma temporalidade baseada
em critérios operacionais pragmáticos que qualquer dos “nós, chilenos” pode
reconhecer como válidos.
No final de novembro, os dias 6 e 7 de janeiro foram propostos como um prazo
realista para a Prueba de Selección Universitaria (PSU), depois de terem sido adiadas
duas vezes devido ao choque institucional. O deadline do cronograma de atividades de
inscrição e admissão em instituições de ensino superior foi definido como sendo 2 de
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março. Embora a primeira etapa burocrática só tenha sido totalmente resolvida em 5 de
fevereiro de 2020, devido à resistência levantada por estudantes do ensino médio, cujas
primeiras explorações críticas foram rapidamente recuperadas nos discursos e demandas
propagadas pelas cabeças falantes do CONES e da ACES 39.
Muitos eram caras adolescentes de afiliação anárquica difusa e espontânea,
atuando no tempo do eterno presente da raiva acumulada. Para aqueles, as ocupações de
edifícios públicos e a sabotagem foram a continuação da destruição criativa envolvida
no fluxo da violência popular que abriu com as pétalas da Primavera, avançando de
acordo com o programa tácito de não retorno à normalidade, “porque a normalidade era
o problema”. Por outro lado, os jovens de organizações com siglas fizeram o mesmo
que qualquer jovem de organização com sigla uma década antes, disciplinando o fluxo
de protesto estabelecendo uma demanda negociável da qual eles eram seus rostos. A
história não era nova. Ninguém aqui inventou ser jovem. Eu ainda lembro 2006:
crianças brincando em um aterro, sobre as futuras ruínas de uma casa, trocando pedras,
papéis e tesouras à luz do crepúsculo de um sábado à tarde.

Analepse
Durante a década do boom das exportações na América Latina (2003-2013)40,
nos dias do "consenso dos commodities"41, o governo de Michele Bachelet foi uma
versão populista moderada no horizonte de gastos sociais em comparação com os seus
homólogos latino-americanos. O preço histórico atingido pelo cobre nos mercados
globais gerou um enorme superávit fiscal, criando una situação paradoxal em que a
possibilidade de aumentar consideravelmente os gastos sociais tornou-se uma ameaça
para o governo, ao aumentar as demandas sociais além das estimativas iniciais do
ambiente em torno de Bachelet. Como propõe o professor Gárate, “havia uma
possibilidade real de uma onda de mobilizações sociais se as expectativas criadas pelo

39 São as siglas das organizações estudantis referentes do movimento, respectivamente Coordenador
Nacional de Estudantes Secundários e Assembléia Coordenadora de Estudantes Secundários. Bilz & Pap.
40 Para revisar os dados da "década do boom das exportações" na América Latina, o documento assinado
em conjunto por OCDE, CAF y CEPAL, Perspectivas para América Latina 2016: Hacia una nueva
asociación
con
China.
Disponível
em:
<
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39535/S1501061_es.pdf >.
41 Svampa, M. «Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva
Sociedad 244, 2013, 30-46.
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governo de Bachelet não fossem atendidas em pouco tempo” 42. Isso aconteceu muito
rapidamente. Entre abril e maio de 2006 houve uma grande mobilização de estudantes
do ensino médio em todo o país.
Embora sob o olhar materno do rosto-Bachelet a máquina estatal recuperou rapidamente
essa potência antagonista no estágio germinativo, criando novos axiomas que
permitiriam que a “demanda histórica” pela educação fosse incorporada como um mito
norteador do horizonte de desenvolvimento neo-extrativista, caracterizando um ponto de
abertura no estado-fase social-democrata.
É um fato. O ciclo de tensões sociais pela educação conseguiu forçar o
reconhecimento institucional de demandas sociais como a igualdade de acesso. Um de
seus efeitos foi a expansão exponencial das matrículas em centros de ensino superior e
técnico durante a década de 2005-201543. Como um camarada militante do Sul do Chile
resumiu para mim, a lógica estratégica para muitos foi: “Cobre + Reforma Tributária =
Educação”, o que implica uma “redistribuição do excedente” assumindo a centralidade
do Mercado Global na capacidade de “ação soberana” do Povo. Comparative
advantages e economia do gotejamento com rosto de mulher luchona. Naquela época de
ouro dos governos de ex-querda, os significantes eram tão vazios que a “gratuidade”
poderia ser facilmente experimentada como “dívida”.
É irônico. Um estranho triunfo do ciclo de mobilizações pela educação foi a
“gratuidade”, a demanda contida no próprio slogan com o qual o movimento foi
propagado e vendido pelo mediascape global através dos rostos juvenis de Barbie Stalin
e Giorgio Boric 44. Sor Bachelet incorporou a “gratuidade” tarde, em seu segundo
mandato e como item orçamentário do gasto público a partir de 2016, dando a
possibilidade de acessar o sistema de ensino superior sem dívidas às famílias
correspondentes a 60% da renda mais baixa. Mas o dinheiro do cobre ya era. Não foi

42 Gárate, M. De la elección al primer año de gobierno de Michelle Bachelet: ¿un fenómeno político con
fecha de expiración? Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2007. Disponível em: <
http://journals.openedition.org/nuevomundo/3538 >.
43 De acordo com os dados disponíveis em Kremermar, M. y Paez, A. Endeudar para gobernar y
mercantilizar: El caso del CAE. Documentos de Trabajo del Área de Institucionalidad y Desarrollo.
Santiago de Chile: Fundación SOL, 2019. Disponivel em: < http://www.fundacionsol.cl/wpcontent/uploads/2016/04/Estudio-CAE-2016.pdf >.
44 Esses são os nomes alquímicos com os quais alguns caras psicodélicos e outrxs pesquisadorxs
dissidentes na Interzona denominam os atuais deputados Camila Vallejos e Karol Cariola (Partido
Comunista), e Giorgio Jackson e Gabriel Boric (Frente Amplio), que durante as grandes manifestações
pela educação em 2011 cooptaram a atenção da mídia, transformando em rostos públicos do movimento e
concentrando o debate em torno das demandas dos grupos universitários de Santiago. Como são quase
iguais, a referência é um exercício de economia mnemotécnica que permite estabelecer algumas
diferenças mínimas (gênero e filiação partidária).
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uma mudança real no sistema educacional, mas um ajuste de mercado que permitiu
preencher sua oferta disponível via voucher com selo oficial do Estado45.
Realmente, grande parte do aumento das matrículas no ensino superior que
ocorreu entre 2005-2015 não foi no quadro de uma “educação pública” nem “gratuita”.
Como mostra o estudo de Kremermar e Paez, 70% desse aumento foram concentrados
em apenas 20 instituições pertencentes a grupos educacionais privados, como Laureate
International, Santo Tomás e Pontificia Universidad Católica. Um dos principais fatores
foi a implementação do Crédito com Garantia Estatal (CAE) durante o primeiro governo
de Bachelet, consistindo em um crédito concedido pelos bancos privados a instituições
de ensino superior para cobrirem e financiarem os estudos de alunos de famílias de
baixa renda, nas quais o Estado do Chile é fiador do pagamento sob uma lógica
subsidiária. As instituições mencionadas receberam 66,5% dos alunos que acessam o
CAE e 67,4% dos recursos que o sistema de ensino superior chileno recebe por esse
canal desde 2006. Grande parte disso é produzido por estudos universitários inacabados
e mercados de trabalho inexistentes, movendo dinheiro público diretamente para
empresas educacionais, o que, em qualquer caso, não cobre toda a dívida 46. Para muitas
famílias o sonho da educação dos seus filhos tornou-se o pesadelo da ameaça de
embargo.
Fim da Analepse
Fin a la P$U. Em 2004 eu tinha isso escrito na parede do meu quarto, ao lado da
minha cama. Em janeiro de 2020, na voz de Victor Chanfreau – rosto da ACES – a
demanda soa como seguidora histórica das épicas lutas pela educação, com frases feitas
há muitos anos. Mas, pelo menos como “reivindicação” no contexto pós-outubro 2019,
era pura merda adoçada. Os cidadãos-espectadores ficaram presos às imagens quentes

45 Muitos estabelecimentos acadêmicos provinciais –como a Universidad de Playa Ancha – deram sinais
de alarme sobre essa transformação trapaça, uma vez que a própria lógica de mercado predominante os
forçou a assumir o nicho de mercado dos setores empobrecidos, aumentando sua situação de dívida e
pressionando-os para terceirizar serviços ou vender –ou transferir?– parte de seus ativos e operações para
outras instituições com capacidade financeira para responder à demanda. Em outras palavras, nesses casos
a gratuidade de sor Bachelet pode até acelerar os processos de privatização da educação pública. Um
relatório interessante sobre isso em Segovia, M. La paradójica gratuidad universitaria que dejó el
Gobierno de Bachelet. 18 de diciembre, 2019. El Mostrador. Disponível em: <
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/18/la-paradojica-gratuidad-universitaria-que-dejo-elgobierno-de-bachelet/ >.
46 Kremermar, M. e Paez, A. Op. Cit. Os pesquisadores da Fundación SOL realizam uma análise
exaustiva com informações econômicas e dados estatísticos sobre o desenvolvimento do CAE, desde o
seu lançamento até dezembro de 2018. Uma das conclusões do estudo é que, com o CAE, os pilares da
acumulação por desapropriação do regime capitalista neoliberal são reforçados através do endividamento
relacionado ao acesso a um direito social como a educação.
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da violência juvenil, sem clicar no link da notícia em que se diz que a Lei 21.091, sobre
Ensino Superior – em vigor desde 2018 – indica que, em 2019, a PSU seria realizada
pela última vez.47
O processo de admissão na universidade operou como dispositivo de contenção
através do mediascape, concentrando o fluxo de violência e isolando o conflito em torno
de um segmento social específico, os “estudantes radicalizados”. Ocorreu uma
polarização entre as famílias dos cidadãos-espectadores que exigem o cumprimento do
serviço de avaliação e certificação, e escaramuças de estudantes que foram reduzidas
pelo governo a irrupções de “um individualismo raramente visto”48, diferenciando-os do
movimento social de outubro. Os chalecos amarillos reapareceram, agora como pais
dispostos a usarem a violência para garantir o futuro de seus filhos 49. Isso criou um
cenário favorável para avançar na agenda de controle social, sendo o conflito
rapidamente integrado pelas máquinas políticas oficiais que tiveram a oportunidade de
mostrar as vantagens de estabelecer o papel das forças armadas na proteção das
infraestruturas críticas do país50. Alguns pediram que os militares guardassem os
estabelecimentos de ensino.
Em 20 de janeiro, o projeto de lei para a proteção de infraestrutura crítica foi
aprovado no Senado, graças aos votos da oposição - democratas-cristãos e PPD. Isso foi
apresentado como um triunfo do governo. Nas palavras do Ministro da Defesa, o Chile
classificou-se como “os países mais avançados do mundo” em termos de segurança,
permitindo que as forças armadas assumam tarefas de defesa focadas no território “sem
estado de exceção, sem limitação dos direitos das pessoas”51. No final de janeiro, a
presença dos jovens líderes de organizações com siglas no mediascape deixou de ser tão

47 Ver: < https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-penultima-psu-las-dudas-sistema-la-reemplazara2020/416162/ >;
48 Essas foram as palavras da Ministra Secretária Geral de Governo, Karla Rubilar.
https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/psu/la-tercera-fue-la-vencida-psu-termino-el-proceso2019-con-la-prueba-de/2020-02-05/134853.html
49 Ver: < https://www.youtube.com/watch?v=yfcvcO1lqT4 >.
50 No breve contexto de mobilizações sociais em torno do PSU, a senadora pró-governo Carmen Gloria
Aravena, uma das autoras do projeto original, disse em entrevista à Rádio Universidad de Chile: “Hoje há
uma imensa porcentagem de crianças, mais de 200 mil jovens e suas famílias, que hoje não podiam
acessar um PSU da História. Na minha opinião, isso é sério, sério porque um direito é violado, um direito
que também implica estudos de um ou dois anos. Então, acho que, se tivéssemos essa lei aprovada, isso
nos permitiria ter outra história”. Ver: < https://radio.uchile.cl/2020/01/17/militares-al-resguardo-deinfraestructura-critica-la-desconexion-del-gobierno-con-las-prioridades-ciudadanas/ >.
51 Ver: < https://www.youtube.com/watch?v=zPSKfU08rsw >. As palavras exatas da rotina humorística
de Kramer foram “a saúde pública é uma das melhores do Sistema Solar. Qual é a piada? Para nós,
estamos cheios de parabéns nos livros de reivindicações do Compin. As pessoas nos amam”.
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virulenta quanto no início do mês, diminuindo a ponto da discussão pública aberta sobre
educação simplesmente se tornar irrelevante. Então chegou fevereiro.
No tradicional Festival de la Canción de Viña del Mar ocorreu um déjà vu com
alcances escuros. O imitador de voz e comediante Kramer zombou do Ministro da
Saúde, Jaime Mañalich, lembrando sua infeliz intervenção de novembro em um
programa matinal de televisão sobre a qualidade da saúde no país. Fiel à sua atitude
irreverente, o ministro respondeu ao comediante: “eu não disse que tínhamos o melhor
sistema de saúde do sistema solar, eu disse que possuímos um dos os melhores sistemas
de saúde do planeta Terra”52. Todos no país riram porque sabem que é uma mentira.
Riram taxistas que odeiam Uber e os millenials vendedores de bugigangas místicas no
Instagram. E Cecilia Morel e os alienígenas insurrecionais também riram. Também
riram minha mãe, o velho ex-mirista que vende livros, e a senhora paranoica no ônibus.
Todos riram, exceto os anarco-dadaístas, fiéis à sua atitude irreverente.
O interessante dessa intervenção é que ela ocorreu durante uma entrevista
concedida pelo ministro ao canal 24 Horas sobre as medidas adotadas no Chile em vista
do avanço mundial da Covid-19. A única coisa que ele poderia oferecer naquele
momento era avançar com o início da campanha de vacinação contra a influenza –
melhor que nada, há! – e projetar possíveis cenários de ação e disposição de recursos.
Principalmente ficções políticas para acalmar os nervos tensos dos cidadãos.
espectadores excitáveis. Vamos considerar que é 25 de fevereiro.
O ministro Mañalich não pode parar de mentir na câmera. Em resposta à pergunta
do jornalista sobre se a contingente Covid-19 afetaria o processo político em andamento
no país, ele responde que o governo deve fazer todos os esforços “para não limitar as
liberdades do povo consagradas na constituição”53. Uma semana depois, o primeiro caso
da Covid-19 em território chileno foi confirmado. Como disse o grande pensador
argentino “nos divertimos na primavera, no inverno queremos morrer”54.
O que é fato é que o ópio não cura a gripe, mas serve para espalhar o delírio
epidêmico.
(Continua...)

52 Para ler uma cobertura da perspectiva das "notícias de entretenimiento” ver:
https://www.chvnoticias.cl/vina360/manalich-corrige-imitacion-kramer-festival-vina_20200225/ >.
53
A
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íntegra
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https://www.youtube.com/watch?v=60cKxIXvmp8 >.
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As ruas sul-americanas persistem e anunciam o que virá
Salvador Schavelzon1
Tradução de Vladimir Sibylla Pires

Introdução

Os meses de outubro e novembro de 2019 trouxeram destaque político para as
ruas de vários países da América Latina. Na Colômbia e no Chile, os governos de
direita, que tinham acabado de ganhar as eleições encontraram fortes protestos que
iniciaram 2020 e continuaram até o anúncio da pandemia 2. Mesmo sem respostas que
estejam à altura da mobilização, os caminhos da imaginação política mostraram
capacidade para pensar o que antes era impensável.
Não se trata, neste texto, de especular sobre a desejada revolução a partir de
protestos díspares. Estes não abriram um cenário de mudança real ao virar da esquina. O
sistema é seguro, protegido por um controle que desafia as lutas como uma força
onipresente, em um plano distante das discussões de diferentes identidades políticas em
disputa pelo voto. As insurreições urbanas mostraram-se potentes num contexto de
neoliberalismo globalizado, onde o conflito com o capital não se reduz a fábricas e
percorre as metrópoles invadindo todos os espaços, sem tempo alheio à lógica da
valorização.
Embora ainda não saibamos para onde os protestos nos levam, nem quais tarefas
os precedem ou seguem, a forma geral da revolta da população parece encontrar um
espaço para a disputa. Ao mesmo tempo, até agora vemos que essas formas não minam
diretamente a força do sistema. Mas são a modalidade que tomou o protesto como um
caminho que pode ser constituído em possível ruptura, desde que encontre a forma a ser
mantida com consistência e magnitude, e assim forçar mudanças.
Neste texto, tentamos percorrer a situação sul-americana reconstruindo os
contextos de cada país, o que nos permite compreender onde estamos. Entre o avanço da
1

Antropólogo, professor da Universidade Federal de São Paulo.
Este texto foi escrito em fevereiro de 2020, antes da chegada da pandemia à América do Sul. Serve
como registro de um momento de novas perguntas que ficariam suspensas durante a conjuntura do covid19.
2
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direita, o retorno do progressismo e o movimento nas ruas, que nos coloca novas
questões, tentaremos descrever um momento especial, com algumas intuições sobre a
importância da luta autônoma que não esteja presa da lógica institucional, e a evidência
de que estamos em um novo momento político.
No Equador, o sucessor de Rafael Correa, Lenin Moreno, seu antigo vicepresidente, que se tornou um rival, enfrentou 11 dias de rebelião que reverteram
medidas impopulares, especialmente o fim dos subsídios aos combustíveis, que estavam
em vigor há décadas, como recomendado pelo FMI. Como no Chile e na Colômbia, a
objeção das ruas equatorianas não parece traduzir-se em apoio político para os
adversários. O correismo procurou entrar na arena de protestos sem sucesso3. As
organizações indígenas, com elevado protagonismo, deixaram claro que não queriam
nem Lenin, nem Correa. É difícil ver a solução naqueles que pouco antes
criminalizaram protestos e militarizaram territórios indígenas em busca de minerais para
empresas estrangeiras.
Em grande medida, uma indignação generalizada tem como elemento
constitutivo e unificador o desencanto com as alternativas políticas existentes e com
tudo o que o sistema representativo dos partidos tem a oferecer, ou seja, a continuidade
do neoliberalismo e um modelo de desenvolvimento e civilização marcado pela
exclusão e pelo individualismo. Crise de representação e política, sem horizonte de
mudanças ou alternativas em curso, nem aberta em qualquer direção. As décadas
passadas desde as ditaduras, o desapontamento político das experiências dos governos
democráticos, a ausência de um horizonte socialista, da alternativa comum ou viável,
significam que não há caminho, mas sim um vazio de respostas, o que não elimina o
problema, nem a necessidade de disputar desde onde seja possível.
Neste sentido, vale a pena pensar nos recentes surtos num longo ciclo de lutas
contra a globalização capitalista e na gestão neoliberal da crise, com semelhanças,
portanto, com os levantes, protestos e revoltas populares como a de junho de 2013 no
Brasil, o 15M de 2011 na Espanha e o Occupy Wall Street, junto com outros em todo o
mundo. Também a onda anterior, que inclui o aparecimento do zapatismo em 1994, a
batalha de Seattle, em 1999, as rebeliões indígenas e urbanas na Bolívia e no Equador,
ou dezembro de 2001 na Argentina. Protestos convocados por vários motivos, mas que

3

Cf.: Conaie tilda de 'oportunismo' a las declaraciones de Rafael Correa sobre fallecidos, heridos y
detenidos. El Comercio. Disponível em: < https://www.elcomercio.com/actualidad/conaie-correa-twitterdeclaraciones-manifestaciones.html >.
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rapidamente questionam toda a situação política geral, usando a internet e de forma
descentralizada, sem as velhas ferramentas da classe trabalhadora, nem o tradicional
alcance limitado das lutas sindicais. Uma desordem de explosão política que perturba a
normalidade e cria um encontro massivo nas ruas que quer mudanças e não se contenta
com pouco.
Apesar da centralidade que ainda tem a figura de Evo Morales, a atual crise
boliviana também pode ser lida como uma crítica política às instituições e ao governo,
na medida em que um elemento chave é a perda do apoio popular majoritário. A queda
de Morales começa com sua derrota no referendo de 2016 sobre a reforma, para tentar
uma nova reeleição. A direita ocupa o governo após 21 dias de protestos contra o
resultado das eleições, mas também não consegue construir apoio ou consenso para
garantir a estabilidade na prisão do poder político. As eleições convocadas para maio de
2020 abrem a possibilidade de um retorno do MAS, com um novo candidato a
presidente, ou o início de uma transição liderada por forças de centro ou de direita.
O confronto entre progressistas e antigos ou novos direitistas está em curso. Ele
é revitalizado na época das eleições e envolve muitos latino-americanos, especialmente
as classes médias altas e tradicionais, em torno das quais se joga todo o jogo midiático
da política institucional, e que vivem essa oposição como o quadro ao qual a política é
reduzida. Com a persistência da crise, a deterioração do poder de compra das classes
médias, a evidência de um poder político que não resolve a liberdade, a igualdade, a
melhoria que promete, mantém aberto um conflito que tende a promover uma situação
inflamável sem direção ou "projeto".
O progressismo e a esquerda governaram a maioria dos países da América
Latina na segunda metade da primeira década do século. O modelo de consumo e de
crédito, que se tornaria dívida e destruição territorial, ganhou o voto das classes médias
baixas para estas administrações, sem garantir serviços públicos de qualidade e acesso a
um bem-estar que definisse estes setores, foco da propaganda sobre o legado
progressista, como verdadeiras classes médias e não pobres de vida precária. Apesar do
apoio popular e da força institucional consolidada, pouco se pode dizer sobre mudanças
estruturais que afetam um modelo desigual de desenvolvimento e pacto com as elites,
que individualmente se beneficiaram de uma situação de crescimento econômico, sem
nenhuma renúncia a seus privilégios no acesso ao comando estatal da economia, com
favorecimento em obras de infraestrutura, contratos e outros benefícios. O avanço da
direita, que representa diretamente essas elites, não poderia ser alcançado sem uma
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deterioração do apoio popular a esses setores políticos de origem esquerdista, o que
mostra a dificuldade de mobilizar a população ou a base de apoio de uma forma
autêntica e verdadeira, além do voto eventual.
Na segunda década do século, vimos a confirmação da inviabilidade do
progressismo como um processo emancipatório. Voltaram os acordos bilaterais de livre
comércio, a militarização das favelas e territórios indígenas com recursos naturais, a
repressão e criminalização do protesto social, o desenvolvimentismo destrutivo e com
lógica de pilhagem, e não de distribuição. Não de soberania, mas de inclusão nas
relações capitalistas, no trabalho e na financeirização da vida, com dívidas e
precariedade. Em alguns países, onde a crise foi mais grave, o progressismo não hesitou
em aplicar fortes medidas de austeridade, sempre priorizando os mercados financeiros,
na distribuição dos recursos estatais. A combinação de neoliberalismo, controle social e
modelos de organização da vida pautados pelo capital não seria questionada ou
qualificada, embora, na verdade, existem diferenças com a direita no formato de política
pública, cultura e direitos humanos.
O que, nas reuniões do Fórum Social Mundial, no início do ciclo, foi o encontro
de uma militância inspirada no zapatismo, por um lado, e Chávez como promessa de um
possível caminho para além do neoliberalismo, estatal, por outro lado, hoje é sua versão
deteriorada, com um governo autoritário e de fome, na Venezuela, e uma disputa
partidária na região que abandonou a pretensão de mudanças estruturais. Os frutos do
zapatismo, ao seu turno, deram origem à luta pela autonomia em todo o continente, num
ativismo antiestatal, verde, feminista, pelo comum, que geralmente faz parte da cultura
da militância, que desenvolve mudanças nos costumes, sobre como comer, menstruar,
amar, e que é central e estratégica nas dinâmicas da revolta e do levante nas ruas,
instalado em nossa política de hoje, mas marginal, se não se conecta com a dinâmica do
trabalho, sua interrupção, e as maiorias exploradas em movimento.
Em um cenário instável, a direita de Mauricio Macri, que encerra os anos
progressistas, não consegue sua reeleição, na Argentina, diante de uma acentuada
deterioração econômica. No Brasil de Bolsonaro, as promessas de mão de ferro contra a
corrupção são desmanteladas em pouco tempo, diante de velhos e novos atores políticos
que já vêm com as velhas práticas de poder incorporadas. Sem os bons resultados
econômicos prometidos, embora sem uma crise econômica fora de controle pelo
capitalismo brasileiro, o apoio ao governo Bolsonaro ainda não entra numa curva
descendente de apoio, mas em conflitos internos perde o controle do partido político
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com o qual venceu as eleições, não assegura um apoio popular maciço, e, para disputar
a reeleição, dependerá exclusivamente da eficácia dos chavões retóricos que mobilizam
os eleitores convencidos pelo raciocínio conservador. Na Colômbia, a cumplicidade do
governo Duque com um projeto de morte e guerra não declarada contra aqueles que
lutam é inegável, e as mobilizações acompanham a deterioração do seu apoio.
O retorno às ruas não anuncia uma crise do sistema, mas abre um momento de
indefinição. A falta de respostas coexiste com a presença de líderes midiáticos, atores
políticos inevitáveis, ao mesmo tempo depositários de devoção e denunciados como
corruptos ou totalitários. Evo Morales, Cristina Kirchner, Inácio "Lula" da Silva
ocupam lugares semelhantes, perseguições, centralidade midiática nos momentos de
redefinição do poder, uma base eleitoral garantida, mas também a maior percentagem de
votos negativos e considerável perda do apoio de outrora. Contra eles, os adversários
crescem mais, muitas vezes favorecendo o caminho para os líderes personalistas de
direita, em diferentes países.
Um eixo de oposição esquerda-direita, ou mais propriamente neoliberalismo
com tintas sociais progressistas, de inclusão, contra um neoliberalismo econômico com
política social conservadora, liberal na economia e conservadora nos costumes, como
diz a direita no Brasil e em outros lugares. Não há perspectivas de uma nova esquerda,
ou um projeto pós-neoliberal que possa ser mostrado como uma alternativa de dentro do
jogo institucional. De fora, além de lutas defensivas e vitórias ocasionais, não há um
tecido consistente organizado que ameace o status quo.
As ruas são, em grande parte, lidas e vividas como oposição aos governos. Mas
não se resumem a isso. Outro eixo opõe-se à representação, aos partidos e aos
candidatos que compõem esse cenário de ideias, com uma política que não acredita que
o sistema dependa do teatro institucional-eleitoral. Neste plano, torna-se visível a
dimensão da governança neoliberal, assim como uma conflitualidade que envolve um
capitalismo em mudança, que coloca o trabalho em outro lugar, entendendo suas
características de valorização desorganizada, dependendo da logística, impondo um
modo precário e não conectado com as forças políticas tradicionais.
Se olharmos para esta sensibilidade política não-neoliberal e não-institucional
partidária, que se opõe ao que existe sem propostas ou formas organizativas com
lideranças ou mensagens unificadas, mas que procura horizontes e atua de forma
imprevisível, entendemos uma marca autônoma que encontra uma presença importante
na política atual, em oposição, ainda que também com articulações eventuais possíveis,
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com a lógica populista, ou de esquerda estatal, progressista, nacionalista ou socialista.
Neste sentido, é compreensível que o PT do Brasil, com o próprio Lula da Silva e seu
candidato, ex-prefeito de São Paulo em 2013, entenda os dias de junho de 2013 com um
sinal conservador e os imagine como parte de conspirações imperialistas 4. Estes
protestos surgiram com os governos progressistas, tais como o 15M espanhol. A
heterogeneidade dos protestos dá origem a um sentido oposto ao da esquerda, ou a uma
ambiguidade que pode ter um sinal político indefinido.
Na busca de horizontes, as lutas colocam no centro as questões ambientais,
indígenas e de livre comércio com impacto nas economias locais, na territorialidade, no
comunitário e na autonomia das formas de vida possíveis ou resistentes, não só rurais ou
da selva, mas também urbanas, centradas na vida, na água, na terra, como acesso ao solo
e à habitação. Também contra o trabalho, ou reapropriação de trabalho feito para outros.
Esta "agenda" que, na realidade, se refere a imaginários e modos de existência e tende a
afastar-se das "agendas" da esquerda populista ou estatal, estão também na forma de
estilos de vida, consumo, individualismo, competição e a mercantilização da vida.
Há alguma absorção desta política em alguns quadros progressistas,
especialmente quando deixam o poder, ou as esquerdas militantes e "críticas" que, no
entanto, não se emancipam das linhas políticas da esquerda maioritária. O que é
especialmente importante, porém, é não abrir portas para essas agendas, que a esquerda
institucional sabe que se opõem ao projeto político que eles assumem como inevitável.
Nos próximos anos, porém, veremos algum espaço para que lutas antimineiras nos
Andes, pela água na Colômbia e em outros países, pela selva e povos indígenas na
Amazônia e em outros lugares ganhem algum apoio da esquerda fora do governo,
quando os governos são conservadores, mas também indiferença ou ataque quando a
esquerda estiver no poder.
No governo, a esquerda e o progressismo oscilaram entre dois lugares. Por um
lado, a forma democrática e liberal, com política partidária orientada para ocupar as
instituições e, uma vez nelas, governar sem quaisquer medidas distributivas que
questionem as elites, sem assumir uma violência dos de baixo, sem aumentar os
impostos ou afetar o poder econômico concentrado. O progressismo neoliberal ou o de

4

Cf.: ROCHA, Lucas. Lula acusa EUA de promover manifestações de Junho de 2013 com o objetivo de
derrubar Dilma. Revista Forum. Disponível em: < https://revistaforum.com.br/politica/lula-acusa-euade-promover-manifestacoes-de-junho-de-2013-com-o-objetivo-de-derrubar-dilma/ >.
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adequação ao poder sem tensão ou consideração5. A outra posição se alinha com uma
esquerda autoritária, não liberal, seja porque revive formas ditatoriais clássicas no poder
nacionalista ou conservador latino-americano, seja a partir das tradições de um
socialismo de Estado, de uma esquerda vertical e desenvolvimentista, não democrática.
Ambas alimentam mitos de mudança, com piscadelas às massas (contra a oligarquia e as
elites), que depois aparecem como justificação para uma ocupação pouco republicana
das instituições. Em ambos os casos, são tendências que vividas sem uma ruptura real
com o poder econômico, geralmente favorecendo novas elites e sem realmente liderar
um projeto emancipatório.
A segunda tradição ou tendência, mais desordenada, heterogênea e com
elementos populares em sua composição, propõe realizar mudanças a partir do Estado e
é fonte de gestos importantes do kirchnerismo, medidas concretas na Venezuela, ou
políticas sociais na Bolívia e no Brasil que são continuadas por novos governos, porque
seu sentido imediato é eleitoral. Se uma esquerda é liberal, a outra se aproxima do
nacionalismo e sem mudanças profundas, mostra uma rápida adequação às piores
práticas do poder, o que determina, após a sua saída, toda uma dimensão política
resolvida judicialmente.
A seguir vamos apresentar a situação no Brasil, Bolívia, Argentina e Chile, com
suas nuances que permitem completar um panorama parcial sobre a política sulamericana. Na Argentina, vemos um retorno do progressismo, com uma figura que não
está fechada para chamar toda a família peronista no poder, os pactos com empresários
e a busca de um capitalismo sem choques ou gestos populares abruptos, o que
caracteriza a juventude peronista que assume continuidade com o peronismo socialista
dos anos 1970. O triunfo de Alberto Fernández, que se definiu como um "liberal
progressista"6 com Cristina Kirchner como vice-presidente, mostra que a chegada da ala
direita ao poder não estabelece um período definitivo. A estratégia de tirar Cristina do
primeiro plano, acuada por casos judiciais que poderiam tê-la levado à prisão durante a
campanha, e a busca de um candidato para neutralizar esse voto negativo, foi a solução
que não pôde ser encontrada na Bolívia, e gerou a crise política que levou à renúncia de
Evo Morales. Foi também uma dificuldade no Brasil, com a gestão insatisfatória da
5

Cf.: FRASER, Nancy. Trump o el fin del neoliberalismo progresista. Disponível em: <
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=221955 >.
6
Cf.: Alberto Fernández: el peronista que se declara liberal progressista. El Observador. Disponível em:
<
https://www.elobservador.com.uy/nota/alberto-fernandez-el-peronista-que-se-declara-liberalprogresista--201910281123 >.

232

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
Dilma Rousseff do ponto de vista do próprio partido, como um fator que ajudou na
derrota.
Após o impeachment e a prisão de Lula, a situação no Brasil é oposta à da
Argentina, anunciando uma possibilidade para vários países da região. A derrota do
progressismo vem com o aparecimento de um novo líder com apoio popular, desta vez
da direita. A falta de uma decolagem da economia, o desencanto político generalizado
que leva a população a uma vida quotidiana distante das questões políticas
institucionais, marca um contraste com a mobilização de argentinos, bolivianos e
chilenos, onde se respira política em praticamente qualquer conversa. Bolsonaro tirou
da esquerda o lugar da indignação politicamente canalizadora.
Direita obscurantista, neoliberal, militarista no Brasil; progressismo neoliberal,
de exploração mineira, mas políticas de direitos humanos e de inclusão na Argentina; e
impasse no Chile e na Bolívia, sem solução eleitoral no primeiro, e com a promessa de
uma Assembleia Constituinte que, para muitos, e olhando para a experiência da Bolívia,
só parece adiar o problema. Horizonte eleitoral para o retorno do Movimento para o
Socialismo (MAS), na Bolívia, mas sem Evo Morales e com uma direita que, sem ser
lenta ou preguiçosa, já está exercendo o poder.
A seguir, percorremos as situações recentes desses países como peças de um
quadro político latino-americano comum, que está em movimento, passando por
mudanças traumáticas, fim de ciclos e reconfigurações que nos permitem compor um
mapa político de dificuldades e algumas possibilidades.

Brasil
O processo brasileiro teve um ponto de viragem em junho de 2013. Até então,
havia hegemonia política do Partido dos Trabalhadores, embora deva ser esclarecido
que nunca obteve a maioria no Congresso e desde o primeiro governo, quando não
conseguiu criar uma base de apoio automática, com o escândalo do Mensalão (subornos
mensais a políticos de diferentes forças para garantir esse apoio). Sem esse apoio, o PT
fechou uma aliança mais cara em termos políticos, formando um acordo de cogoverno
com o PMDB, partido que nasceu como oposição autorizada durante a ditadura (quando
os demais partidos foram proscritos) e que se tornou um recipiente de líderes regionais,
linhagens do poder e candidatos do sistema, com mandatos compráveis e espaço para
investir economicamente na eleição de um banco ou de um prefeito em algum lugar do
país.
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Essa aliança com Dilma Rousseff resultou no acordo eleitoral que levou Michel
Temer à vice-presidência do Estado e à presidência do Congresso, para dois mandatos
(2010-2014, 2014-2016), sendo o segundo interrompido por impeachment, deixando o
governo nas mãos do partido até então aliado, que realizaria um governo conservador,
embora sem grandes interrupções no que havia sido estabelecido até então.
Sem uma maioria própria, num sistema misto entre presidencialista e
parlamentarista que exige pactos, o PT teve popularidade perante a sociedade e
capacidade de liderar uma linha política, que era a progressista. O PT, nascido como
uma ferramenta dos trabalhadores contra a ditadura, em defesa de seus interesses de
classe, e uma expressão de uma esquerda que tinha a revolução brasileira como
horizonte, mas acabou administrando o capitalismo brasileiro em tempos de
crescimento e prosperidade. Os bancos do Brasil foram os que mais ganharam na
história mundial recente, o Estado transferiu recursos incomensuráveis para grandes
empresas, os empresários amigos do poder construíram fortunas e, com créditos
estatais, expandiram-se criando grupos monopolistas ou multinacionais, com negócios
facilitados pelo governo.
Durante os anos do PT, houve uma expansão das universidades e do sistema de
saúde gratuito, mas isso esteve longe da revolução na educação e na saúde necessária
para que o país tivesse serviços de qualidade à disposição de todos. Em vez disso, os
recursos do país seguiram a lógica de um poder político subordinado aos mercados. O
Estado brasileiro também liderou a missão de paz no Haiti, que serviu de teste para mais
tarde desenvolver, no Rio de Janeiro, uma ocupação militar das favelas, a partir da
lógica do controle da pobreza com métodos militares. O encarceramento expandiu-se e
as mortes violentas atingiram números de países em guerra 7. Apesar da retórica do
governo, que falava de dezenas de milhões de pessoas pobres terem acesso à classe
média, a inclusão social permaneceu no nível de consumo sentido pelas classes
populares, com a compra de carros, eletrodomésticos, construção civil, com um
posterior alto nível de endividamento.
Dez anos de governo desde 2003, quando Lula da Silva tomou posse, formam o
período a que agora se refere como lulismo: crescimento com inclusão, enquanto a
governança neoliberal traria lucros sem precedentes para o setor financeiro, numa
matriz de capitalismo exportador que encontraria, como em toda a região, enormes
7

Cf.:
Violência
Brasil.
Wikipedia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_no_Brasil >.

Disponível
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receitas do agronegócio, da mineração e de outros recursos naturais. Em 2010, Dilma
Rousseff, sua ex-ministra de Minas e Energia, e mais tarde Chefe da Casa Civil, uma
espécie de ministra articuladora, assumiu o PAC, Programa de Aceleração do
Crescimento, responsável pelas obras em todo o país, incluindo a controversa barragem
de Belo Monte, cujas empresas concessionárias financiariam as próximas eleições e que
é um monumento de destruição e hoje ameaça um grande rio, depois de ter destruído
para sempre a vida das comunidades tradicionais e dos povos indígenas deslocados de
seus territórios. O trabalho seria um símbolo da destruição, do custo e da falta de
retorno e funcionalidade8.
Em 2013, o aumento de vinte centavos de Real no preço do transporte urbano
desencadearia uma revolta popular em centenas de cidades que mostraria o
descontentamento latente. Começaria em São Paulo, governada por Fernando Haddad
do PT, mas se espalharia por todo o país. A oposição a uma causa dependente de várias
administrações em todas as grandes cidades mostraria uma rejeição de toda a classe
política, nas suas várias administrações, com repercussões nacionais, o que expressava
um desgaste do PT, mas que não se limitava a ele, era generalizado. A lógica dos
protestos foi de expansão sem direção, permitindo a adesão de setores diversos e
heterogêneos, com diferenças expostas e sem síntese ou direção unificada. A esquerda
saudou esses protestos, mas hoje se fortalece a opinião de que eles favoreceram a
chegada ao poder de Bolsonaro, encontrando antes a ideia de que eles foram
manipulados e de direita9.
Em 2014 a Copa do Mundo viria, deixando um lastro de corrupção para a
construção de mega estádios em estados de governos aliados, um perdão fiscal à FIFA,
em linha com a política nacional de transferência de recursos para os maiores
empresários, juntamente com a ideia de que a crise seria resolvida apoiando grandes
empresas com recursos estatais, com perdão da dívida (notadamente na expansão da
fronteira agrícola), empréstimos bilionários para empresas líderes que procurariam se

8

Cf.: PINTO, Lucio Flavio. Belo Monte vai Quebrar. Amazônia Real. Disponível em: <
https://amazoniareal.com.br/belo-monte-vai-quebrar/ >.
9
Cf.: ROCHA, Lucas. Lula acusa EUA de promover manifestações de Junho de 2013 com o objetivo de
derrubar Dilma. Revista Forum. Disponível em: <
https://revistaforum.com.br/politica/lula-acusa-eua-de-promover-manifestacoes-de-junho-de-2013-com-oobjetivo-de-derrubar-dilma/ >.
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tornar multinacionais, com uma expansão de empresas de construção, alimentos e
minerais para a África, América Latina e o mundo10.
O governo procuraria recuperar terreno perdido com uma mensagem de unidade
e força da nação levada pelo futebol e por um Brasil que se mostrasse ao mundo como
uma potência, e assim começasse a ser reconhecido. A derrota do Brasil por 7-1 na final
da Copa do Mundo é um erro de cálculo em que os estádios se tornaram locais onde a
classe média alta, com bandeiras brasileiras, assobiava a presidenta que, por outro lado,
prendia ativistas contrários ao evento que deixou um legado de despejos, proibições de
venda ambulante, corrupção e chauvinismo11.
O PT estava a contar as horas, mas não sabia. Depois da Copa do Mundo, Dilma
ainda seria reeleita. O dinheiro da campanha viria da peça mais destrutiva que se possa
imaginar. Dilma venceu apelando à urgência de parar a direita (do PSDB, Aécio Neves)
e conseguiu mobilizar uma elevada percentagem de votos críticos de Dilma, que foi
chamada a impedir um governo de ajuste e corte de direitos. Pouco depois de tomar
posse, com um ministro da economia que tinha participado na formulação do programa
da oposição (o banqueiro Joaquim Levy), Dilma iniciaria um forte ajuste de austeridade,
cortando direitos numa política que faria a economia encolher.
Derrotada nas urnas a direita tradicional, liberal, mas de origem socialdemocrata,
foi ativada a mobilização e reorganização das forças políticas contrárias ao PT, que
terminaria com a eleição de Bolsonaro. Em 2015, chegariam protestos maciços pedindo
o impeachment de Dilma, que teria uma taxa de aprovação inferior a 5%, segundo
pesquisas de opinião a respeito, e perderia o apoio do Congresso, incluindo o PMDB,
que em março posicionaria Temer, suspendendo Dilma em um julgamento político. O
PT falaria de um golpe, por faltar um crime claro de responsabilidade na acusação
necessária para iniciar o processo de impeachment que duraria alguns meses. Apesar da
força da narrativa política, nas eleições municipais pouco depois, o Partido dos
Trabalhadores voltaria a construir alianças eleitorais com a oposição do PMDB que o
traiu, votando pela remoção de um governo do qual Temer era o articulador político. O
partido mostraria sua vocação como partido de poder, radicalizando seu discurso, uma
vez fora do governo, mas com uma lógica distante da mobilização, impossível para
10

Cf.: LUPION, Bruno Lupion. Como empresas apoiadas para virar 'campeãs nacionais' quebraram ou
entraram
na
mira
da
Lava
Jato.
Nexo
Jornal.
Disponível
em:
<
www.nexojornal.com.br/expresso/2016/07/04/Como-empresas-apoiadas-para-virar-campe%C3%A3snacionais-quebraram-ou-entraram-na-mira-da-Lava-Jato >.
11
Cf.: SCHAVELZON, Salvador. Mundial para Quien. Revista Anfibia, 2014. Disponível em: <
http://revistaanfibia.com/ensayo/mundial-para-quien/ >.
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movimentos que se haviam tornado dependentes dos fundos estatais. O partido
procuraria polarizar o eleitorado, mantendo presença institucional com alianças com os
partidos do sistema, e gestões regionais persistindo no consenso neoliberal e até
conservador12.
A partir da mídia progressista na América Latina, a situação no Brasil era
totalmente desinformada. Nos jornais lidos pelos progressistas, as colunas de opinião
construíram um apoio homogêneo de esquerdas oficialistas e de antigos dissidentes.
Fora do Brasil, a falta de apoio que o PT obteve da sociedade em face do impeachment
de Dilma e da prisão de Lula foi distorcida. Os mais de um milhão de membros do
partido não se mobilizaram e nem os bairros populares nos quais obteve eleitores no
passado. A mídia progressista também não deu a seus leitores elementos importantes
para entender os processos judiciais aos quais Lula e outros líderes do PT foram
submetidos, incluindo as denúncias de empresários e políticos onde a promiscuidade de
poder com empresários e grandes empresas contratadas pelo Estado se tornou evidente.
O governo de Bolsonaro chega com ressonância13, devido ao radicalismo
reacionário de seu discurso, que funciona como chamariz de atração politicamente
incorreta, enquanto reforça a ordem e avança contra os direitos. No poder, o
bolsonarismo atenderia os setores econômicos, do agronegócio, dos bancos com mais
rigor e sem ambiguidades, inclusive avançando contra as organizações sindicais, e sem
encontrar resistência. A desmobilização mostra apatia, concentração numa política
eleitoral e mediática dos líderes, que aceita como normal um novo governo que no
campo político não consegue construir uma base de apoio leal, nem forças partidárias
que garantam o seu sustento. Sem uma oposição organizada, Bolsonaro será capaz de
ser reeleito, enquanto os slogans de enfrentar o fascismo não conseguem adesão ou
mobilização contrária.
A aposta de Bolsonaro é de destruição institucional, desmantelamento, avanço
contra tudo o que impede os negócios, abrindo sempre que possível uma disputa com os
símbolos da esquerda, por exemplo em política cultural, defesa do meio ambiente ou
direitos trabalhistas. Há algo de desgoverno como princípio da forma de governar de
Bolsonaro: tornar o Estado cúmplice em crimes e abusos que ele deveria controlar. A
12

Cf.: Na Bahia, governada pelo PT, já são 83 escolas militarizadas. Esquerda Diário, 19 de dezembro
de 2019. Disponível em: < http://www.esquerdadiario.com.br/Na-Bahia-governada-pelo-PT-ja-sao-83escolas-militarizadas >.
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agenda de Bolsonaro é a de banqueiros, empresários do agronegócio, pastores
evangélicos, forças de segurança. Esse poder já era atendido em suas reivindicações
pelo PT, Dilma não recebia vítimas da violência policial, líderes ruralistas eram
recompensados com cargos ministeriais e o perdão da dívida pelo desmatamento,
ajustes e reformas trabalhistas mais suaves eram iniciados, mas na mesma direção. Não
havia, no progressismo, oposição política real ao que está agora no poder. Temer, e mais
tarde Bolsonaro, radicalizam essa direção, anulando qualquer contrapeso ou
ambiguidade interna que pudessem retardar a marcha nessa direção.
No contexto latino-americano, o bolsonarismo se apresenta como uma
possibilidade que se situa na ruptura da representatividade, no contexto de crise e junto
com o fracasso e a derrota da esquerda. O projeto que defende é o neoliberal, mas
politicamente articulado de forma a superar as dificuldades políticas do neoliberalismo.
É uma resposta diferente ao mesmo problema que as ruas apontam: a insuficiência das
instituições, a deterioração das condições de vida, o descrédito na política. Mas se as
ruas buscam algo além do neoliberalismo, o bolsonarismo o implementa como força
estatal que intervém facilitando negócios, conectando estruturas políticas com
dinâmicas de cartel e mobilizando agendas conservadoras articuladas por setores das
forças de segurança, igrejas pentecostais e grupos anticomunistas ou de poder local,
como redes mafiosas que, como o uribismo e o fujimorismo, buscam o controle
conservador da sociedade e do Estado.
Onde parece que a pilhagem é a única norma que organiza as práticas, a
associação com milícias e proprietários de terras deixa a ideia de que o plano do
governo é que as empresas assumam o controle, mesmo onde isso vai contra a lei, como
na destruição da Amazônia, com o roubo de madeira, a mineração ilegal e o avanço da
fronteira agrícola, protegidos agora pelo Estado. Não se trata de uma ditadura a impor
uma lei dura, mas sim o livre arbítrio do lucro excessivo, combinado com mudanças
legislativas que tornam a economia mais flexível e eliminam direitos.
A esquerda, nesse contexto, parece incapaz de sair do seu modo de operação
anterior. O repúdio generalizado ao bolsonarismo transforma-se numa expressão
cultural de cumplicidade progressiva, mas não numa organização, mobilização ou
desobediência ao Estado que comanda. A figura de Lula da Silva, como um messias
antibolsonarista, é apresentada como um limite para a construção de uma esquerda
antissistema. Pelo contrário, a esquerda se ampara na Constituição (redigida pelas
elites), na democracia e nas instituições de ordem.
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O choque Bolsonaro neutraliza o Partido dos Trabalhadores, que perde a
máquina estatal, ganha apoio antibolsonarista, mas se esbate sem ser mais administração
viável, opção de governo, ou esquerda de luta e resistência, lugar abandonado com a
chegada ao Estado, junto com uma constelação de sindicatos e movimentos sociais que
depois de ter acessado o financiamento estatal não encontra um caminho de volta às
ruas. A esquerda dissidente do PT, que durante anos representou uma posição crítica,
também não voltou a protestar, antes se assimilou ao lugar de gestão, com a perspectiva
de substituir o mesmo papel que ocupou a esquerda estatal agora deslocada, mas com a
difícil situação de ainda viver com ela e concordar com a maioria das posições, fora do
contexto político em que nasce e sempre existiu.
Olhando mais para a Argentina de Alberto Fernandez do que para o Chile do
levante contra o modelo, a esquerda lamenta sem tentar uma renovação, sem encontrar
uma forma de funcionar longe das instituições, seja na construção do poder territorial
autônomo ou na organização social de luta e resistência contra o sistema. A deterioração
política e a ameaça concreta de virada à direita reinstauram Lula da Silva como o
principal adversário, sem que os equilíbrios críticos da sua experiência no governo
possam ser retomados.

Bolívia
A chegada de Evo Morales ao governo, após as eleições de dezembro de 2005,
reorganizou o sistema político boliviano. O apoio inédito mostrava que não seria no
jogo eleitoral tradicional que as forças deslocadas da democracia boliviana recuperariam
o espaço perdido. A agenda da autonomia regional (dos departamentos), promovida
pelo poder tradicional de Santa Cruz, adequava-se a essa nova necessidade dos setores
deslocados do poder político e econômico. Enquanto os velhos partidos - MNR, MIR,
ADN – retiravam-se ou desapareciam porque não podiam manter sua personalidade, a
oposição se organizava em PODEMOS, com quadros da direita de todo o país, mas com
o comando a partir de Santa Cruz e da Media Luna, onde conquistaram os governos e
havia espaço para conquistar uma base social.
Embora fosse uma agenda anterior à chegada do MAS, que já havia se mostrado
capaz de mobilização durante o governo de transição de Carlos Mesa, a demanda por
autonomia tornou-se uma disputa estratégica no tempo do MAS. Antes de ver a sua
capacidade de bloquear a Assembleia Constituinte e ameaçar o próprio governo, era
uma agenda perfeita para um bastião da oposição com capacidade eleitoral nacional
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limitada. O considerável aumento dos recursos econômicos derivados das descobertas
de gás em anos anteriores deveria ser controlado regionalmente, ao contrário de uma
estrutura organizacional unitária do país, que agora seria comandada por um partido
formado por sindicatos camponeses. Era uma agenda para uma oposição retirada à
região, mas também uma agenda que permitiu mobilizar a população da Media Luna,
sem identificação com o novo governo nacional. A disputa política partidária deixava,
para trás, as velhas identidades e se desenvolvia em um novo campo de forças.
Até a reeleição de 2009, após a aprovação da nova Constituição, o que impedia
que a direita com poder de mobilização recuperasse o controle do governo era
fundamentalmente o apoio eleitoral maciço de Evo Morales. Em 2008, depois que a
Media Luna iniciou um processo de desconsideração do Estado central, com referendos
departamentais autoconvocados que aprovaram a autonomia de fato, um referendo
revogatório no qual Evo Morales ganhou por 67,4% permitiu neutralizar a oposição e
consolidar o poder nas mãos de Evo Morales, A nova Constituição foi aprovada pela
oposição e pelo Congresso, embora tenha incorporado boa parte das exigências da
oposição e todos os seus vetos, incluindo o que proibia a reeleição por tempo
indeterminado.
A esquerda precisa mais do que a direita para governar. Precisa de um apoio
inquestionável. E o MAS era um partido da esquerda, com quadros desta origem. Foi
até uma tentativa de superar a forma partido, com o modelo de partido-movimento, com
candidatos escolhidos pelas fileiras dos sindicatos camponeses de todo o país. Haveria
também "convidados", e homens de poder que fariam parte do governo. Mas o
deslocamento dos partidos anteriores foi um movimento feito a partir da sociedade, com
uma ferramenta política que de fato expressava as demandas que tinham surgido nas
lutas e nas ruas. É por isso que só seria bem sucedido se mantivesse o apoio
democrático da maioria.
Logo o partido MAS sofreria mutações, tornando-se uma entidade centralizada,
em torno dos quadros do governo, não do partido ou dos sindicatos que o compõem, e
com agendas que não seriam as das ruas. O projeto seria apoiado em publicidade e em
marketing eleitoral convencional, e as agendas nascidas das lutas sociais seriam
substituídas por mensagens destinadas a convencer a classe média urbana. Isso refletiria
ou acompanharia uma incorporação contínua nas fileiras partidárias (ou de candidatos a
cargos governamentais) de celebridades, atores da política tradicional com apoio
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clientelista nas regiões, ao mesmo tempo em que iam se perdendo os apoios iniciais de
organizações sociais, da juventude e de sensibilidades antissistema.
Juntamente com a consolidação do poder e a aceitação da máquina eleitoral, o
controle da justiça e outros poderes, o governo buscaria aliados empresariais e
fortaleceria os laços com a oposição dos primeiros anos de governo, o setor pecuário e o
agronegócio do Oriente. Seria uma aproximação por interesse mútuo, abruptamente
interrompida quando, no contexto da denúncia de fraude eleitoral, após as eleições de
outubro de 2019, o comitê de Santa Cruz, próximo ao setor empresarial, embora
liderado por outros setores, retomaria com Camacho, a liderança dos protestos nacionais
contra o MAS, que surgiram em todo o país de forma espontânea e ideologicamente
transversal.
O caminho adotado pelo MAS nesses anos estava alinhado com o do
progressismo em toda a América do Sul: políticas sociais, aumento do consumo
popular, promoção do desenvolvimento extrativista junto aos investidores internacionais
e administração das receitas de hidrocarbonetos. Políticas econômicas de longo prazo
estariam de acordo com as necessidades do agronegócio, da mineração em larga escala,
não da reforma agrária, nem da reestatização, muito menos da descolonização do
Estado, que estava fora da agenda e do horizonte. O governo do MAS faria uma política
de intervenção e propaganda baseada na chegada direta com títulos e doações a
pequenas cidades. A política indígena, plurinacional de Buen Vivir, que permeou a
constituição, ficaria para trás com uma identidade desenvolvimentista e soberana, que,
no entanto, não faria muito mais depois de maio de 2006, quando por decreto as
retenções às companhias de petróleo e gás seriam aumentadas de 50% para 81%, base
da boa cobrança nos anos seguintes.
Sem grandes transformações, mas com relativo sucesso em alcançar a classe
média baixa e sem choques económicos de outros países, com base no colchão do gás, o
governo do MAS cairia por razões políticas e não econômicas. O calcanhar de Aquiles,
do qual a oposição saberia tirar proveito, seria a incapacidade de resolver a sucessão
pós-Evo Morales dentro do MAS. Ninguém jamais saberá se uma renovação na
candidatura presidencial do MAS feita a tempo teria permitido a continuidade, com um
poder que se mostrou com pés de barro. Embora um retorno seja possível a curto prazo,
mesmo com renovação interna, devido ao apoio que mantém e à falta de unidade e
liderança unificada da oposição, a demissão de Evo Morales em 11 de novembro, e seu
posterior exílio, criticado desde baixo na Bolívia, parece ser um fim, com a aceitação da
241

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
derrota. Apesar da retórica inflamada e da denúncia do golpe, a aceitação do cenário
eleitoral e do novo governo, mesmo com os votos da maioria parlamentar do MAS,
parece anunciar esse destino. Assim, um novo ciclo começará na reconversão do MAS
em um partido de poderes locais e oposição.
O levante contra Evo Morales em outubro e novembro de 2019 ocorreu então no
contexto da insistência em concorrer a uma segunda reeleição (no âmbito do Estado
Plurinacional), proibida pela Constituição e rejeitada em um referendo sobre a reforma
constitucional promovido pelo governo do MAS em 2016. A popularidade de Evo
Morales nas eleições anteriores vinha se deteriorando e a fragilidade jurídica que
permitiu a candidatura, em uma decisão questionada pelo Tribunal Constitucional sob
pressão política, não impediu a agitação que gerou protestos generalizados em todas as
cidades uma vez interrompida a contagem eleitoral, com posterior radicalização muito
considerável da tendência estatística da diferença entre os votos, o que gerou suspeitas
de fraude e levou o governo a convocar uma auditoria da OEA.
Esses protestos unificaram o desgaste político pronunciado após o referendo,
cujos resultados Evo Morales não aceitou realmente, argumentando o recurso da
oposição a notícias falsas. Quando a OEA recomendou a repetição das eleições, o cerco
começou a fechar-se contra o governo. Houve fortes mobilizações desde 21 de outubro,
Santa Cruz estava em greve cívica, o que também seria declarado em La Paz, a polícia
se recusava a continuar com a contenção dos protestos. A oposição, que denunciou a
fraude, suspeitava que a OEA tivesse aprovado a candidatura de Evo Morales, mas sem
um relatório que lhe permitisse declarar-se vencedor, a sua sorte estava jogada. A
renúncia do presidente, do vice-presidente e de toda a cadeia de sucessão no parlamento
veio, horas depois, de uma nova eleição ter sido aceita. Se houvesse, a discussão sobre
se Evo Morales poderia se candidatar, voltaria. Mas os futuros protestos em massa
pareciam intransponíveis.
Houve ameaças de grupos de oposição para forçar renúncias, mas também um
comando do governo nessa direção, procurando criar um vazio que gerará aclamação
por Evo Morales, o que não aconteceu. Houve uma falta de colaboração do exército,
que sugeriu a demissão e se recusou a reprimi-la sem garantias para evitar processos
judiciais posteriores, como aconteceu em 2003. O general Kalimán, considerado um
evista, foi pressionado por tropas e comandantes a não intervir violentamente contra a
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denúncia de fraude, e a recomendar um passo à margem de Morales, o que foi feito em
nome da pacificação do país14.
Enquanto o governo procurava recuperar o controle em um conflito pelo
resultado das eleições, a direita em Santa Cruz avançava em direção ao governo. O
MAS abriu caminho criando um vazio de poder que foi explorado por quem estava em
posição de assumir a presidência do Senado. O governo negociava um segundo turno
quando a anulação das eleições foi irreversível. A confusão mostrou grupos leais ao
governo gritando em apoio ao exército e contra a polícia, que protagonizava um novo
episódio no confronto histórico entre as duas forças. Ao mesmo tempo, coronéis
pressionavam o comandante-chefe contra o governo.
Fala-se de grandes somas de dinheiro para o comando do exército de ambos os
lados do conflito. O MAS esperava controlar esta variável que tinha sido um fator
determinante na consolidação do poder em anos anteriores. A sugestão de que para
controlar a situação seria necessário que o presidente renunciasse, ao que a Central
Obreira Boliviana também se inclinava, pode ser vista como determinante da fraqueza
institucional para enfrentar um levante popular, mas também que a situação tinha
chegado a um ponto de irreversibilidade definitiva. O exército não tomaria o poder, mas
não interviria militarmente contra grupos da oposição e deixaria o governo sem
alternativas para sobreviver.
Há relatos de negociações que envolveram a saída de Evo Morales, a defesa de
sua vida, à qual ele se refere em entrevistas, e a aceitação de um novo governo por parte
do MAS, com maioria no parlamento, fato crucial que corre paralelo à denúncia do
golpe pelo governo renunciante. Ainda há lacunas a serem entendidas, sobre a estratégia
que levou à renúncia de toda a sucessão constitucional, que poderia ter aberto as portas
a um governo de resistência masista, ou a um duplo poder, como na Venezuela. O
governo do MAS mostra-se desajeitado ao deixar o resultado das eleições nas mãos da
OEA.

14

A posição leal de Kaliman teria gerado sua detenção, tamanha a ameaça de vozes poderosas com poder
dentro do comando geral das forças armadas. Os militares estão a facilitar a tomada do poder por Áñez,
sem fazer parte do governo. A direita de Santa Cruz aproveita a situação de contar com a segunda
presidência do Senado e, na ausência da maioria - do MAS -, assume apelando a uma lei de 2001 que faz
referência ao vazio de poder. No caso de não contar com a ausência do MAS, a nova presidenta declarou
em entrevistas que a intenção era formar um governo paralelo, assumindo a partir de uma igreja ou
escola. Foi o MAS que preferiu aceitar o governo de transição, sem desobedecer ao Parlamento, noutra
forma possível de duplo poder de confronto, com a intenção de criar condições para impor um novo
mandato de Morales.
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Também não está claro como foi aprovada por unanimidade uma lei que apelava
para novas eleições e dava poder de fato ao novo governo, o que poderia ter sido
questionado, não por ter nascido do voto majoritário da assembleia plurinacional, mas
por ter sido autoproclamada. A oposição assume apelando para uma lei de 2001 sobre
vazio de poder e com a ausência dos congressistas do MAS. Se houve um bloqueio do
Parlamento por parte do MAS, a oposição estava disposta a assumir, de qualquer modo,
em uma escola ou igreja, conforme declararam. O papel dos legisladores do MAS mais
afeitos ao diálogo foi importante. Em janeiro seria votada a renúncia de Morales e
García Linera, prorrogando o mandato dos parlamentares até a eleição de um novo
presidente.
Se pensarmos em Evo Morales como o depositário de um mandato popular, essa
direita deslocava o governo do MAS de uma forma ilegítima. Tuto Quiroga e outros
opositores do PODEMOS e a direita regional têm acesso ao governo sem um mandato
eleitoral. Embora o MAS tivesse sua legitimidade questionada para concorrer a Evo
Morales, passa à defensiva apelando ao discurso do golpe, deixando para trás a
discussão sobre a fraude, embora com declarações de ida e volta sobre sua ausência,
possível retorno imediato, formação de milícias, ou validade de sua presidência mesmo
de seu refúgio na Argentina, com o argumento de que seu mandato terminaria em 22 de
janeiro, e sua renúncia não tinha sido legalmente aceita.
A denúncia do golpe é assumida mais na esquerda latino-americana do que
dentro da Bolívia. A entrada do líder cívico Camacho no palácio do governo com a
Bíblia, enquanto o segundo na fila para as eleições, Carlos Mesa, ia sendo deslocado,
teve grandes repercussões. Houve violência nas ruas fomentada por aqueles que se
opuseram à renúncia de Evo Morales, procurando alimentar uma crise que, diante de um
vazio de poder, poderia levar Morales a voltar ao governo, como Chávez em 2002.
Houve ameaças a funcionários com pressões para se demitirem, na mesma direção em
que foi ordenada a demissão de legisladores do comando político, desobedecidos para
além do chefe do governo.
A recomendação de renúncia do comandante das forças armadas, William
Kalimán, transforma a questão eleitoral numa questão de poder e, no entanto, não é alvo
de críticas por parte de Evo Morales, que mantém a coordenação após a renúncia.
Kalimán teria agido contendo a posição de outros militares do comando supremo, num
contexto de mobilização e repúdio ao resultado eleitoral que permitiu que a
desobediência se tornasse natural. O tribunal constitucional, antes endossando a
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candidatura de Evo Morales, rapidamente endossou o mecanismo pelo qual um novo
presidente é nomeado, diante de um vazio constitucional em relação à situação
existente. Sem a presidência das câmaras, a Constituição de 2009 não estabelece
procedimentos e a resolução foi surpreendente, deixando sem efeito a estratégia do
MAS, elaborada já em extremo e diante da desorganização pela saída de Evo Morales
do país.
O exército também não tem participação no novo governo que assume um papel
de transição, e não uma ditadura de fato, aceitando a convocatória de eleições com
participação do MAS, aceita pelo novo tribunal eleitoral, eleito em consenso entre o
MAS e a sua oposição, no governo. O presidente desse tribunal é um acadêmico sem
vínculos com a direita regional, e a convocação de eleições para maio de 2020 colocou
todos os atores em sintonia com a resolução do impasse através de eleições. Evo
Morales indica um binômio eleitoral formado por seu ministro da Economia,
apresentado como autor do Milagre Econômico Boliviano. Ele não vem da linha dura
ou mais radical, transmitindo uma imagem de moderação semelhante. A que Haddad,
no Brasil, e Alberto Fernandez, na Argentina, procuraram capitalizar, voltando ao lugar
da conciliação, do liberalismo e da falta de confronto com o poder econômico, que
caracteriza o progressismo 15.
Se pensamos que o MAS é produto de mobilizações e bases sociais, verdadeiros
depositários do mandato popular, Evo Morales também tem que prestar contas de sua
insistência em permanecer no poder, derrubando os vasos comunicantes que, em algum
momento, foram propostos como instrumento político das aldeias, e toda uma série de
contas que estão sendo deixadas para trás, incluindo a repressão, a intervenção,
estabelecimento de organizações sociais em função de uma agenda estatal, às vezes
confundida com a expansão capitalista e desenvolvimentista, com a oposição de antigos
aliados nas cidades e, notadamente, de indígenas. Com generosidade, Evo Morales
também pode ser visto como um testemunho da força indígena e possibilidade da
esquerda manter uma voz crítica num mundo capitalista, como um testemunho de que
um dia esse poder de baixo será capaz de encontrar caminhos mais concretos de
imaginar uma ruptura.
15

O candidato a vice-presidente seria David Choquehuanca, antigo chanceler. Incluir-lo na dupla
procuraria atender o mandato das organizações sociais, que tinham votado nacionalmente a favor da sua
nomeação para presidente. Embora tenha mostrado lealdade numa altura em que ocupava cargos que
estavam em desacordo com o rumo do governo, representava uma potencial autonomia em relação a Evo
Morales, e um vínculo próprio, não derivado, com as comunidades aymaras e os sindicatos camponeses.
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Na Bolívia, entretanto, não há um discurso unificado entre aqueles que
argumentam a favor de um cenário de golpe. O caráter ilegítimo do novo governo, a
desobediência das forças de segurança, os massacres de Senkata e Sacaba, o não
reconhecimento da vitória eleitoral de Evo pela sociedade mobilizada. A favor da ideia
de que foi uma rebelião popular16, a situação seria semelhante à queda de de la Rua na
Argentina em dezembro de 2001, na qual a queda do presidente, em uma rebelião
social, é seguida por um governo de transição chefiado por um senador peronista. A
verdade é que golpe e revolução podem nomear eventos semelhantes. A composição
social dos protestos e a sua identidade parecem ser cruciais para essa definição. No caso
da Bolívia, algumas questões permanecem em aberto, que serão objeto de discussão
historiográfica no futuro.
A falta de legitimidade do novo governo de Jeanine Áñez impõe-se sem iniciar
uma fase conservadora estável. Como Macri, na Argentina, e Bolsonaro, no Brasil, a
chegada da direita aproveita o fracasso do progressismo e a rejeição de seus líderes em
amplos setores da sociedade. Ao mesmo tempo, Lula, Cristina Kirchner e Evo Morales
mantêm uma força considerável. O triunfo do kirchnerismo em 2019, contra um
macrismo que permanece forte, mostra um contexto bastante instável. O MAS, com
maioria parlamentar, poderá ganhar as próximas eleições, ou aceitar a derrota desta vez,
mantendo uma forte presença no parlamento, evitando o seu desastre definitivo se abrir
processos de renovação e retornar às suas origens, talvez como um novo ator
redimensionando o seu lugar nas instituições.
A Bolívia está em uma transição para algo que não sabemos o quê. O pósevismo, muito provavelmente, será de um novo governo de oposição, ou de um governo
do MAS com uma nova configuração, e a emergência de forças do MAS anteriormente
controladas pela liderança do governo. O nível de retórica e de simbolismo hiper
inflamados impede a incorporação do MAS ao cenário institucional liberal-democrático,
apesar da intenção conciliadora, de atitude permissiva para com o poder econômico
nacional e estrangeiro e a falta de um projeto de mudança estrutural que afete os
interesses dos poderosos. Há elementos dentro do MAS que tendem a essa integração,
como demonstram as ações da direção do Congresso do MAS após a saída de Morales.
Outros setores estão debatendo entre a radicalização e, como na Argentina ou no Brasil,

16

Cf.: ZIBECHI, Raúl. Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha.
Desinformemonos, 11 de novembro de 2019. Disponível em: < https://desinformemonos.org/bolivia-unlevantamiento-popular-aprovechado-por-la-ultraderecha/ >.
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uma tendência ao evismo messiânico com culto à personalidade e em desacordo com o
republicanismo liberal, em meio a gestos e imaginação.
Embora o centro gravitacional do governo, de seu papel atual a partir do
parlamento na transição, e de suas candidaturas, suaviza as arestas e coloca o MAS em
direção ao centro, tendendo a transformá-lo em um partido democrático de
administração sistêmica, ele deve sua existência às tradições de luta e imaginários
nascidos das tradições políticas que dão vida ao processo boliviano. Após dez anos de
avanço no governo, e 13 anos de exercício do poder, talvez seja necessário um
equilíbrio que entenda o MAS na história da Bolívia e dentro do marco das tradições e
tendências políticas que o moldam.
O jogo combinatório de duas visões, indianista e marxista, unindo indígenas,
camponeses e trabalhadores, da tradição política do Altiplano, entre 2000 e 2005
construiu um projeto de ruptura, como linguagens disponíveis de resistência. Do
katarismo17 do movimento camponês, um projeto de descolonização, autodeterminação
de nacionalidades indígenas; do marxismo uma luta de classes na qual a discriminação
era entendida como opressão, com toda a tradição mineira e de luta política que buscava
ir além da revolução nacional. Essas duas visões, que têm caracterizado o katarismo
boliviano desde o final da década de 1960, ganharam terreno no sindicalismo camponês
e influenciaram a política nacional desde a década de 1990, bem como a comunicação e
identidade do MAS18.
O centro que estruturou esse projeto como um novo governo e gestão de um
capitalismo periférico, buscando estabilidade e eleições vencedoras, no entanto,
transformou o marxismo e o indianismo naquilo que era possível gerir: um
bolchevismo, que capturava a energia coletiva desejante de um poder autônomo em um
poder centralizado a partir do Estado, concebido como um instrumento de
transformação e cérebro de um progresso que iria no ritmo do possível. O indianismo,
com sua tradição comunitária de poder distribuído, ao seu turno, se transformaria em
um autoritarismo, ao alcance da mão também como energia de baixo que se transmuta
no poder do líder, de acordo com a tradição latino-americana e boliviana do
nacionalismo de Estado. O projeto político de Evo Morales e de seu vice-presidente,
17

N.T.: Movimento político boliviano iniciado em fins da década de 1960 cujo nome deriva de Tupac
Katari, índio insurgente que, no século XVIII, rebelou-se contra os colonizadores espanhóis.
18
Ver capítulo 2 de SCHAVETZON, S. El Nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Disponível
em:
<
https://www.clacso.org.ar/librerialatinoamericana/pais_autor_libro_detalle.php?id_libro=754&campo=autor&texto=3395&pais=7 >.
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Álvaro García Linera, está integrado como mais um governo, expressando todos os
limites da esquerda e da política de poder, e do Estado, construindo por si só as
condições que determinariam sua queda19.
Em janeiro de 2020, a fórmula do MAS foi anunciada para as eleições de maio.
Evo Morales, de Buenos Aires, não reconhece o mandato dado a David Choquehuanca,
eleito pela base do MAS em todo o país, e o coloca como vice-presidente, dando conta
do seu lugar na estrutura do MAS. Ele coloca Luis Arce na presidência, que, ao se
definir como marxista, faz ressoar mais uma vez a tradição política na qual o MAS está
inscrito, como uma fórmula indiana e marxista. Longe de ambos projetos e visões
políticas, mais do que como uma reminiscência distante, procura-se um candidato à
presidência que obedeça a Evo Morales, e que seja palatável à classe média, para quem
dirige um discurso moderado, como Alberto Fernández em relação a Cristina Kirchner,
na Argentina, e que contrasta com a denúncia do golpe de Estado, também refutada pela
bancada do MAS, ao aceitar as renúncias de Evo Morales e Álvaro García Linera, em
21 de janeiro, deixando de lado qualquer tentativa de resistência e retorno à origem,
como um partido-movimento que nasceu para ser mais do que uma simples gestão
capitalista.
Com maioria parlamentar e declarando um triunfo eleitoral, haveria espaço para
a disputa através da nomeação de um novo governo. A falta de incentivo para iniciar um
período de mobilizações, e a atitude dos legisladores e movimentos sociais de voltar à
normalidade institucional, respeitando as novas autoridades, levam a que a crise seja
resolvida eleitoralmente, muito mais na linha da incorporação do PT brasileiro ou do
peronismo ao sistema, do que a vontade de mudança que deu origem ao MAS e que
agora se faz sentir nas ruas chilenas.
Entre o Estado e a comunidade, movimentos e partidos, entre lideranças fortes
que se articulam com institucionalidade burocrática e buscam autonomia que alimentam
utopias e memórias da ruptura com a modernidade, com o capitalismo e a República,
pêndulos e articulações complexas presentes na sociedade e traduzidas na política dão
lugar a um processo aberto onde o popular, a luta de classes, as formas ancestrais e a
inserção no capitalismo atual continuam a moldar um futuro.

19

Cf.: SCHAVETZON, S. Teoría de la revolución en Álvaro García Linera: centralización estatal y
elogio de la derrota. Disponível em: < https://www.rebelion.org/noticia.php?id=240668 >.
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Argentina
A Argentina vive o fantasma de uma explosão social. O triunfo do kirchnerismo,
numa frente com outros setores peronistas, dissipa-o. Mas isso não o elimina. Em
dezembro de 2018 houve uma forte mobilização contra o macrismo, a partir de uma
reforma previdenciária, considerada leve, com os censos regionais. O próprio Alberto
Fernández aprovou uma redução mais significativa dos ativos no início do seu mandato,
sem mobilização. A figura de Macri, de fato, unificou toda a sociedade organizada e
permitiu o regresso do kirchnerismo, quatro anos depois de ter sido derrotado por um
candidato que parecia impossível triunfar nacionalmente e, ao mesmo tempo, num
triunfo do kirchnerismo que, após as eleições anteriores, parecia inviável.
A tensão que a eleição presidencial ajuda a canalizar, no entanto, teria uma data
de validade, e sem uma solução para a crise inflacionária e a recessão é possível que
aqueles que não votaram pelo retorno do peronismo, aqueles que estão na linha
vermelha da pobreza, e aqueles que veem Alberto Fernandez como um mau continuador
do kirchnerismo, possam voltar às ruas como em dezembro de 2001, quando a
população, de lá, demitiu o governo.
Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2001, houve uma grande mobilização popular
que derrubou um governo em crise. Seria o ponto de inflexão para uma nova fase
política. Das ruas, despediram-se do período que Carlos Menem havia estabelecido de
neoliberalismo, ajuste, privatizações, desemprego, alinhamento com os EUA e o FMI,
que havia encontrado continuidade no governo deposto de de la Rua, que convocou
Domingo Cavallo, ministro da Economia e símbolo do menemismo, a impor mais uma
vez políticas impopulares que escandalizavam a classe média, e manteve uma ampla
rede de organizações sociais de desempregados, professores e outras categorias em
mobilização.
Não seria o fim do neoliberalismo, mas seria uma mudança de posição em
relação aos mandatos dos mercados, e a chegada ao poder de um setor progressista que
entende o Estado como um ator político central na compensação das desigualdades, e
que levanta símbolos discursivos de soberania nacional, direitos humanos e
progressismo.
De la Rua havia chegado ao poder através de uma coalizão entre seu partido, a
centenária União Cívica Radical (UCR) e a FREPASO, de Chacho Álvarez, que havia
renunciado recentemente da presidência diante de um escândalo de corrupção
envolvendo um homem de seu partido. A FREPASO era um novo partido com um perfil
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progressista que expressava claramente a oposição ao menemismo, fundado por
dissidentes peronistas do Congresso, que também articulariam um novo sindicalismo
não amarelo20 que cresceria naqueles anos. A FREPASO não tinha conseguido derrotar
Menem em 1995, e em 1999 fá-lo-ia em aliança com um partido desacreditado pelo
eleitor, mas com uma estrutura nacional. O radicalismo faria o mesmo com Mauricio
Macri anos mais tarde. Em 1999, porém, aproximavam-se da força que poderia
prometer uma alternativa ao neoliberalismo, mas que ainda estava em curso econômico.
Esse foi o contexto de um evento político que redefiniu o jogo, com o canto de "Que Se
Vayan Todos!” Como uma rejeição de toda a classe política e uma expressão dos
piquetes e panelas que ganharam destaque.
O senador Duhalde, do peronismo, assumiria para completar o mandato de de la
Rua. Só em 2003 haveria um presidente eleito, Néstor Kirchner, que poderia finalmente
instalar um governo progressista. Embora aliado a Menem desde o governo de uma
província, saberia como implementar a política que Chacho Alvarez não tinha tido a
devida conjuntura para transformar em governo. As expressões mais radicais de 2001,
que constituíram assembleias de bairro e foram além das exigências mais imediatas
politicamente, encontrando formas de autonomia que questionavam o sistema e seus
políticos, seriam traídas. Mas o povo mobilizado apoiaria o kirchnerismo, que
universalizaria os planos de ajuda social e avançaria, a partir do Estado, em apoio a uma
agenda de direitos humanos que incluiria as lutas pós-ditadura pela memória e justiça
com respeito aos 30.000 desaparecidos.
Porém, longe de superar 50 anos de peronismo e bipartidarismo radical,
intercalados com ditaduras, o sistema encontrou líderes com legitimidade. O
kirchnerismo saberia encontrar formas de envolver a população em disputas
antineoliberais, sem a necessidade de rupturas. O peronismo sendo peronismo, mas se
reinventando numa linha com muito contacto com o que o PT faria no Brasil, e a Frente
Ampla, no Uruguai, Aliança Pais, no Equador. Chávez, na Venezuela, seria um aliado,
mas com outra construção simbólica, socialista. O MAS, na Bolívia, se identificaria
com ambos e, também, teria seu próprio lugar, do lado da identidade indígena e da
plurinacionalidade.
Visto desde 2001, onde os limites da política burguesa argentina pareciam ser
questionados, seja com suas nuances republicanas, socialdemocratas, nacionalistas,
20

N.T.: Designa aquele sindicado que, criado ou mantido pelos empregadores, cuida de seus interesses,
ao invés dos interesses dos trabalhadores. Corresponde ao que, no Brasil, denomina-se “peleguismo”.
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radicais e peronistas, o resultado parece conservador. À luz da extrema direita populista
no Brasil e no mundo, uma cultura democrática progressista, incorporada nos partidos
liberais, parece ser algo a ser valorizado. O kirchnerismo estaria alinhado com a
sensibilidade antineoliberal das maiorias estilizando as Administradoras de Fundos de
Aposentadorias e Pensões (AFJP), não alinhando com o FMI, confrontando os
exportadores de grãos, ou nos julgamentos dos repressores da ditadura. Como todo
peronismo, no entanto, o Kirchnerismo representa em si mesmo a derrota de qualquer
possível projeto de ruptura.
O limite seria afetar os bolsos dos poderosos, um modelo de capitalismo não
seria superado com amigos empresários no poder, e o modelo de emprego, crescimento,
desenvolvimento seria um consenso sem discussão. Apesar de mobilizar linguagens de
luta social e representação dos de baixo, a sucessão pós-cristinista, com Scioli, em 2015,
e Alberto Fernandez, em 2019, ambos nascidos do menemismo ou da União do Centro
Democrático (Ucede), partido ultraliberal de direita, procuraria sanar a ruptura interna
do peronismo, entre o progressismo e peronismo e o conservador, fechando os espaços
de disputa antineoliberal, com quadros mais afeitos ao diálogo, talvez com exceção de
Kicillof, o novo governador de Buenos Aires, que expressa, junto com la Campora, um
cristinismo duro que se refere à esquerda peronista dos anos 1970, atualizado como um
projeto desenvolvimentista keynesiano.
Dias antes de tomar posse, Alberto Fernandez declarava que a mineração seria
sua fonte de recursos para que o país crescesse novamente. Pouco depois houve uma
grande marcha em Mendoza contra o governador e uma lei de mineração que colocou
em risco a água da província, incluindo sua produção de vinho, e reativou lutas que
haviam conseguido parar a mineração, após episódios de derramamento de cianeto em
depósitos da empresa Barick Gold.
Embora vendo o desfile de nomes do peronismo federal, dos atuais funcionários
que foram da oposição ao kirchnerismo no passado, e das linhas políticas mais
conciliatórias do que com Cristina, o triunfo contra Mauricio Macri tem importância
regional como sinal da possibilidade de retorno do progressismo, uma vez deslocado
pela direita, como um fim de ciclo que não dá origem a outro bem consolidado. Embora
o macrismo, juntamente com o radicalismo, retenha uma parte considerável do poder, e
precisamente por isso, vemos um cenário em que, em tempos eleitorais, a oposição
ganha níveis excessivos de polarização, mas em tempos de gestão as nuances

251

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
desaparecem, os homens no poder administram e os grandes desafios, no funcionamento
de um modelo injusto, permanecem fora da discussão política diária.
A Argentina identifica o neoliberalismo em seus representantes mais diretos,
Menem, Macri, a oligarquia. O kirchnerismo e um pós-kirchnerismo mais peronista são
o que se identifica como uma alternativa, e sem espaço para uma esquerda não
peronista, ou um peronismo de esquerda não kirchnerista, encontramos intelectuais,
grupos políticos e líderes sociais críticos durante o kirchnerismo que se tornaram
kirchneristas em momentos de definição. Tal como os eleitores "críticos" do PT, no
jogo político real, Lula ou Kirchner representam a possibilidade de por fim ao
macrismo, como se fosse o fim do modelo neoliberal, ou de Bolsonaro, como se tratasse
de deter o fascismo a partir de um Estado social, de bem estar, que, de fato, nunca
existiu.
Apesar de uma situação política bastante controlada desde a troca de autoridades
do governo nacional, é visível uma movimentação por distintos caminhos, como o
feminismo, a luta contra a mineração 21, ou o sindicalismo por salários. A
impossibilidade de gerar riqueza distribuída a partir da indústria nacional, das pequenas
e médias empresas ou das agro exportações, não parecem existir muitos caminhos para
além de um novo ciclo de protestos que se alimente com uma crise sem solução visível.
Com o kirchnerismo no poder, no entanto, esse cenário se posterga. A esquerda
existente teve um crescimento, mas não pela ligação com lutas ou caminhos de
emancipação. Tendo aceitado o jogo eleitoral, inclusive uma forte construção política a
partir da economia informal, a Confederação dos Trabalhadores da Economia Popular
(CTEP), no contexto da disputa contra Macri, se aproximou do kirchnerismo e assim,
como Boulos, no Brasil, com Lula, tornou suas próprias construções supérfluas ao lado
do progressismo que se auto representa e liquefaz qualquer outro espaço de construção
contrário à direita política.

Chile
O Chile ocupa hoje um lugar especial no panorama sul-americano. É onde as
coisas estão, ao mesmo tempo, mais abertas e mais fechadas. Onde há algo acontecendo
21

Cf.: Definición de Fernández "La minería es primordial". Página12, 19 de dezembro de 2019.
Disponível em: < https://www.pagina12.com.ar/237337-la-mineria-es-primordial >. Ganó el pueblo de
Mendoza: se derogará la reforma de la 7722. La Izquierda Diario, 27 de dezembro de 2019. Disponível
em: < https://www.laizquierdadiario.com/Gano-el-pueblo-de-Mendoza-se-derogara-la-reforma-de-la7722?fbclid=IwAR1ji2JaadloLFsY4wLQeGCSRu3kUk7_LLvsSg6pNwq5YPaNnA9H819JofI >.
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da ordem do imprevisível. Também não é possível dizer como será resolvida a sucessão
presidencial na Bolívia, se vai haver uma revolta na Argentina e se Nicolas Maduro vai
poder permanecer no poder. Mas, no Chile, o imprevisto vai mais longe. Por um lado, a
falta de caminhos, a persistência dos esforços da classe política para fechar o que as ruas
abriram e as dificuldades de sequer imaginar o que seria ir além do que a população está
pedindo, se impõem. A pressão que não cessa e a falta de eficácia dos mecanismos
tradicionais, incluindo líderes políticos, assembleia constituinte e repressão, fazem do
Chile também um cenário de possibilidades, se não revolucionário, pelo menos um
laboratório agora pós-neoliberal.
Os manifestantes que ocupam as ruas do Chile desde 18 de outubro cantam
"Chile acordou", e isso talvez seja a única coisa certa em um panorama onde o
radicalismo da rua, em um levante que não cessa, ainda não encontrou canais de
expressão no sentido de mudar esse modelo que já está moralmente destituído, já não
consegue funcionar com legitimidade e sem resposta, embora ainda esteja de pé e
organizando a vida coletiva da sociedade chilena.
A luta estudantil de 2006 e 2011 é um antecedente ao qual se devem somar a
forte mobilização das mulheres, a causa mapuche, com seus prisioneiros e defesa
territorial, as miseráveis pensões, de um sistema privatizado do qual se sofre em todas
as casas das classes média e baixa, mostrando-se evidentemente injusta, diante de um
país governado por ricos e poderosos donos de tudo.
Como uma explosão derivada da acumulação nas lutas e da sensação de
necessidade de fazer algo, a força inicial e sustentadora da revolta foram os adolescentes
do ensino médio que, sem nada a perder além de suas aulas, decidiram agir desta vez
contra um aumento no transporte, não aplicado ao bilhete de estudante, mas ao resto e,
como explicaram, ao orçamento de sua família. Como em junho de 2013, no Brasil, o
transporte, os adolescentes, a luta, sem bandeiras partidárias, encontram uma forma
eficaz de ganhar visibilidade, em um contexto onde o trabalho é desorganizado. O custo
do transporte afeta a classe trabalhadora de forma transversal e em tempos de
descentralização produtiva, trabalho desorganizado e precário, ele se torna um lugar
onde as pessoas estão. A cidade inteira torna-se um espaço de confronto com o modelo
e a repressão estatal tem efeitos que tornam visível o protesto de atores indeterminados,
afetando a circulação de pessoas e produtos.
O protesto começou em 18 de outubro de 2019, após dois ou três dias em que os
estudantes, chamados por uma conta do Instagram de estudantes militantes, se reuniram
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nas entradas do metrô do centro de Santiago para evitar os torniquetes e não pagar a
tarifa recentemente aumentada. Nesse dia, a polícia reprimiu brutalmente causando um
efeito expansivo e interrompendo o serviço de transporte, gerando protestos
espontâneos que não parariam por meses. Dias após o início da manifestação, a Praça
Itália, rebatizada Praça da Dignidade, recebeu 1,2 milhões de manifestantes, de acordo
com estimativas que circularam. Inicialmente pela renúncia de Piñera, os partidos de
esquerda e os setores sociais e sindicais organizados, como o que lidera a plataforma
contra os operadores privados de aposentadoria, instalaram a demanda por uma
Assembleia Constituinte. Esta se tornou uma proposta formal baseada em acordos entre
o governo e legisladores da oposição, que, em novembro e dezembro, aprovaram a
convocação formal.
Longe da Assembleia Constituinte responder e sentir-se filha das mobilizações,
o oportunismo dos políticos e as limitações com que foi programada eram evidentes.
Convocada com o nome de Convenção Constituinte, e vinculada a um referendo que,
em abril de 2020, determinará se sua composição é mista, com 50% dos membros do
Congresso, ou com representantes inteiramente eleitos para ele, o novo texto
constitucional deve ser aprovado por dois terços que, dado o comportamento eleitoral
dos chilenos, certamente dará poder de veto aos defensores do pinochetismo e do
sistema neoliberal, que comercializa os serviços públicos, sem mencionar o resto dos
constituintes que também virão, devido à dificuldade de correr fora das partes, das
forças que administravam e conduziam o modelo que hoje está sendo contestado.
Em várias votações, o Congresso mostrou limites, mesmo em suas forças
emergentes, como a Frente Ampla, que, além de negociar rapidamente com o governo,
sem a capacidade de traduzir a falta de legitimidade nesse espaço, permitiu manter a
iniciativa, inclusive aprovando leis de criminalização do protesto, como a chamada “lei
anticapuz e antissaque”, que levou os representantes dessas forças a pedir desculpas por
redes sociais. Em dezembro, a convocação da Assembleia tornou-se lei, deixando de
lado a possibilidade da equidade de gênero, a representação facilitada de representantes
indígenas e de setores independentes fora dos partidos.
A crise mostra movimentos tectônicos, mesmo nas instituições e no sistema
político tradicional. Foram comuns as rupturas de frentes, os legisladores dissidentes, as
discussões internas à frente da direita governante, para não falar dos episódios de
repúdio nas ruas aos representantes de esquerda, além do apelo geral à luta pela
renúncia do presidente, que começa a ser vista de forma positiva até pelos setores
254

Lugar Comum – No 57/ Abril de 2020
empresariais e de direita, que reagem com descontentamento à falta de estabilidade e
ordem social, com queda em toda a atividade econômica.
Ao especular sobre um cenário constituinte, a força da direita será capaz de
impor que o trabalho da convenção termine sem resultados. Também pode surgir uma
direita moderada, não ancorada na defesa do pinochetismo e que busque acordos com a
centro-esquerda, no sentido do que a política chilena produziu como possível 22, com
partidos como o socialista e o comunista aceitando os limites de um sistema que parecia
imutável, e que pode rejuvenescer-se devolvendo ordem e normalidade, talvez em troca
apenas de vitórias simbólicas. O resultado, decepcionante, ou sua falta, será capaz de
gerar espaço para algo novo que hoje não parece ser uma força partidária ou líderes da
esquerda, mas sim um avanço da extrema direita, com o empresário Kast ou um
pinochetismo camuflado durante anos como uma direita moderna e democrática, que
mostraria sua violência constitutiva de forma direta.
A Assembleia Constituinte deslocou o pedido de renúncia de Piñera, dos
primeiros dias de protestos, como uma exigência que visava além do governo,
procurando alcançar o modelo. Isso coloca o Chile em um lugar político diferente dos
países vizinhos. A Bolívia está discutindo a reeleição de Evo, e a continuidade de MAS,
Cristina e Lula, Macri e Bolsonaro é o que está sendo discutido em vez do modelo, nos
diferentes países, como se o projeto político progressista ou conservador, ou neoliberal,
dependesse da visão política do presidente. O que a crise e a mobilização no Chile
mostram é a consciência da necessidade de ir além do progressismo partidário
demonstrado pelo governo, como impotência e falta de capacidade para fazer mudanças
em ruptura com o movimento armado pinochetista, cuja estrutura é validada na
Constituição de 1981.
Sem respostas de cima, nem capacidade de fechar o processo de contestação e
avanço na mobilização, a riqueza do momento chileno é medida a partir de baixo.
Bairros mobilizados, criação de assembleias nas cidades, mobilização persistente,
semanal, com vários apelos de centenas de milhares. Há energia que hoje circula nos
espaços políticos e de uma política que banha as relações familiares, os bairros e a
amizade. As mulheres produziram registros performáticos denunciando estupro,
machismo e o Estado, que percorreram o mundo. Os alunos do ensino médio tiveram

22

Cf.: PORTABLES, F. Profunda derechización concertacionista, 1989-2019. Rebelión.org, 12 de
dezembro de 2019. Disponível em: < http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263337&titular=profundaderechizaci%F3n-concertacionista-1989-2019- >.
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uma vitória na interrupção dos exames de ingresso na universidade. O povo mapuche,
em parte, exige não se envolver em uma situação política chilena, mas sim em
solidariedade com os castigados pelo modelo, em uma luta pela autodeterminação
territorial e, também, no confronto com o capitalismo e o Estado chilenos.
O custo da repressão, com milhares de prisioneiros, centenas de vítimas de
mutilação ocular, denúncias de tortura e estupro, gera uma frente adicional de protesto.
O protesto geral, que não está unificado, nem com porta-vozes formais nem com
comando organizacional, soma-se setores e bandeiras. Múltiplas causas e demandas
locais e específicas, em sindicatos, coletivos ou plataformas, são acrescentadas ao
estado geral de protesto e deliberação social a partir das ruas.
O Chile mostra claramente as suas forças políticas de distintas tendências. Nas
mobilizações, os símbolos e as atitudes se misturam, o que nos permite imaginar do que
é feita a revolta chilena. Encontramos várias gerações, e as tendências mais ou menos
radicais, esquerdistas, progressistas e até nacionalistas que compõem a identidade
política latino-americana. Disputas como as vividas no governo de unidade popular
fazem parte do que está descoberto e aparecem como feridas nunca fechadas. Nas
Assembleias, ou entre amigos, se ouve falar dos cordões industriais, da possibilidade de
um caminho armado ou pacífico para o socialismo, dos horizontes aos quais se somam
novas visões políticas que são influenciadas pela luta pela autodeterminação mapuche
ou pela luta das mulheres.
No centro das mobilizações a primeira linha de jovens que enfrenta a repressão é
composta por uma classe trabalhadora e estudantil produto do neoliberalismo que diz
que já basta. Mais atrás, encontramos bandeiras, mapuches, anarquistas, da nação,
expressando que alguma mudança é necessária e delineando já as possíveis frustrações
daqueles que não se contentarão com um fechamento a partir de cima, com uma
incorporação meramente simbólica de princípios de igualdade social, plurinacionalidade
ou direitos diversos.
O cenário chileno é promissor, como inspiração continental para a rebelião e a
ruptura neoliberal. Suas assembleias e mobilizações não constituem um duplo poder,
nem disputam o lugar das partes nas instituições, que parecem estar separadas do
processo de mobilizações, com uma lógica descentralizada e não representativa. Tal
como as assembleias de bairro que se seguiram ao surto de dezembro de 2001, na
Argentina, as experiências de solidariedade, união, pensamento político e ação militante
podem levar a novas lideranças que possam normalizar a situação e canalizar o
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descontentamento através dos mecanismos habituais. Eles também poderiam ser
laboratórios para pensar sobre o comum e continuar a responder a um sistema.
Por enquanto, as ruas estão colocando a realidade dos que estão no fundo, dos
explorados, dos sem voz na agenda, e hoje eles são a força política que impõe a
necessidade de respostas.

Conclusão
Enquanto a direita populista chega ao poder no Brasil, na Argentina há um
retorno progressista que, no entanto, aposta em se consolidar a partir de um lugar
diferente do kirchnerismo anterior, sem rupturas ou conflitos, ainda mais conciliatório,
portanto, eliminando os poucos elementos de disputa que, pelo menos simbolicamente,
o kirchnerismo evocava, e lhe permitiu retornar, recuperando apoio, antes do fracasso
de Macri. Na Bolívia o progressismo é deslocado, a retórica do golpe é usada, como no
Brasil, mas não está claro que um novo governo constituirá uma nova liderança. O hiper
presidencialismo leva a uma crise que não encontra um canal de estabilização. Nesse
sentido, a Bolívia se aproxima do Chile, onde o protesto que se expande, neste caso
contra um governo de direita, abre um caminho ainda sem solução à vista, e com
possibilidades de fechar com frustração e continuidade da crise, sem mudanças
concretas.
O Chile mostra uma situação diferente da do resto dos países da região. O
conflito está orientado contra o neoliberalismo, aposentadoria, saúde, educação, vida.
Não há jogo entre dois atores políticos e mesmo a esquerda, quando se aproxima do
diálogo ou concorda com um plebiscito constitucional, mostra claramente como ainda
deixa um grande espaço aberto de continuidade da raiva e do protesto, não coberto pelos
atores institucionais e apenas expresso na rua como confronto, e na persistência da
mobilização. As dificuldades do governo chileno para controlar a situação, que também
contou - como na Bolívia - com a desobediência militar para seguir uma linha de
controle repressivo da mobilização social, são evidentes, assim como a falta de
caminhos políticos claros para canalizar esses protestos. Neste sentido, o exemplo dos
progressistas também não parece promissor. A situação é de vazio, diante da
continuidade do neoliberalismo e da direita ameaçadora e da falta de uma esquerda que
vá além do controle governamental e da administração do consenso existente para
propor caminhos de transformação.
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A região mostra que está integrada em tendências políticas similares, apesar do
fracasso de organismos supragovernamentais, como o Mercosul ou a Unasul, sem
qualquer incidência. O Peru tem sido abalado por escândalos de corrupção envolvendo
empresas brasileiras, levando ex-presidentes à prisão e gerando mobilizações
generalizadas. A Frente Ampla Uruguaia se encaixa perfeitamente na lógica do
progressismo e a direita paraguaia também assimila discursos e lógicas da elite
econômica regional, incluindo o papel do agronegócio, que envolve toda a região,
independentemente do grau de desenvolvimento capitalista alcançado no passado.
A Venezuela mereceria uma análise separada, devido à sua ligação com a
política colombiana, o interesse dos EUA e seu papel simbólico com influência em
grande parte da esquerda latino-americana, até mesmo autonomista. A análise da
situação interna dos processos políticos, no entanto, mostra que a chave hoje é entre o
governo e a mobilização, sem que as teorias sobre alinhamentos e bloqueios
geopolíticos sejam capazes de explicar a opção do progressismo de permanecer dentro
da ordem, nem a sua queda.
Uma força gravitacional do sistema leva cada governo de esquerda da América
do Sul a um centro de moderação e adaptação aos consensos e margens estreitas em que
o poder sempre permite que ele se mova. É por isso que o avanço da direita está
ocorrendo em uma situação paradoxal em que governos que estavam lutando para
cumprir os mandatos do mercado e do consenso neoliberal estão sendo derrubados,
além de favorecer aliados empresariais do poder econômico, igrejas e forças de
segurança.
Além de algumas medidas "populistas" que poderiam qualificar a última
afirmação, a comunicação usada pela direita, em linha com a direita global, é
ideológica, de princípios conservadores, bem como corrupta. Exercer o poder e ganhar
eleições na América do Sul, com o apoio de milhões de empresas privadas, que
retribuem favores, não é uma atividade que não abra flancos de ilegalidade que possam
ser explorados contra qualquer governante na América do Sul de hoje. Ao mesmo
tempo, é correto criticar a discricionariedade com que a justiça é servida na transição
para novos governos.
Além da judicialização da política, que prolonga o tempo das disputas eleitorais,
sem que as questões centrais do modelo de sociedade e da organização da vida estejam
em jogo. A polarização eleitoral é vivida como uma guerra em que o não apoio a um
dos lados se torna necessariamente uma colaboração com o outro. Esta visão se impõe
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na política latino-americana ligada a uma visão geopolítica que, centrada na Cambridge
Analytica, a denúncia da guerra híbrida e o avanço da extrema-direita, se torna a melhor
defesa do progressismo, numa guerra fria que visa vozes críticas, autônomas, críticas,
que deveriam permanecer silenciosas diante da ameaça da direita, muitas vezes
cúmplice com o progressismo nos consensos que sustentam o capitalismo e as
prioridades políticas do Estado.
As eleições tornam-se palco de disputas simbólicas e emocionais, a favor e
contra líderes, mobilizando bandeiras de justiça social, soberania, desenvolvimento
econômico e emprego ou, então, corrupção, segurança, valores religiosos e
nacionalismo. Para além do debate que confronta o progressismo com a direita
bolsonarista podemos, no entanto, ver uma oposição mais importante entre o povo, os
99%, os de baixo, mobilizados contra o sistema, o modelo neoliberal, o governo do
capital, com as suas diferentes nuances ideológicas e políticas. As respostas
institucionais e do sistema político, portanto, não se alinham com a voz das ruas. Cria-se
então um vácuo ou espaço político autônomo que ameaça medidas impopulares,
presidentes de um ou outro sinal político, e aparece como um lugar a partir do qual o
descontentamento, o desencanto e a raiva pessoal tornam-se coletivos.
A ausência de revoltas nas ruas em alguns países não exclui a presença de
tumultos e a falta de respostas de cima. O voto contra qualquer governo, a abstenção, a
escolha dos candidatos de discurso contra a ordem também expressa que, embora não
haja horizontes de reformas à vista, algo tem de ser feito, a panela de pressão pode
explodir a qualquer momento. No pensamento crítico, exploram-se ideias que podem
escapar aos lugares comuns do keynesianismo, do liberalismo, do socialismo de Estado,
numa época aberta em que o encontro coletivo nas ruas pode prefigurar uma sociedade
diferente, encontro também de diferenças e concentrando as suas energias na superação
da vida difícil do capitalismo desigual.
A direita do discurso de ódio, repressão, poder, aproveita o vazio do fracasso
progressivo, como ilustrado na Bolívia pela assunção de Áñez, diante da impotência da
maioria parlamentar do MAS. Um caminho interessante parece ser traçado quando, a
partir das ruas, do Chile, e nos territórios indígenas de todo o continente, as pessoas
pensam contra aqueles acima e o arranjo colonial neoliberal de décadas. Longe de se
alistar numa guerra entre potências internacionais que expressariam localmente um lado
estatal para se identificar, uma política de rejeição do autoritarismo, machismo,
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securitarismo, financeirização, exploração e colonialidade se encontra, age em conjunto
e procura onde abrir um momento de insurreição que rejeite as imposições de cima.
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“Às suas ordens, comandante!”:
Militarismo e necropolítica na Venezuela Bolivariana
Jeudiel Martinez1
Tradução de Fabrício Toledo2
... de tanto odiar os militares, de tanto combatê-los,
de tanto pensar neles,
terminaste sendo igual a eles.
E não há ideal na vida que mereça tanta abjeção ...
José Raquel Moncada ao Coronel Aureliano Buendía.
“Cem Anos de Solidão”.
Gabriel García Márquez

Fatores do chamado Chavismo crítico têm falado, pelo menos desde 2016, de
uma virada autoritária do “Madurismo” que a diferenciaria de um Chavismo
essencialmente democrático. Dada a escalada da violência estatal do governo Maduro,
vários grupos Chavistas diferenciam Chávez e seu legado de seu sucessor.
Neste trabalho, esperamos mostrar que isso é impossível e que a virada
autoritária do Chavismo começou praticamente desde 2005; em particular após a
reeleição triunfante de Chávez em 2006, com a mudança do slogan central de
"democracia participativa" para "Socialismo do século" XXI". Desde então, o Chavismo
começou a se diferenciar de outras forças populares nacionais, como as que chegaram
ao poder no Equador e na Bolívia, além de outras expressões da esquerda sulamericana, como o Kirchnerismo argentino e o petismo brasileiro. Elas são mais ou
menos verticais, mais ou menos autoritárias, mais ou menos corruptas, mas são
delimitados pelas formas impostas pelo Estado de Direito, sujeitas tanto à dinâmica
multipartidária quanto à do livre mercado.
O chavismo, por outro lado, iniciou um longo processo de desdemocratização
que, no período de Chávez, tornou muito difícil diferenciar autoridade legítima do poder
tirânico e, no final do período, Madurista, ao contrário, acerca o Chavismo em regimes
como o de Erdogan e Duterte completando um turno autoritário sustentado. Assim,
Chavismo seguiu por um caminho semelhante, mas não idêntico ao que foi seguido em
1

Sociólogo da Universidade Central de Venezuela, onde foi professor convidado. E autor do livro “A
Rebelião Obediente”, sobre o colapso da Venezuela.
2 Doutor em Direito pela PUC-Rio, atualmente Visiting Scholar na Brooklyn Law School, desde 2008
trabalha com refugiados, solicitantes de refúgio e migrantes. Membro da Universidade Nômade Brasil.
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Cuba e Nicarágua; na verdade, é algo muito mais regressivo, arcaico e tem muitas
coisas em comum com o stalinismo de estilo cubano, mas também semelhanças com
outras tradições autoritárias ou corporativas da América Latina, como o Falangismo e o
Peronismo, bem como ressonâncias inquietantes com os regimes militares do norte da
África.
Em contraste com o que distingue as doxas de direita e esquerda, as forças
autoritárias e democráticas aparecem em todo o espectro político, sendo prova disso o
modelo do partido único cujas variantes encontramos desde o Franquismo ao
Stalinismo, passando pelo PRI mexicano e o Partido Colorado do Paraguai: de uma
maneira ou outra, com ritmos diferentes, o que vem fazendo o Chavismo, desde 2005, é
se metamorfosear em um regime de partido único, totalitário, passando por uma fase de
contrarreforma democrática com Chávez a uma tirania aberta com Maduro.
A aversão à diferença, a confusão de todos os discursos com a propaganda, a
organização vertical e corporativa dos militantes, a dissolução progressiva do Estado de
Direito, em particular as garantias legais, a natureza plebiscitária dos processos
eleitorais, ou seja, todas as características chocantes do autoritarismo que vimos se
formar desde 2005 são características dos regimes de partido único, sejam eles da direita
ou da esquerda. As razões específicas pelas quais Hugo Chávez começou a dirigir seu
projeto nessa direção estão abertas à discussão, pois agora basta dizer que nossa
situação atual tem suas raízes no nascimento de um tipo de militarismo de esquerda na
Venezuela que podemos chamar de “comandantismo”.

Comandantes

Embora tenha uma orientação política completamente diferente dos militares de
direita, o "guerrilherismo" era uma forma de militarismo extremo, na medida em que
propunha organizar o espaço público e as relações de poder na sociedade, de acordo
com o modelo da hierarquia militar. No guerrilherismo já havia o culto aos
comandantes, especialmente os da Revolução Cubana, um culto que seria decisivo para
a expansão do Castrismo na América Latina.
O que aconteceu na Venezuela é que o militarismo de esquerda se fundiu com o
militarismo "puro", na medida em que emergiu uma facção militar que se denominava
antiamericana, antineoliberal e herdeira da luta de guerrilha: através do encontro dos
dois militarismos, unidos à adoração dos comandantes e à redução da política à guerra e
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ao comando militar, o militarismo de esquerda torna-se uma espécie de máscara do
militarismo mais convencional nascido no quartel e, embora se renda ou se entregue,
também o transforma, o modifica substancialmente.
Assim, embora Hugo Chávez tenha ativado com a Constituinte de 1999 um
dispositivo democrático que correspondesse a um período de expansão e abertura de seu
movimento e lhe permitisse aparecer como uma alternativa a uma série de candidatos
conservadores, gerenciais ou empresariais que ignoram ou minimizam os problemas de
pobreza, violência e corrupção, os primeiros slogans do Chavismo, poder constituinte e
democracia participativa, começam a ser esvaziados pelo próprio Chávez, quem começa
a desmontar esse primeiro Chavismo após sua vitória no referendo de 2005.
A modificação das leis eleitorais, a substituição de conselhos locais de
planejamento e assembleias de cidadãos pelos Conselhos Comunais, a eliminação do
MVR e a criação do PSUV, a consolidação do caudilhismo mediático de Hugo Chávez,
a emergência das Missões Sociais com sua inclinação de clientela e o culto sistemático
da personalidade do “Caudillo” são os primeiros sinais desse novo período. Duas
instituições-chave do país, PDVSA e as Forças Armadas Nacionais, são colonizadas
pelo chavismo, a lealdade institucional dos homens de armas transforma-se em lealdade
pessoal 3 e inicia-se a destruição das instituições que não estavam sob o controle de
Chavismo, como a Prefeitura de Caracas4, no meio de um Estado de exceção que foi
feito possível quando a oposição antichavista se absteve nas eleições parlamentares de
2005.
Com a transformação das Forças Armadas em ala militar de um partido
Chavista, inicia-se um processo essencialmente diferente em comparação com outros
governos da “Onda Rosa”, cujo projeto, corporativo e vertical, foi definido na reforma
constitucional de 20075, e que implicava uma ruptura profunda com a Constituição de
99.

3

O Supremo Tribunal de Justiça decidiu, em 11 de junho de 2014, que os militares poderiam gritar
slogans partidários como "Chávez vive, a luta continua", prática iniciada após a reeleição de Hugo
Chávez em dezembro de 2006.
4
A Lei Especial sobre a Organização e o Regime do Distrito da Capital foi aprovada em 7 de abril de
2009, após a vitória de Antonio Ledezma, candidato da oposição, nas eleições regionais. “É mais um
passo para o fortalecimento do Estado, criando uma única figura da tutela dos municípios de Caracas”,
disse o governo. A Autoridade Única retirou da Prefeitura todos os seus poderes e, na prática, usurpou a
autoridade dos eleitores de Caracas. Nos anos seguintes, autoridades únicas e, em seguida, "protetores"
foram impostas em estados e municípios onde o governo não aceitou os resultados das eleições.
5
A reforma constitucional de 2007 incluiu, entre outras coisas, a reeleição indefinida de todos os cargos
de eleição popular, aumentando o mandato presidencial de 6 para 7 anos, a criação de um número
indefinido de vice-presidências - incluindo regionais sobrepostas às províncias - foi eliminada a
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As tentativas posteriores de intelectuais e operadores ideológicos Chavistas de
opor Chávez do poder constituinte ao autoritarismo de Maduro evitam esse período
intermediário de intensa democratização. No referendo de 2007, Chávez perdeu a
aprovação de uma reforma constitucional que aumentaria muito os poderes do Poder
Executivo. Mas nem o Chavismo, ou a oposição ou a sociedade em geral aproveitaram
deste momento de fraqueza do caudilho que, tendo fracassado em sua reforma
constitucional, aumentou sua aposta ao transformar não mais a Constituição formal, mas
a Constituição material venezuelana, ou seja, a trama de poderes factuais, de interesses,
transformando toda a Constituição de 99 em uma concha vazia que servia apenas como
um desígnio geral dos poderes do estado, como um mero organograma.
A nova Constituição material, continha forças armadas “chavistas e socialistas”,
o socialismo em si, poderes de fato cada vez maiores para o Executivo, a diminuição
contínua das garantias processuais e um enorme poder para as Forças Armadas em áreas
como o controle dos recursos do subsolo e das empresas estatais. Contudo, a estratégia
de Chávez era plebiscitária: essas campanhas eleitorais maciças, espetaculares e rituais
eram necessários para legitimar a arbitrariedade posterior.
A condição para isso foi a inoperância da oposição que, em 2005, se absteve nas
eleições parlamentares e permitiu que Chávez governasse sem contrapesos; a
extraordinária abundância de petrodólares e o enorme poder afetivo, o carisma quasereligioso do comandante que nunca calou a boca ou desapareceu de vista. No geral, é
um design corporativo, "neo arcaico", como bem disse Enzo del Buffalo 6, que parece
uma mistura de Peônia, Falangismo e Stalinismo. Se isso parece louco, devemos pensar
que foi formado por uma série de decisões muito pragmáticas, soluções para problemas
que a liderança chavista colocou, a saber:


A criação de um monólito biopolítico e econômico no qual todo o ambiente
técnico, econômico e financeiro da população - a Rede Humana de que Adams
falava - e com ele todos os fluxos de matéria, energia e informação passaram a
ser diretamente controlados e monopolizados pelo Estado. Controle unilateral,
por subordinação e sem contrapeso. Do ponto de vista econômico, o eixo desse

autonomia do Banco Central e entregou reservas internacionais ao controle direto do presidente da
república. Também foi proposta a redução do horário de trabalho e as “comunas” receberam status
constitucional
6
Enzo Del Bufalo. Del Socialismo Del Siglo XXI A La Peonía Del Siglo XXI. Uninomade Brasil.
http://uninomade.net/tenda/del-socialismo-del-siglo-xxi-a-la-peonia-del-siglo-xxi/
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sistema é o monopólio do dólar, porque o principal produtor de divisas, que é o
Estado, também se torna o principal distribuidor direto ou indireto de
mercadorias7. Esse monopólio da moeda e o crescimento do setor público é o
que deu ao Estado aquele caráter quase feudal no qual todos trabalham e do qual
compram o que precisam em uma moeda desvalorizada.


O agrupamento, de acordo com o modelo militar, dos seus seguidores. Ao
organizar tudo em termos de divisões, batalhões, frentes, setores, etc, o
Chavismo "reinventa" o corporativismo do início do século XX sem
necessariamente estar sob sua influência direta; de fato, todo corporativismo é
uma consequência da organização da vida pública sob um esquema quase
militar. Além dessa lógica de subordinação, o Chavismo se organiza - e tenta
organizar o país - dentro de um programa de liberdade que se manifesta no
esquema plebiscitário realizado pelas eleições.



A centralização de um líder que é indiscutível, inquestionável, quase divino em
seu status, o que garante uma forte unidade e absoluta obediência à militância.
Comandantismo, podemos chamar o caudilismo agrupado em torno de uma
figura militar carismática que, por sua vez, organiza a vida pública como uma
tarefa ou operação militar.



Capturar o estado, fazendo uma "captura do aparato de captura" através de uma
arquitetura de facções, relacionamentos pessoais, clientelares e caudilhistas, que
não são formados ou organizados em um partido, mas em uma coalizão de
facções civis e militares.

A situação venezuelana tem muito a ver com a crise do comandantismo, que
orientou e tornou coeso o Chavismo: unidade absoluta do comando na figura do
caudilho, saturação semiótica de sua imagem e saturação financeira de uma moeda
subsidiada ou artificialmente barata. A crise estava pronta quando, em menos de um
ano, o líder e a abundância de recursos desaparecem. De fato, a liderança Chavista não
teve mais alternativas se não refazer todo o Chavismo desde o início (como solicitado
pela “Marea Socialista”, uma organização que teve que passar para a dissidência) e
repensar sua sorte em um sistema multipartidário ou usar sua enorme “plus valia de
poder” para se perpetuar no governo, mesmo que fosse pela força.
7

Victor Alvarez. Neo-rentismo socialista y la pobreza como modelo de dominación. El Estímulo.27-082016.
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Desde dezembro de 2015, os herdeiros de Chávez demonstraram seu caráter e
vocação quando finalmente abandonaram o jogo político eleitoral e eliminaram os
últimos remanescentes do Estado de Direito. O salto para a tirania se deu quando o
Poder Executivo eliminou a divisão de poderes usando o Supremo Tribunal de Justiça.
Mas isso foi apenas o culminar de um processo que se desenrolava por mais de 20 anos

A síntese

Se no final do século XX alguém quisesse fundar um militarismo tradicional no qual os militares são o comando e a vanguarda da nação, em que a vida pública é
organizada a maneira militar e tudo em analogia com a milícia - onde poderia encontrar
o “ambiente ideológico” certo para isso? Somente à esquerda.
Quando Chávez fundou o MBR-2000, a direita, neoconservadora e neoliberal,
não ressoava com as ideias de Chávez. O militarismo nesse caso sofreu uma mutação na
guerra contra o terror e uma teoria e prática de segurança que nada tem a ver com a
tomada direta do poder pelos militares.
Não são os militares que tratam de militarizar a empresa dirigindo a produção,
mas a empresa que penetra nas milícias capilarmente, o militarismo devém uma
configuração de um espaço planetário mediante a guerra infinita ou intervenção no
espaço doméstico contra o "estrangeiro interno", que se torna o terrorista. É uma
mutação bem definida pela análise de Paul Virilio em obras como “A Insegurança do
Território”.
De sua parte, a direita e o militarismo tradicionais (corporativistas,
tradicionalistas,

integralistas)

foram

eclipsados

ou

foram

absorvidos

pelo

neoconservadorismo. Alguém como Hugo Chávez, cujos impulsos tinham um senso
caudilista e militarista décadas atrás, poderia ter sido atraído pelo militarismo de direita
- pelo Novo Ideal Nacional de Pérez Jiménez, a quem o caudilho admirava - mas esse
tipo de militarismo, nos anos 80 e 90, em que Chávez cria o MBR 2000, não é mais que
um arquivo ou uma lembrança.
Na esquerda, por outro lado, um longo processo - que é confundido com a
história do século XX - transformou o pensamento dialético em mero binarismo, em
uma política reduzida a operações booleanas como disjunção ("ou eles ou nós"),
negação ("somos anti-X") e adição ("somos todos Y"). Essa mutação tem seu signo
teórico em obras como “A Hegemonia e a Estratégia Socialista”, de Laclau e seu signo
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prático no espectro de políticas de identidade nas quais os chamados "populismos" da
“Onda Rosa” são o resultado de um esvaziamento no qual a esquerda é definida como
meramente antiamericana e anti-neoliberal, permitindo não apenas que figuras
conservadoras como Correa e Kirchner sejam consideradas "esquerdistas", mas que
todos os tipos de governos autoritários sejam vistos com simpatia. Estatismo e
nacionalismo, independentemente de seu caráter e significado, são vistos como
"revolucionários".
É neste marco que se fez possível uma síntese entre tradições e linhagens
autoritárias de direita e esquerda. Um dos elementos-chave desta síntese é o militarismo
que há muito se impunha na esquerda. Na cultura política dominante desde os anos 60,
as estruturas centralizadas e verticais são veneradas, as razões originais da luta armada
foram esquecidas em favor de uma superstição de violência e comando militar.
Embora completamente diferente em sua orientação política em relação às forças
armadas de direita, o "guerrilherismo" era uma forma de militarismo extremo, na
medida em que propunha organizar o espaço público de acordo com o modelo de
operações militares e organizar as relações de poder de acordo com o da hierarquia
militar: o comitê central e o alto comando militar tornam-se indistinguíveis e portadores
de uma enorme autoridade carismática, o culto da personalidade Stalinista se funde com
o "culto ao fuzil": no futuro, tornaria-se um militarismo corporativista combinado com a
lógica de gangues armadas no Chavismo maduro.
Nascido em países pequenos e subdesenvolvidos, sujeito à hegemonia
americana, esse militarismo de esquerda traçará seu modelo a partir do modelo da
Revolução Cubana. A "exportação da revolução" dará lugar a uma mentalidade de sítio,
de uma comunidade sitiada organizada militarmente em torno de seus líderes, os
comandantes. Será o neoconservadorismo que se desterritorializa e se lança a uma
guerra de desestabilização global que se assemelha a uma guerra irregular (forças
especiais, bombardeio, sabotagem) enquanto o Comandantismo - e outros militarismos
similares - se reterritorializa e se converte em um método para produzir hierarquia e
modelar relações de poder dentro de um estado.
No guerrilheirismo já havia o culto dos comandantes, sobretudo aqueles da
Revolução Cubana. Diferente da China, onde o exército é subordinado ao partido, onde
a liderança política se distingue da militar (incluindo Mao, o estrategista, que não era
chamado general ou comandante, mas de presidente), o Comandantismo é uma
invenção da Revolução Cubana, na qual o a liderança política e militar se confundem,
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pois o comandante se torna o condutor carismático de um estado de guerra permanente.
Mas em Cuba a confusão entre a liderança política e militar envolveu apenas os
comandantes fundadores, especialmente Fidel Castro, seu irmão Raul e lendas como
Guevara e Cienfuegos.
O partido e o exército permanecem como duas entidades separadas que, por
assim dizer, compartilham a mesma cabeça. Nesse sentido, é significativo que no
momento em que o último comandante tradicional transfere o poder em Cuba, a
estrutura do Poder Executivo também seja modificada. Em termos da sociologia
tradicional, o Comandantismo parece algo próprio de uma autoridade carismática que,
na sua totalidade, é impossível de transferir. Assim, na Venezuela, perdido o poder
carismático, o Chavismo tem duas cabeças, uma civil, que é Nicolás Maduro, o "filho
de Chávez", chefe do Poder Executivo, e Diosdado Cabello, que parece estar tentando
tomar o lugar de "militar de esquerda", com seu discurso esquerdista e militarista na
Assembleia Nacional Constituinte.
Sem revolução e sem um partido revolucionário que destruirá o Estado e as
Forças Armadas, na Venezuela as próprias Forças Armadas se tornaram um partido, ou
o braço armado de um partido, uma estratégia que Chávez chamou de União CívicoMilitar. Essa tentativa, não apenas de fazer um partido de uma força militar constituída,
mas de apresentá-lo como uma força insurgente e revolucionária, tornará o Chavismo,
em muitos aspectos, mais próximo dos regimes militares do Norte da África ou de
experiências anteriores na América Latina de transformar as Forças Armadas em um
partido com pretensões revolucionárias.

O diagrama do comandantismo

Embora ingênua e não muito bem concebida, a Constituição de 99 era
fundamentalmente incompatível com o partido cívico-militar que reorganizou a esfera
pública e o Estado conforme sua vontade. É nesse período que os militares começam a
se auto denominar "Chavistas e Socialistas", em que um fluxo de militares aposentados
começa a circular por toda a administração pública, servindo como "cimento" entre o
mundo militar e o civil e contribuindo para a confusão entre público e privado,
democracia e tirania.
Como ocorreu com as Missões Sociais, sobre as quais era impossível saber até
que ponto elas pertenciam ao Estado e até que ponto ao Chavismo, e até que ponto elas
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eram o efeito do relacionamento pessoal entre Chávez e Fidel Castro, toda a esfera
pública começa a mergulhar em um limbo no qual é impossível decidir o que faz parte
da esfera pública e que faz parte da parcialidade chavista. Essa privatização paradoxal
do estatal8 precede as nacionalizações maciças que veremos desde 2007.
Mas na estratégia de Chávez, para um maior autoritarismo era necessária uma
maior legitimidade: a condição disso era a abundância de petrodólares e o enorme poder
afetivo, o carisma quase-religioso do comandante que nunca se calava nem desaparecia
de vista. A Venezuela está imersa na circulação das imagens dos simulacros e das
imagens de Chávez, sua voz, seu rosto, seus olhos que assistem de todos os lugares.
Amá-lo, aos poucos se converte em uma demanda para os Chavistas, que, desde 2006,
eles têm que se definir a partir deste amor a o Chávez em torno do qual surge todo um
sentimentalismo de Estado.
Chávez aparece, certamente, como um caudilho militar, como Comandante, mas
é um comandante a quem se rende um culto religioso, um verdadeiro "Imã", coberto, na
vida e na morte, pelos elogios mais bizarros. Surge como uma figura religiosa, mas não
majestosa; pelo contrário, como os santos populares do catolicismo altamente
sentimentalizado, confundidos com parentes ou amigos vivos e mortos, "meu
comandante" também é " Chávez Nosso". Assim como as estrelas do “star system” de
Hollywood, como os santos populares, seus seguidores precisam se apropriar de sua
imagem, senti-lo de perto: "coração do povo", "coração da pátria ".
A figura militar carismática organizará a vida pública em analogia com tarefas
ou operações militares. Comando estritamente vertical, extrema centralização da tomada
de decisões, sobrecodificação de todos os elementos da vida social como "Chavistas" e
mobilização das massas como imitação das forças militares.
No geral, é um desenho formado por uma série de decisões muito pragmáticas,
de soluções para problemas levantados pela liderança chavista, e que pode ser resumido
em quatro linhas:


Uma biopolítica da dívida, em que o Estado aparece como o provedor universal
de bens e dólares baratos e de uma moeda supervalorizada. A dívida financeira
do neoliberalismo é substituída pela dívida clientelar com o Estado provedor de

8

Os livros La Pipa Rota de Pedro Duno y José Vicente Rangel e sobretudo, Los 12 Apóstoles de Duno já
sugerem esse processo que pode ser resumido na fórmula: "estatize a riqueza e depois privatize o
estado".
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petrodólares e os bens que os acompanham. Em alguns casos, essa circulação
estará associada, como nos Conselhos Comunitários e nas Missões Sociais, à
organização de estruturas verticais, corporativas. As chamadas “comunas” serão
o modelo de um corporativismo de bairro ao qual se espera vincular cada
habitante; mas a alocação de dólares baratos e a moeda sobrevalorizada, sua
circulação generalizada, garante a dependência da população que não se
encontra corporativizada.


Uma “neuropolítica” na qual o relacionamento da população com o caudilho é
mediado pela mídia pública que serve de interface: não se trata de doutrinar ou
difundir uma “versão oficial”, mas de circular a imagem do comandante, de
circular e intensificar os sentimentos que ele desperta, de fazê-la participar das
fantasias das pessoas, de aprisionar em seu sonho.



Uma necropolítica da fragmentação, que combina a decomposição do aparato do
Estado e do território, com a distribuição calculada de ambos a grupos, facções e
até máfias. É toda uma política de decomposição que acabará subsumindo as
outras duas e que, no período de Chávez, se expressa no uso tático e estratégico
da corrupção (como no caso de Alejandro Andrade, no Tesouro Nacional9), as
chamadas áreas de paz e a privatização das prisões em favor do crime
organizado e, por fim, a criação de grupos armados conhecidos como
"coletivos"10.

Essas duas linhas básicas do governo da vida e dos signos são as mais essenciais
para a mega-máquina comandantista: um projeto fantástico de unificação da sociedade
fagocitada ou subsumida pelo aparelho estatal, um verdadeiro dispositivo de captura que
abomina qualquer forma de autonomia e exterioridade.
9

Antigo guarda-costas de Hugo Chávez e veterano do levante de 4 de fevereiro, Alejandro Andrade
acabou fazendo carreira nas finanças públicas venezuelanas, apesar de não ter preparação nessa área.
Preso na Flórida, confessou ter recebido suborno de 100 bilhões de dólares. Maduro não negou as
acusações de Andrade e apenas pediu que ele fosse extraditado para a Venezuela. Poderopedia. Quién
es Alejandro Andrade, el ojo más caro de la política. lhttp://elestimulo.com/blog/quien-es-alejandroandrade/
10
As “zonas de paz” foram criadas como uma política para retirar a polícia de áreas controladas por
gangues armadas supondo que elas se pacificariam voluntariamente. Essa política, de Hugo Chávez,
teve que ser revertida por Maduro que, com a OLP - Operações de Libertação do Povo - tentou manter à
distância as gangues que atacavam a polícia. Os grupos parapoliciais, denominados coletivos,
semelhantes às milícias brasileiras, mas focados no mercado negro. Para um resumo da situação.Ver:
Centro de Investigación del Crimen Organizado.Venezuela un estado mafioso?. Insight
Crime.https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-Estado-mafioso-InSightCrime-Observatorio-de-crimen-organizado.pdf
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No entanto, diferentemente de outros projetos totalitários do passado e do presente,
o Chavismo não logra uma governabilidade sustentável ao longo do tempo. O que os
grandes projetos autoritários da Eurásia demonstram é que, se a liberdade é removida, é
necessário que o Estado que o faz assuma as tarefas de resolver todas as crises,
problemas e contingências: se o propriamente político é suprimido, a polícia deve ser
capaz tanto de conter a corrupção como de moldar o futuro. Por isso, os autoritarismos
da Rússia ou da China são projetos civilizatórios "cosmopolitas" que incluem a vida, os
signos e o meio ambiente.
O Chavismo não apenas foi incapaz de gerar seu "cosmopolitismo", como o
Comandantismo entrou em crise cedo; na verdade, ele não floresceu, e nunca pode
realmente se compor. A fórmula comandantista era governar "espiritualmente" os
venezuelanos, graças ao carisma do comandante, e materialmente, através do monopólio
do dólar; organizá-los de acordo com o modelo corporativo, sobrecodificar tudo como
Chavista. A crise estava pronta quando, em menos de um ano, o líder e a abundância de
recursos desaparecem.
Se é verdade, como Benjamin disse, que todo fascismo é uma revolução fracassada,
com o Chavismo o fracasso é duplo: fracassa a revolução falha e fracassa a contrarevolução ou o totalitarismo decorrente de sua corrupção: certamente está na
incapacidade de destruir ou renovar o antigo aparato estatal onde se encontra a causa da
degeneração do comandantismo em toda uma política da decomposição.

Estado em decomposição

Castro, Ortega, Fonseca, Guevara e Cienfuegos são comandantes emblemáticos; são
o próprio modelo de comandantismo. Os subcomandantes zapatistas são simulacros:
não são verdadeiros comandantes, são outra coisa deliberadamente diferente; tentaram
apropriar-se da semiótica e dos procedimentos do comandantismo para subverter ou
"desconstruir" a guerrilha e o militarismo de esquerda. Chávez é outra coisa: não é
icônico e não é um simulacro, apenas uma imitação: não tomou o poder no campo de
batalha, à frente de um poder constituinte armado, mas de outra maneira. Não há nada
de errado com essa outra maneira, não há ligação necessária entre a idéia da revolução e
a da guerra; não é inconcebível uma revolução pacífica que de todas as maneiras pode
recorrer às armas se necessário.
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O problema é que o próprio caudilho não acreditava nele: seu poder constituinte era
pequeno e restrito ao jurídico e ao campo da representação. Ele nem sequer completou o
previsto em sua Constituição (a reforma da previdência social e a demarcação de terras
indígenas estavam pendentes, dentre muitas outras coisas).Mas Chávez estava muito à
vontade no "antigo estado burguês" do qual ele tanto zombava, dependente das Forças
Armadas que eram parte integrante desse Estado que o caudilho dizia querer destruir.
Mas como dissolvê-lo sem dissolvê-las?
Com as Forças Armadas, começam os estranhos ritos de sobrecodificação com
os quais o caudilho pretendia apresentar como novo ou subversivo algum poder
estabelecido. Com slogans, mudanças de nome e todo tipo de fingimento, pretendia
tratar as Forças Armadas como se fossem um exército guerrilheiro recém-chegado ao
poder, algo que se assemelhava muito a uma mudança na pintura ou nas cores.
Subsunção, sobrecodificação e duplicação foram os métodos da revolução
fracassada para se apropriar do aparato estatal: fazer tudo depender diretamente do
Poder Executivo; não de um vínculo institucional, mas pessoal. Marcar, selar tudo como
Chavista (com cores, slogans, sinais) e criando pseudo-aparatos estatais em versões
chavistas que duplicam os existentes, mas que raramente conseguem cumprir suas
funções (Universidade Bolivariana, Polícia Nacional, Ministério das Comunas, etc.)
Como nas histórias de horror em que um novo corpo brota de outro, um novo
tipo de estado de orientação totalitária começou a nascer do antigo aparato estatal. Mas
seu nascimento foi incompleto e, como resultado, o Estado não foi regenerado nem
dissolvido e substituído por outro. O que muda, mas sem sofrer mutação ou
regeneração, é o que chamamos de corrupto, como um animal que se decompõe
continuamente, mas sem morrer e sem cura.

"Um, dois, três, muitos Chernobyl"
Assim, a invenção Chavista parece ser o estado decomposto. Decomposto no
sentido mecânico e biológico do termo: o antigo aparato estatal venezuelano, que existe
pelo menos desde o início do século XX, não foi dissolvido ou destruído, mas alterado,
desalinhado, degradado e intercalado com características e partes de um novo Estado,
ainda mais falsificado, que nunca brotou.
Isso gerará não apenas uma grande ineficiência, mas também grande fuga de
capitais, pilhagem de recursos e a privatização de fato de parcelas do aparato estatal.
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Tudo isso já é grave o suficiente, sem incluir outro fator: como no caso do Mensalão e
da Lavajato, a corrupção se faz necessária para manter a "unidade de composição". Não
é apenas contraproducente denunciar, mas todos devem estar associados a ele: o
empregado preguiçoso, a família de classe média que recebe dólares subsidiados, o
parente do funcionário que recebe um contrato. A corrupção financeira é um meio de
unificar, endividar-se com o Estado e de criar vínculos e dependências.
Assim, torna-se mais prático para o governo financiar as importações do que a
produção. São concedidos créditos que nunca são cobrados e a fuga de capitais atinge
níveis fantásticos 11 . Como aquilo que se requer para a unidade de composição do
Chavismo exige é lealdade e o endividamento, opera-se um processo constante de
degradação das capacidades dos funcionários e empregados públicos. O "novo" Estado,
que se compõe integrando todo o corpo e alma do comandante, e o “velho”, com sua
burocracia tradicional desgastada, se sobrepõem, mas de maneira disfuncional, pois o
primeiro mina constantemente o segundo: se, para o aparato do Estado, tudo deve ser
internalizado, estratificado, para o Chavismo, o próprio Estado deve ser internalizado
no Chavismo, que é o interior absoluto: tudo deve ser estatal, mas apenas para que seja
Chavista.
Mas, na medida em que a corrupção se torna tanto o efeito da unidade quanto
um meio para alcançá-la, o Chavismo se vê imerso em um processo de gerenciar sua
própria corrupção, o que gerou um novo tipo de cálculo político: uma gestão da
decomposição, da fragmentação que podemos, em sentido estrito, chamar de
necropolítica12. Assim, Chávez apareceu com um toque de Midas reverso, corruptor que
não só encheu o país com as ruínas prematuras de inúmeros projetos inacabados, mas
também estendeu a decomposição a tudo o que ele pretendia incorporar ao Estado. Não
apenas se trava de que sua versão do estatismo era certamente anacrônica. Foi por causa
de sua paixão pela centralização e unidade que ele adotou as formas mais anacrônicas
de estatismo e, como um vírus, toda vez que o governo nacionalizou ou modificou uma
empresa, um serviço, uma dependência, a mesma necropolítica contagiava o que havia
sido internalizado.

11

Para 2014, “Marea Socialista”, grupo chavista dissidente, estimava a fuga de capitais em mais de 250
mil milhões de dólares (250 bilhões). Marea Socialista. Sinfonía de un Desfalco a la Nación: Tocata y
fuga… de Capitales https://www.aporrea.org/contraloria/n257348.html. Em 2018, a Assembleia
Nacional estimou a cifra em 400 mil milhões.
12
A definição original de necropolítica se encontra em Joseph-Achille Mbembe, Necropolítica. Editorial
Melusina, 2011.
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Com sua nova liberdade de ação, os militares se converteram nos beneficiários
diretos da decomposição da soberania do Estado, como aconteceu nas prisões, que
privatizaram criminosos, e nas minas do sul do estado de Bolívar, onde estabeleceram
acordos benéficos com os chamados "sindicatos de mineração" 13. É que quanto mais
Chávez se tornava obcecado pela soberania, mais ela se dissolvia: durante o governo e o
de seus sucessores, o território se tornou um queijo gruyère, onde sindicatos mineiros,
paramilitares, guerrilheiros, grupos criminosos e qualquer grupo armado podem fazer o
que ele agrada terminándose de facto el "monopolio de la violencia legítima”.
A questão do crime é significativa: com a infame política da "zona de paz",
Chávez aceitou que havia áreas entregues ao governo de grupos armados aos quais o
governo cedeu o território de fato. Mas na maioria dos casos, o submundo resistiu a ser
internalizado e essa tentativa de "feudalismo" fracassou. Fracasso que foi reconhecido,
no período Madurista, com ass OLP (Operações de Libertação do Povo), na qual as
forças policiais entram para exterminar os grupos que são mais perigosos ou hostis
(exercendo poder de vida e morte em combatentes e pacíficos). O Estado venezuelano
não era nem mais um soberano feudal que reconhece os direitos de outros potentados
em troca de obediência, mas simplesmente é aquele com o maior poder de fogo neste
território, sendo que sua violência não era nem a única, nem era legítima14.
Mas de todas essas promessas invertidas, nenhuma foi tão devastadora quanto a
da Unidade. A luta comandantista para unir Estado e povo em um bloco quase corporal
resultou na decomposição do Estado e no colapso progressivo da sociedade. O Estado
decomposto e fragmentado foi o resultado da busca obsessiva de uma unidade
metafísica. Parece que, quando o Estado tornou-se obcecado em produzir unidade, teria
esquecido tudo o mais, submetendo tudo a esse imperativo.
As ideias obsessivas de Chávez com a lealdade, a unidade, as suas demandas por
lealdade infinita, foram realizadas na tentativa de fazer não apenas do Estado, mas
também de todo o ambiente em que os venezuelanos vivem, uma extensão do corpo do
comandante. Para esses propósitos, cada instituição, cada fragmento do território tinha
que estar sob controle direto e unilateral de alguém que era leal ao Comandante: o
13

A situação em sul do Estado de Bolívar, semelhante à situação da África Ocidental e Central está bem
descirta em: César Romero y Francisco Ruiz. “Dinámica de la minería a pequeña escala como sistema
emergente. Dislocaciones y ramificaciones entre lo local y lo nacional” e Andrés Antillano, José Luis
Fernández-Shaw y Damelys Castro. “No todo lo que mata es oro. La relación entre violencia y rentas
mineras en el sur del Estado Bolívar”. Ambos em: Venezuela Desde Dentro 8 investigaciones para un
debate necesario. Fundación Rosa Luxemburgo, 2018, pp 85 y 145;
14
Keymer Ávila. “Las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP): entre las ausencias y los excesos del
sistema penal en Venezuela”. Revista Crítica Penal y Poder 2017, nº 12 Marzo, pp. 55-86.
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mecanismo de planejamento central e os controles de câmbio perderam todos os seus
elementos racionais15e se tornaram uma ferramenta para apropriar-se da riqueza pública
e privada ou para controlar fluxos monetários. E isso fez da intervenção estatal uma
arma contra a produção e a circulação. Mas quando, com a total imposição dos
mecanismos clientelistas e caudilistas, foram eliminados os mesmos mecanismos legais
e administrativos que impediam a preservação do patrimônio público, o sistema de
controles e o comandantismo se converteram em uma máquina de apropriação e
pilhagem que causou a primeira catástrofe biopolítica do século XXI.

15

Enzo del Búfalo assinalou que as ideias econômicas de Chávez e Maduro são idiossincráticas e não
aderem a nenhuma escola econômica conhecida. Além de considerar o petróleo subterrâneo como
equivalente ao dinheiro ou mercadorias já disponíveis, a existência de inflação foi negada pelo governo
por vários anos. Na prática, a centralização era praticada sem nenhum planejamento e a taxa de câmbio
estabelecida arbitrariamente: em 2010, Chávez a fixou em 4,30 bolívares por dólar simplesmente para
que o número fosse igual ao do boom do petróleo nos anos setenta: Joaquim Ibarz. El Viernes Rojo de
Hugo Chávez. La Vanguardia.12/01/2010
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Entre Cinismo e Fascismo:
Depois de Junho de 2013, narrativas e constituição
Resenha do livro:
COCCO, Giuseppe. Entre o Cinismo e o Fascismo: depois de junho de 2013, narrativas e
constituição. Rio de Janeiro: Autografia, 2019.

Alexandre Mendes1

O mais recente livro de Giuseppe Cocco - Entre Cinismo e Fascismo: Depois de
Junho de 2013, narrativas e constituição (Autografia, 2019), se insere na linha de
continuidade de outras produções recentes do autor, em especial os livros New
Neoliberalism and the Other: Biopower, Anthropophagy, and Living Money (Lexington
Books, 2018) e O Enigma do Disforme (Mauad, 2018), ambos publicados em coautoria com Bruno Cava. Nestes livros, os autores desenvolvem três eixos teóricos
fundamentais, todos retomados na obra Entre Cinismo e Fascismo, e que, articulados,
permitem uma nova leitura dos dilemas políticos brasileiros, no interior de uma
globalização em crise.
O primeiro eixo propõe uma análise que, seguindo a proposta metodológica de
Michel Foucault, recusa transformar o neoliberalismo em um conceito universal e
englobante ou em um pressuposto moral a priori para um sem-número de denúncias e
críticas, que seriam tão proliferantes quanto ineficazes. Para os autores, o
neoliberalismo não é: (i) nem um construto simbólico criado para a defesa do
capitalismo; (ii) nem uma ferramenta geopolítica dos novos imperialismos; (iii) nem
apenas o objeto de uma infindável analítica do poder, sempre pronta a acender o sinal de
alerta quando novas formas de dominação aparecem. Na leitura de Giuseppe e Bruno, o
neoliberalismo, pelo contrário, é afirmado em toda a sua ambiguidade. Segundo os
autores: “o biopoder que compõe a sua governabilidade [neoliberal] é o mesmo que
produz, suscita, mobiliza, o mesmo em que a formação dos sujeitos está implicada. O
problema é de estratégia e não de clivagem” (Cava e Cocco, 2018, p.12).
O segundo eixo, prolongando hipóteses desenvolvidas desde a publicação com,
Antonio Negri, do livro Glob(AL): biopoder e lutas em uma América Latina globalizada
(Record, 2005), enxerga nas resistências encontradas na América Latina e no Brasil,
1

Prof. da Faculdade de Direito da UERJ. Intervenção realizada na ocasião do lançamento do livro na
Associação de Pesquisadores Brasileiros na França (APEB-FR).
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uma potência do disforme que pulsa no interior do biopoder exercido no continente,
visto, agora, a partir de uma longa duração. Se Foucault usa o modelo das reformas
urbanísticas, da política agrária ou da medicina social, para entender a especificidade da
biopolítica na virada para o século 18, os autores, seguindo de perto o trabalho do
historiador Luís Felipe de Alencastro, projetam a análise do biopoder para o espaço
histórico e intercontinental do comércio transatlântico e da organização do poder
colonial. É assim que, diz os autores, a pax lusitana precisou, desde o início da
colonização, lidar, não apenas com as revoltas e os motins, mas com a força
ambivalente das migrações, das mestiçagens, dos êxodos e das diásporas. Para isso, não
forjou um modelo disciplinar do tipo apartheid americano, mas um biopoder que, ao
multiplicar e modular as fronteiras, a violência e o controle do trabalho, internalizou a
normalização diretamente nesses fluxos ambíguos e imprevisíveis.
O terceiro eixo retorna diretamente à contemporaneidade, no início da década de
2000, para compreender o conflito biopolítico que irrompe no interior do próprio
lulismo. Ao contrário da estabilidade “rooseveltiana” imaginada por autores como
André Singer (2012), o que definiria o lulismo é o impressionante embate entre as
mobilizações produtivas (a potência do disforme) - fortalecidas, paradoxalmente, por
políticas sociais de cunho liberal ou neoliberal (bolsa família, cotas raciais, expansão do
trabalho por precarização etc.) - e um projeto de Estado ou de um “ensaio
desenvolvimentista” (Singer, 2016) que acabou se impondo de forma autoritária e
decisionista sobre essas mesmas forças. Os levantes de Junho de 2013 não só podem ser
lidos a partir dessa perspectiva, como encerram um ciclo político subdividido pelos
autores em três momentos: a) a primeira fase do governo Lula, como um momento de
abertura e ambiguidade que trouxe elementos positivos e interessantes (políticas de
renda, expansão universitária, pontos de cultura etc.); b) o final do governo Lula e início
do governo Dilma, o período pós-crise de 2008, no qual esses elementos são esmagados
pelo fechamento desenvolvimentista e autoritário estimulado, inclusive, pelas esquerdas
soberanistas; c) a terceira fase, representando a falência total - em todos os níveis,
políticos, sociais e econômicos - da aposta progressista e desenvolvimentista, diante do
“poder de assombro” (Arantes, 2014) de Junho de 2013 e de uma crise produtiva real
que conduziu o país para a depressão econômica e para a reversão apavorante de todos
os indicadores sociais.
A singularidade do livro Entre Cinismo e Fascismo com relação a essa
trajetória reside, não apenas numa atualização das tragédias nacionais, de acordo com os
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últimos e lamentáveis acontecimentos políticos, mas no esforço em sugerir, mais uma
vez, um deslocamento de perspectiva. A atualização dos dispositivos fascistas é real,
mas ela não decorre de um confronto dual e evidente entre forças progressistas e
autoritárias. O fascismo, lembra o autor, sempre foi a terceira via. Uma terceira via que
se torna possível pela falência simultânea do socialismo e da democracia liberal, no
momento em que estes, não apenas se revelam inadequados para atender às aspirações
de liberdade e igualdade, como tentam driblar esse fracasso pelo apelo constante à
hipocrisia e ao cinismo.
Um exemplo, escolhido por Giuseppe Cocco no livro, pode ilustrar a hipótese.
Quando as mudanças reais ocorridas nas relações com o corpo, com o gênero e com os
regimes de prazer se convertem em afirmação abstrata de identidades fragmentadas e
incapazes de sugerir uma plataforma política autônoma e plural, o fascismo resolve a
questão através da simples afirmação de uma identidade da Maioria - um triunfo dos
normais diante do cinismo das minorias. O resultado, para o autor, é um duplo
constrangimento para os movimentos: (i) de um lado, precisam defender o marketing
vazio do progressismo (no Brasil, leia-se “lulismo”) buscando esquecer as razões reais
de sua falência e, no limite, associando-se às suas práticas mais nefastas; (i) de outro,
precisam constantemente se defender dos microfascismos sociais estimulados pela altright, pelo atual governo e, não raro, pelo próprio identitarismo radical fomentado pelos
aparelhos de propaganda do progressismo.
A crise, no entanto, não se refere apenas à capacidade de mobilização dos
movimentos organizados, mas se estende ao problema democrático como um todo.
Recorrendo a Merleau-Ponty, o autor lembra que a resposta que o fascismo oferece a
uma democracia que sucumbe ao cinismo, menosprezando e ridicularizando as forças
reais que compõem uma sociedade, é a própria eliminação da perspectiva democrática:
“o que o fascismo faz é, sim, reconhecer que „a igualdade e a liberdade não são dadas‟,
mas, ao invés de dizer que precisam ser construídas, „ele renuncia à igualdade e à
liberdade‟; Ou, então: “pois que os Direitos Humanos são apenas formais e hipócritas,
vamos mesmo destruí-los formal e materialmente” (Cocco, 2019, p. 16).
O decisionismo fascista, portanto, não deve ser entendido como o simples
triunfo de uma vontade unilateral e homogênea, mas como um jogo permanente que
atua para multiplicar as falsas opções e chantagens binárias. Atualizando Merleau-Ponty
poderíamos dizer: diante de uma defesa abstrata da democracia, que ignora as fraudes
eleitorais, os abusos do poder econômico e político, as ditaduras emergentes ou
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consolidadas, o fascismo propõe a eliminação da democracia enquanto tal. Diante de
uma defesa abstrata dos direitos humanos, que ignora as ocupações militares em favelas,
a destruição dos modos de vida minoritários e do meio ambiente nas grandes barragens
e projetos, o encarceramento em massa e a violência policial, o fascismo propõe a
própria eliminação dos direitos humanos.
Um perigoso revezamento entre o absoluto e o relativo se estabelece. Uma força
política se apresenta como a única defensora dos valores inegociáveis e absolutos da
democracia, enquanto relativiza graves violações democráticas ocorridas sob a sua
tutela ou a de seus aliados estratégicos. A outra força encarna o próprio relativismo,
defendendo a legitimidade de qualquer medida que seja necessária à derrota do velho
sistema, tomando a tarefa como um imperativo absoluto. Nos dois casos o mesmo
paroxismo: “a defesa moral de princípios absolutos que serve à defesa da mais absoluta
falta de princípios”. Se, como afirmam Deleuze e Guattari, nos relacionamos antes com
máquinas sociais do que técnicas, é, precisamente, esse revezamento perverso que
estabelece - nos modos atuais de construção da crença - as condições de proliferação das
chamadas fake news, das teorias da conspiração e das diversas formas de mistificação
política.
Vale destacar que uma das vantagens do livro com relação a esse debate, é a
recusa em aderir a mais uma teoria redentora ou fórmula universal que possa
“solucionar” o impasse. Pelo contrário, a crise é afirmada enquanto tal, com todas as
suas dificuldades, ambivalências e possibilidades. A perspectiva acaba se desdobrando
em dois desvios teóricos:
(i) O primeiro, refere-se ao reconhecimento de que uma chamada “saída
maquiaveliana” do binômio relativismo/moralismo, defendida pelo pós-operaísmo
italiano, em especial por Antonio Negri no livro O poder constituinte: ensaios sobre as
alternativas da modernidade (2002), não funciona mais. Em breve síntese, isso teria
ocorrido porque o “ponto de vista das lutas” ou “de classe” não encontra mais uma
paralelismo evidente com os movimentos sociais e com o espírito crítico que, a partir de
1968, percorre o terreno da globalização. Este deslocamento pode ser encontrado na
própria mudança na composição da multidão no período pós-Primavera Árabe:
enquanto, as sociedades contemporâneas se politizam completamente a partir de um
novo tipo cidadanismo engajado (democrático ou não), os movimentos sociais
organizados se confinam cada vez mais em trincheiras falsamente protetoras e
defensivas. A situação lembra o conto A muralha de China, de Kafka: enquanto o
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soberano unifica os súditos a partir da ordem de construção de enormes muralhas
circulares, sabendo de sua inutilidade, os bárbaros são encontrados caminhando
livremente em pleno centro da aldeia.
(ii) O segundo desvio retoma a discussão sobre o neoliberalismo, presente nos
trabalhos anteriores. O autor reatualiza a crítica foucaultiana e resiste à tentação
expansiva sugerida em vários trabalhos recentes sobre o tema, recusando o atalho das
sucessivas e genéricas adjetivações: “neoliberalismo autoritário”; “neoliberalismo
fascista”, “neoliberalismo militarista” etc. Afirmar a crise, neste sentido, significa dizer
que o impasse que atravessa a globalização é real e imprevisível, e inclui as velhas
fórmulas de estabilidade oriundas do apogeu da globalização econômica. Para continuar
com Foucault, diria que não estamos diante dos efeitos um grande projeto sombrio e
racionalizador, mas enfrentando uma verdadeira “crise de governamentalidade” ou da
“condução das condutas”, com efeitos transversais que afetam a relação entre sujeito,
verdade, saber, modificando o próprio sentido do que entendemos por política (Mendes;
Teves, 2019).
Embora o autor não siga por esse caminho, duas pistas para pensarmos a crise
são traçadas no livro:
i) a primeira, retomando as reflexões sobre a relação entre moeda e produção de
subjetividade, presente no livro New neoliberalism (2018), afirma que a crise se refere a
um descompasso definitivo entre economia e sociedade, manifestado pela
impossibilidade de construir uma confiança a priori baseada em pactos que tenham
como horizonte a liberdade e a igualdade. Paradoxalmente, a globalização, com seus
fluxos generalizados e descodificados, estaria enfrentando crises semelhantes àquelas
que desafiaram o projeto colonial, a partir daquilo que Achille Mbembe denomina, a
propósito, de “devir-negro do mundo” e, o próprio Giuseppe, de devir-Brasil do mundo.
A pergunta não deixa de ser que tipo de paz queremos construir. Por isso, segundo o
autor: “o que precisamos é pensar o Novo Pacto que pode produzir as equivalências
necessárias à conversão da violência em política, da guerra em paz” (Cocco, 2018, p.
176); “Ao invés de a reforma da Previdência ser a condição de confiança e da
sustentabilidade, o que precisamos é de outra confiança para a reforma da Previdência.
Em outros termos, diremos que a reforma da Previdência só é sustentável se ela se
desloca nessa direção de pagar (pacificar) uma proteção social mais adequada.
ii) A segunda pista pode ser identificada com o descompasso, agora, entre justiça
e direitos humanos. Numas das páginas mais instigantes do livro, o autor retoma o
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pensamento de Simone Weil para imaginar uma saída da retroalimentação perigosa
entre democracia formal e regressão fascista. O problema dos direitos humanos, na
democracia liberal, é ter forjado um conceito sagrado de pessoa humana que se
sobrepõe genericamente aos sujeitos tidos em toda a concretude, permitindo um
relativismo que ataca o homem mas salvaguarda a pessoa. O problema da resposta
fascista é ter retomado uma dimensão coletiva do sagrado, mas sob o preço da
mistificação autoritária e, no limite, do próprio suicídio da comunidade. Para Simone
Weil, pelo contrário: “em cada homem há algo sagrado. Mas não é a pessoa. Não é nem
sequer a pessoa humana. É ele, esse homem, simplesmente”. O que é importa não é a
pessoa, mas o que em um ser humano é impessoal e, ao mesmo tempo, concreto: “eis
um transeunte na rua (...). Não é nem sua pessoa tampouco a pessoa humana nele que
me é sagrada. É ele. Ele inteiro. Os braços, os olhos, os pensamentos, tudo. Não
prejudicarei nada disso tudo sem infinitos escrúpulos” (Weil, apud Cocco, 2018, p. 27).
A justiça deixa de ser o exercício de uma força cujo limite é o estado de exceção, para
seguir as linhas corporais e efetivas de cada modo de existência, por menor que ele seja.
Nem os pilares neoclássicos do Estado de Direito, nem a profundidade romântica da
comunidade fascista, é uma espécie de maneirismo surge da obra de Weil, atento aos
corpos, aos contornos e a sacralidade de cada existência.
É este convite – seguir as linhas de um Brasil-menor e de sua possível
constituição – que é realizado por Giuseppe Cocco em seu novo livro. O leitor não
encontrará nele uma grande narrativa ou projeto a ser seguido, mas uma espécie de
pragmática do disforme: algumas peças, ferramentas, fragmentos e junções que podem
sugerir novas formas de interrogar os problemas da atualidade.
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