TÍTULO
Sobre a pandemia:
primeiro ensaio da quarentena
AUTOR
Marcio Tavares d´Amaral
PRODUÇÃO
IDEA - Programa de Estudos Avançados |
Laboratório de História dos
Sistemas de Pensamento
(Escola de Comunicação | UFRJ)
PRIMEIRA EDIÇÃO
Julho, 2020
TAMANHO | PÁGINAS
A4 (29,7 X 21 cm) | 40p.
REVISÃO E DIAGRAMAÇÃO
Ana Carla de Lemos
IMAGEM DE CAPA
Recorte de Foto - Arquivo Canva

E-mail: marcio.damaral@eco.ufrj.br
Twitter: @mtdamaral
Site: historiafilosofiareligiao.com
Este conteúdo está sob a Licença Creative
Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0
Internacional (CC BY-SA 4.0)

MARCIO TAVARES D´AMARAL

Estamos há quase cinco meses recolhidos às nossas casas vendo a
morte passar pelas nossas janelas. Ninguém mais vem à nossa porta,
não saímos à rua sem escondermos o rosto atrás de máscaras e envolvermos as mãos em luvas. Os que cruzam conosco precisam manter dois metros de distância. Chama-se distância social, e é triste.
Metaforiza outros distanciamentos, os invisíveis, os dos invisíveis, no
entanto tão próximos.
Atrás das máscaras podemos sorrir, mas ninguém saberá. Vamos ter de ficar por um tempo sisudos, e idênticos do nariz ao queixo.
Mudam as cores e formas, mas as máscaras nos unem na ausência
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da parte mais expressiva dos nossos rostos. Andamos escondidos.
Talvez pelos olhos ainda possam brilhar e se derramar nossa humanidade e nossas diferenças. O resto desapareceu.
As luvas são instrumentos de proteção e máquinas de despersonalização: perdemos as impressões digitais. Se quisermos validar
operações corriqueiras de banco 24 horas temos de tirar uma luva:
reganhamos identidade e perdemos proteção. Precisamos de álcool
em gel. O álcool em gel se tornou uma órtese do nosso corpo, que não
serve para vermos ou nos locomovermos melhor: serve para, simplesmente, não morrermos. O vírus está imaginariamente em toda
parte. Ele mesmo não tem esse dom divino de ubiquidade absoluta.
Mas nós precisamos exagerar, vê-lo onde talvez não esteja — mas

talvez não basta. É preciso não haver dúvidas. E nos cobrimos, escondemos, lavamos, esfregamos. São atos litúrgicos. São propiciatórios, servem para nos manter em vida, restrita nos movimentos, nas
manifestações, mas vida. Aprendemos, da pior maneira, a dar um valor desmesurado à vida. Da pior maneira: vendo a morte dolorosa dos
outros, trazida em espetáculo para dentro das nossas casas. Os outros sempre morreram. Dolorosamente, tantos! Os martirizados pelas doenças irremissíveis, os muito pobres que trazem a morte tão
perto o tempo todo, os que sofrem violência. Todos os dias. Mas nós
não vemos. Sabemos, mas não vemos. Agora a morte ficou próxima
demais. Obscena. Não sabemos exatamente de onde vem, vem de algum lugar fora das nossas proteções. Muito próxima: podemos ser os
próximos. Ninguém sabe.
Nunca alguém soube, exceto talvez os suicidas e os doentes
terminais. Mais ou menos. Porque saber é algo que só ocorre aos vivos. Pode haver arrependimento, pode haver milagre. Nem os suicidas e os que estão morrendo, no final das contas, sabem mesmo.
Sempre só se morre depois. Mas agora a morte, que é condição totalmente inerente à vida, e precisa ser real para funcionar como essa
condição, virtualizou-se. Não é mais simplesmente o medo dela que
anima a nossa vida em atos de adiamento — cuidados, dieta,
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exercícios, médicos. Não é a angústia que ela produz que nos paralisa
e adoece. Tudo isso faz sentido. O medo e a angústia diante da morte
são sinais positivos, falam da vida, da sua negação a experimentar a
finitude, do doloroso que é ser finito. Empurram a uma alta potência
de viver. Viver para não morrer. Mas agora houve uma alteração importante na nossa percepção da morte. Ela está na nossa porta e não
pede licença para entrar. Não é já o fim natural de uma vida longa, do
corpo que se cansou de sustentar sua vitalidade. Nem o resultado de
um acidente — no organismo, na rua — que não podíamos prever (é
dos acidentes a imprevisibilidade) e para o qual, por isso, não nos
preparamos (é dos humanos a imprevidência). Agora não mais. Nós
sabemos. Ela é um virtual da vida do planeta, nós a vemos exposta
todos os dias, em linhas ascendentes e números — que são abstratos
— e nos enterros ininterruptos, miseráveis, anônimos, sem adeus.
Pobres, pobres, quase ao rés do chão, em cercados azuis — por que
sempre azuis? — de madeira barata, em valas comuns tendo tratores
no lugar das pessoas que nos enterros de antigamente lançavam
terra sobre os caixões, num gesto de adeus definitivo, e depunham
flores. Não há mais flores.
Esses são os enterros dos pobres, que se sucedem em ritmo
acelerado. Não se para de morrer. São esses os que vemos. Ou porque sua violência e infinita tristeza se dão mais facilmente em espetáculo — e é preciso espetacularizar, é preciso que vejamos, tem de
haver testemunhas, as famílias estão mantidas à distância —, ou porque os ricos conhecem outros modos de desaparecer. Não sabemos,
ninguém vê. Mas a solidão, o abandono forçado, são os mesmos.
São os enterros atropelados pela urgência que trazem a morte
para perto de nós. Ela fica evidente demais. Um dos fundamentos éticos da cultura ocidental tem consistido em adiar a morte, fazer esse
adiamento ser indefinidamente longo — envelhecer, envelhecer
muito, que é quase como adquirir a esperança de uma imortalidade
provisória. O aumento da expectativa de vida é sem dúvida uma conquista contra a natureza. Mas o desejo de viver muito, ainda mais, é
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um grito da nossa angústia de morrer lançado contra a própria morte.
É um desafio. O aumento da expectativa de vida é um acréscimo de
vida. Como se pudéssemos desse modo subtrair da morte um pouco
do seu tempo. Como se morrer mais velho pudesse significar não só
morrer mais tarde, mas morrer por menos tempo. Envelhecer é um
desejo, uma luta e uma astúcia. Adiar é viver.
Mas não há idade que se ponha entre nós e a morte quando ela
acelera a sua velocidade. A morte veloz costumava ser a das guerras.
A do Terror. A morte súbita de quem talvez simplesmente estivesse
no lugar errado. Parece não haver mais lugar certo. Por isso nos encerramos em nós mesmos, e olhamos o mínimo para fora. Estamos
em casa. “Quem puder, fique em casa”, nos dizem. Nós podemos. Os
‘essenciais’ não podem. Os que dependem de sair para manterem a
vida apenas por mais um dia, um dia de cada vez, também não podem.
Os que vivem aglomerados porque aglomerado é o seu espaço de vida
não conseguem desaglomerar. Contagiam-se pela pobreza. Não é
culpa do vírus. E há os que não querem, os arrogantes da vida. Contagiam-se por arrogância. O vírus também não é culpado.
O medo mudou de natureza. Antes, a morte que um dia virá
não era propriamente real. É como a grande crise terminal da Terra.
Virá um dia, sabemos, mas por enquanto, não. A morte adiada pela
velhice é assim. Ela se inscreve simbolicamente em nós para aprendermos que há limite. Há permanentemente limites, e podemos lidar
com eles. Podemos ultrapassá-los e aprender com o que a ultrapassagem faz conosco. Há pena para a ultrapassagem dos limites. Para
a da morte, não. É o limite absoluto. Não somos nós que o ultrapassamos, pelo contrário, trabalhamos contra ele, sabendo que vamos
perder. Mas não seja já. Lutamos — e um dia é ela que nos atravessa.
Nosso medo é o pavor desse atravessamento do qual não temos culpa
(querem nos fazer crer que sim), e por isso não tem pena nem arrependimento. Sabemos do limite, sabemos que não o dominamos, que
não o violaremos, que é inevitável. Não podemos viver com essa
consciência trágica, ou morreremos antes da morte, pela angústia.
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Sofreremos a morte simbólica da angústia. Não queremos isso. E
aprendemos a esquecer. Em relação à morte, o esquecimento da
nossa certeza mais absoluta é condição para a vida. Esquecer é viver.
Sêneca, filósofo estoico romano, que viveu no século I, escreveu várias cartas ao jovem Lucílio, algumas sobre a morte e o medo
de morrer. Além da tese comum aos estoicos, de que quando a morte
ocorre não estamos mais lá, e portanto viver temendo a morte é viver
mal, sem sabedoria nem felicidade, Sêneca formulou nessas cartas
uma teoria interessante, da qual talvez possamos tirar alguma lição
tantos séculos depois. Ele propôs ao seu jovem correspondente o entendimento da morte em dois momentos do tempo: o passado e o futuro. Todo o passado pertence à morte, pois é um tempo que desapareceu, não está mais presente nas nossas vidas. Não devemos permitir que esse tempo morto se precipite sobre o nosso presente, o
único tempo em que estamos efetivamente vivos. De amanhã não sabemos. Talvez estejamos mortos amanhã. E então não seremos mais
nós. Podemos ir dormir com a esperança de que haja amanhã. É legítimo. E amanhã será de novo hoje, vida presente. É sempre só do presente que podemos ter certeza, é nele que estamos vivos. Não deixemos que o passado, que não é mais, e o futuro, que ainda não é e
talvez mesmo não venha a ser, tirem o brilho do dia de hoje, o da
certeza da vida. Esse é o sentido estoico do carpe diem. Não há nele
desespero, antecipação do abismo. Há um convite à plenitude. Esquecer e não antecipar: todo o tempo é agora.
Lição obviamente difícil para nós, ocidentais modernos, trabalhados pela História e pelo Projeto, cheios de passado, sem o qual não
encontramos rumo, e de futuro, que, arrogantemente, julgamos poder
desde já modelar. Mas essa arrogância faz parte da nossa insistência
em sermos. Dominar o tempo é uma garantia de adiamento do semsentido, do sem-amanhã. Se temos futuro, e imaginariamente o controlamos, é porque ainda não passamos para um tempo de nuncamais. Nós, filhos da Razão iluminista e da História, temos dificuldade
de relaxar para simplesmente aproveitar o dia. Estamos sempre em
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dois outros tempos, em que não existimos, mas que nos dão alguma
segurança de continuarmos a ser. A certeza do passado, que dá sentido, e do futuro, que dá esperança, são pequenas estratégias de adiamento do incontornável, em que o sentido e a esperança se acabam.
Haveria alguma medida em que a lição estoica de Sêneca poderia ajudar a nos despandemizarmos? A termos no dia que corre (e
passará) o prazer mais elevado que nos possa oferecer a nossa habitação no tempo? Poderia ser. Porque a pandemia se abateu num
momento em que já íamos nos acostumando à ideia de que não é o
passado que, causalmente, determina o nosso ser, mas, virtualmente,
o futuro, tempo das apostas. Estávamos deixando de venerar o passado (Nietzsche deu a partida na segunda das suas Considerações

Intempestivas), aprendendo mesmo a ser injustos com ele, e nos
exercitando em produzir tecnologicamente um futuro sob demanda,
que servisse aos nossos interesses de consumo de tudo — de nós
mesmos, dos outros, de corpos, valores, subjetividades. Foi nesse
momento que algo que não esteve no nosso passado nem pertence
às nossas demandas de futuro se precipitou sobre o nosso reaprendizado de lidar com o tempo e o interrompeu. Estamos em quarentena. Nessa, real, em que contamos os dias e esperamos a volta à
normalidade — desconfiados de que ‘normalidade’ não significará
mais a naturalização de tudo, a normalização de tudo, do bom e do
ruim, a que já estávamos acostumados. Mas estamos também em outra quarentena, que significa uma suspensão do tempo, uma epoché
que não decorreu da nossa vontade, mas que agora temos de pensar
e sentir para recuperarmos uma relação com o mundo. Pode ser — a
ver, a conferir — que o mundo tenha mudado quando voltarmos lá
para fora. Que tenhamos aprendido algumas coisas fundamentais sobre a vida e a nossa relação com os outros e com a natureza. O sistema econômico em que vivemos dificilmente aprenderá o que valha
uma mudança, mas já não nos encontrará tão dóceis aos seus comandos de consumo e lucro. Porque enquanto estávamos aqui vimos
que o céu ficou azul sobre a China, e os animais vieram passear nas
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ruas das cidades, aos bandos, e as águas da enseada de Botafogo e
das cabeceiras do aeroporto Santos Dumont ficaram translúcidas, e
peixes e tartarugas nadaram nelas. Teremos visto o ‘mercado’ ser
posto de lado por um tempo para que os governos — alguns de péssimo humor, mas mesmo assim — fossem gastar dinheiro com os pobres, os desempregados, os pequenos empresários. Teremos visto
cenas de solidariedade explícita e descoberto heróis insuspeitados —
entregadores de comida e remédios, garis — e nos emocionado com
os médicos e enfermeiras ‘na linha de frente’, como passamos a dizer.
Batemos palmas para eles nos fins de tarde, agradecemos de muitas
maneiras. E teremos ido às nossas varandas cantar uns para os outros, e declamar poemas, tocar instrumentos — carinhos de pessoas
isoladas para pôr beleza e companhia no isolamento das outras. Teremos encontrado caminhos de conversa pelas tecnologias de telepresença de que talvez não venhamos a abrir mão — porque foram
delicados e fraternos. Algumas dessas coisas serão perdidas, outras
se tornarão desnecessárias. Sempre haverá alguém para denunciar
o kitsch dessas ações e coisas vistas e experimentadas. Não importa.
Importa que elas se deram num presente puro, sem passado e sem
futuro. Foram formas alegres de carpe diem, entre nós, humanos, e
entre nós e a natureza. Porque, sem a nossa presença, o céu ficou
azul sobre a China...
Isso talvez possamos aprender, e reler Sêneca para memorizarmos bem a lição vendo-a pensada há tantos séculos. Enquanto estamos aqui o futuro não existe, é só a perplexidade de uma pergunta
sem resposta: por quanto tempo ainda? E o passado fica suspenso à
espera de que reencontremos um fluxo em que ele se encaixe. O passado vai ter de esperar que venhamos a ter um presente diferente
desse que se mede dia a dia, que dia a dia precisamos inventar e entreter para não ensombrecermos na tristeza. E para não morrermos.
O passado passa a depender de nós. Do presente da suspensão e do
presente de depois, que apenas podemos imaginar.
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Foi essa presentificação da vida que fez o medo mudar de natureza. Não driblamos mais a morte envelhecendo, mas chegando ao
dia seguinte, aquele de Sêneca a Lucílio, o que pode não ser. Sempre
foi assim. Sempre o dia de amanhã pôde não chegar. Mas seria um
acidente. Naturalmente, envelheceríamos. Agora não mais. Naturalmente, quer dizer, vinda da natureza, a morte está a um dia de distância. A minutos. Para evitá-la lavamos as mãos, passamos álcool, andamos de luvas e máscaras, de preferência não saímos de casa. Porque é grande a possibilidade de não conseguirmos envelhecer. A
morte ficou muito próxima. Vivemos agora um medo por proximidade.
Por quanto tempo? E fará o que conosco, quando isto terminar, termos
vivido um tempo assim?
Porque, sim, um dia esse tempo terá passado, um dia será
passado. Entrará então na qualidade banal do tempo que já não é?
Entrará para o tempo morto de Sêneca? O tempo voltará a fluir na sua
normalidade de relógio, e esses dias perderão a transcendência? Porque precisamos admitir que eles hoje são atravessados de transcendência e mistério. Não são, agora, os nossos relógios e calendários,
máquinas de matar a força disruptiva do tempo, que medem. Nós é
que somos medidos. O dia-a-dia com que temos de nos conformar, e
é uma forma temporal do medo novo, não tem a banalidade do dia
após dia. Tem a natureza do susto e do adiamento curto. Insisto: já
havíamos conquistado condições e sabedoria para o adiamento longo
pelo envelhecimento, e o envelhecimento alongava também o medo.
Como o devedor que alonga a sua dívida. O adiamento do dia-a-dia é
dia a dia. Não remete à sabedoria de envelhecer sem medo, com
pouco medo, porque a velhice, quanto mais longa for, é mesmo o
tempo de morrer. Até que chegamos lá. Enquanto a velhice é futuro
entretemos o medo. Quando ela finalmente se instala queremos um
presente maior. Por isso a ciência trabalha tanto para nos dar mais
tempo. Porque o medo se instala quando o tempo chegou, não pode
mais ser tão facilmente adiado. Faz-se hora... Só evitaríamos a hora,
a única, a singularíssima em que a vida bascula entre ser e não ser,
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pela possibilidade da eternidade. A ciência trabalha nisso: num Ersatz
de eternidade. Quando o tempo chega o medo se faz na proximidade.
Se pudermos adiar o tempo que já deveria ter chegado — adiar a hora
— o medo se afastará de novo. Até que, quem sabe, se produza uma
saciedade, e possa haver um certo humor em termos enganado por
tanto tempo a hora. E tudo fique bem. A morte terá envelhecido junto
conosco, além da conta habitual, e poderá enfim encostar.
Esse é um cenário. O fato de hoje é que todos os cenários estão suspensos. Temos especulações de saída, de ritmo de retomada
da normalidade. Mas isso não é um cenário, é um modo de lidar com
o medo novo, um jeito, que tem ares de objetividade, de nos dizermos
que vai passar. Aliás, essa é uma frase bordão, ao lado de “Fique em
casa”. “Vai passar”. Quer dizer: se sairmos do contato vivo com o
mundo, praticando o adiamento curto da morte, o dia-a-dia miúdo se
tornará de novo um tempo ‘de verdade’, um com que nos acostumáramos há muito tempo. Um que se mede por calendários longos, de
décadas e séculos. Ou pelo menos por um bem próximo, aquele em
que comemoramos nosso aniversário, e incorporamos mais um ano
inteiro ao tempo morto da memória. Entramos na posse desse tempo
completado, e dizemos “tenho tantos anos”, no sentido de quem os
possui, os completou. Mas qual será, no futuro próximo, o gosto de
quem fez aniversário em confinamento? Esse ano lhe pertencerá
como o que foi conquistado ao longo de um ano? Ou lhe terá sido concedido por um calendário especial, como o dos sobreviventes? Ou,
talvez, o dos prisioneiros. Quando todos os dias são domingo, que
sentido há em falar de semana? (Tem sido observado, nesses dias,
que as semanas estão passando mais rápido...) Quando todos os dias
são dia-a-dia terá ainda sentido dizer que ‘passou-se um ano’? O confinamento não durará, esperamos, o suficiente para que essa experiência se faça tão largamente que possamos verificar como se incorpora ao nosso tempo de vida a realidade estranha de um ano morto.
Mas podemos pensar nos prisioneiros como um modelo de aproximação. O tempo deles é marcado pelo pagamento de uma dívida que leva
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tempo para pagar. Que, precisamente, é paga com um tempo subtraído da vida. Há os que marcam com traços na parede o dia-a-dia, para
não perderem a noção de que o tempo passar é uma coisa boa, e saberem quanto tempo já passou, quanto tempo falta. O aniversário na
prisão tem o mesmo sentido que tem o de quem está fora? Tem gosto
de ano novo? Porque o sentido da festa de fora é o de mais um ano. O
aniversário lá dentro assinala, ao contrário, menos um ano. Menos
um para o dia da saída, quando o tempo recuperará sua dinâmica para
a frente, e voltará a correr, ele que, lá dentro, se arrastava.
O extraordinário, o tão difícil de incorporarmos aos dias que
passam como algo que possivelmente permanecerá conosco, como
uma nova realidade temporal, é a compreensão de que agora, e talvez
a partir de agora, teremos, ao lado do tempo conquistado, do tempo
vivido, do tempo comemorado — que são festa —, o tempo concedido.
O tempo do vírus. Perdidas a inocência e a arrogância dos relógios e
calendários.
A inocência: viemos a acreditar que os relógios, por o medirem, nos dão o tempo verdadeiro. E acabamos ritmando o nosso dia
pelos ponteiros. E a nossa vida pelos calendários. Agora mesmo, confinados, nos angustiamos com a possibilidade da ‘perda do semestre’
escolar. Mas o semestre escolar é medido pelo tempo da escola, não
pelo do ano civil. O semestre começará quando as aulas retomarem.
Não haverá a perda de um semestre letivo. Haverá o atropelo do ano
civil pelo ano acadêmico. O ano acadêmico de 2020 pode acabar, ou
até começar, no ano civil de 2021. Será atrapalhado. Mas não haverá
perda. Terá havido, sim, um alongamento do tempo do dia-a-dia, um
confinamento mais longo do que prevíamos. Porque a verdade é que
na situação em que nos encontramos agora as previsões se tornaram
muito improváveis. Elas exigem um tempo que se mede, o dos relógios e calendários, mas nós estamos vivendo o tempo que não se espera, que não se calcula, que não se sabe quando acaba nem se acaba.
O tempo do vírus.
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O tempo do vírus é natural e cego. Por isso, junto com a inocência, os relógios devem perder também a arrogância. Essa é uma
sabedoria que podemos retirar do tempo breve, do dia-a-dia, do adiamento curto, do medo novo: o tempo não é nosso. Temos longamente
pensado que sim, porque o seu domínio dá uma métrica à morte, ao
fim do tempo. Mas as culturas que vivem de sol a sol sabem que é a
natureza a dona do tempo. Não o dizem assim, não precisam, mas se
precisassem e quisessem diriam que todo tempo é cósmico. É o ritmo
do Todo, que orgulhosamente temos a ambição de medir. Uma das
distâncias entre natureza e cultura pode ser essa: o tempo da natureza lhe pertence. O nosso (que deveríamos dar mais atenção ao fato
de que pertencemos à natureza) é arrancado dos ritmos naturais pela
pretensão de que o tempo absoluto é aquele que se mede com absoluta precisão, sem desvios nem falhas. Chegamos a essa perfeição: o
bater do relógio paradigmático, o Big Ben de Londres, é a expressão
do pulsar de um átomo. Por isso é um relógio tão certo, um relógioparadigma para todos os relógios, ali mesmo onde a Terra encontra
seu meridiano zero, em Greenwich, pelo qual se acertam todos os relógios do mundo.
Ora, um átomo é um átomo. A sua apropriação para medirmos
o tempo e tomarmos posse dele é um extraordinário sucesso da cultura. Mas o átomo, segundo cujo pulso ritmam-se os segundos do Big
Bem, é natureza. Quer dizer: é o tempo absoluto da natureza que nos
permite, por simulação tecnológica, construirmos para nós a ficção
de um tempo absoluto sob o nosso controle. Não é. O absoluto do
tempo não é medido — é concedido. O átomo o concede. Nós nos submetemos à sua concessão. É verdade que forçamos o átomo a nos
conceder o ritmo absoluto, porque ‘por si mesmo’ ele não está nem aí
para o tempo. O tempo é nossa questão, é nosso temor. E para dominá-lo, e, muito precariamente, exorcizarmos o terror da ’perda do
tempo’, precisamos da natureza. Que nos faz essa concessão.
Assim é o vírus. Ele está — até quando não sabemos, não podemos saber, e portanto essa variável por enquanto não entra na
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equação — marcando o tempo das nossas vidas, a nossa relação com
os outros e com os corpos, a começar pelo nosso. Sair à rua não é
mais um ato imediato, irrefletido. Exige um antes e um depois. Antes,
lavar cirurgicamente as mãos, botar máscara, se necessário luvas,
munir-se de álcool em gel, calçar sapatos que não entram em casa.
Não é como pegar a pasta e sair. Não há atos reflexos antes de sair.
Há planejamento. Depois, na volta, deixar os sapatos fora, tirar toda a
roupa, pô-la para descontaminar por um tempo antes de lavá-la em
separado, tomar um banho completo, incluindo cabelos. Porque entre
antes e depois entramos no ambiente do vírus, que é tanto o ‘lá fora’
quanto as outras pessoas, qualquer outra pessoa. O vírus é virtualmente onipresente. Não sabemos onde ele está, então precisamos
admitir que está em todos os lugares. A começar pelo elevador da
nossa casa.
De modo que quando saímos entramos na zona de perigo. Não
um qualquer: um potencialmente mortal. Ficar em casa a maior parte
do tempo, estar fora o menor tempo possível, pôr entre o dentro e o
fora um tempo de preparação e um de reparação: dar conteúdo aos
tempos normalmente neutros ‘antes’ e depois’. E retirar sua qualidade
causal. ‘Antes’ deixa de estar na posição de causa, segundo o tempo,
de ‘depois’. A referência do ‘antes’ é a de dentro para fora, a do ‘depois’
é a de fora para dentro. O ritmo temporal das nossas vidas protegidas
— estar dentro → antes de sair → estar fora → antes de entrar →
estar dentro — é então regido pelo espaço: uma exterioridade ameaçadora, o mundo do vírus. Além da nossa janela tudo é o mundo do
vírus. O mundo todo.
Porque há isso: o vírus segue a rota da globalização. O capitalismo
virtualizado, financeiro, descarnado, arrazoou o mundo desde que, no
final do século XX, a explosão de uma alta eficácia de novas tecnologias informacionais encolheu o espaço e instantaneizou o tempo.
Aqui-agora deixou de ser o objetivo de estratégias de representação
(a representação faliu exatamente nessa base) para se tornar o fato
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do mundo tecnologicamente dominado. Como estratégia de representação ‘aqui-agora’ punha em ação mecanismos de recuperação. As
coisas tendiam a desaparecer, a não estarem aqui no espaço nem
agora no tempo quando precisávamos delas. Como havia entre nós e
elas um vínculo de referência (re-ferir é conduzir de novo, de volta),
éramos capazes de trazer para cá as coisas que tinham fluído para o
passado e as que tinham se ausentado de uma presença substancial.
Quando conseguíamos a boa representação, o mundo ficava à mão
para ser conhecido, admirado, sentido, transformado. Agora, já não.
Por via tecnológica, o aqui-agora resulta de eficazes simulações de
presença. E essa presença é consumível, instantaneamente, ‘em
tempo real’ (não há aqui uma pequena ironia?), em qualquer parte do
planeta que tenha interesse em consumir o mundo instantâneo assim
produzido. Há acontecimentos que, em horas diversas segundo os relógios, são acompanhados em tempo real, na mesma hora tecnologicamente engendrada, por bilhões de pessoas no planeta. A globalização humana, que põe tudo em estado de mercadoria — tudo, de coisas
a corpos, de serviços a valores e subjetividades — criou também uma
humanidade global que globalmente consome.
O inesperado, embora esperável, foi a globalização da natureza. Da Terra. A humanidade global investiu a natureza pela exploração, o pôr a serviço, a disponibilidade. (Heidegger tratou admiravelmente da exploração e disponibilidade em seu ensaio A questão da

técnica. A noção de humanidade global foi acrescentada por mim, não
pertence ao regime de pensamento heideggeriano.) Quando a natureza foi convertida em commodities, sua circulação pelo mundo se
tornou econômica, e encobriu o fato de que, sob a forma de petróleo
ou trigo, era mesmo a natureza que fazia a volta ao mundo no modo
de mercadoria. Quando a água, recurso natural (a palavra ‘recurso’ já
não pertence ao léxico da natureza, mas ao da economia, assim como
‘recursos humanos’ não diz nada de humano), foi se tornando escassa, por excesso de poluição e desperdício de uso, também entrou
no regime das commodities. O ar já foi monetizado e comercializado,
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há um ‘mercado de ar’ para lidar com trocas entre nações mais e menos poluidoras. O aquecimento global, efeito da atividade humana sobre a temperatura do planeta, tem gerado inversões regionais de enchentes e secas, afetado os invernos e verões entre os hemisférios e
tendido a relativamente indiferenciar as estações, que serviam como
um marcador natural de tempo para a humanidade. E os desertos
crescem. Nietzsche já tinha avisado no Assim falou Zarathustra: “o
deserto cresce; ai de quem carrega em si um deserto!” Pois temos
visto os desertos crescerem, o mundo se desertificar. Há na sentença
de Nietzsche a comunicação desse fato e um alerta, sob modo de
ameaça: “ai de quem...”. Pode ter chegado o tempo de concretização
da ameaça. Com a planetarização da natureza induzida pela globalização econômica e o domínio da técnica sobre o mundo, a natureza
também se planetarizou como natureza, à margem da lógica econômica e da eficácia tecnológica. Um dos modos desse fenômeno extraordinário é a globalização dos vírus. O Sars-CoV-2 não é chinês: é
global. Quando a OMS declarou a pandemia estava reconhecendo isso:
não há mais, em tese, vírus local; todo vírus tem vocação global, todo
vírus é potencialmente pandêmico.
E isso quer dizer: conviveremos com os vírus como convivemos com os produtos cuja matéria-prima vem de um país, a fatura se
dá em outro e o consumo principal salta para outro continente. São
‘produtos de exportação’. Na verdade, rigorosamente não há mais
produtos de exportação. A fabricação de algo se distribui pelo planeta
como há não muito tempo distribuía-se pelos diversos setores de
uma empresa ou grupo de empresas de um conglomerado. A distribuição de fases de produção agora se faz entre países e continentes.
O conhecido ‘made in China’ está aposto hoje a roupas de todas as
‘nacionalidades’. Na pauta de comércio internacional de algum país
certo produto figurará como item de exportação, em geral porque o
núcleo das matérias-primas que entram na sua composição tem essa
proveniência. Mas o produto em si é multinacional. O bloqueio norteamericano a Cuba impede a chegada à ilha de qualquer produto que
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contenha na sua composição uma ‘rebimbela da parafuseta’ que seja
de fabricação americana. Esse tem sido um critério de embargo há
mais de 60 anos. Era local. Agora planetarizemos esse cenário: poucos produtos haverá que não contenham as mais diversas ‘rebimbelas’ das mais distintas ‘parafusetas’ de um número indeterminado de
países ou blocos econômicos. Se esse critério fosse aplicado hoje em
termos restritivos, em pouco tempo o mundo regressaria a situações
autárquicas e a um empobrecimento por falta de circulação de bens.
E a globalização se destruiria. Não ocorre assim, e ainda bem. O sonho de um mundo único que a globalização promete está mantido. A
realização é torta, assimétrica, uma gangorra que pesa muito mais de
um lado, é verdade. Mas o mundo não é mais um arquipélago. A globalização promete uma Pangeia sem mobilidade tectônica — uma
Pangeia virtual regida pelo mercado e o consumo. Apetece-lhe um big

mac? Procure na China. Lá tem.
A ideia de que entre 540 e 200 milhões de anos atrás toda a
massa sólida da Terra esteve concentrada em um só continente — a
Pangeia — foi levantada no início do século XX pelo meteorologista
alemão Alfred Wegener. Baseou-se em evidências do encontro de
fósseis animais idênticos no Brasil e na África, indicando que esses
animais teriam vivido na mesma época em ambos os lados do Atlântico, o que só seria viável se não tivesse havido, em um certo momento da evolução geológica do planeta, dois lados do Atlântico. Nem
Atlântico, evidentemente. Havia um só oceano cercando o grande continente, Pantalassa. Levou milhões de anos para que Gondwana (o
nome é referência a uma região da Índia) e Laurásia se separassem,
uma carregando as futuras América do Sul, África, Austrália e Índia,
a outra a América do Norte, a Europa, a Ásia e o Ártico. Parece uma
dessas fantasias que acometeram, por exemplo, ninguém menos do
que Platão, que postulou a existência da Atlântida. Fantasia sedutora
para quem sonha na base unitária. Se olharmos os litorais da América
do Sul e da África, por exemplo, encontramos um encaixe perfeito.
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A ideia é bem mais antiga do que a formulação de Wegener no
século passado. Francis Bacon já aventa a hipótese no século XVII.
Cartógrafos pensaram nessa unidade originária observando as similitudes dos desenhos de litorais entre a América do Norte e a Europa,
a África e a América do Sul. Formações geológicas e cordilheiras
existentes num continente, que saltam o mar e continuam tal qual em
outro. A coincidência das inclinações rochosas segundo as variações
do polo magnético da Terra, que são diferentes em continentes separados, mas idênticas se se aproximam os continentes.
Pangeia é uma hipótese fascinante. Fala exclusivamente da
natureza, do planeta em formação, da deriva tectônica dos continentes que hoje, habitados humanamente, se compõem em patriotismos,
cooperações, comércio e guerras. A habitação humana só muito tardiamente permitiu que surgisse a hipótese de uma muito arcaica unidade da Terra. O mundo e a Terra não coincidem. O mundo é humano,
teima em não ser natural. É tecnológico e cultural.
Pois aconteceu, acontece hoje, de o movimento inverso estar
se fazendo na ordem virtual da globalização. Um mundo só, produzido
não pelos movimentos tectônicos — não teremos mais uma Terra una
—, mas pelos movimentos de pessoas, bens, valores. Um mundo cultural-tecnológico unificado. As forças centrífugas desagregadoras
continuam funcionando. Os nacionalismos extremos, antiglobalistas,
estão mesmo na moda. E é preciso reconhecer que as forças centrípetas que estiveram por um tempo atraindo o mundo para um centro
relativamente unificado estão em certa desaceleração. Mas no tempo
em que funcionaram, virtualmente os continentes se aproximaram, o
estreito de Behring do comércio e da circulação de pessoas se fechou
— e os vírus se tornaram passageiros da Terra. Em movimento globalizado. Por isso não é falso afirmar, nem deve ser tomado como um
enunciado catastrófico: os vírus estão agora em toda parte. E, dada a
aceleração tecnológica dos tempos, estão ao mesmo tempo em toda
parte. São intrinsecamente pandêmicos. Com isso é que precisamos
aprender a lidar.

MARCIO TAVARES D´AMARAL

Nós os tememos. Eles matam. Nós os venceremos. Só não sabemos
o tempo. Enquanto isso, ficarão suspensos deles nossos espaços, outros sentidos de dentro e fora, as qualidades dos nossos corpos e novas formas de medo. É ruim. Mas o vírus não é o Mal. Em estágios
mais antigos das relações da humanidade com a natureza, o Mal estava nela. A noção moral do Mal não era o que regia as nossas relações com o que de perverso acontecia nas nossas vidas. Potências
estranhas e malévolas habitavam a natureza, e precisavam ser apaziguadas. Podiam ser compradas com presentes e sacrifícios. A natureza era má e também corrupta. As relações humanas com ela
eram de terror.
Rolou o tempo. Muito tempo. Não vale a pena, nem (como se
costuma dizer à guisa de desculpas) cabe nos limites desse ensaio
fazer uma genealogia das relações da humanidade com a natureza
até os nossos dias. De como os animais entraram na cultura como
modos de propiciação, e a natureza foi se especificando, tornando-se
menos genérica e misteriosa. Sobre como os sacrifícios foram se tornando cada vez mais simbólicos, indicando talvez uma maior interiorização da natureza na cultura. Interessará aqui assinalar um marco
moderno e olhar com mais vagar a nossa época.
O marco moderno, de que Bacon e Galileu são grandes representantes, foi o do desencantamento da natureza. O movimento não é
novo, há muitíssimo tempo Aristóteles já havia posto a physis na posição de objeto de ciência — mas ainda havia uma inerência do ser
natural que falava de essência, que por sua vez se completava na dimensão metafísica da causalidade e da relação ‘genética’ entre potência e ato. Na Idade Média pelo menos Alberto Magno e, menos explicitamente, mas também com segurança, Tomás de Aquino, e, sobretudo, quase moderno, Roger Bacon, objetificaram o ente natural.
Mas havia Deus, e a ideia de Criação ainda conferia à natureza o encanto da semelhança com o Absoluto transcendente. Até Galileu. (E
Copérnico, Tycho Brahe, Kepler. Galileu está aqui como símbolo do
processo histórico de desencantamento.) Galileu, que evidentemente
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nunca negou Deus, o Criador, ensinou que a Criação tinha sido feita
em linguagem matemática. E por isso, embora Deus não pudesse ser
conhecido (esse é propriamente o gesto renascentista), a criação podia. Objetivamente. Se não nas suas qualidades (que talvez ainda
apontassem a presença de Deus), certamente nas suas quantidades.
Exaustivamente. Até o estabelecimento de leis naturais universais.
E houve Francis Bacon, para ensinar que, mesmo não dispondo de um a priori matemático modelador da natureza desde sempre, a observação minuciosa, o estabelecimento de leis a partir dos
dados empíricos, e a sua aplicação para o controle da natureza eram
processos seguros para o conhecimento verdadeiro do que é natural
sem a necessidade do recurso a Deus e à criação. E o domínio da
natureza, por meios técnicos, totalmente humanos, culturais, era o
verdadeiro objetivo da ciência. Dobrar a natureza em benefício do homem. É dele o ensinamento que até hoje faz fortuna (e ganhou novas
cores nas investigações de Foucault, por exemplo) de que saber é poder, que percorre, como lógica subterrânea, seu Novum Organum. A
presença, a partir desse momento, da técnica em posição de dominação, da submissão da natureza à técnica (da natureza à cultura), foi,
junto com a concepção da natureza como calculável (criada em linguagem matemática), o marco distintivo de uma relação desencantada com o que nos cerca. Desde há muito, pelo menos desde o início
da cultura cristã no século I, a noção de que o Mal é introduzido no
mundo pelo homem (Deus não cria o Mal) é corrente. Mas a natureza
conservava mistérios que era melhor evitar. Os alquimistas, que quiseram extrair dela, diretamente, a verdade natural, conheceram perseguição feroz. As mulheres que conheciam ervas com capacidade
curativa, e ‘falavam’ com a natureza, foram tratadas como bruxas
(pessoas que, através da natureza, entretêm relações com o demônio) e queimadas nas fogueiras. Foi a partir do Renascimento, realmente, que a natureza se destacou do humano e o homem pôde conceber engenhos científico-tecnológicos para dominá-la. Como um
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homem, de pleno direito, domina uma mulher. Invasivamente. Se necessário, com violência. (Bacon diz.)
Heidegger pensou essa conjuntura moderna no momento máximo da sua eficácia, o tempo da planetarização da técnica. O filósofo
morreu em 1976, não teve tempo de acompanhar a revolução 2.0 nem
ver em funcionamento a globalização pelo consumo. Mas em seu extraordinário ensaio A questão da técnica, sob o nome ‘técnica moderna’, ele anteviu com precisão o desempenho planetarizante da tecnologia do nosso tempo. Alguns poucos traços da sua investigação
servirão para nos dar uma ideia de até que ponto a ‘essência da técnica moderna’ unidimensionalizou e humilhou a natureza.
A tese central do ensaio de Heidegger é que o homem, provocado pela essência da técnica moderna (essa essência é o misterioso
da nossa época, ficou sem acesso para nós) a ter com a natureza uma
só relação, a da exploração, força a natureza a se pôr disponível. A
disponibilidade desqualifica as múltiplas potencialidades naturais, as
muitas maneiras que a natureza teria de des-encobrir a sua essência
própria, em benefício de uma única: o serviço. Os entes naturais, pela
sanha exploradora do homem, só podem se dar como reservatório de
matérias-primas e fontes de energia. Heidegger dá como exemplo o
rio Reno, que já foi (ainda é, mas já não importa) fronteira entre a
França e a Alemanha, passeio romântico de namorados, testemunho
da História posta em pedra nos inúmeros castelos que bordam as
suas margens, mas agora se converteu em fonte de energia para a
usina que se construiu sobre ele. O Reno é o que, com suas águas
movendo a usina, acende as luzes de, digamos, Frankfurt. Esse exemplo serve apenas para indicar que no tempo em que vigora a essência
da técnica moderna a natureza desnaturalizou-se, tecnificou-se, perdeu seu ser próprio: está sendo humilhada pelo homem, que a acossa
até os limites do seu último reduto, o serviço forçado. É verdade que
também o homem se encontra diminuído. Das várias possibilidades
de dar-se e revelar-se que a História conheceu, restou-lhe apenas
esta, por provocação da essência da técnica moderna: a de explorador
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da natureza, só podendo, independentemente do que queira, exigir
dela a submissão da disponibilidade.
Então o que temos é isso: a natureza misteriosa, perigosa, de
onde provinham bens e males, a natureza assustadora, foi progressivamente sendo explicada, mesmo quando posta na dimensão da Criação, foi sendo conhecida, dominada, violentada, posta a serviço. Deixou de ser autonomamente a fonte do Mal. O homem deixou de ser
sua vítima. Converteu-se, progressivamente, e provavelmente sem
má intenção, em seu algoz. Em 1755, quando do enorme terremoto que
destruiu Lisboa, as melhores cabeças pensantes da Europa ainda se
perguntaram se esse mau, péssimo acontecimento representava o
Mal, a natureza punindo a maldade dos homens (pensara-se assim
por tanto tempo...). Decidiram que não. Esse talvez tenha sido o marco
definitivo da distribuição de qualidades entre o homem e a natureza:
a natureza é neutra, objetiva, não intencional; o homem, armado de
tecnologia, é movido por intenções, e por elas pode ser julgado; as
intenções humanas não são, para dizer o mínimo, gentis com a natureza: são violentas, são desrespeitosas; a natureza não se vinga —
não é intencional.
Quando tivemos o tsunami já não pensamos em vingança. Se
alguém viu naquele acidente natural pavoroso mais do que um acidente, talvez uma vingança do oceano reivindicando os seus direitos,
esteve na contramão do senso comum da nossa época. O que inquietou então foi por que um evento natural, que devia estar sob controle
tecnológico, não foi cientificamente previsto. A previsibilidade da natureza é um dos modos de submissão ao homem que o nosso tempo
tecnológico estabeleceu como relação privilegiada com ela. Da atitude
moderna, já desencantada, montada sobre o binômio conhecer-transformar (saber-poder), viemos a desenvolver uma em que a qualidade
calculadora da razão tornada crescentemente computacional, operacional, veio a exigir de si mesma antes de tudo a predição. O cálculo
do futuro. O tsunami da Indonésia não foi previsto. E isso era o preocupante. Houve, é claro, os mortos, a destruição. Imagens chocantes
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de corpos e destroços percorreram o mundo. Mas foi um acidente. O
que não foi um acidente foi a falta de previsão. Este, sim, foi um problema. A natureza, em si, não é mais problema algum. É objeto da
ciência que conhece e da técnica que intervém. Está submissa ao homem que controla e explora.
Mas a natureza produz vírus. A natureza globalizada viaja pelo
planeta, os vírus viajam na velocidade do deslocamento das pessoas
pelo mundo. E têm suas velocidades próprias de multiplicação natural. Infectam pessoas que estão em posição de serem infectadas. E
pessoas infectam pessoas. Exponencialmente. E temos a pandemia.
Estamos agora trancados em casa. Lá fora é o espaço do vírus e o
lugar da morte.
Acidente? Em certa medida. Se não houvesse uma relação de
intimidade entre pessoas e animais portadores do vírus... Se não
fosse a alta estação de viagens, não houvesse tantas pessoas dispersas pelo mundo e voltando para casa... Se... Mas as grandes potências
sabiam! Os cientistas alertaram. Um acidente como este estava no
radar dos especialistas. Era uma questão de tempo. Haveria uma pandemia. Mas os poderes não fizeram nada. Não foi falta de previsão,
como no caso do tsunami. Foi falta de vontade. Uma homicida falta de
vontade. Desprezo pela ciência, que previu. Arrogância, que há tantos
séculos a humanidade aprendeu a desenvolver diante da natureza. O
vírus é natural. A pandemia não é. A natureza não o lançou sobre nós.
O sistema de consumo globalizado o trouxe. Nós consumimos o vírus
junto com bebidas e cosméticos. O vírus não é o vírus. O vírus somos nós.
A era geológica atual chama-se antropoceno. Diferentemente de todas as anteriores, esta tem o homem no centro. A ação humana tem
imediatos efeitos sobre o planeta. O modo como consumimos, o desperdício indecente, a produção de montanhas de lixo, a poluição do ar
e das águas, os desmatamentos que produzem a desertificação, a
ocupação desordenada das terras, a violação dos territórios de vegetação nativa e de animais, a hiperindustrialização, o emprego
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imoderado de combustíveis fósseis, o uso do planeta como se fosse
um reservatório infinito de tudo — todas essas ações a cuja naturalidade nos acostumamos desde que a natureza foi esvaziada dos deuses, de Deus, cujos únicos mistérios a ciência havia de desvendar,
todos esses sintomas da lida humana com uma natureza submissa
têm imediatos efeitos sobre a composição do planeta. A atividade humana passou a ser uma potência geológica. Uma potência de alto impacto. Infelizmente, de alto impacto destrutivo. No antropoceno, o planeta pode morrer nas nossas mãos. Vai demorar o suficiente para
deixarmos os maiores efeitos da destruição para as gerações futuras
e por enquanto irmos mantendo descuidada e despreocupadamente
nossos hábitos de consumo e lixo, de uso imoderado dos recursos
naturais, de uma globalização predatória. Há cálculos que indicam
que o ponto em que uma inflexão radical de hábitos poderia salvar a
nossa casa comum já passou. Que o desastre é inevitável. Como para
a pandemia, a comunidade científica tem alertado há décadas. Mas
uma destruição tão longínqua... Em que de fato nos afeta? Houve um
aumento das temperaturas, o sertão está virando mar e o mar sertão
— as secas se dão onde antes o regime das águas era moderado, as
enchentes avassalam áreas antes gretadas pelo sol —, mas também
não é tanto assim... E as mudanças de hábitos vão sendo empurradas
para melhores dias. A noção de meio ambiente, que parece coisa restrita a movimentos ambientalistas, não tem sido compreendida. O que
ela diz é que mudaram as condições da nossa ocupação do espaço. O
espaço, que já foi apenas uma geometria pela qual se constroem cidades, tornou-se vivo, volumoso. ‘Meio ambiente’ significa: o ambiente
em que vivemos, que é o nosso meio, é o espaço-mundo em cujo meio
estamos. Dentro. Não diante. Não como as ciências nos acostumaram
a estar frente à natureza: objetivamente. Estamos dentro, e tudo que
fizermos nos é feito. Porque o ambiente é nosso na medida em que
somos do ambiente, que é o nosso meio, no meio do qual... Acabouse a neutralidade. Vivemos agora sendo vividos pela natureza. Ela nos
experimenta, e reage à experiência que faz. E destrói, porque a

MARCIO TAVARES D´AMARAL

destruímos. Mas há uma diferença totalmente fundamental. A nossa
destruição é voluntária, até mesmo consciente. A dela, não.
O vírus, a pandemia, é mortal. É global. E não é ela o Mal. E, finalmente:
ela é ao mesmo tempo democrática e seletiva. Começou em ‘áreas
nobres’, tanto no Rio quanto em São Paulo, no retorno das viagens de
férias grandes na Europa. Nessas áreas aparentemente foi contida
com mais facilidade. Talvez tenha iniciado sua disseminação também
no carnaval, sobretudo nos grandes centros. E (falo do Rio, onde vivo,
cuja evolução acompanho mais de perto, e onde me encontro quarentenado) avançou fortemente sobre a Zona Norte e o subúrbio, onde as
medidas de distanciamento social e físico não foram eficazes. A maior
preocupação era com as favelas e outras comunidades pobres, em
que a aglomeração não é uma escolha, mas o seu modo próprio de
ocupação do espaço, as condições sanitárias são precaríssimas e o
atendimento de saúde pública, já enormemente pressionada, chega
mal. Por um tempo a estrutura do tráfico teve sucesso em impor um
toque de recolher, uma espécie de lockout num território onde medidas de distanciamento não se mostrariam eficazes. Esse cordão de
isolamento imposto pela ameaça de repressão violenta parece estar
afrouxando. A baixa adesão, na média, às medidas de quarentena está
esticando os prazos de pico e de saída gradual, a paciência vai se esgotando e o risco vai parecendo menor à medida em que as pessoas
não são individualmente atingidas. E as ruas, nessas regiões, e agora
também nas áreas ricas, voltam a se encher. Aglomerações e pouco
uso de máscaras fazem crescer o perigo, o sistema público de saúde
está à beira do colapso. Esse cenário vale para São Paulo, Manaus,
Fortaleza, Recife. A pandemia já se interiorizou. Não há parte do Brasil em que hoje o vírus não esteja. Todos os estados foram atingidos.
As linhas que medem a evolução dos contágios e das mortes variam.
Alguns estados passam de ascendentes para estáveis. Depois para
em declínio. E voltam a ascendentes. Não há na verdade medida absoluta.
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O sistema de saúde não é o único a estar à beira da falência.
Também os cemitérios estão. E pode bem ser que os enterros que os
canais de televisão nos dão em espetáculo sejam dirigidos à comoção
da piedade, mas o certo é que vemos covas rasas, em série, que conferem aos enormes cemitérios cavados às pressas a impressão de
uma uniformidade na miséria. Ou, pior: enterros no atacado, em que
caixões de cinco em cinco são depositados em valas comuns, e um
trator empurra a terra sobre eles como numa operação de terraplanagem. A morte pobre, triste, sem testemunhas, ou com tão poucas,
à distância, em terra plana. É evidente que não só os pobres morrem.
Sabemos que não, os jornais nos dão os necrológios. Mas para esses
há os enterros de um por um. Não o abandono no atacado. A expansão
do vírus nas áreas mais pobres tem motivos os mais diversos. Mas o
resultado é esse que vemos: ao contrário do que tanto se disse no
início, quando se infectavam e morriam os viajantes de torna-férias,
ou seja, que o vírus era democrático, cortava longitudinalmente em
toda a pirâmide social, não, o vírus é seletivo, ataca onde o sistema
social é mais desordenado e onde o sistema de saúde é menos presente. Mas, de novo: o vírus não é o Mal; ele não escolhe os pobres. O
Mal somos nós; nós os escolhemos previamente; eles são os frágeis
das nossas sociedades de capitalismo financeiro. Os frágeis são escolha nossa. O Mal, se está em alguma parte, está em nós.
Tem saída? Sim, tem. A pandemia não durará para sempre. É possível
que os vírus sobrevivam à extinção da vida no planeta como a conhecemos, a nossa, humana. Mas esse ataque tem fim. Não sabemos
quando, nem como voltaremos às ruas, ao fora que terá deixado de
ser o lugar da morte. Mas outras virão. Como essa o foi, também as
próximas estão previstas. Não sabemos quais serão. Mas virão, estão
para vir. Seremos de novo colhidos na surpresa e no espanto?
A saída está, primeiro, na ordem do mais imediato, em um reencantamento da ciência para a vida. Desde que a razão se tornou
operatória ganhou uma autonomia grande em relação à sociedade.
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Deu, dá, origem a coisas úteis, põe smartphones nas nossas mãos,
facilita eletronicamente muitos atos das nossas vidas, descobre doenças e remédios, opera curas. Vai aos confins do universo para entender as origens da matéria. Conhece os códigos da vida e os aplica
em nosso benefício. Mas veio a ser uma atividade afastada das nossas
existências comuns. Quando se desobrigou da verdade, trocando-a
pela eficácia, ganhou uma autonomia grande em relação à sociedade
ao mesmo tempo em que era afetada por uma fragilidade interna. Tenho depoimentos de cientistas que entram no laboratório com a convicção de que vão botar a mão na massa do mundo e da vida, e que
sairão de lá com um fragmento da verdade. Mas o laboratório é uma
simulação de condições reais — tem de ser, ou a contaminação da
realidade invalida os experimentos —, os procedimentos técnicos que
serão usados em protocolos estritos são processos de manipulação
e receituários que deformam a realidade externa ao laboratório. Sabem que no fim do dia sairão do duro trabalho com peças de um modelo, fabricadas ao mesmo tempo um pouco em todas as partes do
mundo. Nas ciências não experimentais procede-se por simulação
matemática, por modelagem desde o princípio: ‘seja x...’, e x será o
que se determinar que ele seja para efeito de cálculo; x é expressão
de um paradigma científico. Essas coisas se passam na ciência básica, que é onde ela é mais científica, se essa barbaridade se pode
dizer (no momento preciso dela). É aí que a atividade científica está
mais livre de referências imediatas à sociedade. E é fundamental que
assim seja, ou a própria ciência em pouco tempo se esgotará na utilidade, sob o comando não científico da tecnologia. Mas é aí também
que reside uma fragilidade importante da ciência: ela precisa da concordância dos pares. Não basta que uma enzima tenha sido rigorosamente descrita, que um comportamento da matéria tenha enfim sido
compreendido e posto numa fórmula elegante que faz uma demonstração. Sem a referência a uma verdade absoluta, autoevidente na sua
função de expressar de maneira universal o que realmente é a natureza, cientistas precisam do beneplácito de cientistas. É a comunidade
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científica que decide se uma descoberta, uma teoria, uma técnica nova
passam pelo crivo. Isso significa: é preciso que cientistas convençam
cientistas. É um processo excitante, mas demorado. Afasta temporalmente uma excelente contribuição à restauração do mundo e à salvação da vida do seu momento de aplicação. Porque, na vigência do
paradigma atual, a aplicação é requerida como última contraprova da
verdade. A comunidade diz: funciona, vai servir! — e a descoberta entra na dignidade da verdade. Há, portanto, por um lado uma grande
autonomia, por outro uma necessidade de consenso, que dá à ciência
um sentido de processo coletivo que, posso assegurar, os filósofos
invejam imensamente.
Mas é preciso acrescentar a essa descrição sumária do funcionamento atual da ciência o lado de sombra: o capital. Os laboratórios
precisam de financiamentos. O tempo de ‘fazer contas’ dos não experimentalistas precisa ser pago. E são as agências de financiamento —
sejam públicas, mais tolerantes (cada vez menos), sejam privadas —
que decidem o que é prioritário. Para onde vai o dinheiro. Quem vai
brilhar na luz pública da ciência normal e quem ficará na sombra. Na
prática, ao decidir qual ciência interessa, as agências de financiamento decidem o que é ciência. O que de modo nenhum é sua função.
Nem está dentro das suas competências reais. Mas fazem, porque a
ciência custa caro, e sem dinheiro ela não se faz. Como se não existisse. Como se, sabendo-se ciência, tivesse de passar por um funil
prévio ao do crivo dos pares: um funil extracientífico que decide sobre
a sua vida ou a sua morte.
Em última instância, tudo isso quer dizer: no tempo da sua máxima liberdade teórica e experimental a ciência sofre da desevidenciação da verdade, que automaticamente a legitimava. Não põe verdadeiramente a mão na massa — produz modelos que são simulações.
Newton também produziu modelos, fórmulas matemáticas; mas eles
tinham a intenção de descrever a realidade tal qual era, e essa intenção era pacificamente aceita. A natureza de simulação dessas descrições formais não afetava a demonstração, porque havia a Verdade.
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Hoje, as simulações, quando apresentam um bom grau de verossimilhança, precisam do voto majoritário da comunidade científica. E, antes de tudo: sequer chegam a ser formuladas se os financiadores não
quiserem, ou não entenderem, ou temerem os resultados pretendidos. Como os comitês decisórios das agências são formados por pares, pode-se dar simplesmente isso: o investimento é negado porque
os membros do comitê não concordam. Antecipam a validação pela
comunidade, matando desde o início a possibilidade de prospecção de
uma teoria, ou explicação, ou descoberta que, por exemplo, poderiam
invalidar os pressupostos da ciência no poder. Há muito poder e pouca
ciência nas agências de financiamento. Muito poder e pouca vida.
(Essa descrição é, obviamente, uma média. Há exceções, notáveis exceções. Mas esse é o comportamento tendencial mais pesado.)
Mas e se não for tanto a comunidade científica a validadora da
verdade provisória de uma produção, nem as agências as detentoras
do poder absoluto da decisão de sim ou não? Esse é o cenário que a
pandemia veio a exigir. Os departamentos de ciências das universidades, os laboratórios de medicamentos e vacinas, os matemáticos que
calculam curvas epidêmicas estão sob pressão das mortes aceleradas e das vidas em risco extremo. É uma situação de guerra, que encolhe os tempos de verificação, acelera as validações, e retira o poder
dos financiadores. É demais dizer assim, mas as coisas se passam
como se não fossem mais as agências burocráticas as donas das decisões, mas a humanidade. A ciência perde parte da sua liberdade
porque precisa, a toque de caixa, ser mais ciência, mais rápido, do que
o ritmo normal dos laboratórios estava acostumado a produzir. ‘Ser
mais ciência’ significa não só que a urgência se multiplica pelas curvas de infecção e mortalidade, mas também, e, para os efeitos deste
ensaio, sobretudo, que há forças anticientíficas em ação destemperada. Forças negacionistas, relativizadoras, obscurantistas, que se
põem contra os próprios pressupostos da ciência, da medicina na sua
tarefa preventiva, enquanto as pesquisas correm e os tratamentos e
vacinas vão desenhando cenários de esperança. Essas forças estão
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frequentemente no poder, têm exércitos de opinião anticientífica em
rede, nas redes, vão para às ruas desafiar diretamente o contágio.
Essa realidade é assustadora no Brasil, mas pôde ser verificada, em
menor escala, em outros pontos do planeta, sobretudo na receita genocida da imunidade de rebanho.
É a presença desarticuladora dessas forças — digo dramaticamente, porque a situação permite e talvez exija: das trevas — que,
como reação vital, exige que a ciência se supere. Seja mais do que
ciência, o que já não é pouco: seja uma força civilizatória. Mantendo a
qualificação hiperbólica: um exército de luz. Porque, na extrema
emergência, não é mais a ciência, não são os novos paradigmas científicos que estão em causa. É a vida. A vida de carne, sangue e morte.
E se ainda há um lugar para a verdade, esse é a vida. E se a ciência
ainda tem uma missão, que em tanto excede a eficácia tecnológica,
essa é a acelerada salvação de vidas. E diante disso as agências, os
governos, não têm alternativa, por pressão da humanidade, se não
financiar. Emitir dívida, imprimir dinheiro. Reorientar investimentos.
Foi preciso chegar a uma situação-limite, em que a fronteira entre
vida e morte se tornou tão tênue, para nos lembrarmos de que a ciência é um empreendimento humano, o desenvolvimento máximo de
faculdades racionais humanas, e que seu destino é a humanidade.
Sim, por certo que essas considerações estão presas a uma
situação excepcionalíssima. Mas ela aconteceu. Aliás, está acontecendo, não sabemos quando acaba, se volta. E já sabemos que haverá
outras pandemias. Quando, vindas de onde, com que características
não está nas previsões. Mas haverá. No mundo em que a natureza se
globalizou não importa muito qual será o foco da irradiação, o primeiro caso. Em poucos dias o contágio ter-se-á espalhado o suficiente para caracterizar uma epidemia. Em poucas semanas a OMS terá
de declarar a pandemia. E estaremos de novo em estado de sítio. De
novo o fora e o dentro inverterão seus valores. De novo o medo reencarnará sua forma nova. Se é que terá ido embora de todo. Isso não
são previsões pessimistas. São o sereno (e assustado, o susto vai se
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incorporar às nossas vidas) reconhecimento do que se está chamando ‘o novo normal’. No novo normal a ameaça será uma constante, com a qual teremos de lidar de todo modo, seja conscientemente, seja de forma inconsciente, no sentido da latência de uma
ameaça que não vem à tona do reconhecimento, seja no sentido suicidário de quem ‘não tem medo do lobo mau’.
É aí que uma nova expectativa das relações da ciência com a
vida, com a proteção da vida e do planeta se instala. Desde já, por
causa de presença incontornável do perigo em sua forma atual, a
morte. Mas também mais adiante, quando essa pandemia tiver passado (sob a reserva de que pode voltar, como as gripes sazonais) e
outra ainda não tiver se apresentado. É improvável que a ciência
possa se retrair para o seu lugar de conforto — chamemos de ‘laboratório’ — depois de ter sido solicitada desesperadamente pela vida.
O ritornelo ‘É fundamental seguir a ciência’, que ouvimos todos os
dias, é uma palavra de ordem irreversível. E um modo de enunciar o
pânico diante dos negacionismos obscurantistas. Não é improvável
que se a ciência decidir que cumpriu sua missão e pode voltar ao seu
normal, o imaginário social registre um abandono e um desamparo.
Porque o perigo nunca passará, e o medo acompanhará, por tempo
indeterminado, o perigo. Não é improvável que o novo normal da ciência precise deixar permanentemente um sistema de alerta da vida
ativado, e tenha a disposição consciente de abandonar tudo quando o
alerta soar. Não é improvável que estejamos reivindicando e necessitando de um novo iluminismo. Conhecemos, a História nos mostrou,
os limites do outro, o do século XVIII. Os males da arrogância da razão.
Podemos evitá-los, talvez. Teremos aprendido alguma coisa. Um iluminismo de serviço, uma racionalidade de resultados — podemos
pensar nesse novo ingrediente para moldarmos uma sociedade nova?
Uma História diferente? (Porque, nessa emergência da pandemia,
uma das coisas importantes que aprendemos foi que, contrariando os
vaticínios pós-modernos, a História não acabou.)
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O que me parece muito provável, de todo modo, é que a reação
romântica anti-iluminista da filosofia alemã do século XIX teve seu
vigor fortemente abalado pela pandemia. As teorias de fim glorioso
da História por absoluta completude (Hegel, Marx), do retorno criador
de uma experiência trágica da existência e do transbordamento da
sua força vital (Nietzsche) encontraram seu limite na morte planetária. Tornaram-se perigosas. Literárias, especulativas, irresponsáveis.
O novo iluminismo, que deverá renunciar ao hegemonismo da Razão
em benefício da matéria sensível e medrosa da vida, e oferecer a ciência delicadamente, pode de fato estar no nosso horizonte. No horizonte do novo normal da humanidade.
Há saídas éticas também. É difícil imaginar que do cerco em
que hoje nos encontramos emerja uma humanidade subitamente solidária. Não parece ser essa a direção do nosso egoísmo fundamental,
defensivo até, que o espírito do capitalismo, sob as formas do individualismo, consumismo e hedonismo extremos, estimula até limites
obscenos. Não há provavelmente sentido em apostar em uma conversão humanista do capitalismo. O humanismo não está na sua natureza de escorpião. Mas há motivos para apostar num aumento significativo da taxa de cuidado consigo mesmo e com os outros. Já vimos acontecer quando da eclosão de outro flagelo tremendo, a AIDS.
Quis-se localizar o perigo e evitar a difusão do medo, no início, sob a
forma do diagnóstico do ‘câncer gay’. Passou-se depois à delimitação
pelos ‘grupos de risco’. Hoje é pacífico que a rigor ninguém está verdadeiramente imune a uma contaminação inesperada — e, justamente
porque inesperada, ainda mais temível. As medidas de segurança funcionam, e são usadas. Encontrou-se tratamento, o que em parte pode
ter relaxado a vigilância. Mas não há, ainda, cura, o que mantém o
estado de alerta. A AIDS não é uma gripezinha. Sem tratamento, mata.
Ainda mata.
A pandemia do coronavírus passará, talvez. Talvez se encontre
a curto prazo um tratamento eficaz. E uma vacina, que atingirá as formas atuais do ataque do vírus. Mas, como todos os vírus, esse
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também se adaptará, e voltará sob outras formas. E outros vírus atacarão. De modo que uma atenção nova aos sinais de perigo provavelmente se desenvolverá. E, preventivamente, o cuidado consigo
mesmo e com os outros — e a exigência de reciprocidade — poderá
de fato se desenvolver. Uma ética das máscaras, por que não? Manter
o estado de medo, em latência ativa, sem interferir demais nos modos
de fruição da vida e de experiência da alegria e da festa, e estar atento
aos sinais de perigo podem se tornar ingredientes ativos de um novo
modo de estar na cidade, de habitar o mundo.
Não é preciso confiar beatamente numa conversão da humanidade à solidariedade ativa, nem há motivos historicamente relevantes que sustentem uma conversão do capitalismo a um humanismo
eticamente sustentado. Mas não é improvável que um tipo de solidariedade defensiva se desenvolva objetivamente, sem a necessidade
de que haja por trás dela altos valores transcendentes. Uma solidariedade movida pelo egoísmo (para os mais desencantados com a humanidade) e pelo cuidado necessário à manutenção da vida. Se vier,
essa será uma conversão. Uma conversão ética. ‘Conversão’ em
grego se diz metabolé. E se traduz por ‘mudança’, ‘transição’. Transição: passagem para outro nível, outro lugar. Conversão, no sentido
mais grego e laico do termo. A humanidade bem pode metabolizar a
pandemia nesse tipo defensivo e objetivo de solidariedade.
Há também saídas políticas. A pandemia pôs a humanidade
numa situação tal de iminência de catástrofe que a necessidade desmontou algumas rochas de certezas que já se davam como irremovíveis. Uma foi a do Estado mínimo.
É do receituário neoliberal para o mundo o encolhimento máximo do Estado. O Estado seria uma espécie de monstro — um neo
Leviatã, algo de perigoso, invasivo, esfomeado, corrupto — que é necessário extirpar. Deixá-lo no osso, em condições de funcionar sem
aparelhos, mas no mínimo vital. Ele serve para algumas poucas coisas, os impostos, a segurança, alguma ingerência na educação e na
saúde, investimentos públicos (tomar moderadamente), a guerra.
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Pouco mais. Do resto o mercado se ocuparia. Que o mercado tenha a
vocação de concentração de renda, e nenhuma para a incorporação
dos bilhões de pessoas que vivem como podem fora do mundo, numa
margem que parece ser absoluta — nem uma palavra. O mercado resolve o que objetivamente há para ser resolvido. O resto é, justamente, resto: o que sobra numa conta que não fecha, e com que não
se tem nada a fazer. Sentimos muito, mas é assim. O neoliberalismo
é antropófago.
É preciso prestar atenção a esse prefixo, neo. É perfeitamente
possível conversar com liberais. Mas os neoliberais têm sangue nos
olhos: contra o Estado, contra a esquerda, contra a mundialização do
mundo. O neo não indica uma renovação, mas uma radicalização do
pior do liberalismo até o limite da caricatura. Ele está no núcleo duro
do ódio circulante no mundo e da polarização que empobrece a vida e
a leva à beira da catástrofe, por tristeza e afasia. O neo, esse do neoliberalismo, encolhe a linguagem, anula a polissemia de sentidos,
emudece: não deixa espaços vazios para a conversa, não permite que
haja algo no meio. Elimina a comunicação, vive de palavras de ordem.
É totalitário na sua essência. Um totalitarismo de mercado. O neo tem
o mesmo sangue do pós de ‘pós-verdade’, ‘pós-história’. É arrogante.
O neo mata.
O dogma central do neoliberalismo é a sacralidade do mercado
e a eficácia criadora e saneadora do privado. Da economia privada (já
se falou — mas isso foi no Brasil... — em ‘pib privado’), da vida privada,
mais verdadeira, na sua essência, do que a vida social. O homem neoliberal é a negação da generosa frase de Thomas Morus, “nenhum
homem é uma ilha”. O homem neoliberal é uma ilha. Diz eu. Deve ser
triste. As ilhas se encontram ao sabor de um mar autônomo: o Mercado. O mercado forma e dissolve arquipélagos circunstanciais de investidores e rentistas, aos quais se agarram, como conchas e corais
aos cascos dos barcos — à parte submersa — os consumidores de
restos. É isso que deve ser entendido como sociedade. A sociedade
neoliberal é triste, feita de homens tristes imensamente ricos e de
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restos assimiláveis. E expulsora de todo o resto. Parodiando o Pequeno Príncipe (imaginem, o Pequeno Príncipe chamado à cena de um
ensaio sisudo!): não são homens, são cogumelos.
Em 2008, na grande crise financeira do subprime nos Estados
Unidos, com efeitos imediatos sobre o resto do mundo, por força da
globalização, os grandes bancos, as populares empresas de crédito
imobiliário — Fannie Mae, Freddie Mac —, a maior seguradora do
mundo, a AIG, estiveram à beira da quebra total, sem reversão possível a um estado de ‘normalidade’. Coisa tão catastrófica que o sentimento do mercado financeiro, numa sexta-feira de especial aguçamento da crise, era de que na segunda não haveria mais o sistema. O
Sistema. Porque a quebradeira seria mundial. A autoridade financeira
britânica, o Banco Central Europeu, o FMI estavam com os nervos esfrangalhados, na ponta dos cascos. E o sistema neoliberal americano,
pós-reaganiano, totalmente desregulamentado, não tinha a menor
capacidade de resistir à debacle. Seria mesmo, em muitos sentidos,
sem metáfora, o fim do mundo.
O que salvou o Sistema da morte foi o Estado. O governo americano, por mecanismos que roçaram a ilegalidade, injetou dinheiro
nos bancos para que não quebrassem (alguns, dos grandes, ainda assim, não escaparam), para que voltassem a emprestar, as pessoas
endividadas voltassem a consumir, e o simulacro de economia, a financeirizada, depois de imenso choque sobre a economia real, voltasse a girar. As Bolsas reagiram bem, o Mercado respirou e os índices começaram a subir. O mundo estava salvo.
É útil lembrar, e lembrar, e lembrar a crise financeira de 2008.
Ela revela a espinha dorsal do sistema neoliberal: mercados desregulamentados, o império do privado, uma geração de valor virtual simulando, eficazmente, uma economia ‘real’ em excelente funcionamento, porque alimentada pelo giro incessante — sempre há uma
grande Bolsa aberta em alguma parte do mundo — de um capital fictício, gerado em boa medida, no caso dessa crise, por empréstimos
tomados por quem sabidamente não os poderia pagar, o que não tinha
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importância, já que essas dívidas inviáveis geravam papéis muito viáveis, com garantia de bancos, por sua vez segurados pela AIG. Não
podia dar errado. E de fato funcionou, por uns bons dez anos de bonança, enquanto os papéis giraram pelo mundo virtual do capitalismo
de Bolsa. Quando chegou a hora de cobrar os empréstimos, os devedores, que desde o início já se sabia que não teriam capacidade de
pagar, fizeram o que tinham capacidade de fazer: não pagaram. E o
Sistema foi rapidamente desabando em dominó. O mercado real (a
expressão apareceu nessa hora para assinalar que a crise era de verdade) sangrou, as pessoas, que não tinham entrado na conta, sangraram, perderam suas casas, suas economias, o dinheiro desapareceu,
o crédito volatilizou-se. E o Estado entrou em cena para repor as coisas no lugar. O neoliberalíssimo governo americano de George W. Bush.
Essa crise e suas profundas implicações sobre a própria essência do modelo neoliberal de economia, sociedade, política e pessoas deveriam ter ensinado coisas importantes para a conservação
do mundo e da vida em estado razoável de oxigenação, pulso e pressão. Não ensinou. Nesses últimos cinco/seis anos houve um ‘renascimento neoliberal’ pelo mundo. Por toda parte, da América do Norte
liberal à Europa do Estado de Bem-Estar Social, à América Latina, que
havia passado por cerca de quinze anos de governos progressistas, o
desmonte do Estado, o aumento das garantias dadas ao Mercado, a
proteção aos muito ricos e o esfacelamento das políticas sociais floresceram. Não houve crise do subprime, o Sistema não foi testado
dessa vez no plano econômico. Houve a pandemia. E o Estado, como
na outra crise sistêmica, teve de voltar.
No Brasil conhecemos o cenário. A ciência recomendou o isolamento, e por um tempo, infelizmente pequeno demais, se impôs.
Logo o governo neoliberalíssimo pôs de pé o binômio vida x trabalho
e, sem explicitar a monstruosidade abertamente, fez do binômio uma
antinomia e escolheu o mercado. ‘Trabalho’ significava retomada da
atividade econômica, do ‘crescimento’. A tese foi claramente enunciada pelo presidente da República: tão grave quanto a crise da saúde
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será a subsequente crise econômica, que também matará um número
enorme de pessoas. Isolar os velhos e voltar ao mundo fora de casa
é uma necessidade. Os governadores e prefeitos reagiram. E o governo teve de emitir dívida, fazer aprovar um ‘orçamento de guerra’
para não estourar a meta fiscal, e talvez precise imprimir dinheiro à
moda antiga. Estabeleceu-se uma renda básica emergencial. Em decorrência dela o país tomou conhecimento concreto, contado em números, da extensão da pobreza e da miséria e do tamanho da informalidade. A pandemia funcionou para mapear a sociedade, como um
IBGE de crise, e para gerar políticas públicas antineoliberais de emergência. O pagamento das parcelas da renda básica está sendo, desconfio que intencionalmente, postergado. Mas o princípio está posto.
O caso é: a pandemia escancarou a situação real do país. Mostrou a sociedade como ela é e evidenciou que o Mercado não dá conta
dela. Não só o Mercado — a Bolsa — cai quanto, sabemos, quando
voltar a subir, será para compensar as perdas dos investidores e voltar a concentrar renda. O Mercado não distribui. O Estado pode (pode
também não, é uma decisão de políticas públicas) distribuir, nivelar
no mínimo, por baixo, mas nivelar, as espantosas discrepâncias de
renda e riqueza que põem o Brasil nos últimos lugares da desigualdade no mundo. O governo, ‘terrivelmente neoliberal’, não vai querer.
Não são essas as suas políticas para a sociedade, a maioria da população. Mas o gosto de políticas públicas compensatórias já terá sido
experimentado. O desejo, tornado realidade provisória, do povo pobre,
da classe média baixa, não se extinguirá. O governo estará emparedado pelos efeitos econômicos emergenciais da emergência pandêmica. O plano econômico do governo, de privatização generalizada,
terá dado bicho. Um bicho potencialmente revoltoso, no mínimo esperançoso, enquanto durar a memória de que outro mundo foi possível. Terá durado pouco, porque o governo tem outros planos para ele.
Mas, se foi possível, é possível. E por essa fresta da possibilidade, do
desejo e da memória algo de novo pode acontecer, que represente
uma saída do medo e do isolamento, em que se somem, e
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multipliquem, a renovação neoiluminista e a conversão objetiva a uma
solidariedade residual à que vigorou durante o isolamento social —
uma solidariedade de base egoísta, mas de efeitos éticos positivos
sobre a vida.
Há ainda uma dimensão das estratégias de saída de casa para
a rua, do dentro do recolhimento para o fora do medo novo e do perigo. É a dimensão ecológica. Por um tempo razoavelmente longo
para os hábitos de mensuração dos nossos relógios e calendários, a
nossa casa comum — o mundo globalizado, o planeta arrazoado pela
técnica — terá estado imaginariamente mergulhada num pânico de
fim dos tempos. Não que se tenha acreditado que a pandemia estaria
encerrada quando não houvesse mais humanidade para morrer. Essa
não foi a forma do terror pandêmico. O que aterrorizou foi a qualidade
extensamente anônima da morte. Qualquer pessoa — portanto, no fim
das contas, todas as pessoas — está (a situação ainda é presente no
momento em que escrevo) ao alcance da morte. E essa sensação de
fim de mundo pode funcionar como uma antecipação imaginária e
concreta ao mesmo tempo da catástrofe ecológica terminal. Essa
ocorrerá daqui a alguns milhões de anos. Não sabemos. Parece tempo
demais para afetar desde já nossos hábitos de consumo, nossos comportamentos de desperdício, nossa enorme capacidade de gerar lixo
e usar materiais que não se degradam, e podem ter desde já uma duração tão longa que traga o fim mais para perto de nós. Mas a pandemia foi agora. Ainda está sendo. Tudo indica, voltará. E outras virão.
Começamos a viver imaginariamente numa iminência de fim. Não de
todos, não da humanidade, não da espécie. Mas fim suficiente para
voltarmos ao bunker. Talvez esse imaginário pós-pandêmico possa
nos conduzir, por medo do perigo imediato, a iniciar uma educação
para o longuíssimo prazo, para o perigo longínquo, que o vírus traz
para mais perto.
Pois — e essa é a dimensão não imaginária, mas real do possível novo normal — a pandemia é natural. Já o vimos. O vírus, os
vírus estão globalizados, a natureza se globalizou. Nós globalizamos
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a natureza quando a pusemos na dimensão de reservatório de matérias-primas e energia, na posição de commodities. A natureza não
está reagindo malevolamente contra seus exploradores sem noção
dos limites naturais. Ela está se comportando conforme o que deveria
ser esperado. Respondendo ao comando da exploração. E a exploração é predatória. Também isso não é malévolo, embora suicidário. A
predação destrói equilíbrios. O desequilíbrio gera acidentes. A liberação, para o mundo humano, de elementos antes circunscritos ao resguardo da natureza é um desses acidentes. Os vírus são desses elementos naturais subitamente liberados. E podem ter efeitos catastróficos. Globais. Nesse tempo de globalização crescente temos verificado, em relação à cultura, por exemplo, que há resistências locais,
que se contrapõem e articulam com o movimento global. Segundo as
predominâncias em cada caso, inventamos as palavras ‘glocal’ e ‘logal’ para dar conta dessa dinâmica de tensões. A pandemia não admite local. Pode, dessa vez, não ter chegado de modo muito destruidor
a algumas partes do planeta. Chegou pouco à África, por exemplo.
Mas tanto quanto o vírus não é chinês também não está circunscrito
a uma territorialidade que exclui a África. Não chegou tanto lá. Poderia ter chegado, ao sabor das rotas turísticas e comerciais, ao ritmo e
direção das migrações. Outros poderão chegar. O planeta, efetivamente, corre perigo. E vai se tornando claro que esse perigo é permanente, e decorre do que fizemos e fazemos com a natureza. O antropoceno pôs o mundo, a vida, o tempo no modo perigo. A natureza
não tem mecanismos para reverter ou retardar os efeitos ecológicos
da presença humana. O homem tem. Talvez tenha. Talvez ainda tenha.
Pelo menos para diminuir a velocidade da destruição. Estamos aprendendo a lidar com a pandemia, um comportamento natural humanamente induzido. Aprendendo a desculpabilizar a natureza pelos ‘acidentes naturais’. Talvez, reunindo a sensação imaginária do perigo
produzida pelo medo pós-pandêmico com a dimensão real da presença do acontecimento catastrófico final desde já, possamos
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encontrar caminhos de saída para o aberto da vida, para a rua em
sentido pleno, quase transcendente. Talvez não.
Não estou contando com a sabedoria que poderíamos retirar
da experiência da pandemia. O possível neoiluminismo poderá ser
uma estratégia de sobrevivência contra o negacionismo e o obscurantismo que se recusam a ver que a natureza está agindo conforme
o programado, e que há nessa reação um risco extremo. A conversão
ética pode ser um resultado egoístico do medo tornado permanente.
A solidariedade pode seguir esse mesmo caminho de autopreservação. Uma economia em que pelo menos se atenuem significativamente os dogmas neoliberais pode decorrer da memória de que, se
foi possível uma vez, pode ser simplesmente possível levar a vida em
consideração maior do que a economia. Porque, no final das contas,
são os vivos que consomem. O Mercado precisa dos vivos. E pode ser
que sejamos capazes de antecipar imaginariamente um fim muito
longínquo por causa da experiência real e atual de um fim muito próximo. Em poucos desses ‘pode ser’ se exige grande desprendimento,
compaixão ou generosidade. Se essas virtudes fossem absolutamente necessárias à conversão do mundo num lugar mais amigável
para a vida talvez estivéssemos martelando teimosamente no ferro
frio da utopia, que tem se revelado, nesse nosso tempo, tão difícil de
levar ao rubro das revoluções. Mas podemos contar com o egoísmo.
Ele é virtude compatível com o individualismo pós-moderno. Esse individualismo precisa ser limpo (se não expurgado, o que não parece
razoável esperar) dos excessos de consumismo e hedonismo. Talvez
possamos contar com o sentimento de autopreservação para isso.
Porque houve a pandemia. E por causa do vírus e do medo da sua
volta. Não fosse isso, talvez já não houvesse esperança.
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