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A pandemia de 2020 produziu uma situação com-
pletamente inesperada para a conjuntura atual que 
mudou as coordenadas de espaço-tempo de todas as 
relações, não importa a escala: as relações domésticas, 
as comunitárias, as nacionais e as internacionais. A 
crise sanitária evidencia uma crise econômica que já 
existia, e ambas, juntas, apontam para uma crise de 
saúde mental de proporções imprevisíveis.

Apesar dos desdobramentos inesperados da 
recente crise, a normalidade da estrutura capitalista 
da sociedade está diretamente vinculada ao próprio 
surgimento de pandemias – algo que se deu somente 
a partir do século XX. De fato, epidemias existiram em 
outros tempos, mas pandemias são essencial parte da 
atual organização de sociedade. Nesse sentido, vive-
mos um ciclo histórico no qual as pandemias não 
são fenômenos aleatórios ou isolados, mas compõem 
o metabolismo social – e estão interligadas a outros 
problemas mundiais, como a desigualdade social e a 
aceleração das mudanças climáticas.

No que se refere a estas linhas, o desafio espe-
cífico a ser enfrentado não diz respeito à busca por 
soluções a curto prazo, mas à compreensão deste 
momento para além das ameaças que ele efetivamen-
te carrega consigo: como oportunidade política a uma 
transformação radical efetiva. Defendo, assim, que tal 
transformação não ocorrerá de maneira espontânea, 
como pura consequência da pandemia, mas que tal 
horizonte de mudança somente poderá ser delinea-
do pela ação coletiva de diversas pessoas – com razão, 
afeto e intencionalidade mobilizados na disputa que 
envolve a realização de um sonho coletivo. 

Um dos horizontes pelos quais precisaremos lutar 
é o de nos esforçarmos para, com equidade e justi-
ça, ampliar a potência das pessoas – reconhecendo 
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que o sofrimento da pandemia atinge todos, mas 
de modos diferentes, por conra das desigualdades e 
das opressões históricas. O racismo e o patriarcado 
são opressões estruturais que se intensificam neste 
contexto trágico: o isolamento da quarentena, por 
exemplo, ampliou a violência doméstica. As mortes 
por Covid-19 atingiram diferentes extratos da socie-
dade, mas de forma particularmente intensa as popu-
lações negras1 e mais pobres. Qualquer possibilida-
de de avanço na organização social – sua emancipa-
ção e seu enfrentamento das desigualdades – pre-
cisa se pautar pelo feminismo negro e considerar a 
interseccionalidade das múltiplas formas de opressão 
e de produção de subalternidades.

A política não precisa ser pensada apenas a par-
tir de uma continuidade histórica breve, feita de acú-
mulos e transformações, pois isso limita tanto as 
possibilidades criativas quanto, por vezes, a oportu-
nidade de irmos às raízes dos problemas. É preciso 
atravessar os limites lineares do curto prazo e da 
territorialidade nacional, e repensar a própria polí-
tica – que deve ser encarnada em um projeto real 
com sua multiplicidade dinâmica. Isso significa 
arriscar pensar outros modos de política que deslo-
quem as problemáticas para além dos polos – esta-
dos nacionais versus mercado global – aos quais a 
política atualmente se vincula. Significa conceber 
a política mais adiante dos cálculos econômicos 
anuais, extrapolando a perspectiva de gestões con-
troladoras, para constituir, de modo humilde, com 

1 – Ver Camilo Rocha, “O impacto do racismo estrutural nas 
mortes por Covid-19”, Nexo Jornal, 27. abr. 2020, em: https://
www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/15/O-impacto-do-

-racismo-estrutural-nas-mortes-por-covid-19. [N. da Ed.: todos 
os acessos foram realizados em 27.jun.2020]
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diversas outras experiências, um arcabouço político 
que amplie não apenas a potência entre as pessoas, 
mas a solidariedade transversal. 

A circulação de uma doença nas proporções pla-
netárias que estamos vivendo – ao romper o coti-
diano das pessoas, ao colocar os diversos povos em 
suspensão com um cenário de muitas mortes em 
diversos locais e ao mudar a ordem das coisas nas 
rotinas econômicas – tem um efeito incontrolável 
no contexto político, potencialmente semelhante ao 
de… uma revolução. Uma revolução independe de 
sua referência ideológica, ela coloca em circulação 
uma ação política de força incontrolável,2 que não 
apenas provoca transformações gerais, mas impe-
de que essas transformações sejam controladas por 
sujeitos. Por isso, a revolução sempre é comparada a 
fenômenos naturais devastadores. 

A pandemia do vírus SARS-CoV-2 colocou uma 
situação completamente nova a humanidade. Não pre-
tendo discorrer sobre nosso despreparo para enfrentá-

-la. O fato é que a pandemia em curso precisa ser enca-
rada como um acontecimento que, se por um lado nos 
bloqueia e nos retira de nossas imaginações controla-
doras, por outro acelera processos sociais já em curso. 
Ou seja, o que estava latente – a luta de classes – pode 
vir a emergir, fortalecendo a recriação, em bases coleti-
vizadas e transformadoras, de dinâmicas da organiza-
ção de sociedade. O sentido de uma possível transfor-
mação não é dado pelas reações imediatas e, por vezes, 

2 – Ver as notas de aula de Vladimir Safatle, “Revolução polí-
tica, instauração estética” (curso de pós-graduação no Dept. 
de Filosofia da USP, 2o semestre de 2018), p. 2. Disponível 
em: <https://www.academia.edu/38037779/Curso_inte-
gral_-_Revolu%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica_instaura%-
C3%A7%C3%A3o_est%C3%A9tica_2018>.
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instintivas ao vírus. O sentido em que nos transforma-
remos enquanto humanidade será dado por nós, cole-
tivamente, em nossas mudanças cotidianas e políticas. 
Como os diversos sentimentos e precipitações provoca-
dos pela pandemia irão nos afetar? Seremos capazes 
de ampliar a solidariedade? E como as ações fortale-
cedoras de solidariedade já existentes podem ter uma 
temporalidade ampliada para além das consequências 
críticas da pandemia?

Tal conjectura precisa ganhar contornos prá-
ticos ademais das importantes ações individuais e 
locais. Dessa forma, é momento de refletirmos sobre 
o quanto a aplicação da ideia de soberania tem sido 
um obstáculo incontornável a uma solidariedade glo-
bal. A formulação subjetiva de um tal povo como sobe-
rano de determinado território – cujos limites vírus 
nenhum respeita – traz ao imaginário uma ideia de 
povo como sujeito político unitário que age, soberano, 
por si mesmo. Entretanto, a concretização desse poder 
soberano, mesmo que popular, faz que seja necessário 
anular, calar ou submeter diferenças – levando ao iso-
lamento de minorias e a uma imunização dos consi-
derados “de fora”, que podem ganhar contornos mais 
e mais excludentes. A fascinante formulação “poder 
para o povo” não está livre de manipulações, nem de 
certa ideia de purificação relativa à definição de “quem 
é o povo”, o que deixa uma fenda aberta para a proli-
feração de opressões. Mais ainda, na assim chamada 
democracia da sociedade contemporânea, a distância 
entre o compromisso da representação e o ato efetivo 
de representar produz invariavelmente uma lacuna 
relacionada à produção de impotências. 

A preocupação aqui é delinear um caminho realis-
ta para a potência política, um que encontre alternati-
vas à ideia de soberania e desenvolvimento, mas que 
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esteja dentro do campo das possibilidades rearran-
jadas pela pandemia. A solidariedade transversal se 
refere a formulações e proposições políticas que nos 
atravessam por diversos espaços e tempos da orga-
nização da sociedade sem, contudo, hierarquizá-los 
de maneira funcionalista.

Dessa forma, cabe construir novos horizontes 
transnacionais, nacionais, comunitários e domésti-
cos3 – quatro ofensivas que coexistem e pluralizam 
as experiências e práticas políticas de maneira inter-
ligada, sem uma ordenação. A luta transnacional: por 
um mecanismo de solidariedade global através de 
uma perspectiva concreta de saúde planetária como 
expressão de um bem viver coletivo. A luta por um 
programa capaz de transformar o sentido do Estado 
nacional: para fortalecer a dimensão coletivista, com 
propostas alternativas de desenvolvimento humano, 
de relações com a natureza e de formas de consumo. 
A luta para criar camadas de poder comunitário e dos 
trabalhadores: que sejam expressões de solidariedade, 
com formas organizativas de poder distribuído entre 
todos, em interação autônoma com as estruturas de 
poder atuais. A transformação do espaço doméstico, 
que envolve a necessidade de mudanças subjetivas pro-
fundas capazes de fortalecer todas as outras mudanças.  

As ofensivas aqui apresentadas são proposições. 
Propostas de horizontes mobilizados, nos quais o 
desejo de transformação coincide, em intersecção, 
com as possibilidades de realização. Atravessa este 
texto uma perspectiva negativa do próprio poder, uma 
utopia do avanço da solidariedade transversal, a partir 
de ações coletivas, que difere de uma posição marcada 

3 – Ver Boaventura de Sousa Santos, A difícil democracia: rein-
ventar as esquerdas (São Paulo, Boitempo, 2016), p. 137.
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apenas pela vontade. As lutas aqui apresentadas têm 
uma dimensão na qual os poderes negam a si próprios, 
interrompendo a reprodução de sua lógica inerente – 
sempre a partir, é claro, de disputas efetivas, resistên-
cias programáticas e coalizões. Desse modo, defendo 
uma autolimitação dos Estados Nacionais na direção 
de um sistema de saúde planetário; busco uma cama-
da comunitária que ocupe espaços de poder Executivo; 
e, na esfera doméstica, tenho a convicção – a partir de 
meu lugar de fala – de que homens também têm a res-
ponsabilidade de fortalecer a luta para colocar abaixo 
o próprio poder perverso do patriarcado. 
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Em meio a nossa época de múl-
tiplas crises conjugadas (econô-
mica, política, sanitária, climá-

tica, existencial), o pesquisador, 
militante e trabalhador de saúde 
Paulo Spina nos desafia, com sua 

intervenção, a imaginar-realizar 
práticas de libertação. Se nos 

espreita a atualização (distópica 
e tecnológica) da sinistra dou-

trina do choque, Ofensivas nos 
convoca a ampliar as brechas 

que esse momento trágico pode 
abrir. O apocalipse, em suas ori-

gens gregas, significa des-vendar, 
des-cobrir. O que nos revela a 

pandemia? A miséria de nossas 
relações sociais, com suas desi-
gualdades aberrantes; a fraque-
za das infraestruturas coletivas, 

fragilizadas pelas cruéis políticas 
de austeridade; as mentiras e os 

autoritarismos dos governos e, 
também, dois pontos de partida 

cruciais (para a compreensão e 
para a ação): o chão e a terra.
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