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Nota bene: a ordem de aparição dos nomes dos 
autores segue um critério estritamente alfabé-
tico. A obra pode ser citada segundo tal critério 
ou qualquer outro.

Dedicamos este livro a todas aquelas e 
aqueles profissionais da saúde que, resis-
tindo à sedução da bioarztquia, realizam 
uma modesta e anônima parrhesía ao cui-

dar de nossas vidas e arriscar as suas. 

[…] οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει φόβου πλέᾳ.
[…] não ficar calado em uma cidade 
cheia de medo.
Eurípides, Ion, v. 601
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Se há um elemento teórico sobre a morte que tanto 
a concepção clássica humanística quanto sua versão 
mais pop – encarnada nos quadrinhos e filmes da 
Marvel, por exemplo – têm em comum é a tentadora 
(e tola) ideia da morte como grande igualadora. Dei-
xemos de lado a ideia clássica, que diz que essa hora 
chega a todos, como se a diferença entre viver e sobre-
viver não fosse relevante. Passemos a outra perspec-
tiva, defendida pelos seguidores da teoria vingadora 
de Gaia temperada com toques malthusianos, que 
parece considerar que as pandemias e as catástrofes 
são mecanismos de defesa do planeta contra quem o 
fere, tendo por fundamento o problema objetivo da 
superpopulação. Aqui nos referimos à teoria divulga-
da nos filmes dos Vingadores por Thanos, personagem 
oriundo dos quadrinhos, vilão e apaixonado servidor 
da morte. Para ele, a iminente chegada de pandemias, 
guerras, fomes e catástrofes climáticas, geradas pelo 
aumento da população no universo e o consumo inces-
sante dos recursos de qualquer planeta, exige a aplica-
ção de um plano cuja aleatoriedade ele confunde com 
uma suposta natureza democrática. Para Thanos – e 
a coincidência etimológica com a divindade grega da 
morte (Thánatos) não pode passar despercebida –, esse 
caráter aparentemente equitativo e justo, que permi-
tiria salvar o universo de sua destruição, surgiria lite-
ralmente de um estalar de dedos que eliminaria meta-
de da população do cosmos, sem nenhuma distinção 
reconhecível. A população – tanto de poderosos, ricos 
e sãos como de comuns, pobres e doentes, todos em 
partes iguais – seria reduzida à metade.

Agora, em plena intrusão de um novo coronaví-
rus, o sonho de Thanos parece ter ressurgido para 
aqueles que veem o vírus como agente imunológico 
a serviço do planeta Terra, aplicando assim a justiça 
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ancestral. Para outros o coronavírus apenas eviden-
cia que todos estamos reduzidos a mera vida bioló-
gica devido à nossa equitativa fragilidade diante do 
vírus que, como sempre, não faz nenhuma distinção. 
Todavia, não deveríamos desconsiderar que, longe da 
justiça poética que esse caráter supostamente igua-
lador do metafórico estalar de dedos traria consigo, 
este vírus coroado, que faz com que se levantem cer-
tas vozes a favor de uma gestão cada vez mais por-
menorizada da vida pelos especialistas, na verdade 
maximiza os mecanismos de poder que estão para 
além da biopolítica, tal como expusemos em recente 
livro homônimo. Tal se dá mediante a proliferação 
dos mandatos da bioarztquia1 fundada na razão far-
macêutica que, de maneira astuta, utilizando big data, 
algoritmos, aplicativos geolocalizáveis para celular, 

1 - Apresentamos e discutimos nosso conceito de bioarztquia 
no livro “irmão” deste que ora se lê, Más allá de la biopolítica: 
biopotencia, bioarztquía, bioemergencia, publicado na Espa-
nha (Girona, Documenta Universitaria, 2020): “Não deveria 
nos surpreender o fato de que a palavra ‘médico’, em alemão 
Arzt, tenha sua origem na palavra grega “chefe”. Esse conhe-
cido e dual sentido a que se refere a palavra arkhé (ἀρχή) e que 
em suas origens encarnava a figura do arquiatra (ἀρχίατρος) já 
remetia ao poder do médico de ditar a hora da morte e a hora 
da vida. Os arquiatras eram precisamente os médicos dos 
monarcas e é no mínimo curioso que a palavra ‘médico’ em 
alemão se refira a ‘chefe’ (ἀρχή) e não ao vocábulo grego para 

‘médico’ (ἰατρός), trazendo ao primeiro plano a importância do 
poder e não tanto da prática médica característica desse con-
ceito. Tal também se evidencia, por exemplo, no âmbito da psi-
quiatria – literalmente: “médico da alma” (ψυχή ἰατρός) – quando 
ao invés de se dedicarem àqueles que demandam seus ines-
timáveis serviços, os psiquiatras agem como braços normali-
zadores da produtividade e da otimização constante do outro 
visto como sujeito submetido às demandas do capital. Talvez 
tenha chegado o momento de abandonar a ideia de bioarquia, 
que autores como Esposito atribuem de maneira acertada ao 
nazismo, para qualificar nossa época, centrada na capacidade 
nootrópica característica da razão farmacêutica, como bioarzt-
quia” (Más allá de la biopolítica, p. 86).
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planos de saúde e meios de comunicação, tece as 
redes da nova governamentalidade, literalmente um 
governo das mentes que cuidará de nossa vida opon-
do-se à nossa existência. Mas que ninguém se equivo-
que, já que o poder bioárztquico, que leva o especia-
lista médico a representar o papel predominante de 
chefe, sacerdote e xamã cujas decisões não podem e 
nem devem ser desconsideradas, apenas escancara as 
portas de um fascismo biotecnológico que, em nome 
de uma “Vida” abstrata, pretende arrebatar nossas 
reais e frágeis vidas. Nessa nova forma de governo da 
mente, o melhor modo de se colocar a serviço da Vida 
significará se transformar em um general da morte, 
como o velho Thanos.

Eliminar os fatores jurídicos, singulares, pes-
soais, individuais, entre outros, ou seja, reduzir o 
bíos a pura zoé, a mera vida animal, em nome da con-
servação da população em números macro, exige que 
nos afastemos da antiga divisa da “imunidade de 
rebanho” utilizada por epidemiologistas e virologis-
tas para acabar aceitando o simples “confinamento 
do rebanho”. A efetividade do slogan bioárztquico se 
revela na constante demanda de autoisolamento e de 
detecção sintomatológica, as quais acabam reduzin-
do cada uma das singularidades que somos a meros 
objetos médicos cujas subjetividades e racionalida-
des parecem preocupadas apenas com a identificação 
de sinais patológicos. Para tanto, somos instados a 
informar pelos aplicativos nossos variados sintomas, 
além de autorizar, em um estado de exceção perma-
nente que os governos pretendem disfarçar sob as ves-
tes de um estado de alarme, o controle total de cada 
um de nós em todos os aspectos de nossas vidas, e 
tudo isso com um largo sorriso ou cheios de estúpida 
suficiência em relação à responsabilidade coletiva, tal 
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como quando, postados na janela, insultamos o outro, 
julgando-o por ir à rua sem que saibamos os motivos 
que o obrigaram a tanto.

A condenação e a submissão da vida individual 
em nome da Vida com maiúscula ou da “vida autên-
tica” não é nova; trata-se do fármaco de origem pla-
tônica – em sua arcaica significação dual de veneno 
e remédio – mais efetivo que já existiu e cuja extensa 
sombra chega até nossos dias. Em realidade, o sonho 
de Thanos é um pesadelo que nada tem de igualador, 
pretendendo antes recobrar tanto o poder total sobre 
a população quanto acentuar o desequilíbrio entre 
ricos e pobres. Para isso, a política de confinamento 
põe em marcha um tipo de darwinismo industrial 
que, quando for chegado o momento de reabrir lojas 
e espaços, permitirá que tenham sobrevivido à crise 
da vez – agora disfarçada de intrusão viral – apenas 
os monstros, quer dizer, as grandes plataformas de 
vendas, as imensas empresas e cadeias de serviços que 
vão desde supermercados até sapatarias.

Nesta ameaça viral, o sonho de Thanos é criar uma 
forma mais efetiva de necropolítica, uma que acabe 
por submeter integralmente os sujeitos ao poder dos 
mercados respaldados pela eterna genuflexão do Esta-
do, ao mesmo tempo em que este destrói as vidas que 
lhe parecem descartáveis. Prova disso é a gestão necro-
política – ou seja, a tomada de decisões que deliberada-
mente causou e causa inúmeras mortes – dos campos 
de refugiados, dos desempregados e dos pobres (ainda 
que muitos deles tenham trabalho formal) nas cida-
des em que milhões de pessoas sofrem com a pobre-
za energética ou não podem pagar uma moradia devi-
do aos abusivos aluguéis; como é também o caso dos 
milhões de favelados ou dos imigrantes que se amon-
toam nas fronteiras fugindo da dor, da fome, da morte, 
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da tortura e da miséria. Algo que, como bem indicou 
Foucault, surge da entrada em vigor, depois da Segun-
da Guerra Mundial, do Plano Beveridge, que indicava 
que os Estados deviam se ocupar não com evitar as 
mortes de seus cidadãos, mas com sua saúde e quali-
dade de vida – o que hoje, envolto em teias de aranha 
jurídicas que pretendem afirmar “direitos humanos”, 
parece ter se convertido em pouco mais do que uma 
piada de mal gosto baseada em discursos vazios.

Tudo isso é não apenas provável, mas já está em 
curso. Nada obstante, a pandemia de COVID-19 é um 
evento único e incontrolável, um amálgama de ele-
mentos naturais e culturais cujos efeitos ainda não 
podem ser medidos. Dessa maneira, para além de um 
possível aprofundamento da gestão necropolítica libe-
ral de nossas sociedades, a pandemia abre possibili-
dades para sua deposição, com o surgimento de práti-
cas colaborativas, autônomas e coletivas que possam 
enfrentar tanto o novo coronavírus como o capitalis-
mo, que pretende instrumentalizá-lo para seus pró-
prios fins. Nesse sentido, a pandemia já nos presta 
excelentes serviços ao desmascarar o que de fato são 
nossos governos e nossas economias: máquinas cons-
truídas para explorar as vidas consideradas indignas 
de serem vividas e proteger aquelas que de fato con-
tam, ou seja, aquelas que, mais do que ser, têm. 

Nada está decidido de uma vez por todas na 
situação pandêmica em que sobrevivemos porque as 
potências e os poderes estão em luta. Cabe-nos então 
saber ler o nosso presente de forma crítica e entender 
as apostas, as estratégias e as táticas que nos cabem 
neste momento, para que da pandemia possam surgir 
alternativas efetivas ao insustentável capitalismo neo-
liberal e necropolítico que nos oprime. Este livro pre-
tende contribuir com essa tarefa do pensamento, em 
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especial agora quando a filosofia parece inútil diante 
de várias necessidades mais urgentes. Todavia, é esse 
excesso da filosofia, esse seu caráter propriamente 

“inútil”, o elemento que pode nos fazer lembrar que a 
vida humana é mais do que respirar e existir: é tam-
bém, irrenunciavelmente, pensar. Considerando as 
coisas desse ponto de vista, poderemos talvez passar 
de um vírus como filosofia – ou seja, de um discurso 
totalizante e pandêmico que domina todos os aspec-
tos de nossas existências – a uma filosofia como vírus, 
quer dizer, à compreensão da filosofia como um corpo 
estranho que nos invade e nos leva a mutar se quiser-
mos viver. Essa, quem sabe, será a lição do vírus.

O vírus é algo que, não sendo nem vivo nem 
morto, invade um corpo – individual ou social – para 
arrancá-lo da normalidade e desafiar suas potências. 
Nesse sentido, a filosofia, esse pensamento carente 
de fundamentos últimos – porque sempre mutantes 

–, pode ser entendida como um agente viral capaz de 
contribuir para o desafio de compreender e agir em 
um presente como o nosso, quando atingimos uma 
zona de indeterminação que parece se renovar a cada 
dia. Só o pensar crítico-filosófico é capaz de ir além 
das narrativas convencionais, que veem na atual pan-
demia do COVID-19 um problema médico-sanitário e 
econômico, e nela enxergar o que de fato é: uma intru-
são totalizante e incomensurável na rotina do plane-
ta, que pode dar lugar a uma nova ética do comum e 
do cuidado ou, ao contrário, a um enorme dispositivo 
biopolítico à disposição dos governos e dos mercados 
para o incremento do controle e do disciplinamento. 
Diante desse cenário em que o futuro está suspenso e 
permanecem abertas as possibilidades de destituição 
do capitalismo ou de seu aprofundamento – tanto em 
sua versão neoliberal ocidental quanto em sua versão 
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autoritária-algorítmica oriental –, este livro pretende 
ler a pandemia a partir de sua inadequação em rela-
ção às díades que marcam nossa experiência, tais 
como natureza e cultura, indivíduo e sociedade, vida 
e morte etc. Para tanto, são discutidas algumas das 
recentes interpretações filosóficas dedicadas à pan-
demia, de modo a destacar sua insuficiência quando 
confrontadas com o radicalmente novo, que só pode 
ser entendido a partir de uma consideração de seu 
caráter agenciador de subjetividades. 

Por fim, talvez ninguém devesse desconsiderar 
que as decisões bioárztquicas tomadas diante dessa 
pandemia – que resultam mais de um pretexto do 
que de uma origem viral – tenham surgido em um 
momento político internacional marcado por epi-
sódios de resistência que vão desde os movimentos 
democráticos de Hong Kong até os coletes amarelos 
na França, passando pela intensificação das lutas 
antifascistas em diversos países latino-americanos 
assim como pelas demandas de autodeterminação 
ou de maior autonomia mediante referendos na Cata-
lunha, na Itália e na Escócia, entre outros. Assim, tal 
como discutimos em nosso livro anterior, Para além 
da biopolítica: bioarztquia, biopotência, bioemergência, 
estamos em um terreno que realiza e supera a biopo-
lítica. Adeus ao sonho de Thanos! Bem-vindos à nova 
expressão do fascismo biotecnológico controlado pela 
bioarztquia – um fascismo que foi exigido aos berros 
pelo rebanho que vê no controle algorítmico a solução 
para um medo da morte que, na verdade, sempre foi 
um terrível medo de viver. Contra isso, o que temos 
é muito pouco. É só filosofia. Mas há mais de vinte e 
sete séculos alguns gregos obscuros descobriram que 
filosofia significa arte de viver. Não só discurso, mas 
prática de si. Simplesmente vida.
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À IMAGINAÇÃO REVOLUCIONÁRIA: instantes de perigo 
e aberturas no presente pós-apocalíptico
org. Jonnefer Barbosa 

MÁRMORE E BARBÁRIE: história da experiência das 
epidemias no Brasil
Cláudio Medeiros

#CâmaraHermética
em um fundo difuso, entre a textura de um mármore e de 
uma folha xerocada, encontram-se homens brancos em tra-
jes sociais, correndo desesperados em sua direção. sobre 
eles, um sol, uma bola perigosa que brilha por meio de lan-
ças afiadas. o vírus traz os problemas  das construções do 
ocidente: sua inaptidão em organizar social e economica-
mente os habitantes, em cuidar do que ele criou no “seu” 
próprio mundo. o leitor de lutas aguarda a chegada dos, 
agora perdidos, sujeitos do capitalismo colonialista e necro-
político, e imagina com isso o momento do confronto que 
vem, da luta que a pandemia traz. há muito aguardado, nes-
sa série realiza-se este conflito em narrativas além do alcan-
ce dos olhos, desejosas pela materialização definitiva dos 
muitos mundos que habitam nossas imaginações. livre-se do 
todo, até que governe a si!
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Mais do que uma doença do corpo, 
a pandemia tem se mostrado como 

um limite imposto ao pensar que 
é preciso superar. Espalhando-se 

graças à logística e às redes globais 
do capital, a pandemia de COVID-19 

coloniza os afetos, impondo um medo 
onipresente do qual pode resultar 

uma completa reorganização mundial 
[...]. Dessa maneira, para enfrentar 
a pandemia é necessário – além de 

médicos, hospitais, drogas e medidas 
de segurança – atingir um estado de 
clareza mental que só uma filosofia 
da vida – e não simplesmente sobre 
a vida – pode constituir, apontando 

as zonas de fuga, as dimensões 
biorresistentes e as formas de eclosão 
de uma bioemergência que nos exige 
mutações, como fazem os vírus, para 

que possamos sobre/viver. E isso 
para que não acabemos eliminando 

nossas capacidades singulares de 
viver em nome de uma suposta 

proteção da “Vida” [...].

andityas & francis


