não consigam prevê o que vai acontecer na dinâmica social, o certo
será que precisam treinar seus olhares para enxergar tendências. O
mundo da Covid 19 está pleno de incertezas e buscas de explicações.

todas as pessoas com o advento da Pandemia e a quarentena, como
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asseguram alguns analistas?

A Pandemia estará empalidecendo a “luz” dos mercados e possibilitado
o surgimento de uma ideia de comunhão planetária? Arrancaram,

Além do mais, como pensar essa Comunhão Planetária em um
contexto no qual a melhor conduta solidária é o isolamento?
Parece ser uma evidência, quase universal, que as sociedades deverão

de vida.
Alguma dimensão da sociabilidade contemporânea, expressa na
dimensão do Trabalho, da Educação, da Economia, do Consumo, do
Comércio, das Relações Sociais, da Saúde, da Segurança Pública, do
Emprego, das Relações Internacionais, da Mídia, da Comunicação,

Gênero, das Relações de Gênero, da Sexualidade, do Meio Ambiente,

Covid 19? Incontáveis perguntas têm aparecido constantemente e a
cada dia.
Será possível reverter as consequências da pressão que já estava em
andamento no Brasil, no tocante à redução de gastos com a saúde,

com a educação, com as políticas sociais e com a ciência?
A falência na prestação da saúde, servirá para fortalecer a saúde
pública? Como vamos recuperar os atrasos na educação? Sem ciência
fortalecida, sem instituições científicas e universitárias fortes como
poderemos informar às políticas públicas?
Qual será o formato dos movimentos sociais quando a mobilidade
pública for restaurada? O que fazer com a livre circulação de
informações e com a virtualidade compulsiva, em grande monta
manipuladas por interesses políticos e ideológicos? Qual o destino
das fake News?
Como trabalhar com os grupos que padecem de vulnerabilidade?
principalmente os pobres, os trabalhadores informais, os idosos, os
sem teto, os deficientes, os indígenas, os quilombolas, e os imigrantes?
Mas, também, as mulheres, os jovens, os negros, a população LGBT,
os corpos oprimidos, racializados e sexualizados?
As democracias terão capacidade política para responderem às
questões mais urgentes e possibilitar prosseguimento aos momentos
subsequentes?
Pergunta Boaventura de Sousa: “será possível uma virada
epistemológica, cultural e ideológica capaz de sustentar as soluções
políticas, econômicas e sociais para garantir a continuidade de uma
vida digna”?
Nossos objetos de estudo, nossas pesquisas, são historicamente
situados e sínteses de muitas determinações. Estarão sempre,
profundamente, sintonizados com a conjuntura política, econômica e
social da sociedade na qual se inclui. Além do mais, sofrerão, sempre,
as refrações da dinâmica dos poderes constituídos: executivo,
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legislativo e judiciário, em nível federal, estadual e municipal, no

trato de cada uma das questões eleitas em nossas curiosidades de
investigação.
Assim, focando mais nas questões políticas, convém perguntar: qual o
retrato da sociedade brasileira neste singular momento da pandemia?
Situação de normalidade é tudo o que, de fato, não estamos vivendo
neste momento nacional. Temos um governo de extrema direita,
eleito por mais de 50% da população, com base social e ainda
aprovação de pelo menos 25%de pessoas, cuja base fanática o apoia
incondicionalmente.
A rigor, estamos enfrentando correntes autoritárias transversais
à própria sociedade brasileira, não só nas elites. Uma tendência
autoritária estrutural que pensávamos não existir. Uma evidência que
só se tornou mais transparente com o surgimento do bolsonarismo.
Daí a ressonância dos pedidos de intervenção militar, fechamento
do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Isso é
antirrepublicano e antidemocrático portanto, qual é de fato o papel
das forças armadas em nossa república, em nossa democracia? Parece
que ninguém conseguiu resolver isso até agora, desde o advento da
Constituição de 1988.
O certo é que estamos convivendo com a violência e a intimidação
como instrumento de ação política. Ameaçados por uma dupla
tragédia: neo fascismo/necropolítca e pandemia. As polêmicas em
torno da Garantia da Lei e da Ordem- GLO são exemplos disso. Até
agora, a sensação é que os militares se associaram a esse governo.
Para complicar, o Bolsonarismo conta com um dispositivo de milicianos
e paramilicianos, ligados a uma parte significativa da polícia militar,
agressivos, que têm armas e se mostram dispostos a não aceitarem
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outra situação a não ser “Bolsonaro no poder”. Inclusive no caso de

uma alternância de poder dependendo das eleições de 2022.
Como se nada disso fosse suficiente para expor as fragilidades da
República, ainda vemos a clã familiar do Presidente, interferindo e
decidindo sobre os destinos da Nação, por meios nada convencionais,
diga-se de passagem. E sob a “desorientação” de um astrólogo auto
proclamado filósofo. Tudo repercutindo, satisfatoriamente, a favor
do grupo, haja vista, a obstinação ideológica de grande parte dos
Ministros em atacar o fantasma do comunismo.

Fala-se muito, ultimamente, em um projeto nacional de reconstrução
com força suficiente para se contrapor a essa onda autoritária
em contexto de epidemia. Mas, este projeto precisa convencer a
população, portanto, deverá estar comprometido com políticas
alternativas para enfrentar e reduzir as desigualdades.
Durante a pandemia o que temos visto é que o governo não vai mudar
mesmo que o número de mortes aumente. Ao contrário, criou um
vácuo político e de gestão. Não dialoga com a ciência, naturaliza a
morte, banaliza o mal, exercita a necropolítica e, colocando em risco a
vida da população, põe a economia no centro de suas preocupações.
Tornaram-se indiferentes ao Direito à Vida.
Por outro lado, as oposições não estão sendo capazes de constituírem
alianças entre si. Não estão conseguindo se organizar para barrar a
escalada autoritária e se colocar a serviço de medidas de proteção
social. Sobretudo neste momento em que o povo não está indo para
a rua. Como diz o cientista político Rudá Ricci: “desde o impeachment
de Dilma, as esquerdas destilam um discurso defensivo e medroso.
Acometidas de transtorno do estresse pós-traumático temem a
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extrema direita”

Enquanto isso, domingo, dia 07/06/20, mesmo a despeito da
quarentena, começaram a acontecer fortes manifestações em muitas
capitais do país, auto intitulado “Movimento Pró- Democracia”,
levantando também a bandeira “todo negro importa” e “fora
Bolsonaro”. Seus manifestantes, em maioria, eram jovens, negros,
trabalhadores do pequeno comércio, moradores da periferia,
conhecedores da truculência policial e usuários do transporte coletivo.
Na busca de um perfil mais detalhado destes participantes, as
matérias jornalistas acrescentam tratarem-se de jovens, que
ironizam a esquerda branca de classe média, conhecedores da
violência institucional desde crianças e que se interessam em saber
sobre a ditadura. Expressam discursos fortes e irônicos, falam em
enfrentamento de classe, flertam com os valores da esquerda, são
ousados, mais “curtidos” pela vida, menos classe média, menos
brancos, menos masculinos e articulados às torcidas organizadas nos
Estados.
Ai Rudá Ricci pergunta: ali pode estar a renovação da esquerda
brasileira?
Os movimentos foram retomados neste domingo 14/06/20 com
as mesmas características. Um dia depois da Polícia do DF ter
desmantelado um acampamento pró- Bolsonaro na Esplanada dos
Ministérios ocupado por um grupo de bolsomínio, pertencentes
ao grupo “300 do Brasil” liderado por Sara Geromini, os quais,
ato contínuo, mesmo em pequena quantidade, avançaram sobre
o Congresso Nacional sob ameaça de invasão. Em decorrência,
alguns foram presos pela polícia civil do Distrito Federal enquanto a
extremista Sara foi e continua presa, pela polícia federal, por ameaça
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a ministros da corte.

Nesse entretanto, o Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de coronavírus
e ocupa o segundo lugar no ranking mundial do total de casos
confirmados. Atrás apenas dos Estados Unidos, que já somam mais
de 2 milhões de pessoas contaminadas. Isso, num contexto no qual os
esforços de combate à pandemia estão sendo visivelmente sabotados
pelo governo federal, cuja obstinação é, unilateralmente, pressionar
pelo retorno das atividades econômicas.
Como efeito dessa (des)coordenação, fica a tarefa do planejamento
das ações, na área da saúde, sob a inteira responsabilidade dos
Estados, dividindo e deixando confusa a população.
Neste ínterim, a crise política se estende e fica mais aguda, com a
prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado Flávio
Bolsonaro, investigado pela operação Furna da Onça, cujo objeto da
ação é o esquema de “rachadinha” na assembleia legislativa do Rio de
Janeiro. A prisão acontece na casa do advogado da família Bolsonaro
em Atibaia-SP, Frederick Wassef.
Como se os fatos não pudessem mais se acentuar, Abraham Weintraub,
investigado no esquema das fake News e por disseminação de
ataques às instituições, considerado hoje, o pior ministro da educação
da história do Brasil, amanhece o dia 20/06/2020-sábado, em Miami,
ainda como autoridade oficial, quando sua exoneração ainda não
havia sido publicada no Diário Oficial.
Trata-se, pois, de um momento da vida nacional que precisa de
lentes aumentadas para que possamos penetrar na essência das
questões. Dessa forma, algumas categorias analíticas embutidas nas
diferentes narrativas se destacam e precisam ser aprofundadas, são
elas: democracia, ideologia, socialismo/comunismo, neoliberalismo,
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distopia, necropolítica, fascismo, neofascismo e nazifascismo.

Enfim, como enfrentar tudo isso e, ao mesmo tempo, pensar em
sistemas universais de proteção social colocando a Vida Humana no
Centro das atenções, através de mecanismos de cooperação, locais,
regionais, nacionais e internacionais?
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