
9  

Prefacio 
A pandemia no jogo entre o visível 
e o invisível, 
o prescindível e o indispensável

Este é um livro inédito em tempos de pandemia – e sobre a complexidade dos espaços 
na pandemia. Destaca-se pela ousadia e alcance, já que reúne 38 artigos (18 no 
volume aqui apresentado) de intelectuais de diversos países da América Latina e da 
Europa, em especial de México (com a emblemática experiência zapatista), Brasil, 
Chile, Colômbia, Argentina, Grécia, Espanha e França. Tal como sua organização, 
envolvendo dois grandes grupos de pesquisa (da Grécia e do México), muitos de seus 
autores são na verdade duplas ou grupos, o que dá uma primeira marca muito relevante 
à obra: seu caráter de produção coletiva de conhecimento, de análises conjuntas, 
solidárias, não simplesmente entre acadêmicos mas também de acadêmicose ativistas 
comprometidos com os processos que analisam, envolvidos efetivamente com seus 
“objetos-sujeitos” que, por isso mesmo, interagem com eles e, muitas vezes, interferem 
através dessa dinâmica freireana de ensinar aprendendo. Além disso, estão aqui 
embutidas não apenas análises críticas consistentes, mas estudos que se posicionam 
e que, sempre que possível, trazem propostas para a construção de “outros mundos 
possíveis” – como diriam os zapatistas.

A pandemia ainda não nos deixou. No exato momento em que escrevo estas linhas 
uma nova onda de contágios, a princípio menos letal, percorre o sul da África, a 
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Europa Ocidental e ingressa no continente americano. A velocidade com que esta 
nova variante se difunde faz-nos lembrar a característica globalitária da pandemia, 
sua íntima vinculação, desde o início, com um capitalismo marcado pela rapidez e a 
aceleração em todas as esferas – onde a difusão de moléstias não poderia ser diferente. 
Devastando ambientes naturais liberamos vírus mortais que se sentem à vontade para 
migrar através de nossos corpos pela Terra inteira. Junto, desenham-se as múltiplas 
formas de desigualdade que este livro tão bem focaliza. Desigualdades que vão muito 
além da dimensão socioeconômica, projetando-se – especialmente em continentes 
“coloniais” periféricos e ainda mais desiguais, como a América Latina, pelas esferas 
da raça, do gênero e da faixa geracional ou etária. 

O racismo violento que nos impregna, herança de uma colonialidade ainda 
fortemente presente, é denunciado em alguns dos artigos aqui apresentados. A 
questão de gênero também aparece, através da participação desigual e tantas vezes 
estigmatizada da mulher no mercado de trabalho, ocupando, por exemplo, a maior 
parte dos postos no setor de atendimento básico à saúde. Alguns artigos nos mostram 
como a mobilidade desigual passa a ser um fator fundamental da reprodução 
capitalista, exacerbada durante a pandemia. Paradoxalmente, os que eram mais 
móveis – e tinham pleno controle sobre seus movimentos – de forma simplificada, a 
chamada burguesia global, foram os primeiros a parar e os menos afetados por essa 
parada e relativo confinamento. Não à toa, durante a pandemia muitos bilionários 
aumentaram ainda mais suas riquezas. 

No outro extremo da pirâmide social, os subalternizados, desempregados ou sem 
emprego fixo e cada vez mais distantes de direitos fundamentais como, além dos 
trabalhistas, o direito à saúde e à moradia dignas, viram-se ainda mais vulneráveis 
e obrigados a se deslocar para assegurar sua mínima reprodução vital. Desse modo, 
foi preciso “garantir” a mobilidade dessa massa de despossuídos ou precariamente 
incluídos para que a máquina econômica e social continuasse seu imparável movimento. 
Em grandes metrópoles periféricas os transportes públicos, já precarizados, tornaram-
se ainda mais problemáticos, com diminuição de linhas e horários, subordinando 
esses trabalhadores a um ritmo ainda mais impiedoso de exploração e tormento. 

Os “invisíveis” do título deste livro, subitamente e a contragosto do sistema, 
tornaram-se de alguma forma visíveis, pois foi preciso discutir minimamente sua 
condição e “justificar” a necessidade de seu movimento – na definição dos famosos 
“setores indispensáveis” e que não poderiam de modo algum parar. Lembro que nos 
primeiros meses da pandemia, na mídia hegemônica brasileira, favelas e periferias 
repentinamente passaram a ocupar um espaço inusitado no noticiário e nas imagens 
veiculadas. A situação de penúria vivida pelos mais pobres enfim parecia ter se 
tornado motivo de preocupação – através de motivos totalmente enviesados, como a 
contradição entre o reconhecimento de sua condição de “imprescindíveis” e, ao mesmo 
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tempo, sua situação de extrema vulnerabilidade frente ao contágio. Nesse sentido, o 
contato dos “invisibilizados”, mais pobres, com os mais ricos, passou a ser marcado 
pelo aparente paradoxo entre o fato de serem “indispensáveis” e, ao mesmo tempo, 
“perigosos” propagadores do vírus – ou seja, podemos afirmar, contraditoriamente, 
que as chamadas classes perigosas nunca foram tidas como tão necessárias a fim de 
garantir a segurança – sanitária, neste caso – dos mais abnegados. 

A própria imprensa parecia ter “descoberto” a situação calamitosa das periferias 
mais pobres. Mas isso foi por pouco tempo. Todas as ilusões criadas nos primeiros 
estágios da pandemia logo se arrefeceram. Lembro dos tantos autores, alguns deles 
renomados, que foram logo descrevendo um “novo mundo”, marcado por lições 
irreversíveis a um capitalismo que, com a pandemia, escancarava suas mazelas. Ledo 
engano. Essas ilusões – nas quais pessoalmente nunca acreditei – duraram muito 
pouco. Logo verificamos que os “invisíveis” voltaram à sua perversa invisibilidade 
e o “novo normal” era tão velho quanto as contradições do modo de produção que 
o engendravam. Restava o olhar de estudiosos mais atentos, envolvidos diretamente 
com os processos em curso – como muitos dos que escrevem neste livro – para que, 
aí sim, a realidade dos invisibilizados viesse à tona, demonstrando não apenas seus 
dilemas, agravados pela pandemia, mas também sua capacidade de se (auto)mobilizar, 
de se solidarizar, de construir laços afetivos, de ajuda mútua, e de tomar iniciativas 
“de baixo para cima” a fim de minorar os efeitos de mais esta crise. 

Como não poderia deixar de ser, muitos dos textos aqui apresentados evidenciam a 
exacerbação da desigualdade, da opressão e da banalização da morte – via isolamento 
ainda maior dos ricos e aumento da gentrificação, com processos cruéis de dominação 
e segregação. Uma das manifestações mais evidentes dessa desigualdade é a habitação, 
como demonstram os textos de Christina Sakali e Theodoros Karyotis para o caso 
da Grécia, de Georgia Alexandri para Barcelona e Manuel Torres para a Cidade do 
México. Por outro lado, há também a ênfase à riqueza de organizações solidárias 
e iniciativas que se fortaleceram durante a pandemia, como a dos entregadores 
que trabalham para aplicativos no Brasil (Raul Zibechi), dos recicladores nas ruas 
de Bogotá (Luiza Tovar), das redes criadas entre moradores de favelas no Rio de 
Janeiro, tanto no combate direto à pandemia (grupo Nureg) quanto nas ações ligadas 
à educação (Enio Serra e Roberto Marques), ou das ocupações por moradia digna na 
Argentina (Hernán Ouviña e Francisco L’Huillier). Metodologiais cruciais, ligadas ao 
racismo (Mina Kleiche-Dray, César Cisneros), são igualmente acionadas.

Metodologicamente, os trabalhos deste volume envolvem sempre uma perspectiva 
bastante crítica, tal como sugerido pelos próprios organizadores ao proporem a 
coletânea, e em vários casos tratam de uma pesquisa-ação, participando de fato no 
desdobramento e até mesmo nas soluções das problemáticas analisadas. Alguns, 
com um olhar “periférico” aguçado (como Tássio Cardoso e Iani Costa), investem 
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em abordagens descoloniais, visando romper com leituras binárias hierárquicas e 
eurocentradas, dando definitivamente voz aos grupos subalternizados que se tornam 
praticamente coadjuvantes no processo de conhecimento. Há também autores que 
investem no fértil diálogo entre conceitos – como é o caso de Nelson Rego e Tiago 
Rech na transmutação do território em lugar, e vice-versa. 

Uma questão geográfica importante mas nem sempre explicitada (como ocorre, por 
exemplo, no texto de Aritz Anton e Carla Pedrazzani), é a das escalas e o imprescindível 
reconhecimento das articulações entre elas, concomitante à especificidade escalar de 
certos fenômenos. Assim, nem tudo que se manifesta numa escala mais localizada 
é perceptível em escalas mais amplas.  Por outro lado, como reconhece Pantelidou, 
também é muito relevante a questão dos limites ou fronteiras e sua (in)flexibilidade, 
na redefinição relacional contemporânea entre espaço interior e exterior (ou do 
cruzamento ambivalente entre eles). O imperioso recurso ao mapeamento também 
aparece em vários textos, destacando-se neste sentido o “Atlas de las grandezas de 
lo minúsculo – Covid-19, economia de esparcimento, contagio y muerte”, de Dario 
Parra, vinculado ao grupo de Geografia Urbana.

Uma geografia permite, portanto, através das experiências múltiplas reveladas neste 
livro, desvendar o complexo jogo de visibilidades e invisibilidades constantemente 
refeito em nosso sistema capitalista moderno colonial. Outras invisibilizações se 
estabelecem: enquanto a vacina é erigida como a única grande “solução” (como 
aponta o coletivo de Geografia Urbana neste volume), ocultam-se os verdadeiros 
responsáveis pela desigualdade e a exploração endêmicas envolvendo ao mesmo 
tempo e de forma indissociável sociedade e natureza. O outro jogo aqui apontado 
a marcar táticas e estratégias ao longo da pandemia, aquele entre o prescindível e o 
indispensável, que no início julgávamos estar indicando quase uma revolução, revelou 
rapidamente sua verdadeira (e primitiva) face: manter a todo custo a acumulação 
desigual “imprescindível” aos circuitos hegemônicos no conluio Estado-capital.

Mas este livro é, antes de mais nada, uma evidência clara da força daqueles 
sujeitos que, mesmo na pior adversidade, somam esforços, reúnem forças de onde 
podem e, na sensibilidade alimentada pelo próprio cotidiano de dificuldades, lutam e 
r-existem. “R-existência” é uma expressão potente, presente em alguns dos artigos, 
revelando ao mesmo tempo a capacidade de resistir e a riqueza do existir, seja porque 
a luta é efetivamente pela vida, colocada em xeque muito antes da pandemia, mas 
agravada com ela, seja porque resistência sempre foi sua forma básica de existir, num 
aprendizado constantemente reiterado para não apenas manifestar uma “resiliência” 
(termo da moda), como também, sem dúvida, para pensar e realizar novas e múltiplas 
formas de existência. Quem sabe, num futuro que não seja distante, a luta conjugada 
desses tantos segmentos dissidentes possa, enfim, afirmar a prioridade que tanto 
almejamos: expor com toda clareza o que/quem de fato é imprescindível e o quanto, 
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assim, tantos grupos e classes devem ser (re)conhecidos e visibilizados. A riqueza e 
a complexidade das experiências aqui apresentadas alimentam nossa esperança pela 
construção de alternativas que, pautadas ao mesmo tempo na firmeza da crítica e na 
solidariedade da ação coletiva, representem efetivamente horizontes de sentido  e 
práticas para novos territórios possíveis.
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