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I

Quando comecei a escrever este texto, o Brasil 
contava oficialmente OITOCENTOS MORTOS 
vítimas do novo coronavírus. Depois de um 
h i a t o
de quase dois meses, estou de volta a ele, 

E AGORA JÁ SÃO MAIS 
DE CINQUENTA MIL. 

Mas o vírus não é o único ente mortal com o qual 
precisamos lidar.
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II

Hoje escutei forçadamente o hino nacional 
repetidas vezes. Da minha janela, tenho visto 
regularmente manifestações pró-governo, onde 
algumas centenas se aglomeram sem preocupações. 
Não faz muito tempo, e a poucos metros da minha 
casa, a Polícia Militar de São Paulo lançou bombas 
contra manifestantes. Grupos antifascistas e 
militantes bolsonaristas se enfrentaram. Naquele 
dia, a capa do maior jornal do país repercutia uma 
declaração do decano do Supremo Tribunal Federal, 
Celso de Mello:

“o ‘ovo da serpente’, à semelhança do que 
ocorreu na República de Weimar (1919-1933) 

parece estar prestes a eclodir no Brasil”.

III

Espero que estes escritos contribuam para que, 
numa leitura em retrospectiva, os enquadramentos 
sobre a agudeza do momento vivido sejam 
corretamente percebidos.
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Neste ensaio, proponho-me a percorrer um 
circuito de pensamento que atravessa as dialéticas 
acerca da noção de puro/impuro e de corpo físico/
digital, situando em margens opostas os elementos 
destes pares. Acima destes, posiciono a própria ideia 
de circuito, na medida em que esta me parece um signo 
potente para ilustrar o que quero demonstrar.

Este circuito tem início em local preciso e data 
aproximada: um mercado de animais em Hubei, capital 
da província de Wuhan, na China, em outubro ou 
novembro de 2019. Em contato com o ser humano, um 
microorganismo viral salta de um pangolim ou de um 
morcego e se aloja nas vias respiratórias. É o início de 
uma conflagração epidêmica que porá o mundo a seus 
pés.
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Seis meses depois, vivemos sob um estado 
de crise que impõe o distanciamento, o isolamento 
social, a comunicação mediada pela tecnologia. No 
Brasil, assim como em todo o mundo, a pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) demanda um rigoroso 
regramento para as relações interpessoais e restrições 
severas para os mercados. Atordoados, vivenciamos 
o contexto epidêmico como experiência imersiva ao 
mesmo tempo em que defrontamo-nos com nossa 
impotência e fragilidade.

A crise morde os calcanhares da economia global, 
alimenta nacionalismos e aprimora as técnicas de 

fronteirização, embora o vírus, tolo, não disponha de 
passaporte e ignore fronteiras geográficas.

Há três meses, quando a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) emitiu alerta de pandemia global, 
passei a colecionar notícias, fragmentos de informação, 
declarações e vídeos que pudessem ajudar a compor 
um mosaico de reações e narrativas acerca da condição 
em que atualmente nos encontramos, bem como de 
seus rebatimentos na paisagem religiosa. Isto porquê 
registrar diários é um poderoso testemunho da memória 
individual e coletiva, exercício que fundamenta a 
prática jornalística. A partir destes insumos, recortes 
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e vestígios, pus-me a investigar quais repertórios 
discursivos acionam o religioso e manejam cosmovisões 
deterministas para explicar a potência/impotência 
do vírus. Os dados coletados foram integrados a um 
boletim semanal distribuído por e-mail; a Newsletter 
Religião & Cultura, um projeto iniciado exatamente uma 
semana antes do alerta.

Agora, o passeio viral iniciado em Hubei parece 
longe do fim. Olhando para estes recortes e fragmentos, 
passei a refletir sobre as relações orgânicas constitutivas 
deste circuito, a começar por seu ponto de partida: um 
contato entre homem e animal que, se visto pelos olhos 
do ocidente, torna-se condenável por sua natureza 
supostamente “impura”.
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Ora, tal contato é provavelmente fruto de uma 
aproximação facilitada pela destruição massiva dos 
habitats de animais silvestres, com o avanço de 
consórcios agrícolas e pecuários sobre ambientes 
outrora isolados. Sob o capitalismo autodestrutivo, 
estes territórios foram tornados laboratórios de 
avançadas tecnologias produtivas e as populações não-
humanas que neles residem agora estão cada vez mais 
vulneráveis e acessíveis, com seus patógenos naturais 
expostos e postos em circulação.

Isolado está o homem urbano do ocidente, não 
apenas no contexto da pandemia, mas também o já 
estava antes desta; conformado a um mundo asséptico, 
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alheio às cadeias produtivas das quais se serve, 
consumindo alimentos processados e eliminando 
toneladas de embalagens plásticas que terminarão 
por afogá-lo, quase literalmente. Neste mundo livre 
de vísceras e de seivas, de circulações sanguíneas e 
de seus odores, um vírus potencialmente originário 
do consumo de um animal “exótico” desequilibra o 
frágil status e reinsere o humano nos circuitos por onde 
trafegam impurezas e fluxos orgânicos. A doença, as 
secreções, os contágios e, por fim, a morte: efeitos 
de contato. Engolir o vírus, bebê-lo, respirá-lo em 
perdigotos: efeitos de contato.

O livro do Levítico, da Bíblia Sagrada, apresenta 
uma lista de animais que não devem ser comidos pelo 
ser humano: camelo, coelho, lebre, porco, peixes sem 
escamas, animais aquáticos sem barbatanas, abutre, 
corvo, gaivota, coruja, garça, morcego etc. (Lv 11,1-23). 
Conforme nos convoca a pensar o teólogo Jacir de 
Freitas Faria (2004), em referência às leis dietéticas do  
Cashrut,

está claro que a tradição de não comer carne de 
porco surge na experiência do deserto, quando o 
povo percebeu que esta carne, mal conservada em 
ambiente de calor, causava enfermidade e morte. 
Proibir seu uso como comida foi uma forma de 
preservar a vida. Se a Bíblia tivesse sido escrita em 
nossos dias, com o moderno sistema de higiene 
para conservação, Deus diria: “pode comer carne 
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de porco”.1

As abominações do Levítico podem ser justificadas, 
pois, em uma perspectiva de racionalidade, lógica, 
prudência. Porém, podem também ser analisadas em 
uma abordagem menos explícita, como encontramos 
em Pureza e Perigo, obra seminal da antropóloga Mary 
Douglas, que neste trecho cita as notas de Epstein 
sobre o talmude babilônico (p. 37): 

As leis religiosas negativas têm também finalidades 
educativas, entre as quais figura, em primeiro lugar, 
a interdição de comer a carne de certos animais 
considerados impuros. Esta lei não tem nada de 
totêmica. As Escrituras associam-na expressamente 
ao ideal de santidade. O seu verdadeiro fim é 
incitar os israelitas à autodisciplina, a primeira 
condição da santidade.2

Em outro trecho, Douglas faz uma crítica radical a 
James Frazer, estruturando-a sobre a seguinte citação 
da obra Spirits of the Corn and the Wild (vol. II), na qual 
o autor constrói distinções entre crenças “primitivas” e 
“modernas”: 

Alguns diziam que era por os porcos serem 
impuros; outros, por serem sagrados. Isto (...) indica 

1 FREITAS FARIA, Jacir de. El arte de vivir con salud, comiendo y 
ayunando con sabiduría. ¡Una cuestión de corporeidad! In: Revista 
de interpretación bíblica latinoamericana nº 49. Quito: RIBLA, 
2004. p 39-45.
2 DOUGLAS, Mary. Pureza e perigo. Lisboa: Ed. 70, 1966.
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um estado nebuloso do pensamento religioso 
que ainda não distingue claramente as noções de 
sagrado e de impuro misturando-as numa espécie 
de solução difusa à qual damos o nome de tabu 
(Frazer, II, p. 23).

Ora, diz Douglas, “Frazer parece ter acreditado 
que a confusão entre a impureza e o sagrado é o traço 
distintivo do pensamento primitivo” -- “excetuando-
se os antropólogos, existe alguém que realmente 
confunda o sagrado e o impuro? Donde vem esta 
noção?” (Ibid, p.12).
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Não sou teóloga ou antropóloga. Não arrisco-me 
a decifrar os usos e desusos do códigos religiosos. Mas, 
aceitando a impossibilidade de confundir sagrado e 
impuro, e como observadora do tempo em que vivo, 
parece-me evidente que no Brasil e no mundo escala 
um desejo ardente de purificação. Nos Estados Unidos, 
no Brasil, na Turquia, na Ucrânia: por todos os lados, 
supremacistas brancos brindam com copos de leite3 
ao mesmo tempo em que líderes religiosos católicos 
e evangélicos enfileiram-se à direita para bradar 
narrativas apocalípticas e escatologias triunfalistas que 
terminarão por separar puros e impuros. O vírus, ao 
disseminar-se, confere a estrutura de plausibilidade de 
que nos falou Peter Berger4.

Ora, os novos (e os velhos) extremismos evocam 

3 No dia 28 de maio de 2020, o presidente Jair Messias Bolsonaro 
bebeu um copo de leite durante sua transmissão semanal ao 
vivo pelo Facebook. O dia 01 de junho seria o Dia Internacional 
do Leite, criado pela Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO). Pesquisadores do movimento 
Alt-Right, a extrema-direita branca americana, apontaram que o 
gesto resguarda uma simbologia específica para o movimento, 
que acenando para a ideia de supremacia racial associando a cor 
do leite à cor da pele e exaltando uma distorção de hipóteses 
científicas não comprovadas, segundo as quais a lactose seria 
digerida mais facilmente por pessoas brancas. Ver: “Milk, a symbol 
of neo-nazi hate”. Disponível em: https://theconversation.com/
milk-a-symbol-of-neo-nazi-hate-83292. Acesso em junho de 2020.
4 BERGER, Peter. The Sacred Canopy. Elements of Sociological 
Theory of Religion. Garden City: Doubleday/ Dossel Sagrado: 
elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: 
Paulinas, 1967/2004.
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obsessões cristãs da Idade Média e atualizam códigos 
de purificação com fortes reminiscências puritanas. 
Nada há neles de simpático à diversidade dos corpos, 
a começar pelo forte componente racista de suas 
interpelações. 



D E L Í R I O

Fo
to

gr
afi

a:
 O

dy
ss

ea
s 

C
hl

or
id

is



16

O maior evento letal deste século XXI é, até o 
momento, uma crise sanitária. Não uma guerra ou um 
acidente radioativo, mas uma crise sanitária. Enquanto 
escrevo, as vidas de mais de cinco mil5 brasileiros já 
foram perdidas -- e o maior temor nem mesmo pode 
ser de “entrar para as estatísticas”, já que hoje milhares 
de mortos sequer são contabilizados. Enquanto 
atravessamos este momento de gravidade profunda, 
estamos sob o governo de Jair Messias Bolsonaro, 
cuja vitória em 2018 inaugurou um operativo político 
baseado nas disputas e justaposições de cinco grupos 
específicos: os olavistas, os militaristas, os evangélicos, 
os liberais e os lava-jatistas6.

Pensar essas categorias em termos estanques é 
errôneo; existem evangélicos-lava-jatistas e olavistas-
militaristas, bem como ocorrem também as demais 
recombinações. Cito-as apenas para demarcar as 
diferenças entre este governo e aqueles que o 
antecederam, evidenciando que as linhas de força que 
o circunscrevem são fiadoras, no debate público, de 
um governo que se apresenta como um ente “acima 

5 Quantos são neste momento da sua leitura?
6 Desde que empossado como presidente, Jair Bolsonaro 
constituiu um governo sob a influência direta destes cinco 
segmentos. Ficou claro, de início, que em vez de extrair força de 
coalizões partidárias, este governo se fiaria em grupos de interesse 
que disputariam protagonismo e cargos, alinhando-se e afastando-
se em função de conveniências momentâneas e de negociações 
explosivas.
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da política” e “abaixo de Deus”. Três destes grupos 
resguardam institucionalidades que se acreditam 
capazes de operar a ordem e promover a dissecção 
do caos: a caserna, as igrejas e o judiciário, ainda 
que a visualização dos atores no interior destes 
poderes seja por vezes opaca e parcial. Em comum, 
engendram divisões, interdições, vetos e classificações. 
Compreender como estes dispositivos produzem 
rebatimentos na ordem social e apresentam figurações 
capazes de seduzir uma ampla base de apoio tem 
sido o desafio sobre o qual se debruçam diversos 
pesquisadores7.

Agora é a hora, porém, em que o governo 
Bolsonaro chega ao seu mais alto grau de autoritarismo 
-- pelo menos até aqui.  Ao se impor, o vírus introduziu um 
elemento irrefreável ao jogo de tensões e provocações 
que tem marcado a vida política brasileira

Desde então o início da pandemia, Jair Messias 
Bolsonaro:

 1Pronunciou-se em rede nacional para pedir 
a volta à normalidade, contrariando as recomendações 
das autoridades sanitárias e de seu próprio ministro 
de saúde, e reduziu a letalidade da doença a uma 
“gripezinha” que não lhe acometeria em função de seu 

7 Entre os quais destaco Christina Vital da Cunha, Isabela Oliveira 
Kalil, Letícia Cesarino, Ronaldo Almeida, Marcos Nobre, Rosana 
Pinheiro-Machado.
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“histórico de atleta”8;

 2Compareceu a manifestações 
antidemocráticas articuladas por seus correligionários, 
onde distribuiu abraços e caminhou em meio a 
aglomerações;

 3Atribuiu supostos efeitos curativos a uma 
droga conhecida como hidroxicloroquina, que, de 
acordo com as últimas pesquisas não apenas não 
produz efeitos positivos como agrava o quadro de 
saúde dos pacientes;

 4Convocou um jejum religioso para profetizar 
“o fim do vírus”;

 5Celebrou a Páscoa com lideranças 
evangélicas e católicas;

 6Compareceu novamente a manifestações 
antidemocráticas, circulou por bairros de cidades-
satélites de Brasília;

 7Ameaçou demitir o Ministro da Saúde que, 
por fim, demitiu-se;

8 “É característico dos demagogos fascistas se vangloriar de 
terem sido heróis atléticos em sua juventude”. ADORNO, Theodor 
W. (p. 145, 1946/2015). Antissemitismo e propaganda fascista. 
In: Adorno, Theodor W (2015). Ensaios sobre psicologia social e 
psicanálise. São Paulo: Unesp.
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 8Chantageou o Congresso, o Supremo 
Tribunal Federal, atacou governadores;

 9Afirmou que não era coveiro e, quando 
perguntado sobre as cinco mil mortes confirmadas na 
ocasião, questionou: “e daí?”;

 10Tornou a comparecer a manifestações 
antidemocráticas;

 11Etc, etc, etc.
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Por tudo isso, se eu acima mencionei que estamos 
sob o governo de Jair Messias Bolsonaro, inclino-me a 
fazer uma auto-correção: no limite, estamos vivendo sob 
o bolsonarismo, um regime de populismo identitário e 
autoritário que recusa-se a inserir-se nos enquadramentos 
da realidade cotidiana. O bolsonarismo é, antes de tudo, 
uma espécie de delírio, e esta é sua grande marca e sua 
ontologia. Não se trata aqui de usar esta qualificação 
como mero adereço, nem tampouco de circunscrevê-lo 
exclusivamente ao domínio da psicopatologia, mas de 
realçar sua incompatibilidade com o plano do real. 

Negar a realidade é a operação por meio da qual 
o bolsonarismo atribui ao líder o caráter profético -- ele 
vê o que ninguém vê9, e conduzirá seus seguidores 
pelo pedregoso caminho rumo à catarse, à Verdade 
que então será conhecida, ao encontro com o real. 
Claro, trata-se daquele real que não é real, porquanto 
o bolsonarismo é delírio e é negacionismo: um “real 
substitutivo”, “alternativo”, nos atualizadíssimos termos 
da alt-right. 

Todavia, gostaria de chamar atenção para o fato 

9 Também Adorno nos aponta que uma das táticas da propaganda 
fascista é convencer seus seguidores de que eles são um “group-
in que já sabe tudo que o orador deseja lhes contar e que 
concorda com ele antes de qualquer explicação” (2015, p.150). 
Isto é eficaz também porque o totalitarismo desconhece limites, 
e seus seguidores acabarão trapaceados, de modo que os líderes 
devem evitar qualquer formulação que lhes custe posteriormente 
reafirmar. Idem acima.



21

de que, não raro, evoca-se o termo negacionismo 
como uma chave de análise pronta e acabada. Existem 
clivagens, capturas e instrumentalizações. Considerá-lo 
per se é, de certa forma, também incorrer em negação; 
pois que a incompatibilidade do bolsonarismo com o 
real -- o delírio -- não se instaura na dimensão relacional 
entre objeto e sujeito, não se funda na simples recusa 
a encarar a factualidade, mas na projeção de um 
“real” disforme, quando concernente à vida social, 
e idealizado, quando concernente ao seu ato de fé. 
Trata-se de um desejo de refundamento -- “não uma 
‘mudança para frente’, e sim uma mudança para trás”, 
da qual nos fala Vital da Cunha10. 

O negacionismo bolsonarista se apresenta, portanto, 
por vezes atrelado às conveniências políticas, 

enquanto noutras vezes revela um conteúdo emocional 
fundado na crença de que após a ruína, uma verdade 
inescapável se revelará, restituindo aos seus lugares 

posições sociais que foram perdidas.

Por tudo isto, proponho pensar o negacionismo 
também como engrenagem da operação de um circuito 
de crenças. “Circuito” é a palavra que define, nesta 
perspectiva de onde vejo, a viagem, trajetória, caminho 
10 VITAL DA CUNHA, Christina. Retórica da perda e os Aliados dos 
Evangélicos na política brasileira (prelo).
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de um sentido posto em circulação. Transferindo esta 
noção para o campo da virtualidade, verificamos que, 
em teoria, este sentido pode ser profundamente afetado 
pela sua conexão em nó com os sentidos dispostos 
em outros circuitos, transformando-se completamente 
com relação ao seu conteúdo original. Mas como 
este circuito opera, e de que forma as posições nele 
dispostas se tornam intercambiáveis? 

Por meio de engrenagens sociopolíticas e 
de orientações algorítmicas invisíveis.  Sendo o 
negacionismo uma destas engrenagens, o circuito de 
crença afeta-se pela operação de negação do real. 
Ora trata-se de construir interdito, atalho, óbice ou 
cancela; ora de propor aditamentos, vislumbres pós-
apocalípticos. 

Do ponto de vista psicológico o negacionismo 
tem algo a ver com certo cinismo e certa disposição 
de renúncia no sujeito que se acomoda em uma 
configuração de crença assentada por sobre a 
denegação. Mas não apenas. Do ponto de vista da 
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cibercultura, o negacionismo também tem muito 
a ver com a infraestrutura epistêmica de nosso 
tempo. Estamos, todos, encerrados entre mediações 
algorítmicas igualmente cínicas e disfarçadas, que 
geram efeitos de não-mediação e que se apresentam 
como permeáveis à intervenção de agentes externos. 

Não há livre circulação de pensamento, ao 
contrário; existem interditos que fecham e isolam o 
circuito de crenças. Dentro deles, tudo é homofilia11, 
e, diante do obstáculo de acesso, todo e qualquer 
esforço para a desconstrução e contestação das 
crenças negacionistas se torna vão. Se a crença está 
eivada de vieses, assim continuará, pois na dinâmica 
das redes e dos filtros invisíveis, os conteúdos 
produzidos para confrontá-la circularão em outros 
ambientes. O circuito de crenças, viabilizado pela 
mediação algorítmica e sustentado pela postura cínica 
do sujeito, é então um tipo de isolamento que protege 
o negacionista de confrontações, como um filtro de 
impurezas. Quando este, cuidadosamente interposto 
pela função algorítmica, não pode ser suficiente para 
isolar o circuito, porque o peso do real se impõe, 
o negacionismo dá lugar à promessa religiosa -- as 
mortes, o quebra-quebra econômico e as próprias 
atitudes e declarações do presidente são pedágios, é 
11 Homofilia designa a tendência organizativa das redes digitais, 
segundo a qual os contatos são mais prováveis são efetivados 
entre pessoas que partilham similaridades termos de gostos, 
background etc. (MCPHERSON, SMITH-LOVIN & COOK, 2001).
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preciso continuar caminhando. Aos que persistem está 
reservado um lugar de glória após a destruição, ainda 
que o próprio sujeito esteja implicado na destruição e 
na ruína.

Tudo isto será tornado possível expurgando o 
impuro, que nesta perspectiva é aquele que não crê 
-- não crê na hidroxicloroquina como panaceia de 
todos os males, não crê na palavra do Messias, não 
crê. O negacionismo é uma forma de exclusão que 
converge para a narrativa apocalíptica porque esta 
é, em essência, uma arbitragem religiosa do puro/
impuro. Ao mesmo tempo, o líder é informado como 
figura pessoal, como homem, uma corporeidade sujeita 
a sofrimentos mas destinada ao triunfo -- tal qual um 
verbo encarnado.
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A esta imagem se liga um conjunto de valores 
e uma teologia que legitima o caráter persecutório 
de suas afirmações; amplificando a percepção de 
que está diante de nós um homem ungido, em uma 
batalha espiritual contra as potestades (que ora podem 
estar representadas nas instituições, ora podem estar 
representadas em um microorganismo viral que 
terminará vencido pelo Poder da graça). É precisamente 
neste ponto, ao substituir o ato pela graça, que o 
bolsonarismo apropria-se do evangelicalismo, pois, 
na visão daquele que acredita, a graça esperada se 
desloca para um porvir quase imediato. Assim, não 
apenas a verdade vos libertará, mas ela também não 
tardará.  A ela se seguirá um horizonte de pureza que é 
necessariamente excludente.

No discurso que sustenta a prática e na ação em 
si, Bolsonaro opera a necropolítica, acenando para uma 
classificação que determina quem são os descartáveis: 
aqueles cujos corpos são improdutivos, que 
representam gasto e não lucro; que foram dobrados 
pelo tempo e que não tem valor para o capital, apenas 
valor afetivo para suas famílias. Também este descarte 
pode ocorrer àqueles que, diante do óbvio avanço 
do COVID-19 sobre os territórios de periferias, são 
sempre os primeiros violentados quando o capital se 
torna religião. Corpos velhos, corpos já doentes, corpos 
negros, periféricos: operação sacrificial em larga escala.
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Quando penso na busca obsessiva pela 
purificação, parece-me relativamente simples constatar 
que a pandemia nos colhe em um momento de 
desfiguração das corporeidades. Como anteriormente 
dito, a pandemia obrigou-nos ao isolamento, 
condicionou-nos (ainda mais) à vida por trás das telas 
-- e dentro delas.

Do salto em Hubei até o desembarque nas 
periferias e na Amazônia brasileira, passando 
pela Europa e Estados Unidos, o vírus atravessou 
determinados corpos. Não chegou a tocar outros: foi 
refreado pelos bits. Em home office, assistindo aulas 
remotas e participando de videoconferências, o corpo 
digital da humanidade tem sobrevivido. Se não ameaça 
os sistemas, mas os tecidos moles, se não pode ser 
transferido por download, o vírus pode ser taticamente 
neutralizado, isolado, mantido à distância. 

Se cada cultura constrói sua própria noção de 
sujeira e de contaminação e, em contrapeso define 
sua noção de ordem, e se isto se traduz em elemento 
de diferenciação e critério de fronteira, é possível 
dizer que dentro das telas todas estas classificações 
se desvanecem -- dentro das telas há um lugar seguro 
reservado a cada um. Dentro da virtualidade, só os 
nós invisíveis das redes representam contato. Ali não 
se engolem impurezas, porque não se come, não 
existem perdigotos, não há respiração. A virtualidade 
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que prometeu conectar a todos, que ironia, materializa 
o sonho da purificação. A mediação tecnológica pode, 
então, ser encarada como medida de assepsia moderna 
-- espaço virgem a ser colonizado.

Como assevera Mbembe, “entre aqueles que 
sonham em transferir nossa consciência para as 
máquinas e aqueles que estão convencidos que a 
próxima mutação da espécie consiste na emancipação 
em relação à nossa ganga biológica, a distância é 
insignificante. A tentação da eugenia não desapareceu. 
Ao contrário, ela está na base dos recentes avanços na 
ciência e na tecnologia” (2020, p. 10, grifo meu).
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Refletindo a característica intrínseca de produzir 
divisões, própria dos grupos que o compõem, a estratégia 
de comunicação do governo Bolsonaro baseia-se nos 
seguintes agenciamentos, elencados por Cesarino 
(2019): i) mobilização permanente atrelada à difusão 
de narrativas alarmistas e conteúdos conspiratórios; 
ii) espelho invertido do inimigo e devolução de 
acusações; e iii) diálogo direto e exclusivo entre a 
liderança e seu público, através da deslegitimação de 
instâncias de produção de conhecimento autorizado na 
esfera pública (notadamente, a academia e a imprensa 
profissional). 

Há que se destacar, no plano operacional, que 
a midiatização e a digitalização dos processos de 
formação de identidades políticas em contrapartes 
algorítmicas permitem uma interlocução ultra-
segmentada, em outras palavras: uma algoritmização 
das subjetividades que podem ser tocadas uma a uma. 

Assim, “ao segmentar o direcionamento de suas 
mensagens para grupos específicos, a figura do ‘mito’ – 
como é chamado por seus eleitores – consegue assumir 
diferentes formas a partir das aspirações de seus 
apoiadores” (Kalil, 2018, p.2). 

Tudo isto tem sido observado desde muito 
antes da campanha eleitoral de 2018. Todas as ações, 
declarações e articulações são performadas em função 
de um sujeito-audiência, não de um coletivo-audiência. 
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Jair Bolsonaro pode desprezar noções como “opinião 
pública” e “esfera pública” porque fala ao indivíduo. 
Neste sentido, venho insistindo que a crise das 
mediações e a algoritmização da vida pavimentaram 
o caminho da ascensão de Bolsonaro, antecedendo-o. 
O inédito populismo por ele performado tem sua força 
no fato de que, por meio do diálogo direto, pode 
prescindir de institucionalidades e mediadores para 
articular movimentos e catapultar processos. Conforme 
assevera Empoli (2020, p.163),

os extremistas se tornaram, em todos os sentidos 
e em todos os níveis, o centro do sistema. São eles 
que dão o tom da discussão. Se, no passado, o jogo 
político consistia em divulgar uma mensagem que 
unificava, hoje se trata de desunir da maneira mais 
explosiva. Para conquistar uma maioria, não se 
deve mais convergir para o centro, mas adicionar 
os extremos.

Ora, retomando a noção já mencionada sobre 
a algoritmização das subjetividades, podemos 
depreender que, ao tocar os sujeitos individualmente, 
o bolsonarismo reforça separações e interditos em 
uma sociedade já pontilhista e individualista, e o faz 
para estimular em cada sujeito a crença em sua própria 
excepcionalidade. É precisamente a excepcionalidade, 
o privilégio, que levará este sujeito, ao fim e ao cabo, 
à superação do apocalipse, à pureza, à vitória. Isto 
acontecerá quando, por obra da Graça pela qual o líder 
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está revestido, se impuser a grande revelação.
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