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Em recente troca de e-mails um colega filósofo, docente da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), fez um diagnóstico, 
a respeito da postura dos alunos do campus em que atua 
semelhante ao do teórico cultural, filósofo, escritor e professor 
inglês Mark Fisher. No capítulo Impotência reflexiva, 
imobilização e comunismo liberal (pp. 43-55) do seu livro 
Realismo Capitalista: é mais fácil imaginar o fim do mundo do 
que o fim do capitalismo? (2020) Fisher menciona que seus 
alunos no Departamento de Cultura Visual em Goldsmiths, 
Instituto Superior da Universidade de Londres, imersos no 
neoliberalismo da primeira década dos anos 2000, eram "... 
politicamente desengajados (...) resignados em seu destino". (p. 43) 
O autor constata o predomínio do mercado capitalista e das 
democracias liberais, como organização sócio-política-
econômica, outra denominação do neoliberalismo, nefasta 
“experiência piloto” iniciada no Chile sob Pinochet nos anos 1970 
(Anderson, 1995). 
Ocorre que, mesmo no Chile, o neoliberalismo está num impasse 
e sob forte questionamento, após a grande revolta antineoliberal 
de 2019 (Coletivo Elefante, 2021), tendo sido tratado como algo 
inelutável pelos adeptos da nova "pós-modernidade" surgida nos 
anos 1970, influenciados por autores como Nietzche, Lacan, 
Lyotard, Foucault, Derrida, conforme aponta Wood (1999) no 
primeiro capítulo do livro Em defesa da História: marxismo e 
pós-modernismo, posteriormente aprofundada sob o 
neoliberalismo. Para Fisher, todavia, é mais esclarecedor, no 
lugar de pós-modernidade, adotar-se o termo realismo 
capitalista, no qual estaria contida, dialeticamente, sua 
destruição, ou seja, o anticapitalismo. Daí ele aponta três 
condições potentes na contemporaneidade como prenunciadoras 
do anticapitalismo:  a destruição ambiental; a alta prevalência 
das doenças mentais nas sociedades ocidentais avançadas, como 
também no Brasil e a burocracia exacerbada, sempre acusada 
como um mal do chamado socialismo real, ou realismo socialista. 
Assim, mesmo constatando, o domínio societal do capitalismo, 
Fisher afirma que não se trata do fim da história, sendo que 
mesmo o autor que assim formulava antevia como um possível 
desfecho da História uma sociedade distópica ou fantasmática 
(Fukuyama, 1989).                         ................................  

 

Tendo como referencial as formulações de Fisher, parece-me 
que o nosso engajamento, enquanto militantes progressistas, 
deve-se concentrar, na perspectiva de pensar um outro 
mundo, pós-neoliberalismo, envolvendo-nos em lutas contra 
o desmatamento, o agronegócio, o narcotráfico, a 
mineração, elementos predatórios, que provocam a 
destruição ambiental, especialmente no Brasil atual.  
Tais elementos, somos levados a crer, relacionam-se ao 
brutal assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips e de 
muitos brasileiros e brasileiras que atuam em defesa da 
Amazônia. Devemos lutar contra essa organização societal 
que conduz à grande prevalência das doenças mentais como 
a depressão, a neurose e o burnout ligados aos cotidianos de 
trabalho sem sentido, repetitivos, coercitivos, desumanos 
(Lacaz, Goulart, Junqueira, 2017), e à forma reducionista 
como são explicadas e "manejadas", ou seja, como expressão 
do código genético e dos "estilos de vida" individuais, pelos 
sistemas nacionais de saúde, seja o National Health System 
(Fisher, 2020), ou o nosso Sistema Único de Saúde (Lacaz, 
Goulart, Junqueira, 2017). Ademais, devemos lutar contra a 
burocracia vinculada à realidade virtual e o controle laboral 
a ela relacionados que promovem cotidianos de trabalho 
cada vez mais alienados na medida em que são controlados 
por plataformas digitais em empresas como a Amazon, 
Google, Loggi, Uber, dentre outras. Nesta perspectiva, 
estaremos enfrentando o discurso e a prática que sob o nome 
de neoliberalismo veem promovendo cada vez mais exclusão, 
aliada às desigualdades sociais e à perda de direitos tão 
arduamente conquistados por meio de importantes lutas 
sociais ao redor do mundo (Anderson, 1995). 
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