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Estamos todos aqui (não todos, infelizmente) ainda atordoados por esse 
verdadeiro choque de mundos que foi a eleição pelas urnas de um pre
sidente de extrema direita no Brasil; sem saber o que fazer, como exis
tir durante esses (no mínimo) quatro anos que começam agora. Tendo 
escrito e pensado nos últimos anos sobre o fim do mundo que se anuncia 
pelo progressivo desenrolar da catástrofe climática e ecológica global, 
causada principalmente pela queima de enormes quantidades de com
bustíveis fósseis e por diversas outras práticas que movem a civilização 
capitalista industrial globalizada desde, sobretudo, meados do século 
passado, devo confessar que não esperava que o céu fosse começar a 
cair sobre as nossas cabeças tão cedo. Ou melhor, esperava, mas espe
rava que não. Até a véspera do segundo turno das eleições, eu ainda me 
imaginava no dia seguinte gritando pela janela de casa que os fascistas 
não passaram, me imaginava escrevendo para nossos amigos de fora do 
Brasil, com orgulho, que aqui nós os tínhamos vencido, que aqui, agora, 
não os deixamos passar. E, entretanto, cá estamos. 
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O tema desta minha fala era o negacionismo - um fenômeno complexo 
e grave, que pode ser abundantemente constatado nos dias de hoje, e 
que, sob suas muitas rormas, tem um papel central na compreensão da 
paralisia cognitiva, psíquica e política diante do aquecimento global de 
origem antrópica. 

A hipótese principal que eu pretendia defender é que a compreensão 
dessa paralisia e de outros tipos de reação à perspectiva de catástrofe 
climática projetada pela quase totalidade da comunidade cientifica 
atual pode ser largamente iluminada pela comparação dessa situação 
presente: primeiro com a do negaciomsmo de nazistas, ex nazistas, 
neonazistas e outros políticos de extrema direita quanto ao Holocausto 
perpetrado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial; e segundo 
com o negacionismo que caracteriza. em graus e formas variados, nossa 
atitude diante das práticas de criação, confinamento e extermínio em 
massa de animais na fazendas-fábricas da agroindústria mundial. 

·--
Estou dizendo que esse era o meu tema e essa sena a minha hipó

tese, não porque eu vá abordar outro assunto ou porque considere que 
a hipótese não se sustenta mais, pelo contrário. O aquecimento global 
antropogênico ainda é a maior ameaça que pesa sobre a vida do pla
neta no presente e no futuro próXJmo; os que fazem carreira e/ou fortuna 
sobre a negação dessa ameaça alegam não estar negando nada, apenas 
exercitando seu direito ao ceticismo. Por isso mesmo. e pela dimensão 
humana e outra que-humana da catástrore porvir, a denúncia dessa ati
tude não deve abrir mão de aplicar a eles o termo "negacionistas· (em 
inglês, demers), como eram e são negacionistas os que advogam a revi
são da história dos campos de extermínio da Alemanha nazista, dizendo, 
por exemplo, que as ·supostas" camaras de gás de Auschwitz não eram 
câmaras de gás coisa nenhuma, ou que o número de judeus mortos tem 
sido propositalmente exagerado. ou simplesmente que Hitler pode, sim, 
ter matado muita gente, mas foi um excelente estadista e fez muito bem 
para a Alemanha. Também continuo de acordo com os que defendem que 
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6 o próprio termo "Holocausto·, usado como um nome próprio para traduzir 
o termo em hebraico "Shoah", pode e deve ser usado para ralarmos do 
tratamento que nossa sociedade dispensa a esses bilhões de invisíveis, 
os animais criados e mortos na agroindústria, incessantemente tortura 
dos em experimentos científicos, além, é claro, da extinção em massa das 
espécies que os humanos estamos causando (a sexta Grande Extinção 
da história da vida na Terra) - e isso apesar da grande sensibilidade que 
esses termos, Holocausto e Shoah. além do próprio termo negacionismo, 
despertam, por diversos motivos que rnenc1onare1 daqui a pouco. 

Mas então, se manterei o terna e a hipótese, o que mudou? Por que 
minha hesitação neste momento? 

O que aconteceu f01 que, nestes últimos meses, nós, no Brasil, corno 
em outras partes do mundo, ternos a sensação (e é bem mais do que 
apenas urna sensação) de ter submergido, não só na negação e no 
negac1onisrno de boa parte da classe política, da intelectualidade e da 
população de modo geral (os fatos falsos. ou fake news, a inversão ou 

- ~ 

negação da verdade, sendo mais um exemplo), mas no próprio de~Jo de 
morte e de extermínio. a um só tempo, do sentido e de qualquer forma 
de alteridade, que é a mola propulsora de todo fascismo. 

Segundo diversos estudos independentes,' mais de 97% dos cien• 
tistas que hoje trabalham no campo das chamadas Ciências do Clima 
concordam com o rato e as causas do aquecimento global atual, bem 
como com a enorme gravidade de suas consequências de curto, médio e 
longo prazos. As divergências entre os cientistas recaem sobre a proJeção 
da velocidade do aumento futuro das concentrações de gases de efeito 
estura na atmosrera e nos oceanos, bem corno sobre a estimativa da 
sensibilidade do Sistema Terra a esse aumento; recaem sobre a maneira 
corno os diversos ecossistemas irão reogir, qual será sua capacidade 
de resiliência, seus pontos de inflexão, os tipping points, e uma grande 
quantidade de outros aspectos fundamentais que compõem nosso frágil 
e complexíssimo sistema b1ogeofísico. Entretanto, e embora os alarmes 

, 1. Para um bom rewmo . ..:rCooket ai (2016). 
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• da ciência tenham soado já há várias décadas, nossa situação global 
atual encontra-se hoje pior do que jamais esteve . 

De mero pano de fundo para o desenrolar da História e para a cons
trução das civilizações, para o florescimento das culturas como para 
as guerras e intolerâncias, a "natureza·, e particularmente o clima, 
assumem um protagonismo ao mesmo tempo Inusitado e aterrorizante, 
como uma fera que, provocada, reage das maneiras mais inesperadas. 
A inércia, essa força descoberta por Newton no século XVII como uma 
propriedade dos corpos, hoje parece caracterizar muito mais os suJeitos 
e as políticas humanas do que os objetos do mundo fisico.> Há várias 
razões para isso, mas talvez a mais importante seja o enorme esforço 
(político e financeiro) que vem sendo despendido pelas grandes com
panhias de combustíveis fósseis, de agronegócio e de mineração para 
semear a "dúvida", ou melhor, a percepção pública de que ainda há 
dúvida e controvérsia entre os cientistas a respeito da realidade, causa 

2. Coolo ai guris Já dosseram. CI Cl\akrabartt 12009) e Latour(2015). 

• 

ou gravidade das mudanças climátícas .3 

Com raras exceções, a negação do aquecimento global se tornou a posi
ção padrão dos políticos da direita republicana norteamericana. Em menor 
intensidade e número, ela se encontra em quase todos os matizes do espec
tro político no mundo inteiro. Mesmo assim, até pouco tempo, os Estados 
Unidos de Trump eram o único país que ficou de fora do Acordo do Clima 
assinado em 2015, em Paris. Agora Bolsonaro promete acompanhar seu 
ídolo Trump. Mesmo Que, no melhor dos casos, não consiga retirar o Brasil 
do Acordo, já prometeu Que, em seu governo, não haverá um centímetro 
sequer demarcado para as terras indígenas ou qu1lombolas, e tudo leva 
a crer que ele fará o que puder para liberar essas terras para a mineração, 
para abrir mais estradas, talvez barrar todos os grandes nos da Amazônia 
com hidrelétricas, dar o sinal verde para a grilagem de terras e para o 
desmatamento, para a expansão das commodit1es que geram lucro para 
poucos por meio da exploração e envenenamento de muitos outros, para 

9 3. Ver0r~s&Conwat(2010). 
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'º o trabalho escravo, para a condenação dos ativistas como terroristas etc., 
desdenhando até onde puder das propostas daquele e de outros acordos. 

li 

Notemos que, no contexto das mudanças climáticas, o uso do termo 
·negac1onismo' em lugar de ceticismo - para caracterizar aqueles cien
tistas "dissidentes· que gostariam de justificar sua atitude de negação 
ou de produção de dúvida sobre o aquecimento global antrópico ale
gando um "nobre· parentesco seu com o ceticismo filosófico ou científico 
- tem um objetivo político claro: despertar propositalmente ressonâncias 
históricas com o negacíonismo ou revisionismo do Holocausto a que nos 
referimos há pouco. E o próprto termo "Holocausto•, embora continue 
quase sempre reservado pelos historiadores ao genocídio dos Judeus 
pelo regime nazista - sobretudo pelos historiadores de língua inglesa, 
já que, na língua francesa, utiliza-se preponderantemente, nas últimas 
décadas, o termo em hebraico Shoah, popularizado após o documen
tário de Claude Lanzmann, de 1985 -, já foi algumas vezes empregado, 
e com o intuito de despertar as mesmas ressonãncias, para descrever 
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as práticas de criação, confinamento e extermínio em massa de animais 
na fazendas-fábricas da agroindústria mundial, bem como à tortura de 
animais em testes industriais e científicos. 

A aproximação entre esses termos é particularmente sensível. Os 
autodenominados "céticos do clima· não querem ver seus nomes asso
ciados publicamente aos negaclonistas do Holocausto, já tantas vezes 
desmascarados em diversas cortes e tribunais internacionais. Por outro 
lado, os termos Holocausto (oriundo do grego antigo para sacrifício, 
0À.ó1<aoo,oç: de ÕÀ.oç [hólos). inteiro+ KOIÍOTOC [kaustósl, queimado) 
e Shoah (do hebraico para ·catástrofe") se tomaram quase nomes pró
prios, com inicial maiúscula e introduzidos por um artigo definido e, por
tanto, a rigor, intradutíveis e inaplicáveis a outros genocídios (dos quais, 
entretanto, temos tantos exemplos para ficarmos apenas nos séculos 
XX e XXI). E talvez mais fundamental: os dois nomes, sendo reservados 
a esse acontecimento em particular, trazem consigo a ideia não apenas 
do extermínio de um povo, mas do dispositivo de desumanização que 
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12 preparou e permitiu esse extermínio (lembremos Que os judeus, como 
outras minorias e etnias, eram representados como porcos, como sub
-humanos, sujos, imorais e degenerados) e, por esse motivo, aplicá-los 
diretamente a não humanos, ou seJa, aos ·animais", soa a alguns - até 
a muitos. eu dma - como uma heresia. VeJamos o que diz o escritor sul 
-africano J.M. Coetzee sobre a linguagem frequentemente utilizada para 
descrever o Holocausto judeu (na voz de El1sabeth Costello, uma das per
sonagens deste A vida dos animais e de alguns outros de seus romances): 

'Eles marcharam como carneiros para o matadouro.' 'Morreram como ani
mais.' ·fo,am mortos pelos açougueiros nazistas'. Nas denúncias dos cam
pos ressoa com tamanha força a linguagem dos cuorais e dos matadouros 
que é quase desnecessário preparar o terreno para a comparação que estou 
prestes a lazer. O crome do Terceiro Re1ch. diz a voz da acusação, foi tratar 
as pessoas como animais.• 

4. Coet1ee (1999· 25-26) 

... ~ • ~-

E logo adiante: 

... estamos !não mais no passado. mas hoje, aqui e agora) cercados por uma 
empresa de degradação, crueldade e morte que rivaliza com qualquer coisa 
que o Terceiro Reich tenha sido capaL de lazer, que na verdade supera o que 
ele fez. porque em nosso caso trata-se de uma empresa interminável, que 
se autorreproduz, trazendo incessantemente ao mundo coelhos, ratos, aves 
e gado com o propôsito de matá-los. s 

O fílósofo JacQues Derrida, em O animal que logo sou, fala do paradoxo con
tido na negação desse •assujeitamento do animal" pelo "homem acidentar: 

De qualquer maneira que se interprete, qualquer conseqüência prática, téc
nica, c,enlífica, jurídica, ética ou política que se t11e, ninguém hoje em dia 
pode negar esse evento, ou seja, as proporções sem precedentes desse 

1J 5. Idem (76-27) 
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14 assujeitamento do animal.( ... ( Ninguém mais pode negar seriamente a 
negação. Ninguém mais pode negar, seriamente e por muito tempo, que os 
homens fazem tudo o que podem para dissimular ou para dissimular para si 
mesmos essa crueldade, para organizar em escala mundial o esquecimento 
ou o desconhecimento dessa violência que alguns poderiam comparar aos 
piores genocídios( ... ] .6 

Ninguém pode mais negar, como diz Derrida, mas o fato é que continua
mos negando. Estou falando dos animais porque eles formam provavel
mente nosso maior ·campo de inv1s1bihdade", para retomar o tema desta 
exposição. Mas poderíamos citar muitos outros, as mulheres, os LGBTs, 
os negros. os índios, os refugiados, todos os miseráveis que não têm o 
que comer ou onde morar. 

Esclareçamos que nem toda negação é um revisionismo, nem todos os 
negadores são criminosos ou ·negaclon1stas· naquele primeiro sentido 

6. Demda(2002: 52) . 

--
que definimos (do profissional da negação). Há várias formas e sentidos 
de negação. Shoshana Felman, analisando o filme Shoah, de Lanzmann,7 
chamou a atenção para a distinção de três categorias de testemunhas 
que compunham a narrativa do filme (divisão baseada naquela feita pelo 
historiador Raul Hilbergem The Destruction of the EuropeanJews): as víti
mas (sobreviventes judeus), os perpetradores (ex-nazistas), e os especta
dores (bystanders) (poloneses). Essas três categorias, três perspectivas 
incomensuráveis, que não podem ser assimiladas ou subsumidas umas 
nas outras, e menos ainda totalizadas em um relato único e completo, se 
diferenciam não apenas pelo que as pessoas em cada uma dessas "posi
ç~s topográficas, emocionais e epistemológicas· viram, mas, sobretudo, 
pelo que elas não viram. 

Cito um trecho do livro:ª 

7. ve, Felman(l97L 39-81). 
15 8 ldeffl (42-43). 
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16 Os Judeus veem. mas não compreendem o propósito e a razão daquilo que 
veem: tomados pelo sentimento de perda e de engano, estão cegos ao signi
ficado do que testemunham.• 1 ... 1 Os poloneses, diferentemente dos judeus. 
veem, mas, enquanto espectadores, nào olham, evitam olhar diretamente, 
e assim negligenciam lover/ookl ao mesmo tempo sua responsabilidade e 
sua cumplicidade enquanto testemunhas 1 .. . 1. 'º Os nazistas, por outro lado, 
tomam todas as precauções para que (see to 1t thatl tanto os judeus como 
o extermínio permaneçam não vistos, invisíveis ( .. . ) . 11 

17 

9. Há, por e,oemplo, relatos sobre prisioneiros que, alertados po<fam,llares presos há mais tempo, 
de que esiavam l)festes a se, levados às cáoia,as de gás. s,mplesniente nao ac1editavam neles. 
10 Moradores dOs arnedoresde alguns campos eootaram detalhes sob1e os trens carregados de 
Judeus. nteSmo afümando náo sélber exatamente o que est8\la acontecendo, 111 que os guardas 
nar,ms os p,olblam de 01har diretamente. 
11. O que e,p1,ca nao !iÕ a pressa no 11anspo,1e, no e,1eim,mo e no ·sum,ço• dos oo,pos, corno 
lodo um controle da linguagem dentro e fora dos caffll)OS (os pns,one,ros, po< e,,oo,p10, não 
podiam se ,efeur aos mortos como cadd\'e1es, mas apenas como coisas ou figuras), incluS11·e 
nos ooc:umentos ollclal$ . 

• 

É possível en,:ergar perspectivas semelhantes às dos três personagens do 
Holocausto descritos por Hilberg também nos outros dois acontecimen
tos que destacamos. Podemos talvez dizer que os animais explorados 
são as vítimas (os judeus, que não por acaso eram transportados para 
sua morte em vagões de gado); os empresários da grande agroindústria 
são os perpetradores (o alto comando do regime nazista); e os consu
midores somos os espectadores (os bystanders poloneses). Os milhões 
de humanos e não humanos que estão perdendo seus mundos e seus 
modos de vida, as centenas de milhões e (nos piores cenários) bilhões 
que perderão seus mundos e suas vidas seriam as vítimas(os Judeus) das 
mudanças climáticas; os grandes empresários das indústrias de combus
tíveis fósseis e as classes politicas e econômicas a eles aliadas seriam os 
perpetradores; e todos nós seriamos em alguma medida bystanders, tes
temunhas que tudo vêem e, na maioria das vezes, pouco fazem a respeito. 

Mas imediatamente percebemos que essa divisão é Insuficiente 
para dar conta de todas as nuances da negação, de todos os pequenos 
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18 recobrimentos e incongruências, de todas as interfaces e mesmo da 
mobilidade interna e externa dessas posições. Os trabalhadores dos 
frigoríficos executam e preparam milhões de cabeças de frango e gado, 
mas o fazem por não terem alternativa. esmagados eles próprios sob 
péssimas e traumatizantes condições de trabalho; parte dos contem
porâneos dessas indústrias. por outro lado, se recusam a comer carne 
para não compactuarem com esse extermínio e com o sofrimento dos 
animais; ainda assim, são espectadores lbystanders], e continuam de 
diversas formas implicados, contribuindo para outras indústrias que cau
sam destruiçllo de ecossistemas e morte de muitos viventes. Muitos que 
negam as mudanças climáticas o fazem simplesmente por não suporta
rem pensar na radicalidade das mudanças que seriam necessárias para 
enfrentá-las e, sobretudo, na radicalidade das mudanças que seremos 
obrigados a enfrentar, cada vez mais. ·somos todos negac1omstas·, 
como alguns já disseram. E, afinal, quem seria capaz de receber de frente 
e de peito aberto todas as desgraças do mundo? Mesmo os prisioneiros 

dos campos de extermínio nazistas, para sobreviver e resistir(nos poucos 
casos em que isso era possível), precisavam de algum modo se tornar 
insensíveis aos sofrimentos que testemunhavam em seus próprios corpos 
e ao seu redor. Primo Levi narra, em 1: isto um homem?," sua batalha 
noturna para encontrar entre o sono e a vigília, e entre o sonho e o pesa 
delo, um tênue lugar que fosse ao menos só seu, nem próximo demais 
nem desconectado demais da realidade da vigília. 

E assim poderíamos seguir, ao modo dos fractais, encontrando diver
sas maneiras de ver e de não ver dentro de cada perspectiva, de cada 
posição e função, diversas formas de estarmos implicados e de nào nos 
sentirmos implicados, de nos sens1b1lizar e nos dessensibilizar. 

A negação é um verdadeiro mistério, mas um mistério absoluta
mente central para a compreensão do mundo atual. Em seu último livro. 
Oü atternr, Bruno Latour13 afirma que "não compreenderemos nada das 

12. 1.8,•1 (1988: 56-63). 
19 13. LalOur(20l7: 10). 
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20 posições políticas dos últimos 50 anos se não atribuirmos um lugar cen-

21 

tral à questão do clima e à sua denegação." 

( .. ] tudo se passa como se uma parte importante das classes dirigentes 
(que hoje chamamos, de maneira demasiado vaga. as "elites") tivesse che
gado à conclusão de que não haveria espaço suficiente na Terra para elas e 
para o resto de seus habitantes 
Consequentemente, elas decidiram que era mút11 se comportar como se 
a história fosse seguir em direção a um honzonte comum onde "todos os 
homens· poderiam prosperar igualmente. Desde os anos 1980, as classes 
dirigentes não pretendem ma,s dirigir. mas se abngar fora do mundo. Dessa 
fuga, Donald Trump é apenas um símbolo entre outros; todos sofremos as 
consequências, enlouquecidos pela ausência de um mundo comum para 
compartilhar. 14 

14. Idem • 

• 

••• 
O tsunami que levou à eleição de Bolsonaro é Impulsionado por uma 
mistura de todos esses afetos reunidos: loucura. ódio às minorias, indi
ferença à devastaçáo do meio-ambiente (incluindo ai os animais), des
prezo pela cultura (sem falar na contracultura) e pela ciência, desejo de 
vingança contra o ativismo político e ecológico. pulsão de morte fascista 
e mesmo neonaZista Não nos deixemos ludibriar pela provisória e apa
rentemente paradoxal ausência de negação em seus discursos. Exceto 
nos momentos da campanha em que teve que dizer que não queria dizer 
o que tinha dito, o candidato da extrema direita não via sequer a neces
sidade de esconder seus gostos e projetos. O mesmo está acontecendo 
agora, na preparação de seu futuro governo. E não é para menos que ele 
não veia necessidade de esconder suas propostas abJetas, já que suas 
palavras foram e são ecoadas por hordas de bots, mas também de pes
soas muito reais. que encontram toda sorte de justificativa para celebrá
-las, ou às vezes (no melhor dos casos) para desculpá-las, dizendo: "Sào 
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22 só palavras, ele não pensa realmente assim·. Muitos judeus na Alemanha 
nazista disseram isso de Hitler - que !01 eleito, não esqueçamos, demo
craticamente. Acreditaram que ele sena sua salvação. Menosprezaram 
suas falas arrogantes e violentas. Mas estavam fatalmente enganados. 

Como dizia um pessimista que já partiu desta para melhor. este é só o 
começo das dores 
A boa notícia é que a justiça poética existe: a promessa de nqueza universal 
do capitalismo não poderia produzir outra coisa além de miséria universal. 
Se parássemos hoje mesmo, fechando a lojinha, deixaríamos uma esmaga 
dora quantidade de promissórias não pagas para as geraçóes posteriores. 
Naturalmente. estamos longe de parar. 
Se ludo der certo, se houver amanhã, seremos lembrados como a gera
ção mais irresponsável da h1stóna. isso na história nada insignificante das 
uresponsab1hdades humanas. Por décadas o mundo se perguntou como os 
alemães sob o nazismo puderam não reag)r às arbitrariedades, truculências 

e mJustiças sempre crescentes que culminaram no Holocausto. Agora sabe 
mos de primeira mão como se faz o que eles fizeram is 

. .. .. 
Um relatório especial da ONU sobre os impactos de um aquecimento glo
bal de 1,5 ºC acima da média das temperaturas pré-industriais foi lançado 
no dia 6 de outubro deste ano.16 Essa marca de 1,5 ºC foi estabelecida no 
Acordo de Paris como o limite máximo •aceitável", ou melhor, ·suportá
vel", para o aumento da temperatura global antes que as consequências 
das alterações climáticas sejam absolutamente catastróficas e saiam de 
nosso controle. Os autores do relatório concluem que temos pouco mais 
de uma década para implantar as drásticas medidas de redução das 
emissões de gases de efeito estufa que até agora não implantamos. Esse 
é o acordo que o presidente eleito do Brasil avisou que não respeitará. 

15. Paulo Btabo(20l8) 
23 16. IPCC (2018). 
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2• E que, mesmo que não consiga abandonar oficialmente, é muito provável 
que abandonará na prática. 

Quando a ditadura militar de 1964 se abateu sobre este país, preci
samos de mais de 20 anos para restaurar (e nunca completamente) a 
democracia. Não temos mais 20 anos, não temos tempo nem mundo 
suficiente para esperar. De alguma maneira, todos Que estão do lado de 
Trump, Bolsonaro e Duterte (Filipinas) sabem disso. E nós, do outro lado, 
é desde agora que temos que aprender a viver nas ruínas. 

Termino com uma frase do naturalista escocês-americano, precur
sor do ativismo ecológico, John Muir: "Quando chegar a hora de uma 
guerra entre as espécies, estarei do lado dos ursos.· Essa hora chegou. 
E por ·ursos" entendam-se todas as vitimas do negacionismo ecocida e 
do fascismo, que é, como disse meu colega Marco Antonio Valentlm17 

(2018), o regime político do Antropoceno (o cap,tahsmo sendo seu 
regime econômico) 

17 Valco1,m(2018). 

Texto lido na exposição Campos de Invisibilidade, SESC Belenzinho, 
novembro de 2018. 
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Deborah Danowskl e pro1cssoril da pós-grndJaçao em Hoso/1,1 da PUC-Rio. 
Traba hou r.om 1'1etaf1s1ça .·no,derna a:c se dar r.onta de que o céu eslava pres
tes a ca,rsob·e as nossas r.abeças Desce entao tem publicado rti•:e,sos t1aba
lhos soh•e a crise eculóg1ca globa. ~ntrf! eles os or~,gos "O h1perrealisnio das 

mudanças ciirràticJs P. as. ~ârias f,:H;es co regac1on1smo "; "1,..-uruntt'ocp11: o 
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