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Prefácio
À guisa de interpolação

Giselle Beiguelman

Se eu dissesse que André Lemos tem lugar cativo em minha 
estante, estaria mentindo. Mentiria, também, se falasse que está 
nos meus favoritos do meu browser. Tenho o costume de deixar 
sobre minha mesa de trabalho todos os livros que vou usar à mão 
e nunca fechar algumas abas do meu navegador às quais sempre 
recorro. De modo que os “meus Andrés Lemos” nunca ficam na 
prateleira ou nas minhas pastas. Vira e mexe, consulto um. 

Certamente isso não é particular a mim. André é um autor 
referencial. Não apenas porque suas obras são amplamente cita-
das, mas porque estão na base e no cume de qualquer pesquisa 
sobre cultura digital. Na base porque dão fundamentação às refle-
xões. No cume porque a partir de suas discussões são elaboradas 
hipóteses sobre as prerrogativas de nossa época.

Acostumado a escrever sobre temáticas que constroem o 
mundo contemporâneo, a partir da mediação das tecnologias em 
rede, não poderia furtar-se de analisar os impactos deste estranho 
momento de isolamento digital pelo qual passamos.

A expressão “isolamento digital”, em detrimento de social, é 
dele e marcante de seu estilo sagaz. Afinal, o que seria esta nossa 
“coronavida” senão um processo de imersão cooptada, na qual 
os que podem ficar em casa foram tragados pela tela conectada?

Mas, como sempre, a análise feita por André Lemos nun-
ca é simplista e, como ele nos mostra, essa mediação pelas redes 
transborda as fronteiras de quem tem ou não direito à segurança 



12

do home office. Nessa direção, o teletrabalho, impulsionado pela 
Covid-19, implica três perfis sociais, diz ele: 

“1. os que trabalham pelas plataformas como Uber, 99, iFood, 
Airbnb (motoristas, entregadores, proprietários de imóveis); 2. os 
que trabalham nas plataformas, ou seja, aqueles que estão em-
pregados nas grandes empresas como Amazon, Facebook, Ap-
ple ou outras; e 3. os que oferecem serviços por intermédio das 
plataformas, profissionais liberais que usam as plataformas para 
achar clientes e divulgar seu trabalho (Get Ninjas, Instagram,  
WhatsApp, Facebook, Twitter...). Há ainda os que não depen-
dem das plataformas diretamente, mas as utilizam para manter o  
trabalho produtivo (profissionais liberais, empresas...). Atual-
mente é raro encontrar alguma forma de trabalho que não passe 
pelo uso das plataformas digitais.”

Cruzando referências da cultura pop, como Blade Runner 
e games, ao mais sofisticado arcabouço teórico do nosso agora, 
como Bruno Latour e Donna Haraway, André Lemos desafia cer-
tezas sobre as oposições entre real e virtual, sem perder a âncora 
das particularidades da pandemia no Brasil, marcada pelo nega-
cionismo presidencial e pela infodemia das fake news.

Um dos momentos mais reveladores dessa sua perspectiva, 
que combina erudição com rigor metodológico e atenção aos mo-
vimentos do cotidiano, é sua análise do uso das máscaras, uma 
verdadeira etnografia da Covid-19. 

“Uma contradição interessante é o uso da máscara pelo vice-
-presidente do país. Ele aparece frequentemente na TV dando de-
poimentos usando uma máscara para a Covid-19 que estampa o 
escudo de um time de futebol, não a bandeira do Brasil, ou mesmo 
das Forças Armadas. E essas não são aparições em momentos pri-
vados, mas como vice-presidente do país. Imaginem a premiê ale-
mã Angela Merkel aparecendo no Bundestag com uma máscara 
do time de futebol do Leipzig, ou Emmanuel Macron, com o boné 
do Olympique de Marseille na Assembleia Nacional da França!”
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Toda a desfaçatez da gestão da pandemia, do patriarcalismo 
conservador do Brasil de hoje e seu descompromisso com a “res 
publica” (a coisa pública) está resumida aí. Todo o procedimen-
to de André Lemos também. Pensador do seu tempo, ele não se 
furta em nenhum momento a sua missão pedagógica. Professor 
Titular da Universidade Federal da Bahia, expressa sua didática e 
atenção ao Comum, por meio da generosidade intelectual apon-
tada para a esfera pública. Daí o livro conter uma série de textos 
sobre aspectos da vida social na era algorítmica em que estamos, 
que precedem os capítulos sobre o coronavírus. 

Publicados em contextos variados, como sua coluna no rá-
dio, comentários no IGTV e colaborações para outros veículos 
mais e menos acadêmicos, este conjunto de microensaios ganha 
outra dinâmica no volume organizado de um livro. Longe de li-
nearizarem a verve do autor, assumem o risco e o desafio de ser 
contemporâneo, na trilha aberta por Giorgio Agamben: aderindo 
ao presente ao mesmo tempo que dele tomando distância.

Isso não significa encastelar-se na distopia que nos ronda. 
Pelo contrário, ensina Agamben: “Isso significa que o contempo-
râneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, 
nele apreende a resoluta luz; é também aquele que dividindo e 
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo.”

Interpolemos.

São Paulo, fevereiro-quase-março de 2021

Giselle Beiguelman é artista e professora da Faculdade de 
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(FAUUSP). É autora de Coronavida: pandemia, cidade e cultura 
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