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Resumo: 
Em perspectiva geohistórica e filosófica, o presente trabalho busca discutir a questão temporal 
no planejamento público e as contradições materiais e simbólicas que determinam o mundo do 
trabalho brasileiro em contexto de austeridade fiscal e de pandemia. Mais especificamente, 
procura-se abordar o quadro de urgências que age sobre os sujeitos quando esses possuem 
apenas a venda de sua força de trabalho para o enfrentamento de uma crise estatal e 
civilizatória. A reflexão sobre essa conjuntura socioeconômica periférica dar-se-á a partir da 
dialética capital-trabalho, quando o ciclo de reformas liberalizantes se encontra com políticas de 
transferência de renda – como o auxílio emergencial. Em 2021, a destruição progressiva das 
conquistas proletárias alcançou o recorde de desocupação e subutilização do trabalho. Parte-se 
da tese de Paul Singer (1981) de que o subproletariado, de “baixíssima” renda, desempenhe 
papel decisivo como sujeito histórico da acumulação brasileira. Entre outras questões, 
investigamos os precarizados como partícipes estruturantes do modo de produção capitalista, 
uma vez que sua condição desempenha um sentido competitivo e individuante de pressões pelo 
rebaixamento da qualidade do emprego formal. Coloca-se essa abordagem sob uma visada 
sistêmica de longa duração, retomando autores como Fiori, Braudel e Elias. 
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INTRODUÇÃO 

Em formato de notas, o presente trabalho tem por objetivo discutir a questão temporal no 

planejamento público. O campo do “planejamento” é entendido aqui como uma disciplina total, da 

abstração à concretude, envolvendo variadas institucionalidades estatais e privadas para a intervenção 

material e simbólica na sociedade. Essa dimensão “ampliada” procura situar a “autonomia relativa” 

dos diversos nichos acadêmicos (BOURDIEU, 2012) e referenda o estatuto do planejamento como 

instância constituída, em boa medida, a partir das disputas no interior da “sociedade civil” 

(GRAMSCI, 1987). A noção de planejamento se descola do “ideal” para ser compreendida como 

instância da efetivação de “poder” e seu “desenvolvimento”, nessa perspectiva, fica circunscrito aos 

conflitos espaço-temporais, entre “coerções” e “consensos”, e ao modo de produção material do “ser 

social” (MARX, 1978). 

Mais especificamente, procura-se abordar o quadro geocultural de “austeridade fiscal” 

(BLYTH, 2020) e os instrumentos de mercado que agem sobre os marcos legais da seguridade social, 

afetando os sujeitos que possuem apenas a venda de sua força de trabalho para a reprodução material – 

cenário que se agudiza com o enfrentamento à crise sanitária mundial, deflagrada pela pandemia da 

Covid-19 (2020-2021). A reflexão a respeito de tal conjuntura, incidente sobre nosso contexto 

periférico, dar-se-á a partir do embate de “durações” e tipos aparentemente antagônicos de políticas 

públicas. Isto é, quando o ciclo de “contrarreformas” liberalizantes, como as reformas Trabalhista (Lei 

nº13.467, 2017) e da Previdência (Emenda Constitucional nº103, 2019), encontra-se com políticas 

“urgentes” de transferência de renda, como o “auxílio emergencial” (Medida Provisória nº937, 2020). 

Em 2021, a destruição progressiva das conquistas proletárias – de caráter fordista – alcançou 

novo recorde de desocupação e subutilização do emprego nacional, 14,2% e 29% respectivamente 

(PNADC, 2021). Entre outras questões, tais dados nos permitem retomar os “excedentes 

populacionais” da teoria marxiana – desempregados e desalentados – como partícipes estruturantes do 

modo de produção capitalista, uma vez que sua condição desempenha um sentido 

competitivo/individuante intraclasse. Ao longo do tempo, a operação vem sendo retroalimentada pela 

permanência da desregulação do trabalho, entre a cooptação discursiva e as pressões pelo 

rebaixamento da qualidade, da remuneração e da formalização dos contratos. O tratamento relacional 

entre as categorias “proletariado” e “excedente populacional” busca problematizar, portanto, a ideia de 

que o subemprego seja apenas uma “exceção” às “leis” do livre mercado (KALECKI, 1977).  

No limiar dessa elaboração e para nos aproximarmos da realidade nacional, partimos da tese 

de Paul Singer (1981) de que o denominado “subproletariado”, de “baixíssima” renda, desempenha 

papel decisivo como sujeito histórico da acumulação, da sociabilidade e da política brasileiras. 

Segundo o autor, essa “classe em si”, ainda que de caráter heterogêneo, positivar-se-ia na participação 

da dinâmica de consumo, na conformação da tributação do mercado interno e como alvo majoritário 
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dos programas de transferência de renda (século XXI), tornando-se relevante, portanto, nas disputas 

dialógicas entre a política, a publicidade, a religião, a lei, etc. 

Desse modo, perguntamo-nos quais as contradições impostas aos programas de transferência 

de renda emergenciais, que agem em durações “curtas”, diante de conjunturas austeras, responsáveis 

pelo abalo da “lenta” e necessária autodeterminação nacional no seio das disputas de classe? Como se 

relacionam os mais distintos Estados ocidentais no sistema internacional para que haja tamanha 

concordância ortodoxa para as economias periféricas? E, pontualmente, qual quadro geral da classe 

subempregada, inserida recentemente em novo ciclo de contrarreformas e de crise sanitária? 

Para uma reflexão ampliada sobre a estruturação do trabalho, tais interpelações nos impõem a 

historicidade e seu movimento contraditório como elementos incontornáveis. Isto é: uma análise da 

“terciarização” informal do emprego urbano e da estrutura produtiva ao longo do século XX 

(TAVARES, 1998) vis à vis a montagem do sistema financeiro internacional desregulado (FIORI, 

2007), de intensa mobilidade de capitais e sob a dinâmica dependente das classes nacionais dirigentes 

– que ocupam o lugar de sócias minoritárias no sistema interestatal.  

Para tentar localizar essa temporalidade austera de classe em face de uma crise sanitária e 

empregatícia, parte-se do encontro de três linhas teóricas, que problematizaram a questão da “duração 

curta” como forma de aproximação ao “real”: a “geohistória” e a “dialética da duração”, de Braudel 

(1992); o “processo civilizador”, de Elias (2011); e a “formação de classe”, de Thompson (2020). 

Essas linhas mais gerais estão conjugadas nas notas a seguir, que pretendem fazer dialogar: a “longa 

duração” da estrutura de classe “subproletária”; a “conjuntura” de “austeridade fiscal”; e o “evento” 

financeiro do “auxílio emergencial”. 

A tentativa de absorver o “movimento” de tais “durações” históricas e dar-lhe importância 

metodológica encontra respaldo na teoria social crítica, de Hegel a Marx, destacando-se categorias 

filosóficas como “totalidade”, “contradição” e “mediação”. Filiando-nos a um realismo político 

despido de idealismos reducionistas, manifestos como “coisas em si”, acionamos dois teóricos 

nacionais que trabalharam intensamente com a história econômica e com a filosofia materialista, a 

saber, Tavares (1998) e Fiori (2014). Tais autores centralizam a noção de “poder” e de “expansividade 

sistêmica” a partir do que identificamos como devir “libidinal” da concorrência interestatal (ELIAS, 

1993). 

Para atingir os fins enunciados, dividimos as notas subsequentes em cinco seções: i) 

movimento do poder, geohistória e processo civilizador; ii) austeridade conjuntural; iii) 

subproletariado e estrutura de classe; iv) urgência, auxílio emergencial e crise econômico-sanitária; 

e as considerações finais. 

Acredita-se que ao nos debruçarmos sobre as contradições materiais do “poder” e de sua 

“expansividade”, a “duração” dos conflitos sociais estará melhor localizada, ajudando-nos na 
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compreensão das dificuldades correntes de um planejamento progressista em variadas escalas, na 

leitura do peso sistêmico e privatista que age sobre as nações e seus indivíduos diferencialmente 

(classe, gênero, raça e região) e na elucidação dos idealismo de mercado, dispostos na positivação 

teórica e econômica de consensos ortodoxos sobre o gasto público. 

 

1. MOVIMENTO POR PODER, GEOHISTÓRIA E PROCESSO CIVILIZADOR 

Para melhor situarmos as questões citadas, articulando-as com alguma lógica discursiva, faz-

se necessário destacar o trecho abaixo, de Fiori (2007, p.15-16), em que mobiliza Braudel e Elias – 

direta e indiretamente – e sintetiza alguns pontos entre a “acumulação de lucro” e a “acumulação de 

poder”: 

 
[...] não há como explicar ou deduzir a necessidade da acumulação do lucro e da 
riqueza a partir do “mercado mundial” ou do “jogo das trocas”. Mesmo que os 
homens tivessem uma propensão natural para trocar – como pensava Adam Smith –, 
isso não implicaria necessariamente que eles também tivessem uma propensão 
natural para acumular lucro, riqueza e capital. Porque não existe nenhum “fator 
intrínseco” à troca e ao mercado que explique a decisão de acumular e a 
universalização dos próprios mercados. Pelo contrário, o comércio sempre existiu 
em todos os tempos, mas, durante a maior parte da história, sua tendência natural foi 
manter-se no nível das necessidades imediatas ou da “circulação simples” e só se 
expandir de forma muito lenta e secular. Mesmo depois da “remonetização” da 
economia europeia [...], o comércio permaneceu, por longos períodos, restrito a 
territórios pequenos e isolados. Ou seja, a força expansiva que acelerou o 
crescimento dos mercados e produziu as primeiras formas de acumulação capitalista 
não pode ter vindo do “jogo das trocas”, ou do próprio mercado, nem veio, nesse 
primeiro momento, do assalariamento da força de trabalho. Veio do mundo do poder 
e da conquista, do impulso gerado pela força da “acumulação de poder”.  

 
De início, o autor comenta a difícil tarefa de explicar a propensão à “acumulação de lucro” 

apenas pela “natureza humana”. Uma crítica tanto aos clássicos, como Adam Smith, quanto à 

ortodoxia econômica corrente, que se utilizam de ideias absolutas ou “puras” ancoradas na positivação 

ideológica a-histórica. Tomando a expressão dos mercados como os “jogos de troca” – de Braudel 

(1996a) –, adereça, também, uma complementariedade crítica a certos tipos de heterodoxia e de 

marxismo que se preocuparam tão somente com as determinações econômicas do modo de reprodução 

do Capital. Central, portanto, é a leitura dos instrumentos econômicos enquanto racionalização do 

poder no esteio das “sociedades históricas” (ELIAS, 1993). Um processo de “interdependências” 

relacionais entre sociedades e indivíduos, povos e territórios, universalidades e particularidades, que 

lega importância às contradições da acumulação de poder e sua representação.  

Ao procurar resumir o movimento por poder, Fiori (2014, p.15) recorre às reflexões sobre o 

desenvolvimento brasileiro e latino-americano, capitaneadas por Tavares, que mantiveram estreito 

diálogo com a literatura estruturalista, marxista e keynesiana, e, consequentemente, com as teorias da 
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dependência e do sistema-mundial moderno. A centralidade do longínquo estudo está nas teses de 

Braudel (FIORI, 2014, p.16) de que, na Europa, “a maturidade política precedeu a maturidade 

econômica” e de que houve ali uma “força política” e uma “coerência econômica interna”. Ambos os 

fatores teriam determinado a vitoriosa expansão do sistema de poder europeu, suas conquistas pelo 

mundo e também a “formação do próprio capitalismo” – entre a guerra e a tributação: 

 
Para responder à pergunta de Braudel, partimos de uma teoria de poder e da 
acumulação de poder e de suas relações com o capital e a acumulação de capital para 
reconstruir as relações originárias entre as lutas pelo poder e as guerras europeias, e 
o processo de formação das economias nacionais, dentro de vários tabuleiros 
geopolíticos que configuraram na Europa a partir do “longo século XIII” (1150-
1350). Vimos, então, como as guerras de conquista se transformaram num 
mecanismo regular de cobrança de tributos e de estímulo ao aumento da produção e 
da troca entre os súditos, ou pagadores de tributos. Vimos também como nasceram 
as “moedas soberanas” e as primeiras formas de acumulação financeira, por meio da 
senhoriagem do câmbio entre as moedas europeias e pelo manejo monopólico das 
dívidas dos príncipes guerreiros. Em seguida, acompanhamos o processo de 
centralização do poder e do capital que levou à formação dos primeiros Estados 
territoriais e das primeiras economias nacionais, que se transformaram no embrião 
do “sistema interestatal capitalista”, o qual se expandiu de forma contínua nos 
séculos seguintes, até sua plena globalização no final do século XX (FIORI, 2014, 
p.16-17). 

 

A seguir, destacaremos outros pontos da obra de Fiori que nos ajudam a embasar a noção de 

movimento por poder como metodologia de análise da conjuntura austera, da estrutura de classe e do 

monopólio da tributação, das finanças e da moeda. O exercício ganha caráter lógico-abstrato, mas 

retorna à concretude quando analisado em consonância com as disputas sociais. 

Por definição, a partir de Fiori, o poder é: i) “relativo”, funciona como dinâmica material entre 

vértices de um todo, afetando-se invariavelmente; ii) “fluxo”, movimento que se realiza no exercício 

contínuo, portanto, não há uma concepção estática; iii) “assimétrico”, caso houvesse equidade, o poder 

não se manifestaria como dinâmica; iv) “limitado”, se fosse absoluto, também não existiria, portanto 

exprime uma procedência material; v) “heterostático”, precisa se efetivar no movimento, afetando as 

partes envolvidas; vi) “sistêmico”, conforma uma totalidade de poderes interdependentes; vii) 

“expansivo”, as unidades de poder, como coerências temporais, exercem pressões sobre si mesmas e, 

ao realiza-las, pressionam as demais partes e a sua consequência é a expansão, caso contrário, seria 

“autofágico”, encerrado sobre a conquista do outro; viii) “ético”, pressupõe um “valor” para a 

realização e a acumulação endógena; e ix) “dialético”, se é fluxo expansivo, é mobilidade por nova 

representação, “idêntico à sua própria acumulação”. 

 No intuito de situarmos a importância da categoria “movimento” na teoria crítica, retornamos 

a formulações filosóficas anteriores, entre Hegel e Marx. Ainda que brevemente, recorremos à 

“Fenomenologia do Espírito” (HEGEL, 2014), destacando o esforço do autor em promover uma 

abertura à historicidade, contra as clausuras de doutrinas absolutas, com pretensões de verdade 
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(PERTILLE, op.cit.). Como também aponta Safatle (op.cit.), o projeto hegeliano, enquanto um novo 

modelo de crítica, instaura-se em oposição a inclinações “apriorísticas” e “transcendentais”. O 

transcendental, para nós, está relacionado à ideologia de mercado, que ao mesmo tempo em que se 

desprende da história (e, portanto, subtrai as capacidades de conhecimento do processo material, que 

cria as condições da experiência), solidifica seu poder através da naturalização/normatização dos 

processos destitutivos. Recobra-se, pois, análises preocupadas em deslindar sua gênese sócio-histórica, 

isto é, não absoluta e suscetível a modificações de sentido. 

 Absorvendo, assim como Hegel, a noção de história como um “sistema aberto”, Marx (1978) 

compreenderá o poder como conjunto orgânico e conflituoso de “abstrações”, “fetichizações” e 

“normas”. Remontando a “fenomenologia do espírito” de seu tempo, o autor identifica no Estado a 

“mistificação” do universal, encarnando a representação de poder conjuntural, a expressão dominante 

da sociedade civil, a força de direção burguesa. É desse modo que Marx “abre” a história em direção à 

“crítica da economia política”. A saber, ao estudo da ciência que se manifestava como a efetivação de 

poder de classe na sociedade civil (NETTO, op.cit.). Não se trata, portanto, de relativizar a história 

pela imposição de uma nova ideologia apriorística, mas de mergulhar sobre a historicidade da norma, 

isto é, sobre o que se apresenta como uma “aparência” universal, porém dotada de “determinações” de 

classe. 

  Complementando o arco filosófico, resgatamos outros dois autores que, a nosso ver, também 

exprimem o “movimento” como metodologia empírica: os contemporâneos Elias (1897-1990) e 

Braudel (1902-1985). De ambos, extraímos a noção de que os “eventos” cotidianos só podem revelar 

verdades parciais quando analisados no tempo curto. Assim, concordam com a “longa duração” como 

medida que situa os eventos no movimento da história (PEREIRA, 2010). As formas de 

interdependência e poder, mundializadas enquanto “processo civilizador” ocidental (ELIAS, 1993) 

conformarão “economias-mundo” cada vez mais estreitas no tempo e ampliadas no espaço 

(BRAUDEL, 1987). Segundo Elias (2011, p.15): 

 
[...] o processo específico de “crescimento” psicológico nas sociedades ocidentais, 
que com tanta frequência ocupa a mente de psicólogos e pedagogos modernos, nada 
mais é do que o processo civilizador individual a que todos os jovens, como 
resultado de um processo civilizador social operante durante muitos séculos, são 
automaticamente submetidos desde a mais tenra infância, em maior ou menor grau e 
com maior ou menor sucesso. A psicogênese do que constitui o adulto na sociedade 
civilizada não pode, por isso mesmo, ser compreendida se estudada 
independentemente da sociogênese de nossa “civilização”. Por efeito de uma “lei 
sociogenética” básica, o indivíduo, em sua curta história, passa mais uma vez por 
alguns dos processos que a sociedade experimentou em sua longa história. 

 

 Como se observa, Elias retrocede na história para compreender o movimento relacional entre 

indivíduo e sociedade até atingir sua formalização institucional maior, o Estado. O método aparece nas 
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indagações subsequentes, quando indica ser indispensável o conhecimento “da gênese de cada 

formação histórica”. Para o autor, “atitudes humanas” sedimentadas em “instituições sociais” se 

desenvolveram em alguma época e, por isso, os sistemas de pensamento não devem se pautar em 

abstrações que isolam os eventos de seu fluxo histórico. Explicações simplificadas nos privam “de seu 

caráter de movimento e processo, e tentam compreendê-los [os eventos] como se fossem formações 

estáticas, sem considerar como surgiram e como mudaram” (idem). 

 No autor, o Estado aparece como o resultado subjacente da “monopolização do exercício da 

força física e do tributo” (idem, p.17): “[...] com esta monopolização da violência física como ponto de 

inserção de grande número de interconexões sociais, são radicalmente mudados todo o aparelho que 

modela o indivíduo, o modo de operação das exigências e proibições sociais que moldam a 

constituição social”. Expressa-se, assim, a proposta dialética de relacionar permanentemente as 

mudanças na estrutura da sociedade com as mudanças na estrutura do comportamento – um 

“movimento” entre Freud (op.cit.) e a empiria histórica do tempo. 

Encontramos semelhanças e singularidades no tratamento da questão temporal em Braudel 

(1987). Diante da fragilidade da história oficial e da geopolítica clássica, o autor compreende a 

“geohistória” como a representação de uma visão “ampliada de sociedade”, que expõe a 

complexificação de suas “múltiplas manifestações” (RIBEIRO, 2016, p.40). Num entrelaçamento 

contínuo e interdependente entre a economia, o social e o espaço, mas também avançando na 

complexificação temporal, o francês apresentará esse processo empírico vinculado à espacialização da 

história. Segundo Ribeiro (2016, p.50): 

 
Braudel oferece o tempo histórico em sua pluralidade e totalidade. Sim, a história é 
também meio geográfico e sociedade, e não apenas política e biografia. Seu devir 
não é teleológico e unitemporal, mas ritmado segundo variações climáticas, 
distâncias, barreiras naturais, crescimento demográfico, epidemias, alimentação, 
códigos civilizacionais... Tudo isso impõe a necessidade de apreensão do processo 
histórico como uma combinação de mudança e permanência, velocidade e lentidão, 
evento e estrutura. Ao “desacelerar” a história, Braudel desestrutura o passado, 
descerrando-o de seu aspecto progressivo, linear e monolítico. Neste movimento, ao 
entrar em cena a geografia, a “dialética da duração” ganha consistência, já que a 
incorporação de espaços variados revelaria uma gama de tempos e de histórias, 
expostos para quem quisesse ver na apreensão do processo histórico em escala 
mundial. 

 

De acordo com Rojas (2010), em Braudel o movimento é o fundamento do processo histórico. 

No entanto, como estrutura do ser social, o ritmo histórico cotidiano não é tão facilmente modificado. 

Logo, a questão individual, expressa pelo escalonamento das “estruturas do cotidiano”, recebe atenção 

no esteio dos “jogos de troca” da economia de mercado e no “tempo do mundo” (das mudanças entre a 

civilização, as infraestruturas de mercados de longas distâncias e a geografia). Em estruturações 

temporais específicas, uma multiplicidade de processos sócio-históricos se manifesta superando, 
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muitas vezes, o tempo geracional do indivíduo – como no caso de migrações, impérios, línguas, 

escravidão.  

Assim, a longa duração expõe a lenta estruturação geográfica e institucional dos conflitos e 

criações humanas, servindo não como fuga à realidade corrente, mas como valioso artifício empírico: 

“um recuo para captar com mais lucidez de sentido o peso da história no presente” (RIBEIRO, 2016, 

p.88). Diante da dilatação da mirada, aspectos conjunturais e eventuais são melhor compreendidos por 

aquilo que permanece no “movimento” como estruturante: a história, portanto, “não é a ciência do 

passado nem a que transcreve documentos, mas sim a que explica as temporalidades dos fenômenos e 

suas relações uns com os outros” (idem, p.86). 

A “interdependência” social, nos termos de Elias, ou a temporalidade “geohistórica” da 

“economia-mundo”, de Braudel, aparecem sob a história da expansividade econômica das dinâmicas 

de “poder” e do “capital”. O desenvolvimento de feudos, depois das cidades, entre o nomadismo e a 

estrutura comunal, envolveu progressivamente a necessidade de criação de “recursos, regras e 

organizações destinadas a garantir a dominação interna e as fronteiras externas desses novos 

agrupamentos humanos” (FIORI, 2014, p.20). No entanto, a capacidade organizativa, como ressalta 

Fiori, é posta em movimento regular por mais recursos, obtidos, agora, por meio da colonização e da 

pilhagem, da “tributação dos súditos, ou das novas populações conquistadas e submetidas” (idem). A 

expansividade dos laços de poder em conflito, entre a produção de excedentes e o aparecimento das 

“moedas públicas”, faz surgir os primeiros Estados ocidentais e as economias nacionais europeias, 

culminando lentamente em novos saltos até o “sistema interestatal, onde se forjaram as bases do 

capital e do capitalismo europeu” (idem, p.24). O jogo de conquista exige a sobrevivência do outro 

como forma de extração de valor para a efetivação de poder e a guerra representará a medição material 

desse limite. 

Para adentramos no problema temporal da austeridade fiscal enquanto “conjuntura” da 

dinâmica de poder do sistema financeiro mundial, sublinhamos que a “assim chamada acumulação 

primitiva”, assinalada por Marx (2017) e cara à forma específica do desenvolvimento brasileiro, é 

produto contínuo da relação econômica entre os “senhores da guerra” e os “senhores do dinheiro”. 

Uma dinâmica centralizada na institucionalidade estatal que conduz  a geocultura da austeridade entre 

frações de classes internacionais e subnacionais. 

 

2. AUSTERIDADE CONJUNTURAL 

Se compreendemos a expressão “austeridade fiscal” (DWECK et al, 2020) dotada de validade 

histórica, faz-se necessário situá-la conjunturalmente. Em meados do século XX, impõe-se uma nova 

ordem na geopolítica global. Tal resultado é o desdobramento dos jogos de guerra e de troca firmados 

nos acordos de Bretton Woods (1944) e no fim da Segunda-Guerra (1939-1945). A reorientação do 
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“processo civilizador” estaria agora ancorada no poderio estadunidense sobre o resto do mundo. A 

efetivação passava pela capacidade militar e a conquista territorial, mas também pela exigência 

monetária de um câmbio fixo e ajustado, balizado no dólar, como lastro de reserva internacional do 

ouro – o chamado “padrão dólar-ouro”. 

Com a garantia de dois terços das reservas metálicas, Farhi e Cintra (2009) enfatizam que os 

EUA passam a monopolizar uma imensa capacidade reguladora sobre as outras nações, uma vez que 

ofereciam liquidez às trocas econômicas subsequentes, principalmente na reconstrução dos países 

aliados na guerra – como durante o Plano Marshall (1948-1952). A “interdependência” da estratégia 

foi crucial para estimular o crescimento econômico da Europa, com níveis recordes a partir dos 

empréstimos, ao passo que reforçava a legitimidade e a submissão à moeda norte-americana pela 

contração de dívidas externas. Além da Europa, a dinâmica expandiu-se pela Ásia e pelo Atlântico 

Sul, solidificando o dólar como a metria da realização do “valor” nas trocas mundiais.  

Com a regulação ajustada e a implementação de órgãos multilaterais (ONU, FMI, BM, etc.)1, 

afirma-se que os trinta anos do pós-guerra foram a “Era de ouro do capitalismo” (HOBSBAWM, 

1995), deslindando uma agenda de acesso ao consumo, de recorte keynesiano, e de competição com a 

ética comunista. Paulatinamente, porém, a supremacia da socialdemocracia norte-americana se vê 

contestada. Com o avanço da seguridade social, das leis trabalhistas e da democratização civil, o 

Estado de Bem-Estar Social faz crescer, internamente, legítimas reivindicações de caráter de classe, 

étnicas, raciais, feministas, ecológicas e antiguerra. Externamente, na medida em que os países aliados 

e subjugados se recuperavam do pós-guerra, reivindicam a sua soberania militar e política, mas 

também monetária, buscando reestabelecer a centralidade do ouro (SERRANO, 2002). 

O dilema por “poder” desperta, então, uma questão fiduciária sem precedentes. No ano de 

1971, o presidente dos EUA, Richard Nixon, pôs fim ao padrão dólar-ouro, ganhando respaldo do FMI 

já em 1973. Tal medida cria um sistema “flutuante” para a economia monetária, acabando com o lastro 

universal e com o modelo de regulação do juro e do câmbio. Depois de um período instável, a 

capacidade de mando e decisão estadunidense aumenta ainda mais (FARHI e CINTRA, 2009).  

Com o controle das reservas e a capacidade de emissão da moeda soberana pelo tesouro norte-

americano, o movimento de desregulação significou a radicalidade do conservadorismo contra os 

avanços distributivos dos anos de bem-estar. De um lado, os apologetas do “livre-mercado”; de outro, 

a proliferação “anárquica” da pós-modernidade americana. Ambos se encontravam na 

“desestruturação” e no “questionamento radical dos fundamentos de toda a racionalidade moderna”, 

desmontando, no plano sociopolítico, “as referências ideológicas que organizaram todos os projetos e 

                                                      
1 Fundações: Fundo Monetário Internacional (1944), Banco Mundial (1944) e Organizações das Nações Unidas 
(1945). 
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lutas coletivas nos dois últimos séculos” (FIORI, 1993, p.387). A iniciativa pela reconstrução do 

liberalismo torna-se, então, um reinvestimento do Estado norte-americano. 

De modo mais amplo, além do cenário de experimentação monetária, criam-se diretrizes para 

a positivação discursiva da ofensiva neo-liberal. A virulência pode ser resumida, entre tantos aspectos, 

nos seguintes pontos2: i) atrair o empresariado no financiamento internacional do ideário liberal; ii) 

promover redes de financiamento e premiação de acadêmicos convenientes ao liberalismo; iii) 

desenvolver novo corpo de publicitários dos valores empresariais; iv) agir sobre a assimetria do 

emprego docente entre liberais e críticos; v) criar escolas tipo business school; vi) coibir a crítica na 

comunicação de massas; vii) aumentar anúncios pagos em periódicos como forma de enaltecer a 

lógica de mercado; viii) reestimular os embates com arenas negligenciadas, como a “doutrina 

marxista”; ix) inferir nos judiciários com “mentalidade ativista” pelos direitos humanos; x) cooptar o 

peso dos acionistas de mercado para ações políticas; e xi) garantir culturalmente a defesa da liberdade 

da propriedade privada (BRAGA, 2016). 

Na dimensão “ampliada” do Estado, organizada entre sociedade civil e política, a coesão neo-

liberal para o fiscalismo ganharia formatação evidente na expressão “consenso de Washington”. 

Cunhada pelo economista John Williamson (1990), traduziu a condensação das políticas econômicas e 

administrativas que eram hegemônicas nos circuitos das agências multilaterais, da política externa e 

dos bancos internacionais (FIORI, 1992). Diante da insolvência de dívidas externas latino-americanas, 

os programas transformavam os débitos em pacotes de “condicionalidades explícitas” através do 

Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, barganhando a readmissão dos países com 

problemas na balança de pagamento no sistema financeiro internacional (idem).  

 
O que chama atenção na nova ideologia econômica não é o seu conteúdo, 
extremamente simples e pouco inovador, é a rapidez com que se transformou em 
receituário, posto à disposição em qualquer documento burocrático ou editorial da 
grande imprensa, em versão única [...] De tal forma que, como não poderia deixar de 
ser, também no Brasil, desde a segunda metade dos anos 80, se transformou para 
nossas elites econômicas, políticas e intelectuais em um novo e verdadeiro “elixir da 
felicidade”, capaz de tirar o País de sua prolongada estagflação (FIORI, 1992, 
p.103). 

 

Provenientes do sucesso ideológico da Escola Austríaca e da Escola de Chicago de economia 

– incorporadas por governos como o chileno, do general Pinochet (1973-1990), da primeira-ministra 

britânica, Thatcher (1979-1990), e do presidente dos EUA, Reagan (1981-1989) –, o “consenso” 

definia as diretrizes de governança a serem globalmente exportadas a partir de uma rede de “institutos 

                                                      
2 Paradigma referenciado no “Memorando confidencial: ataque ao sistema americano de livre empresa”, e é 
datado em 23 de agosto de 1971 e endereçado a Sr. Eugene B. Sydnor Jr., da Câmara de Comércio dos Estados 
Unidos por Lewis F. Powell – futuro juiz da suprema corte dos EUA (BRAGA, 2016).  
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liberais” e think-tanks e aplicadas pelas agências multilaterais em “parcerias” com as instituições de 

Estados periféricos. 

A “doutrina do choque”, como cunhou Klein (2008), diz respeito à propagação midiática desse 

consenso combinada com uma carga moral que simplifica a economia em torno do “do “sacrifício”. 

Como enfatiza Rossi (2020, p.14), é uma forma retórica para impor contrarreformas às conquistas 

sociais seculares, diminuindo a participação do Estado na planificação e na seguridade do trabalho, por 

exemplo. “Muito usada no debate público, sustenta que um aperto fiscal leva ao crescimento uma vez 

que melhora a confiança dos agentes econômicos”. Essa violência programática será mais efetiva a 

partir da década de 1990, alcançando novos marcos após a queda da URSS. É o que ocorre em nosso 

país após a “década perdida”, reificando-se no privatismo dos anos seguintes à Constituinte de 1988.  

No Brasil, nas décadas seguintes, não obstante a liquidação da dívida externa durante os 

governos do Partido do Trabalhadores (2003-2016), a taxa de inflação controlada e um setor bancário 

resiliente (DE PAULA, 2021), aceleram-se, após o golpe de 2016, as transferências de valor 

internacionalmente, a perpetuação da concentração de riquezas e o desmanche das capacidades estatais 

instaladas.  

Aspectos diretos da vitória do “terrorismo fiscal” (ROSSI, op.cit.), como geocultura de classe, 

estão explícitos na recente “rodada” de espoliação que se combina com as proposições do “consenso” 

dos anos 1990. Em um curtíssimo espaço de tempo, promovido por escândalos de lawfare (VALIM, 

2017), formalizaram-se: a Emenda Constitucional nº95, a PEC do “Teto de Gastos” de 2016, que 

congelou constitucionalmente o investimento em educação e saúde por vinte anos (Governo Temer); a 

Reforma Trabalhista contra a seguridade do emprego, de 2017 (Governo Temer); a Reforma da 

Previdência, de 2019 (Governo Bolsonaro), que aumenta o tempo e a idade de contribuição; a 

“independência” legal da presidência do Banco Central, colocando-o à margem do controle público e 

sob a captura da política monetária pelo setor financeiro privado; a dolarização da economia nacional, 

com a abertura de conta corrente em moeda estrangeira; o desmonte de diversas empresas públicas, 

como parcelas da Petrobrás e de refinarias; o aumento do índice de Gini e da concentração de renda 

(IBGE, 2021); o congelamento de salários de servidores públicos por 15 anos; o aumento do setor 

primário na composição do PIB; os recordes sucessivos de informalização do emprego nacional 

(PNAD-IBGE, 2020), dada a flexibilização do mercado de trabalho, incluindo contratos temporários, 

intermitência e aumento de jornada para 12hs; etc. 

Diante do quadro que se forma conjunturalmente, abordaremos a questão de longa duração do 

“subproletariado” (SINGER, 1981) como contingente decisivo do processo civilizador nacional. Como 

indica Braga (2020, p.2), o conflito entre o capital e o trabalho se assume “como um processo 

evolvente, desenrolando-se em escala internacional” nos últimos séculos. 
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3. SUBPROLETARIADO E ESTRUTURA DE CLASSE 

A partir da contribuição da história social do trabalho e da cidadania, como em Carvalho 

(2003), é possível traçar aspectos prévios à estruturação de classe no Brasil sob os câmbios da 

modernização urbano-industrial e do que se convencionou denominar desenvolvimentismo. De acordo 

com Braga (2020, p.5), o “padrão fordista do sindicalismo”, sob uma mirada de longa duração, acabou 

por representar uma forma histórica limitada, inserida nos anos de Bem-Estar. Portanto, como aponta, 

não deve ser interpretado “como política econômica por excelência das classes subalternas”. É a partir 

de tais ponderações que daremos centralidade à permanência “subproletária” (SINGER, 1981). 

Essa questão perpassa teoricamente o que Thompson (2020) denominou “formação de classe” 

e busca elucidar aspectos libidinais de identificação e associação culturais possíveis, avançando sob a 

“estruturação da classe” meramente econômica. A questão entre estrutura e identificação de classe, 

portanto, não se trata de fenômeno imediato, mas permeado pelas temporalidades da exploração, pela 

comunicação/informação e pelas imposições de insegurança, de informalidade e de precariedade, 

expressas nas normas do trabalho capitalista (BRAGA, 2020). 

Para demonstrar o quadro genérico do emprego precário trinta anos após a escravização 

brasileira de Estado, e anteriormente ao trabalhismo varguista, retornamos aos dados do censo de 

1920. A tabela a seguir aponta a “população segundo a ocupação”: 

 

Tabela 1 

 
FONTE: CARVALHO, 2003. 

 

Dos 30,6 milhões de habitantes, entre ex-escravizados, imigrantes europeus, árabes, orientais e 

residentes luso-brasileiros, apenas 9,1 milhões tinha ocupação relativamente conhecida, sendo 70,2% 
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em atividades do setor primário. No entanto, 2/3 da população é caracterizada como “sem profissão”, 

aproximadamente 21 milhões de pessoas. Se excluirmos a população economicamente não-ativa, 

encontraríamos um contingente expressivo de pessoas em condição de trabalho subsistente, servil e 

análogo à escravidão, em sua maioria pessoas negras e mulheres. Essa especificidade nacional, que vai 

se construindo entre a tardia modernização e o conservadorismo estrutural, significará a manutenção 

de variados fatores para o novo sentido da acumulação urbano-industrial sobre a força de trabalho. 

Em “Dominação e desigualdade”, escrito após o “Plano de Metas” (1956-1962), o “milagre 

econômico” e os PNDs, Paul Singer (1981) procurou quantificar a repartição de renda e a estrutura de 

classe dos “empregados” nacionais a partir de uma minuciosa análise de séries históricas censitárias e 

das PNADs de 1973 a 1976. Sob uma lente marxiana, aponta que a categoria “empregados” é definida 

apenas em termos jurídicos, mas deve-se levar em consideração que, entre os assalariados de 

empresas, órgãos públicos e famílias, há uma distinção de classe de pelo menos três grupos: 

“burguesia gerencial”; “proletariado”; e “subproletariado”.  

O que se compreende por “burguesia gerencial” é a forma de emprego que assume capacidade 

de decisão, geralmente em altos cargos em empresas privadas ou no controle da burocracia estatal. 

Sob dinâmica monopolista, constituem-se como os “funcionários do capital”, entre: planejadores, 

técnicos, engenheiros, executivos de vendas, cientistas e outros associados à “tecnoestrutura”. Sob a 

direção dessa classe, há possibilidades efetivas para a formulação de críticas teóricas e práxis 

combativas para um desenvolvimento mais horizontal e reformista. Mas, também, é onde se manifesta 

a “positivação” da educação por e para o “poder”, em que se almeja alçar nova posição material e de 

classe na direção capitalista. 

Singer (1981, p.83) define o “proletariado” nacional composto por assalariados sem poder de 

decisão direto. Isto é, os que realizam trabalho manual em empresas capitalistas e órgãos públicos, 

mas que ainda “possuem condições econômicas e sociais mínimas para poder se engajar em lutas 

reivindicatórias, atividade sindical e partidária, etc.”.   

O autor aponta, também, para a categoria “subproletariado”, que recai sobre parcelas menos 

qualificadas e pior remuneradas, não logrando “tempo” hábil para a organização em atividades não 

pagas, assim como constantemente ameaçadas à pressão do desemprego. Em termos gerais, Singer 

está falando das ocupações daqueles “destituídos das condições mínimas de participação na luta de 

classe” (idem).  

 
Como características do subproletariado, foram consideradas as [ocupações] da 
construção civil, na qual predominam trabalhadores pouco qualificados e de 
emprego precário, as da prestação de serviços, na qual a maioria é constituída por 
empregados domésticos e dos serviços de alimentação e outras ocupações e 
ocupações mal-definidas e não declaradas, (SINGER, 1981, p.85, grifos do autor).  
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Inclui-se, ainda, ascensoristas, porteiros, vigias e serventes, trabalhadores braçais sem 

especificação, ambulantes, etc. Predominam como “subproletariado” atividades com remuneração 

abaixo de 2 salários mínimos (SM); no “proletariado”, atividades entre 2 a 5 SM; e, nas classes 

“gerenciais”, acima de 5 SM. Na tabela a seguir, “Evolução do Proletariado Brasileiro 1960-1976”, 

Singer chega à seguinte quantificação: 

 

Tabela 2 

 
FONTE: SINGER, 1981. 

 

Como mostra a tabela, para o ano de 1976, as ocupações subproletárias serão constituídas por 

62,9% da população economicamente ativa (PEA), incluindo os “assalariados”, os “autônomos” e os 

“não-remunerados”. Deve-se alertar que o dado se refere a período posterior ao “milagre econômico” 

(1968-1973) com acentuada formalização do emprego urbano, ainda que com reajuste do SM abaixo 

da inflação. Em décadas anteriores, a média desse contingente, mesmo sob grandes programas 

industrializantes, como o Plano de Metas, era de 84,1%, em 1960, e de 82,5%, em 1970. O 

“proletariado propriamente dito” constituirá, em período excepcional de formalização no século XX, a 

marca de 37,1%, em 1976 – conformando a base material das disputas trabalhistas urbanas 

subsequentes. 
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Em “Os sentidos do lulismo”, André Singer (2012, p.17) retoma a análise dessa estrutura de 

classe numa mirada de longo prazo, afirmando que o “aspecto interessante da contradição brasileira é 

que a ‘grande massa’ empobrecida abria e fechava simultaneamente as perspectivas de 

desenvolvimento autônomo do país”. A interdependência com a economia e a política se daria na 

formação de um mercado interno em potencial, no entanto, a dinâmica de subalternização de classe 

manteve o padrão de consumo tão baixo que impediu esta realização: 

 
A miséria anulava a possibilidade de surgir um setor industrial voltado para o 
mercado interno. Sem ter emprego, a massa miserável tornava-se uma espécie de 
“sobrepopulação trabalhadora superempobrecida permanente”. Seria necessário 
elevar as condições de existência das camadas mais pobres, superando a “situação de 
miserabilidade da grande massa da população do país, que deriva em última 
instância da natureza de nossa formação histórica”, para iniciar um círculo virtuoso, 
pensava Caio Prado. Ao fazê-lo, o mercado interno ampliado estimularia a criação 
de investimentos e empregos, rompendo finalmente o círculo vicioso anterior 
(SINGER, 2012, p.17-18). 

 

Passando pelas reflexões sobre o “setor inorgânico” e a “massa marginal” no Brasil entre as 

décadas de 1930 e 1970, o autor afirma que “continuava de pé” “a contradição fundamental, quando 

Lula tomou posse, em 1º de janeiro de 2003” (idem), mantendo-se a desigual estrutura de classe dos 

períodos anteriores. Tal constatação contribuiu com o fim das teorias que defendiam ser incompatíveis 

crescimento econômico e aumento da desigualdade. Conforme Maria da Conceição Tavares (1998), 

essa combinação seria um aspecto fundante do “estilo” do subdesenvolvimento, em que é preciso não 

apenas olhar o crescimento econômico, mas todo o conjunto da estrutura produtiva – como o fator 

tecnológico da produção e do emprego e o mercado de capitais. O “setor capitalista” nacional-

associado conseguiria, em períodos de crescimento e maior formalização do trabalho, aumentar a 

distância da base da distribuição de renda, depreciando o valor real do SM e os parâmetros da 

seguridade social.  

A superação da “dualidade” entre setor dinâmico e atrasado é postulada por Francisco de 

Oliveira ([1972] 2013), demonstrando historicamente que, ademais de uma falha enquanto cópia do 

“modelo” dos países desenvolvidos, o subproletariado se constituía como forma geohistórica de 

exploração transposta para o trabalho urbano informal – superando a concepção passiva da categoria 

de “exército industrial de reserva” como “marginal”, elaborada anos antes por Cardoso (1970). 

Segundo Singer (2012), essa é uma “chave” para entendermos o processo político brasileiro, aqui 

compreendido como aspecto de permanência da luta de classes. As notas a seguir buscam apenas dar 

continuidade à problematização a partir de uma duração mais “curta”: o quadro desse contingente em 

meio a um ciclo de “austeridade fiscal” neoliberal na entrada da pandemia da covid-19, em março de 

2020. 
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4. URGÊNCIA, AUXÍLIO EMERGENCIAL E CRISE ECONÔMICO-SANITÁRIA 

Seguindo as contribuições de De Paula (2021) e Trovão (2020), entre 2003 e 2015 se 

observam importantes resultados positivos para a base da renda nacional, através de políticas de 

consumo. Entretanto, segundo Trovão, (2020, p.3), há, a partir de 2015, um movimento rápido de 

reversão dessa tendência e que resultará nas reformas da previdência e do trabalho: 

 
Até a crise iniciada em 2015, o que se observava era uma tendência de queda da 
desigualdade de renda mensurada pelo índice de Gini para o rendimento domiciliar 
per capita. O debate a respeito da redução da concentração de renda, nesse período, 
aponta para os efeitos significativos das políticas públicas sociais e de renda, além 
do comportamento favorável do mercado de trabalho em que se observou uma 
redução do desemprego e um aumento da formalização dos contratos de trabalho. 
Dentre essas políticas, destacaram-se a ampliação, em extensão e volume, dos 
recursos do Programa Bolsa Família (PBF), do Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada (BPC-LOAS), cujo piso é o salário mínimo, da aposentadoria rural, 
além do papel central que desempenhou a política de valorização real do salário 
mínimo que possibilitou a expansão dos salários da base da pirâmide de distribuição 
de renda e ampliou o piso das aposentadorias e pensões do INSS. 

A partir de 2015, observou-se uma reversão da tendência de queda da 
desigualdade. Entre 2016 e 2018, o índice de Gini para o rendimento domiciliar per 
capita captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua anual 
(PNADC) passou a crescer, indicando um aumento da concentração de renda total. 

 

Em 2020, segundo dados da PNAD Contínua do 1º trimestre, a composição da PEA era a 

seguinte: 
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Tabela 3 

 
FONTE: PNADC, IBGE, 2020. 

 

 Identifica-se que, para o período, nos constituíamos por 210,4 milhões de cidadãos, entre os 

quais: 172,3 milhões em idade considerada apta ao trabalho, 105,0 milhões constituintes da “força de 

trabalho” (FT), 92,2 milhões como FT “ocupada” e 12,8 milhões FT “desocupada”. A população 

“fora” da FT era então de 67,2 milhões de pessoas. Dentro da FT “ocupada”, considera-se os 

empregadores, os empregados e aqueles que exercem atividades por “conta própria”. Assim, os 

indicadores básicos entre “nível de ocupação” e “desocupação” eram, respectivamente, de 87,8% e de 

12,2%.  

Assim como Singer (1981), Trovão (2020a) demonstrou ser preciso desagregar a taxa de 

ocupação/desocupação, tomando como princípio a heterogeneidade das formas de contrato de 

emprego, assim como as diferentes formas de metria desses dados. Tal movimento crítico 
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problematiza a mensuração das distintas subutilizações, como: i) subocupação e/ou trabalho precário; 

ii) trabalho voluntário em tempo parcial; iii) desalento e/ou aposentadoria precoce; e iv) trabalho 

clandestino (TROVÃO, 2020a). Como se pode observar a seguir, distingue também as formas de 

ocupação: 

 

Tabela 4 

 
FONTE: TROVÃO, 2020a. 

  

A tabela acima não explicita, exatamente, um quadro de desigualdade. Inicialmente, o que se 

pode constar é ainda uma porcentagem razoável de contratos de emprego com o respaldo legal da CLT 

(Consolidação das Leis de Trabalho). No entanto, após a reforma trabalhista, que flexibilizou 

parâmetros de demissão e contratação, aponta-se que 52,4% não possuíam respaldo legal com o 

empregador – ainda que uma parcela pequena desse contingente seja constituída por empregadores. A 

parcela que se destaca é a “conta própria”, materializada, em sua maioria, nos empregos precários de 

plataformas internacionais de logística, no mercado de varejo/tele-atendimento e nos pequenos 

serviços urbanos, como os cadastrados como “microempreendedores individuais” – MEI. Se olharmos 

a composição da FT pela faixa de SM, podemos nos aproximar da estrutura de classe que destacava 

Paul Singer: 
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Tabela 5 

 
FONTE: TROVÃO, 2020a. 

 

Ainda que não se deva relacionar a “classe” estritamente com a renda, destaca-se que a faixa 

composta até 2 SM é igual a 72,1% da FT ocupada ou, mais precisamente, 64,8 milhões de pessoas, 

em 2020. Uma proporção que se assemelha à exclusão refletida no Censo de 1920 e, posteriormente, 

em 1976, sob um recorte de cem anos. É sob essa estruturação de longa duração, afetada pelo ciclo de 

contrarreformas austeras, que têm se formulado os programas de transferência de renda. Diante da 

pandemia da covid-19 e o quadro de isolamento social necessário, formou-se um consenso econômico 

para a atuação do Estado como único ente capaz de promover algum respaldo à sobrevivência desse 

contingente e do mercado interno.  

Em março de 2020, o Congresso Nacional havia decretado estado de calamidade pública 

(Decreto Legislativo no.6, de 20/03/2020), o que permitiu descumprir no ano de 2020 as metas fiscais 

do “teto de gastos” (DE PAULA, 2021). A pressão popular logrou num primeiro momento a Medida 

Provisória nº937, de 2 de abril de 2020, destinando R$ 98,2 bilhões para o pagamento de três parcelas 

de R$ 600,00 (meio salário mínimo) ao que se estimava ser um setor informal de 51,4 milhões de 

beneficiários. Vinte e dois dias depois, nova Medida Provisória nº956 aumentou o repasse em R$ 25,2 

bilhões, somando R$ 123 bilhões. As condicionalidades do auxílio estão bem sintetizadas por Trovão 

(2020, p.21-22) na passagem abaixo: 
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A Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, oriunda da MP no 937, prevê que os 
potenciais beneficiários, para receberem o auxílio, devem: 1) ser maiores de 18 
(dezoito) anos de idade, salvo no caso de mães adolescentes; 2) não ter emprego 
formal ativo; 3) não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial ou 
beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda 
federal, com exceção do PBF; 4) ter renda familiar mensal per capita de até 1/2 
salário-mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos; 4) não ter 
recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018; e 5) 
exercer atividade na condição de MEI ou contribuir individualmente para o Regime 
Geral de Previdência Social ou ser trabalhador informal, inscrito no CadÚnico. 

Ademais, o recebimento do auxílio emergencial fica limitado a dois 
membros da mesma família e substitui o benefício do Bolsa Família, nas situações 
em que for mais vantajoso para beneficiário. No caso das mulheres provedoras de 
família monoparental, o auxílio será de R$1.200,00. 

 

Após a prorrogação de três para cinco parcelas, a Medida Provisória no.1000 estabelecia um 

auxílio com 4 parcelas de R$ 300,00 até dezembro de 2020. De início, a Medida Provisória 936/20, de 

01 de abril de 2020, instituía o “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” que 

autorizou os empregadores, temporariamente, a “reduzir salários e jornadas ou suspender contratos de 

trabalho (até 60 dias), com direito a estabilidade temporária do empregado e recebimento de benefício 

emergencial pago pelo governo brasileiro” (DE PAULA, 2021, p.15). As reduções de salário e jornada 

acordadas poderiam ser de 25%, 50%, 75% ou 100% a depender de acordo individual ou coletivo.  

Essa postura contra-cíclica, ainda que de caráter nivelador pela pobreza (TROVÃO, 2020), 

evidenciava a falácia da austeridade fiscal. Como resume De Paula (2021, p.15): 

 
[...] foram realizadas despesas do governo federal para enfrentamento da crise do 
Covid-19 no valor total de R$ 415 bilhões em 2020, sendo que a maior parte, R$ 
230 bilhões (55,4% do total), relativa ao auxílio emergencial de proteção a pessoas 
vulneráveis, de longe o programa de maior magnitude, seguido do auxílio financeiro 
aos estados e munícipios (18,9%), enfrentamento da emergência de saúde pública 
(10,6%), além do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda 
(8,1%). Já a integralização por parte do Tesouro Nacional de contas dos fundos 
garantidores de crédito (FGI e FGO) foi responsável por apenas 4,8% do total de 
recursos, mas foi importante para destravar o crédito corporativo para pequenas e 
médias empresas. 

 

Sanches et al (2021 apud DE PAULA, 2021, p.26) estimaram o efeito multiplicador positivo 

dos programas de transferência de renda que amorteceram a profundidade da recessão em 2020, com 

um gasto equivalente a 4,1% do PIB, o que evitou que a economia caísse entre 8,4% e 14,8%. “Já a 

redução no consumo das famílias poderia ter diminuído entre 11,0% e 14,7% na ausência desse 

benefício, ao invés de sofrer a queda de 6%” (idem), o que sustentou uma taxa de crescimento de -

5,3%, contra uma média, para a América Latina, de -7,7%. 

Como argumenta Rossi (2020), diante do auxílio emergencial, a postura da austeridade fiscal 

se recolocaria com a mesma retórica de sempre: enxugar, privatizar e destituir o Estado de 
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responsabilidade social após gastos “excessivos”. Assim, novas condicionalidades e contrarreformas 

ortodoxas foram impostas à alocação de receita nacional, bloqueando o desenvolvimento 

infraestrutural, o socorro sanitário e o investimento em gastos públicos. Nesses termos, em janeiro de 

2021, o desemprego alcançou 14,7% e o desalento chegou a 5,6% (PNAD, 2021); em fevereiro, a 

inflação atingiu 5,2% e o programa de transferência de renda sofreu um corte agressivo, caindo para 

quatro parcelas de R$250,00, num valor total de R$ 44 bilhões (menos de 20% do ano anterior).  

Até o presente momento, mais de 557.000 pessoas perderam a vida por conta do discurso 

fiscalista austero e da política negacionista conservadora, enquanto desocupados e desalentados 

compõem novo recorde para a série histórica – acompanhados da insegurança alimentar e da inflação 

de custos sobre a cesta básica. Entre 2010 e 2019, os empregos industriais tiveram uma perda de 769,3 

mil postos de trabalho. Não obstante, a “extrema pobreza”, que ocupava índice de 15,9% da população 

em 2001 e que caiu nas décadas petistas para o menor patamar da série histórica, chegando a 4,89% 

em 2015, retorna a 12,08% em 2021 (PNAD, 2021). Um intervalo de apenas seis anos que assinala a 

intensidade da luta de classes e a imposição de poder sobre o assim chamado subproletariado, 

sobretudo após conquistas mínimas via consumo direto. A riqueza nacional segue ainda mais 

concentrada, com o 1% mais rico da população se apropriando de 49,6% de seu total (CREDIT 

SUISSE, 2021). Isto significa um aumento de 2,7 pontos percentuais durante a pandemia, dando ao 

Brasil o título de segundo país mais desigual do planeta (idem). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, procuramos especular a questão temporal como metodologia dos processos 

sociais. Essa posição epistêmica se desvencilha de abordagens que concebem as dinâmicas 

civilizatórias apenas como eventos locais e imediatos. Quando situadas aprioristicamente em uma 

única escala espaço-temporal, encerram-se as possibilidades de compreensão e intervenção críticas 

nesta estruturação complexa. O planejamento público, enquanto uma ciência social aplicada, 

demanda, portanto, o aprofundamento nas hierarquias materiais, temporais e simbólicas de poder que 

se expressam numa multiplicidade institucional. Abandoná-las significa adentrar em ideologias de 

todo tipo. Logo, a postura investigativa orientada para a totalidade em movimento colabora com a 

historiografia daquilo que se apresenta como dotado de validade normativa – como a “austeridade 

fiscal”.  

Não se trata de um fazer científico desinteressado nas urgências do tempo presente, mas sua 

compreensão a partir de interdependências tecidas progressivamente na história. A partir de autores 

como Fiori e Tavares, Elias e Braudel, a história da formação dos Estados é o meio para 

dimensionarmos a dialética entre sujeição e autodeterminação das nações. O monopólio da força e o 

monopólio dos tributos se impõem como instrumentos de “acumulação de poder” e de dominação 
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geopolítica, geoeconômica e geocultural. Uma efetivação de fora para dentro – isto é, entre países –, 

mas também de dentro para dentro, entre classes nacionais. A compreensão sobre o indivíduo e o 

trabalho, portanto, está circunscrita a uma totalidade cada vez mais “sistêmica” (WALLERSTEIN, 

2001). 

A arena secular de disputa entre as mais diversas disciplinas acadêmicas passa pela tentativa 

de coordenar materialmente e intelectualmente as instituições de Estado. A partir de um fazer 

científico idealista ou indiferente, a aguda exploração nacional se constrói e se repõe temporalmente 

em seu sentido concentrador de riquezas mobiliárias, imobiliárias e exportadoras. Na longa duração, o 

subproletariado urbano tem sido a evidente expressão dessa permanência; e a distinção, via retórica 

racial, o expediente de poder para a perpetuação da desigualdade de classe. Conjunturalmente, desde 

1990, a atualização da voracidade liberal tem se mostrado implacável em desmontar os contratos de 

trabalho, os bens públicos e a parcial seguridade social conquistada – mesmo após a Ditadura.  

Na curta duração, tais contradições se expressam via contrarreformas constitucionais, 

instrumentos tributários, privatizações e persecuções políticas. Impõe-se o tempo do lucro, antítese das 

urgências para a reprodução subproletária. O planejamento, por sua vez, se apresenta como mediador 

dessa contradição, na mesma medida em que os limites de programas públicos, como o “auxílio 

emergencial”, serão manifestos na duração e efetividade de tais políticas. Ou seja, o acesso material 

para uma sociedade mais solidária e menos desigual passa pela disputa direta do planejamento 

público, assim como dos monopólios da força e dos tributos na longa duração: uma luta permanente. 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIRRE ROJAS, C. A. Para compreender o século XXI: uma gramática de longa duração. – 
Porto Alegre : EDIPUCRS; Passo Fundo : UPF, 2010. 
 
ALESINA, A. e ARDAGNA, S. Large changes in fiscal policy: taxes versus spending. In Brown, J.R. 
(ed.). Tax Policy and the Economy, vol. 24. Chicago: The University of Chicago Press. 2010. 
 
BLYTH, M. Austeridade: a história de uma ideia perigosa. – São Paulo : Autonomia Literária, 2020. 
 
BOURDIEU, P. O poder simbólico. – 16ª Ed. – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 
 
BRAGA, H. Memorando Powell. IN: Marx e Marxismo. Publicação do Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Marx e Marxismo – v.4, n.7, Niterói: UFF, 2016. 
 
BRAGA, R. Um padrão “thompsoniano” de agitações trabalhistas? Movimentos sociais e rebeliões no 
Sul global. Revista Mundos do Trabalho, Florianópolis, v.12, p.1-18, 2020. E-ISSN: 1984-9222. 
DOI: https://doi.org/10.5007/1984-9222.2020.e71404  
 
BRANDÃO, C. A. Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global. 
Campinas: Editora Unicamp, 2ª. Edição, 2012. 
 



 
 

23 
 

BRAUDEL, F. História e ciências sociais: a longa duração. In: BRAUDEL, F. Escritos sobre a 
história. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
 
BRAUDEL, F. A Dinâmica do Capitalismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. 
 
BRAUDEL, F. Civilização Material, Economia e Capitalismo, Séculos XV-XVIII. Volume II: o 
jogo das trocas. São Paulo: Martins Fontes, 1996a. 
 
BRASIL. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm> 
 
BRASIL. Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm> 
 
BRASIL. Medida Provisória nº 937, de 2 de abril de 2020. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv937.htm> 
 
CARDOSO, F. H.; FALETTO, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Zahar 
Editores. Rio de Janeiro, 1970. 
 
CARVALHO, J. M. Os três povos da república. REVISTA USP, São Paulo, n.59, p. 96-115, 
setembro/novembro, 2003.  
 
CREDIT SUISSE. Global wealth report 2021. Credit Suisse, Research Institute, june 2021. 
 
DE PAULA, L. F. A crise do coronavírus e as políticas contracíclicas no Brasil: uma avaliação. 
Instituto de Economia, UFRJ, Discussion Paper, TD 016-2021. 
 
DWECK, ROSSI e DE OLIVEIRA (org.). Economia pós-pandemia: desmontando os mitos da 
austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil. – São Paulo, SP: 
Autonomia Literária, 2020. 
 
ELIAS, N. O processo civilizador: uma história dos costumes. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 
1v. 
 
ELIAS, N. O processo civilizador: formação do estado e da civilização. 1ª Ed. – Rio de Janeiro: 
Zahar, 1993. 2v. 
 
FAGNANI, E. Política social no Brasil (1964-2002): entre a cidadania e a caridade. – Campinas, 
2005. 
 
FAHRI, M. e CINTRA, M. A. M. A arquitetura do sistema financeiro internacional contemporâneo. 
Revista de Economia Política, v.29, n.3 (115), 2009. 
 
FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: 
Zahar Editores, 1975. 
 
FIORI, J. L. A sonolência da razão. Revista Indicadores Econômicos, Porto Alegre, v.19, 1992. 
 
FIORI, J. L. Sobre a “crise contemporânea”: uma nota perplexa. Síntese Nova Fase, Belo Horizonte, 
v.20, n.62, 1993. 
 



 
 

24 
 

FIORI, J. L. O Poder Global e a Nova Geopolítica das Nações. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2007. 
 
FIORI, J. L. História, estratégia e desenvolvimento: para uma geopolítica do capitalismo. – 1.ed. – 
São Paulo : Boitempo, 2014. 
 
FREUD, S. O mal-estar na civilização. IN: Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: 
Editora Imago, 1974. 
 
GOLDMACHER, M, MATTOS, M. B. e TERRA, P. C. Faces do trabalho: escravizados e livres. 
Niterói: EdUFF, 2010. 
 
GOMES, A. C. A invenção do trabalhismo. – 3.ed. – Rio de Janeiro : Editora FGV, 2005. 
 
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1987. 
 
GRESPAN, J. L. S. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. – 1.ed. – São Paulo : 
Boitempo, 2019. 
 
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do Espírito. – 9. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes : Bragança Paulista : 
Editora Universitária São Francisco, 2014. 
 
HOBSBAWM, E. A Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. – São Paulo : Companhia 
das Letras, 1995. 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2019. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 15 de julho de 2021. 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2020. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 15 de julho de 2021. 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2021. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 22 de julho de 2021. 
 
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-Covid) 2021. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 26 de julho de 2021. 
 
KALECKI, M. Teoria da dinâmica econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da 
economia capitalista. – São Paulo, SP : Editora Nova Cultural Ltda. “Os Economistas”, 1977. 
 
KLEIN, N. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Trad. Vania Cury. Rio de 
Janeiro, Nova Fronteira, 2008. 
 
MAQUIAVEL, N. O príncipe. Porto Alegre: L&PM, 2001. 
 
MARX, K. Para a Crítica da Economia Política. São Paulo: Abril Cultural. (Col. Os Pensadores), 
1978. 
 
MARX, K. O Capital: Crítica da Economia Política, livro I: O processo de produção do capital. 2ª 
Ed., São Paulo: Boitempo, 2017. 
 
NETTO, J. P. Introdução ao estudo do Método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 



 
 

25 
 

 
OLIVEIRA, F. D. Crítica à razão dualista / O ornitorrinco. São Paulo: Boitempo, 2013. 
 
PEREIRA, R. J. Apresentação a Norbert Elias. IN: ELIAS, N. O processo civilizador: uma história 
dos costumes. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 1v. 
 
PERTILLE, J. P. Aufhebung, meta-categoria da lógica hegeliana. Revista Eletrônica Estudos 
Hegelianos, Ano 8, nº15, Dezembro – 2011: 58-66. 
 
POSSAS, M. L. Dinâmica e ciclo econômico em oligopólio. Campinas, Tese de Doutorado, 
UNICAMP, 1983. 
 
RANGEL, I. Dualidade básica da economia brasileira. IN: Obras reunidas. – Rio de Janeiro : 
Contraponto, 2005. 
 
RIBEIRO, G. Fernand Braudel, Geohistória e longa duração: críticas e virtudes de um projeto 
historiográfico. - [1.ed.]. – São Paulo : Annablume, 2016. 
 
SAFATLE, V. A paixão do negativo: Lacan e a dialética. – São Paulo: Editora UNESP, 2006. 
 
SERRANO, F. Do ouro imóvel ao dólar flexível. Economia e Sociedade, Campinas, v. 11, n. 2 (19), 
2002. 
 
SINGER, A. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. – 1ª Ed. – São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. 
 
SINGER, P. Dominação e desigualdade: estrutura de classes e repartição da renda no Brasil. – Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
TAVARES, M. D. C. Ciclo e crise: o movimento recente da industrialização brasileira. Campinas: IE-
UNICAMP, 1998. 
 
TAVARES, M. D. C. A retomada da hegemonia norte-americana. IN: Poder e Dinheiro: uma 
economia política da globalização. Maria da Conceição Tavares e José Luís Fiori (organizadores). 
Petrópolis, RJ : Vozes, - 7ª ed. 2017. 
 
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa, vol.1: a árvore da liberdade. 11.ed. – Rio 
de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2020. 
 
TROVÃO, C. J. B. M. A pandemia da Covid-19 e a desigualdade de renda no Brasil: um olhar 
macrorregional para a proteção social e os auxílios emergenciais. Texto para Discussão. UFRN. 
DEPEC, Natal, n. 004, mai., 2020. 
 
TROVÃO, C. J. B. M. (2020a) Minicurso: Mercado de trabalho em tempos de pandemia. YouTube 
CAECO, UFRN, 2020a. Acessado em 22 de julho de 2020. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=PNyWbDbQQiQ> 
 
VALIM, R. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2017. 
 
WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2001.  


	1. MOVIMENTO POR PODER, GEOHISTÓRIA E PROCESSO CIVILIZADOR
	REFERÊNCIAS

