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PARTE I – Trabalho, desigualdades e lutas sociais



Cap. 1
Crônica de uma crise 

pandêmica anunciada 
e suas implicações para 
o trabalho e os direitos

Reginaldo Ghiraldelli

1.1 Introdução 

A economia não pode parar! Eis o slogan sentenciado e defendido 

por algumas economias capitalistas globais desde que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente, no dia 11 de março 

de 2020, a emergência do novo coronavírus – também denominado 

SARS-CoV-2, causador da covid-19 – como uma pandemia. Esse cenário 

pandêmico, que assola o mundo como um todo, tem provocado altera-

ções substantivas nas relações sociais e econômicas, com consequências 

devastadoras para a humanidade diante do brutal índice de infecções 

e óbitos, especialmente nos países que priorizaram a preservação da 

lucratividade em detrimento da vida.1 É interessante observar que os 

1 De acordo com os dados divulgados e disponibilizados, no dia 14 de junho 
de 2021 o número de casos confirmados no mundo era de 176.040.344, com 
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países mais atingidos pela pandemia, tanto pelo número de casos con-

firmados de covid-19 quanto pelo número de óbitos em decorrência da 

infecção pelo vírus, são aqueles neoliberais ortodoxos por excelência, 

defensores intransigentes de medidas de austeridade, de ajuste fiscal e 

de redução do papel do Estado como ente regulador dos direitos sociais 

da população, como é o caso do Brasil atual. 

O Brasil, país de dimensão continental, dotado de rica diversi-

dade natural e ambiental, estruturou-se a partir de uma significativa 

heterogeneidade socioeconômica e cultural, integrando as economias 

chamadas emergentes e promissoras do século XXI. Mesmo assim, 

esse país complexo mantém indicadores sociais preocupantes no 

que se refere à desigualdade social e à pobreza. Organizado em bases 

federativas, herdeiro de um longo processo de colonização que se 

sustentou em fundamentos escravocratas e em formas de dependên-

cia, o Brasil teve no Estado um ator importante no desenvolvimento 

nacional, na consolidação da industrialização e urbanização do país 

e nas respostas (conquanto sempre limitadas e contingenciadas) às 

condições de pobreza e desigualdade social por meio da implemen-

tação de políticas públicas.

Nesse sentido, o presente texto objetiva compreender a dinâmica 

do mercado de trabalho e sua relação com os direitos sociais, tendo 

como marco temporal as primeiras duas décadas dos anos 2000 e 

os primeiros impactos da pandemia de covid-19 para o mundo do 

trabalho e para a reprodução das desigualdades sociais localizadas na 

periferia do capitalismo. 

um total de 3.805.657 mortes. Sem considerar a subnotificação, os países com 
o maior número de casos confirmados na data da divulgação eram: Estados 
Unidos, com 33.463.779 casos, seguido da Índia, com 29.510.410; na terceira 
posição, vinha o Brasil, com 17.412.766 casos. No que se refere ao número 
de óbitos, na ordem dos países mais afetados, foram registrados no período 
os seguintes quantitativos: 599.796 nos Estados Unidos; 487.401 no Brasil; 
374.305 na Índia; 230.150 no México; 128.168 no Reino Unido e 127.002 na 
Itália. Ou seja, o Brasil ocupava, na referida data, o 3º lugar em número de casos 
confirmados e a 2ª posição em número de óbitos em decorrência da covid-19. 
Disponível em: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.
html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Acesso em: 14 jun. 2021.
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No cenário brasileiro, a pandemia assume proporções devastado-

ras diante de uma crise política que se instaura no interior do governo 

Jair Bolsonaro e de um histórico de desigualdades de diversos matizes. 

Em uma sociedade de capitalismo dependente, patriarcal e racista, 

o novo coronavírus incide de modo diferenciado e desigual entre a 

população. A pandemia adentrou a periferia dos centros urbanos, as 

favelas e as aldeias indígenas, e, ao atingir de maneira mais acentuada 

a população negra, indígena e pobre, revelou o seu caráter classista, 

racista e discriminatório, demonstrando o caráter falacioso do discurso 

propagado de que “todos estão no mesmo barco”. Pelo contrário, ao 

sustentar a premissa de que “a economia não pode parar”, diversos 

segmentos da classe trabalhadora, principalmente os mais espoliados e 

precarizados, são acionados para atender às necessidades sanguinárias 

da acumulação capitalista. Bihr (2020) afirma que, do ponto de vista 

clínico, sanitário e epidemiológico, a concepção de que “todos estão 

no mesmo barco” é uma realidade, pois o novo coronavírus pode 

acometer qualquer indivíduo. Todavia, do ponto de vista sociológico, 

essa afirmação não se sustenta, pois a infecção pelo vírus diz respeito 

às interações humano-sociais e a uma maior ou menor exposição ao 

risco, considerando as desigualdades de classe e as diferenças culturais.

Diante disso, o tempo presente, que entrelaça pari passu uma 

crise sanitária, política, econômica, social, ambiental e humanitária, 

expõe as fissuras de um colapso civilizatório da sociabilidade capita-

lista decorrente da defesa dos interesses econômicos, em que preva-

lece a banalização da vida, a normalização do adoecimento e da morte 

e, consequentemente, a naturalização da barbárie social. 

1.2 Trabalho e direitos: indicadores antecedentes e pós-pandemia 
no Brasil

Para compreender a conjuntura recente, é importante retomar 

marcos que incidiram diretamente no mundo do trabalho e nas res-

postas do Estado frente às necessidades e demandas da população, 

como é o caso das políticas neoliberais adotadas pelo Brasil na década 

de 1990, a partir do ajuste econômico orientado pelo “Consenso de 
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Washington” de 1989. A ofensiva neoliberal desencadeou um movi-

mento de desindustrialização, ao tempo em que promoveu uma maior 

internacionalização do parque produtivo. As medidas de abertura 

comercial, produtiva, financeira e trabalhista aplicadas nos anos 1990 

e a crise do Plano Real2 provocaram índices de desemprego preocu-

pantes no período (POCHMANN, 2016). 

Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), a crescente taxa de desemprego dos anos 1990 teve rever-

são após 2003, seguindo em queda até 2014. Mesmo com a crise de 2008 

em dimensão global, o comportamento do mercado de trabalho brasi-

leiro não teve uma alteração significativa no que diz respeito às taxas de 

desemprego, graças às medidas governamentais anticíclicas. Isso se deu 

especialmente em decorrência de uma política neodesenvolvimentista 

adotada durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) 

e Dilma Rousseff (2011-2016), do Partido dos Trabalhadores (PT). 

O neodesenvolvimentismo, como política de desenvolvimento 

possível nos marcos do capitalismo neoliberal, é descrito por Boito Jr. e 

Berringer (2013) como um programa político do período dos governos 

Lula da Silva e Dilma Rousseff que provocou uma mudança no inte-

rior do bloco no poder. Nesse período, a burguesia interna brasileira 

ascendeu politicamente, apoiando-se inclusive em uma ampla frente 

política que incorporava as classes populares, em prejuízo dos inte-

resses do capital internacional e de seus aliados. Essa frente política, 

representada principalmente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), 

realizou-se permeada de contradições e heterogeneidades, abarcando a 

grande burguesia interna brasileira (força dirigente), setores da classe 

média e do operariado urbano e também outros segmentos sociais, 

como os desempregados, trabalhadores autônomos e camponeses.3 

Para Boito Jr. e Berringer (2013), o programa neodesenvolvi-

mentista buscava o crescimento econômico do capitalismo brasileiro, 

2 Plano de reforma econômica implementado em 1994 com o objetivo de con-
tenção da hiperinflação e estabilização da moeda brasileira. 

3 Em uma abordagem distinta, Singer (2012), ao analisar esse período, marcado por 
contradições, conciliações e alianças com setores da classe dominante, o denomi-
nará de “reformismo fraco”, diante da manutenção de um “pacto conservador”. 
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porém sem romper com os limites do neoliberalismo. Com o objetivo 

de propiciar o crescimento econômico do país, os governos Lula da 

Silva e Dilma Rousseff adotaram algumas medidas, como: i) políticas 

de recuperação do salário mínimo e de transferência de renda, que 

aumentaram o poder aquisitivo das classes mais pauperizadas, estimu-

lando o crescimento do consumo no período; ii) elevação da dotação 

orçamentária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES) para financiamento da taxa de juros subsidiada das grandes 

empresas nacionais; iii) política externa de apoio às grandes empresas 

brasileiras ou instaladas no Brasil para exportação de mercadorias e de 

capitais; e iv) política econômica anticíclica – medidas para manter a 

demanda agregada nos momentos de crise econômica. Nesse sentido é 

que Boito Jr. e Berringer (2013) chamam de neodesenvolvimentismo 

a fase de uma política desenvolvimentista possível dentro dos limites 

de um modelo predatório de capitalismo neoliberal. 

Com isso, o crescimento econômico no período neodesenvol-

vimentista propiciou uma significativa recuperação do emprego, e a 

política de reajuste do salário mínimo aumentou o poder aquisitivo 

da base da pirâmide social-salarial. As condições econômicas e polí-

ticas permitiram conquistas salariais da classe trabalhadora, em con-

traposição ao ocorrido na década de 1990. Além disso, destacam-se 

os investimentos em políticas sociais e programas de transferência de 

renda (KREIN, 2018; POCHMANN, 2016), como é o caso do “Programa 

Bolsa Família” (PBF), destinado às famílias pobres e de baixa renda, e 

o Benefício de Prestação Continuada (BPC), dirigido a idosos acima de 

65 anos em situação de vulnerabilidade e a pessoas com deficiência. 

O PBF e o BPC contribuíram para alterar o quadro de pobreza absoluta 

no Brasil, com destaque para as regiões mais pobres do país, pois muitas 

famílias possuíam apenas essa fonte de renda para a sobrevivência e 

reprodução social. A ampliação dos programas sociais também favore-

ceu a expansão do consumo, o que se tornou um dos pontos da crítica 

à política neodesenvolvimentista dos governos do PT, tendo em vista 

que estimulou uma cidadania direcionada a um padrão massificado de 

consumo, sem abordar questões estruturais que envolvem as profundas 

desigualdades presentes na sociedade brasileira.
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Na primeira década dos anos 2000, conforme análise de Pochmann 

(2016), houve uma evolução da renda per capita ao ritmo médio de 

2,5% ao ano. A recuperação do crescimento econômico se deu espe-

cialmente em decorrência da intervenção do Estado e dos investi-

mentos em políticas sociais e serviços públicos. Ainda nesse período, 

também ocorreu a ampliação do gasto social em relação ao Produto 

Interno Bruto (PIB), o que desencadeou a expansão da renda e do 

emprego, alterando o contexto de pobreza e desigualdade social. 

Ainda de acordo com Pochmann (2016), de 2003 a 2012, o Índice 

de Gini decresceu 17,8% (1,8% ao ano, em média), enquanto a taxa de 

pobreza diminuiu 61,8% (5,5% ao ano, em média). Além disso, entre 

2003 e 2013, cerca de 5 milhões de jovens brasileiros acima de 16 anos 

postergaram a entrada no mercado de trabalho, tendo em vista a possi-

bilidade de ampliação da escolaridade. Segundo Mattos (2016), entre 

2003 e 2014, o PIB exibiu um aumento real de 3,2%, considerando a 

média anual desses 12 anos, o que mostra um percentual superior em 

relação à década 1981-1990, que teve uma média de 2,0%, e aos anos 

1991-2000, cuja média foi de 2,4%. O ano de 2012 registrou um cresci-

mento de apenas 0,9% do PIB, seguido por relativo aumento em 2013 

(incremento de 2,3%); após isso, houve a estagnação de 2014 (com 

crescimento de um ínfimo 0,1%) e o grave recuo de 2015, configurando 

o pior resultado da economia do país desde a década de 1990. 

Moretto (2016) destaca que, na primeira década de 2000, o Brasil 

apresentou um bom desempenho na geração de emprego, que esteve 

associada a uma política de valorização e melhoria do salário mínimo, 

além da ampliação de políticas sociais e de proteção à renda, o que teve 

repercussões favoráveis na condição de vida da população e, consequente-

mente, contribuiu para a redução da pobreza e da desigualdade de renda. 

O crescimento da população ocupada merece destaque no período 

de análise. Com base nos dados do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea), em 2009, o número de ocupados no país atingiu a 

marca de 86,7 milhões de trabalhadores, frente aos 64,3 milhões do 

ano de 1996, o que representou um crescimento de quase 35% ao 

longo do período (IPEA, 2019). 



Crônica de uma crise pandêmica anunciada e suas implicações para o trabalho e os direitos 33

A dinâmica positiva no comportamento do mercado de trabalho 

nesse intervalo de tempo e a ampliação de políticas sociais permitiram 

uma melhoria das condições de vida da população e, ao mesmo tempo, 

influenciaram na entrada mais tardia de jovens no mercado de trabalho. 

Considerando as mudanças na dinâmica demográfica e o crescimento 

da população adulta nas últimas duas décadas, Moretto (2016) destaca 

ter havido um aumento da escolaridade como um todo. Isso significou 

a redução da população ocupada com menos anos de estudo. 

Porém, um problema identificado no período e ainda persistente 

é a informalidade e a alta rotatividade nos postos de trabalho, espe-

cialmente com a chegada da pandemia do novo coronavírus. O que 

se observa é que a informalidade e a rotatividade continuam sendo 

instrumentos de ajuste da força de trabalho adotados pelas empresas, 

especialmente nos momentos de crise e expansão. Por mais que se 

observem ocupações informais e rotatividade laboral como iniciati-

vas dos próprios trabalhadores, segundo os dados do Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), ainda 

prevalecem as rotatividades decorrentes das decisões dos empregado-

res. Isso se intensifica ainda mais após a aprovação da (contra) reforma 

trabalhista (Lei nº 13.467/2017),4 durante o governo de Michel Temer 

(2016-2018), que representou uma profunda erosão no que se refere 

aos direitos sociais e laborais da classe trabalhadora (BRASIL, 2017b). 

No caso das demissões involuntárias, o seguro-desemprego passa a 

ser um direito importante, que permite a trabalhadores e trabalhadoras 

uma garantia de renda no período em que se encontram desemprega-

dos e em busca de nova inserção ocupacional.5 

4 A escolha pela terminologia (contra) reforma se deve à concepção do caráter 
regressivo dessas medidas implementadas pelo Estado brasileiro, pois represen-
tam perdas e redução de direitos sociais para o conjunto da classe trabalhadora. 

5 O seguro-desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido 
pelo art. 7º da Constituição Federal Brasileira (1988), e tem por finalidade prover 
assistência financeira temporária ao trabalhador e à trabalhadora dispensados 
involuntariamente. Embora previsto na Constituição de 1946, foi introduzido 
no Brasil somente no ano de 1986, por intermédio do Decreto-Lei nº 2.284, de 
10 de março de 1986, e regulamentado pelo Decreto nº 92.608, de 30 abril 
de 1986. Após a Constituição de 1988, esse direito passou a integrar o Programa 
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Segundo Moretto (2016), o crescimento da economia na década 

de 2000 levou ao aumento das taxas de emprego formal, o que ense-

jou maior proteção social para a classe trabalhadora. Isso significou 

também o direito de acesso ao seguro-desemprego em caso de desem-

prego involuntário. Ocorreu nesse período uma ampliação do número 

de beneficiários do seguro-desemprego, ao tempo em que crescia 

o emprego formal. Isso se deu em função do aumento da rotativi-

dade nos postos de trabalho, resultante da iniciativa do empregador. 

Nos casos de alta rotatividade, é importante destacar as perdas para 

os(as) trabalhadores(as) ao longo do tempo, pois, no período em que 

recebem o seguro-desemprego, não há contribuição para a previdência 

social, o que possivelmente retardará o seu acesso à aposentadoria. 

Após 2014, a política de desaceleração da economia inaugura uma nova 

fase diante do crescimento do desemprego. A queda na geração de emprego 

formal a partir de 2014 pode ser observada na Figura 1, que também mostra 

a persistência das desigualdades de gênero no mundo do trabalho.

Figura 1: Ocupação formal (por mil habitantes) segundo sexo no 
Brasil (2009-2018)

Fonte: Brasil, [2019]. Elaboração própria.

De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais), até 2014 houve um aumento de empregos formais gerados no 

Brasil, tanto para homens quanto para mulheres (BRASIL, [2021]). 

do Seguro-Desemprego, que tem por objetivo prover assistência financeira 
temporária aos trabalhadores desempregados em virtude de dispensa involun-
tária. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-
desemprego. Acesso em: 2 jun. 2020.

https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-o-seguro-desemprego
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Esse quadro começa a apresentar uma queda a partir de 2015, con-

forme demonstrado na Figura 1. 

A (contra) reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), aprovada 

pelo Congresso Nacional com o objetivo falacioso de “modernizar” as 

relações laborais e contribuir para a geração de empregos, não cumpriu 

as suas promessas. Pelo contrário, após a sua aprovação observa-se 

uma tendência de taxas elevadas de desemprego, além da criação de 

postos de trabalho baseados em contratos terceirizados, temporários, 

intermitentes, precários e informais, ou seja, sem proteção social, o 

que se reflete diretamente no padrão de desigualdade e na condição de 

pobreza da população. Diferentemente do argumento de que a flexibi-

lização geraria mais empregos, a (contra) reforma trabalhista, além de 

reduzir postos de trabalho e corroborar a intensificação dos processos 

de terceirização e precarização, também incide no desfinanciamento 

da previdência social, pois a parcela da população contribuinte é aquela 

inserida em ocupações formais de trabalho. A Figura 2 apresenta as 

taxas de ocupação e desocupação no Brasil no período de 2012 a 2018, 

sinalizando para o cenário que antecede a aprovação da (contra) reforma 

trabalhista e os seus primeiros efeitos para o mundo laboral.

Figura 2: Taxa de ocupação e desocupação no Brasil  
em % (2012-2018)

Fonte: IBGE, [2019]. Elaboração própria.
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Com base nos dados apresentados pelo IBGE, a taxa de desemprego 

retoma uma significativa elevação a partir de 2015, em decorrência da 

recessão e do ajuste econômico implementado no segundo mandato do 

governo de Dilma Rousseff (2015-2016). De acordo com dados do IBGE 

([2019]),6 o índice de desemprego no Brasil no ano de 2004, durante 

o governo Lula, era de 11,5%, tendo apresentado quedas consecutivas 

até 2014. A partir de 2015, esses índices começam a crescer de forma 

substantiva, atingindo seu ápice em 2020, no contexto da pandemia 

de covid-19 que assola o mundo como um todo e que traz impactos 

diretos para o mercado de trabalho. Com base nos indicadores da Pes-

quisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do IBGE, no quarto 

trimestre de 2019 a taxa de ocupação no Brasil era de 55,1%, enquanto 

no mesmo período de 2020 essa taxa era de 48,9%, o que demonstra os 

efeitos em curso da (contra) reforma trabalhista e da pandemia para o 

mercado de trabalho. Ainda conforme os dados divulgados, a taxa de 

desocupação no período correspondente, ou seja, no quarto trimestre, 

era de 11% em 2019 e de 13,9% em 2020. Além disso, observa-se nos 

últimos anos, especialmente a partir de 2015, um aumento nos indi-

cadores de pessoas desalentadas, ou seja, aquelas que desistiram de 

procurar emprego, conforme demonstra a Figura 3. 

Figura 3: Taxa de desalento no Brasil (%). Período de referência: 
4º trimestre de 2012 a 2020

Fonte: IBGE, [2019]. Elaboração própria.

6 Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadcm. Acesso em: 14 jan. 2022.

https://sidra.ibge.gov.br/home/pnadcm
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Ao analisar o comportamento do mercado de trabalho brasileiro e 

o crescimento do desemprego, sobretudo a partir de 2015, Pochmann 

(2016) observa que essas mudanças são mais desfavoráveis para as 

mulheres e também para os trabalhadores com menor escolaridade e 

de faixa etária mais elevada. Para o autor, dentre os setores de atividade 

econômica com taxas mais acentuadas de desemprego, estão o trabalho 

doméstico (72,2%), a construção civil (54,3%) e a indústria (45,2%). 

Segundo Pochmann (2016), o Brasil apresenta uma significativa 

transformação no mundo do trabalho desde a primeira década dos 

anos 2000, resultado da combinação de crescimento econômico com 

avanços sociais fundamentais para o mundo do trabalho. O estabeleci-

mento de uma nova política, implementada desde 2003, possibilitou a 

recuperação de vários segmentos sociais desestruturados pela regressão 

econômica e social das décadas de 1980 e 1990. A retomada do ritmo 

de crescimento econômico se deu paralelamente ao reforço do papel 

do Estado, sobretudo no âmbito social. A ampliação do gasto social em 

relação ao PIB potencializou a expansão da renda e do emprego, pro-

porcionando novas bases para o enfrentamento de mazelas históricas 

acumuladas, como a pobreza e a concentração de renda. 

Sobre as transformações no mercado de trabalho brasileiro, sobre-

tudo nas três últimas décadas, Pochmann (2014) destaca o esvazia-

mento do peso relativo da economia nacional proveniente dos setores 

primário (agropecuária) e secundário (indústria e construção civil) 

ante a expansão do setor terciário (serviços e comércio). 

Entre 1950 e 1980, o setor secundário aumentou sua posição rela-

tiva em 88,3% ao passar de 20,5% para 38,6% do PIB, enquanto o setor 

primário reduziu sua posição relativa em 63,6%, variando de 29,4% a 

10,7%. Nesse mesmo período, o setor terciário manteve praticamente 

inalterado o seu peso relativo. Nos últimos trinta anos, o setor primá-

rio perdeu 46% desse peso, ao passo que o setor secundário reduziu 

sua participação no PIB em 35,5%. Somente o setor terciário cresceu 

36,9%, passando a representar, em 2013, quase 70% de todo o PIB 

brasileiro (POCHMANN, 2014).

É importante considerar que o mercado de trabalho brasileiro 

nos anos 2000 sofreu significativas transformações sobretudo durante 
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os governos de Lula da Silva (2003-2010) e no primeiro mandato do 

governo de Dilma Rousseff (2011-2014). Isso pode ser observado na 

queda da taxa média anual de desemprego, que passou de 12,4% em 

2003 para 4,8% em 2014. 

Figura 4: Taxa de desemprego no Brasil em % (2003-2019)

Fonte: IBGE, [2019]. Elaboração própria.

Esse período provocou, mesmo que de forma limitada, um pro-

cesso de formalização do mercado de trabalho, ou seja, ocorreu um 

crescimento da proporção de ocupados protegidos pela legislação 

trabalhista, social e previdenciária.7 Esse fenômeno também propiciou 

o aumento do rendimento médio da classe trabalhadora, que começa 

a decrescer a partir de 2011 (MATTOS, 2016). 

Durante esse período, a economia brasileira apresentou resultados 

melhores a partir da adoção de medidas como a valorização cambial 

(que favoreceu os baixos custos de máquinas e produtos importa-

dos), o aumento das exportações, a facilidade de acesso ao crédito 

via bancos estatais, a expansão de investimentos privados (também 

estimulados pela inflação declinante), a política de valorização do 

salário mínimo, a ampliação dos gastos públicos, o apoio à agricul-

tura familiar e o investimento em políticas públicas, sobretudo com 

a ampliação de programas de transferência de renda. 

7 Houve também um fortalecimento das instituições públicas, com a ampliação de 
sua presença no território nacional e com uma ação mais incisiva na afirmação 
do direito do trabalho, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho e do 
Ministério Público do Trabalho (KREIN, 2018).
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Em 2008, sob o efeito da crise financeira do subprime,8 que afetou 

as economias mundiais, o Brasil adota medidas anticíclicas, como a 

manutenção dos ajustes no valor real do salário mínimo, a ampliação 

dos programais sociais de transferência de renda (especialmente o PBF) 

e a retomada de investimentos públicos, como se observa com o lança-

mento do “Minha Casa, Minha Vida”, programa de habitação popular que 

favoreceu a expansão do emprego na construção civil e que teve efeitos 

significativos na geração de emprego e renda no respectivo período. 

Nos anos recentes, o arrefecimento do crescimento econômico, 

em queda desde a recessão de 2015, associado ao contexto de crise 

político-institucional no Brasil, os efeitos das contrarreformas (no 

caso, a trabalhista e a da previdência) e a chegada da pandemia do 

coronavírus vêm desestruturando e desmontando em larga escala o 

mercado de trabalho. Isso afeta diretamente a classe trabalhadora, em 

função dos cortes e redução de direitos sociais, além do aumento do 

desemprego e da ascensão de formas laborais cada vez mais precari-

zadas, instáveis e informais. A Tabela 1 mostra o aumento da taxa de 

informalidade no Brasil nos últimos anos. 

Tabela 1: Taxa de informalidade com base na população ocupada no 
Brasil no período de 2015 a 2019 (%)

Ano Taxa (%)

2015 38,7
2016 39,4
2017 40,2
2018 40,8
2019 41,1

Fonte: IBGE, [2019]. Elaboração própria.

Desde a recessão de 2015, os indicadores conjunturais do mer-

cado de trabalho começaram a apresentar resultados negativos para 

8 A crise financeira do subprime foi desencadeada no ano de 2007, a partir da 
concessão de empréstimos hipotecários de alto risco. O subprime ficou conhe-
cido pela crise imobiliária nos Estados Unidos. 
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o emprego formal, o que não se observava desde os anos 1990, bem 

como um forte crescimento da taxa de desemprego e um aumento da 

informalidade. Essa reversão do mercado de trabalho coloca em risco as 

recentes conquistas sociais da classe trabalhadora, tendo em vista que, 

entre dezembro de 2003 e dezembro de 2014, segundo os dados da Rais, 

o estoque de vínculos de emprego formal havia crescido 67,8%, ou seja, 

cerca de 5,0% ao ano. O incremento do emprego formal continuou posi-

tivo até pelo menos o biênio 2013-2014, quando as taxas de crescimento 

começaram a diminuir, para em 2015 se tornarem negativas. Com o 

arrefecimento da atividade econômica, que resultou em desaceleração 

no ritmo de crescimento do emprego formal, observa-se o aumento 

no número de postos de trabalho terceirizados, informais e precários.9 

Até então, em um contexto do crescimento do emprego e dos 

efeitos positivos da elevação do salário mínimo na dinamização do 

mercado interno, a pauta pela flexibilização laboral ficou latente, sendo 

recuperada a partir de 2013, quando o programa neodesenvolvimen-

tista dos governos Lula e Dilma começa a dar sinais de esgotamento. 

Com isso, de acordo com Krein (2018), as teses baseadas na ortodoxia 

neoliberal são retomadas com mais força e expressão. 

1.3 As engrenagens político-econômicas dos anos recentes e a 
erosão dos direitos sociais

Nos anos de 2014 e 2015, as pressões da classe empresarial 

se intensificam e o governo Dilma Rousseff adere a uma política 

9 Estudo da CUT e Dieese (2014) mostra os efeitos da informalidade e da tercei-
rização a partir de análises comparativas com o emprego formal. Por exemplo, 
trabalhadores terceirizados têm salários menores mesmo exercendo a mesma 
função de trabalhadores regulares; cumprem jornadas de trabalho mais extensas; 
possuem menor tempo de vínculo empregatício; apresentam maior rotatividade nos 
postos de trabalho; atuam em sua maioria em pequenas e médias empresas; estão 
mais sujeitos aos acidentes de trabalho; desfrutam de menos direitos e benefícios 
sociais; possuem menor índice de sindicalização. Ou seja, a terceirização, com o 
objetivo de reduzir os custos do trabalho, pode contribuir para o crescimento das 
desigualdades socioeconômicas da classe trabalhadora (CUT; DIEESE, 2014). 
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econômica de ajuste fiscal mais ortodoxa e voltada para cortes e des-

truição de direitos, o que afetou negativamente a sua base de susten-

tação. Vale lembrar a renhida disputa presidencial nas eleições de 

2014 entre a candidata Dilma Rousseff, do PT, e o candidato Aécio 

Neves, do PSDB. Fora isso, as Jornadas de Junho de 2013, apesar da 

heterogeneidade dos movimentos que as compunham e da diversidade 

das pautas e reivindicações apresentadas, já expressavam tensões e 

descontentamentos em relação ao governo. Após uma vitória marcada 

por uma reeleição acirrada e tensionada, Dilma Rousseff adota uma 

agenda de austeridade e ajuste fiscal que contraria o programa apre-

sentado no período de campanha eleitoral e nomeia Joaquim Levy para 

a condução do Ministério da Fazenda. Exemplo emblemático dessa 

agenda de austeridade, já configurando ataques aos direitos trabalhistas 

e previdenciários, foi a edição das Medidas Provisórias nºs 664 e 665 

no final do ano de 2014, que estabeleceram mudanças e critérios mais 

restritivos para o acesso ao seguro-desemprego, ao auxílio-doença, à 

pensão por morte, ao seguro defeso e ao abono salarial. 

Após o impeachment de Dilma Rousseff, ocorrido em 2016, 

assume a Presidência da República o então vice Michel Temer (MDB) 

e, a partir de então, são implementadas novas medidas de austeridade 

e ajuste fiscal com forte inclinação neoliberal, sustentadas no discurso 

de uma necessária redução dos gastos públicos. É importante ressal-

tar que, em outubro de 2015, o MDB, com o propósito de mostrar 

seu compromisso e alinhamento com os grupos e setores da classe 

econômica dominante brasileira, lança o documento “Uma Ponte 

para o Futuro”, sinalizando para a necessidade de implementação de 

medidas de austeridade, ajuste fiscal e realização de reformas, como 

ocorreu com a aprovação, de forma célere, da Emenda Constitucional 

nº 95 em 2016, também conhecida como a “PEC do Teto” dos gastos 

públicos, e a (contra) reforma trabalhista em 2017. Essas medidas 

trouxeram implicações para as políticas sociais, os serviços públicos, 

os direitos sociais, a regulação do mercado de trabalho e as formas de 

organização e representação da classe trabalhadora. Desde a aprova-

ção da (contra) reforma trabalhista, em 2017, o que se observa é a 

desregulamentação do mercado de trabalho, em uma crescente onda 
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de flexibilização das relações trabalhistas, acompanhada de incertezas 

e inseguranças sociais.10 

Em 2019, no governo ultraconservador e de direita de Jair 

Bolsonaro, foi aprovada a (contra) reforma da previdência, que altera 

de forma substantiva o sistema de aposentadoria, no que se refere 

ao tempo de contribuição e idade mínima para homens e mulheres. 

Isso revela a estratégia do Estado, em sua ortodoxia neoliberal, de 

reduzir ou mesmo eliminar os regimes de repartição e, assim, investir 

em formas de capitalização. Ou seja, são reformas neoliberais com o 

objetivo de minimizar a responsabilidade do Estado no que diz res-

peito à proteção social e aos direitos de cidadania. 

As medidas de desregulamentação e flexibilização impõem um 

novo padrão nas relações de trabalho, especialmente após a aprova-

ção da (contra) reforma trabalhista e da Lei que autoriza a terceiri-

zação total (Lei nº 13.429/2017) em todas as atividades, meio e fim 

(BRASIL, 2017a). O que se observa no cenário atual é uma transição 

das tradicionais classes trabalhadoras assalariadas para o que alguns 

intérpretes denominam de precariado (BRAGA, 2012; STANDING, 

2015; POCHMANN, 2016), ou seja, uma classe trabalhadora mais 

flexível, mais empobrecida, mais desprotegida, mais insegura, mais 

instável. Essas mudanças estão provocando alterações nas estruturas 

organizativas do mercado de trabalho e na configuração das classes 

sociais, sobretudo com a redução de direitos sociais, o crescimento 

da pobreza e o aprofundamento das desigualdades. 

Segundo Mattos (2016), ainda se perpetuam níveis muito elevados 

de iniquidade social no país, com uma grande concentração da renda e da 

10 Dois anos após a vigência da (contra) reforma trabalhista (Lei nº 13.467/2017), 
a informalidade, a desigualdade socioeconômica e a pobreza batem recordes. 
As estatísticas apontam para uma transição no panorama do trabalho, com 600 
mil pessoas a mais trabalhando sem carteira assinada, em comparação com 2017, 
totalizando 11,8 milhões, ou 41,4% do total de empregados. Além disso, o tra-
balho por conta própria alcançou 24,4 milhões de pessoas, enquanto no mesmo 
trimestre de 2017 eram 23 milhões. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.
br/594278-aumento-da-miseria-extrema-informalidade-e-desigualdade-
marcam-os-dois-anos-da-reforma-trabalhista. Acesso em: 11 jun. 2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/594278-aumento-da-miseria-extrema-informalidade-e-desigualdade-marcam-os-dois-anos-da-reforma-trabalhista
http://www.ihu.unisinos.br/594278-aumento-da-miseria-extrema-informalidade-e-desigualdade-marcam-os-dois-anos-da-reforma-trabalhista
http://www.ihu.unisinos.br/594278-aumento-da-miseria-extrema-informalidade-e-desigualdade-marcam-os-dois-anos-da-reforma-trabalhista
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riqueza, o que pode se intensificar nos próximos anos diante das recentes 

(contra) reformas aprovadas e da ausência de uma política de regulamenta-

ção/formalização do mercado de trabalho, de geração de emprego e renda. 

O que persiste no Brasil é a aplicação de políticas compensatórias, 

emergenciais e focalizadas, que não alteram a estrutura e a dinâmica 

das classes sociais, contribuindo para a reprodução da pobreza e das 

desigualdades. Para alterar essa realidade, são necessárias, como ponto 

de partida, mudanças na estrutura fundiária e tributária do país11 e a 

redefinição de prioridades dos gastos públicos, de modo a direcionar os 

investimentos para serviços e políticas públicas como saúde, educação, 

moradia, transporte, cultura, saneamento, assistência social e emprego, 

além de uma política permanente de valorização do salário mínimo. 

O atual padrão de regulação do trabalho se apresenta em sintonia 

com as características do capitalismo contemporâneo em sua fase 

neoliberal, que fortalece os interesses do mercado ao submeter tra-

balhadores e trabalhadoras a uma maior insegurança e ao ampliar a 

liberdade do empregador para determinar as condições de contratação, 

a forma de utilização da força de trabalho e a sua respectiva remunera-

ção. Também há uma tentativa de enfraquecimento das organizações 

sindicais, com uma tendência de prevalência de representações mais 

descentralizadas e articuladas com os interesses empresariais, ou seja, 

desfavoráveis à classe trabalhadora. Nos últimos anos, com base na 

Figura 5, observa-se uma tendência significativa de queda nos indica-

dores de sindicalização da classe trabalhadora no Brasil. 

11 A tributação brasileira é regressiva, o que significa maior concentração de 
renda e riqueza. A população pobre e trabalhadora é a mais afetada. Por isso 
se faz necessária uma reforma tributária baseada no patrimônio e nas grandes 
fortunas. A alíquota progressiva sobre heranças, bens e patrimônio provocaria 
alteração na estrutura desigual do país. O debate sobre a taxação de grandes 
fortunas e de uma reforma tributária justa vem ganhando destaque no cenário 
nacional devido à pandemia do coronavírus, mas ainda encontra obstáculos no 
plano político-econômico diante dos interesses da classe dominante brasileira 
no sentido da manutenção de seus privilégios. 
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Figura 5: Número de trabalhadores sindicalizados no Brasil no 
período 2012-2019 (em milhões)

Fonte: IBGE, [2019]. Elaboração própria.

A fragilização do sindicalismo nos últimos anos não resulta 

somente de reformas específicas, como é o caso da (contra) reforma 

trabalhista. Segundo Krein (2018), há um contexto econômico, polí-

tico e ideológico desfavorável à ação coletiva, que colocou os sindicatos 

em uma condição defensiva e de perda de forças. 

As medidas implementadas, sobretudo nos governos de Michel 

Temer (2016-2018) e em curso no governo de Jair Bolsonaro desde 2019, 

demonstram o compromisso do Estado brasileiro com as prerrogativas 

ortodoxas neoliberais do capitalismo contemporâneo e representam o 

desmonte de direitos e do sistema de proteção social, além das investidas 

contra o sindicalismo e todas as formas de organização coletiva. 

As (contra) reformas aprovadas recentemente no Brasil (traba-

lhista e da previdência) trazem questões que representam perdas histó-

ricas para a classe trabalhadora no que se refere aos direitos e proteção 

social. As mudanças geram impactos negativos para todos os setores e 

segmentos, seja formados por trabalhadores do setor público, seja por 

trabalhadores do setor privado. O que se pode constatar com o teor e 

desdobramento das (contra) reformas é uma tendência de maior vul-

nerabilidade, instabilidade, incerteza e insegurança para a população. 

Esse cenário de mudanças desfavoráveis para a classe trabalhadora, e 

que expõe os limites da cidadania burguesa no capitalismo neoliberal, 

abre caminhos desafiantes para enfrentar os retrocessos e as desigual-

dades e para pensar o futuro do trabalho e dos direitos sociais. 

A desresponsabilização do Estado em relação às políticas sociais 

explica o aumento da pobreza, da fome, da insegurança alimentar e 
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nutricional e das desigualdades nos últimos anos. De acordo com os 

dados do relatório divulgado pela Oxfam Brasil em 2018 sobre pobreza 

e desigualdade, tendo como referência o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) dos anos de 2016 e 2017, o Brasil caiu da 10ª posição 

para a 9ª posição no quesito pobreza, permanecendo na 79ª posição 

geral. Na análise que explica os indicadores de pobreza no Brasil, 

destacam-se dois fatores: a recessão econômica, que provocou cresci-

mento do desemprego nos últimos anos, e a redução de investimentos 

em políticas públicas para promoção da mobilidade social, sobretudo 

no âmbito da educação, da saúde e do emprego. Diante desse retrato 

de desigualdades, a crise do capitalismo à brasileira, agravada pela 

pandemia do novo coronavírus, apresenta particularidades, sobre-

tudo porque incide de modo diferenciado entre os estratos sociais da 

população. A população pobre e negra da periferia das cidades, por 

sua vez inserida, em sua maioria, em ocupações laborais precárias e 

instáveis, é a mais vulnerável. 

1.4 A pandemia chega ao Brasil e “a economia não pode parar!”

A pandemia de covid-19 desnudou as falácias do ideário do homo 

economicus neoliberal. Segundo Ruiz (2020), a filosofia do homo econo-

micus propõe que todas as dimensões da vida humana sejam mercan-

tilizadas, e os princípios utilitaristas desse ideário sustentam posturas 

negacionistas e obscurantistas de um conjunto de governantes que 

afirmam que a pandemia não é tão grave quanto o dano econômico 

decorrente da cessação da economia, da produção e do comércio, 

como forma de contenção e proteção à infecção pelo vírus. Essa nega-

ção dos perigos, agravos e riscos da pandemia para a vida da população 

é invocada por governantes negacionistas, contrariando as recomen-

dações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e os fundamentos 

científicos e epidemiológicos. O princípio de negação da letalidade da 

pandemia se volta para o seu custo econômico, que deve se sobrepor 

às vidas em risco; o valor da vida humana passa a ser ponderado na 

equação custo-benefício. A política negacionista da pandemia tem 
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como pressuposto os princípios do homo economicus de que a vida 

humana tem um valor relativo ao custo econômico de sua manuten-

ção. Nesse sentido, sacrificar vidas humanas em meio à pandemia é 

considerado um mal menor em comparação aos custos econômicos 

advindos da crise (RUIZ, 2020). Cabe destacar que o ideário do homo 

economicus neoliberal defende que os serviços, bens públicos e polí-

ticas como saúde e educação devem ser administrados pelo mercado; 

nesse paradoxo, porém, a pandemia reforça a importância do sistema 

público de saúde e dos serviços sociais. 

Dentre os países que adotaram o negacionismo como resposta à 

crise sanitária e priorizaram a economia como um fim em si mesma, 

estão o Brasil, os Estados Unidos e a Inglaterra. O que esses países têm 

em comum, além da postura assumida em meio à pandemia, são seus 

governos de direita, fundamentados em bases extremistas e ultracon-

servadoras. No caso da Inglaterra, havia inicialmente o negacionismo e a 

ausência de medidas para o distanciamento e isolamento social, também 

denominado de lockdown. Porém, depois que o primeiro-ministro inglês 

Boris Johnson teve resultado positivo no teste de covid-19, seguido de 

complicações no seu estado de saúde e internação para cuidados e tra-

tamento, o país passou a definir medidas e regras mais rigorosas sobre o 

distanciamento e isolamento social. Após a alta hospitalar, Boris Johnson 

fez um pronunciamento público agradecendo aos serviços de saúde 

recebidos e aos profissionais atuantes na linha de frente da pandemia.12 

No caso brasileiro, desde a chegada da pandemia, não se adotaram 

ações rigorosas de distanciamento e isolamento social, de eficácia com-

provada pelas experiências de lockdown ocorridas em diversos países 

do mundo. Foram aplicadas medidas pontuais a partir de diretrizes 

municipais, estaduais e regionais; todavia, enquanto Estado-Nação, o 

governo de Jair Bolsonaro optou pelo slogan de que “a economia não 

pode parar”, alegando que era preciso preservar os empregos e evitar 

uma crise de maiores proporções. Não houve a implementação de uma 

12 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/12/
apos-deixar-hospital-boris-johnson-agradece-sistema-de-saude-britanico-em-
video. Acesso em: 3 jun. 2020.

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/12/apos-deixar-hospital-boris-johnson-agradece-sistema-de-saude-britanico-em-video
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/12/apos-deixar-hospital-boris-johnson-agradece-sistema-de-saude-britanico-em-video
https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/12/apos-deixar-hospital-boris-johnson-agradece-sistema-de-saude-britanico-em-video
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política de isolamento e distanciamento social coordenada pelo Estado e 

articulada com a sociedade civil. Nesse sentido, sob uma suposta “pseu-

do-normalidade” (que na verdade expressa a normalização da barbárie 

social), a escolha do governo foi pela defesa dos interesses econômicos em 

detrimento da vida da classe trabalhadora, que se torna um mero apên-

dice dos anseios sanguinários de setores e grupos da classe dominante.13 

A questão é que o mercado de trabalho no Brasil já vinha agoni-

zando diante de uma crise instaurada e que antecede a pandemia do 

novo coronavírus. Com os efeitos corrosivos da pandemia em todas as 

esferas e dimensões da vida, o mercado de trabalho, historicamente 

desestruturado, com altas taxas de desemprego, informalidade e traba-

lho autônomo, se apresentava ainda mais devastado. As promessas da 

(contra) reforma trabalhista de geração de empregos não se confirma-

ram. Pelo contrário, os dados apontam para o crescimento do desem-

prego, o aumento da informalidade e do trabalho por conta própria e 

o empobrecimento da classe trabalhadora. As medidas de retirada de 

direitos da população por meio das (contra) reformas aprovadas nos 

últimos anos contribuíram para acentuar a pobreza, alastrar a fome e 

aprofundar as desigualdades sociais. 

De forma a compreender o aprofundamento das desigualdades 

sociais, Salata e Ribeiro (2020, p. 8), na publicação do Boletim Desi-

gualdades nas Metrópoles, informam que, entre o 4º trimestre de 2019 

e o 2º trimestre de 2020, observa-se um significativo aumento da desi-

gualdade de renda no Brasil, o que provavelmente se relaciona com os 

efeitos da crise econômica, agravada pelas consequências da pandemia. 

Ainda segundo Salata e Ribeiro (2020, p. 15), os dados são preocupan-

tes, pois as regiões metropolitanas já apresentavam um alto grau de 

desigualdades antes mesmo da pandemia. Porém, o que se percebe é 

que, a partir de então, esses níveis de desigualdade assumem patama-

res mais elevados. A média do coeficiente de Gini para o conjunto das 

13 Desde o início e propagação da pandemia no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro 
tem minimizado seus graves efeitos, denominando-a de “gripezinha”, conforme 
declarações públicas divulgadas nos mais variados meios de comunicação. Além 
disso, defende a hidroxicloroquina como tratamento precoce para o vírus, 
mesmo sem evidências ou comprovações científicas. 
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regiões metropolitanas era de 0,603 no 4º trimestre de 2019, de 0,610 

no 1º trimestre de 2020 e de 0,640 no 2º trimestre de 2020. De acordo 

com os dados apresentados, no 2º trimestre de 2020 a metrópole com 

a menor desigualdade média nos últimos quatro trimestres analisados 

era Florianópolis, com média móvel do coeficiente de Gini de 0,546. 

Por outro lado, a metrópole com maior desigualdade era João Pessoa, 

com coeficiente de Gini de 0,686. No conjunto das metrópoles mais 

desiguais, com o coeficiente de Gini acima da média nacional, estavam 

Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Natal, Maceió, Fortaleza, São Paulo, 

Aracaju, Belém e Manaus. Já entre as metrópoles menos desiguais, ou 

seja, aquelas com o coeficiente de Gini abaixo da média, estavam Goiâ-

nia, Curitiba, Macapá, Belo Horizonte, Cuiabá, São Luís, Vitória, Distrito 

Federal, Porto Alegre e Teresina (SALATA; RIBEIRO, 2020, p. 11).14

Além da acentuação das desigualdades socioeconômicas, a pan-

demia também revelou a importância da saúde como política pública 

e direito universal assegurado pela Constituição Federal de 1988 e 

operacionalizado por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ao 

mesmo tempo, expôs o caráter perverso das medidas de austeridade e 

ajuste fiscal implementadas nos últimos anos, como é o caso da referida 

Emenda Constitucional nº 95, aprovada em 2016, que congela os gastos 

públicos com políticas sociais como saúde e educação. Diante desse 

quadro, ganham destaque na cena pública os movimentos em defesa da 

saúde pública e de qualidade para toda a população, além das reivindi-

cações e pressões junto a parlamentares com o objetivo da suspensão 

da mencionada emenda para permitir a ampliação dos investimentos 

em saúde (contratação de profissionais, compra de aparelhos e equipa-

mentos, expansão da rede de atenção primária e hospitalar, construção 

de hospitais de campanha, realização de exames laboratoriais conforme 

14 “O Coeficiente de Gini mede o grau de distribuição de rendimentos entre os indiví-
duos de uma população, variando de zero a um. O valor zero representa a situação 
de completa igualdade, em que todos teriam a mesma renda; e o valor um representa 
uma situação de completa desigualdade, em que uma só pessoa deteria toda a renda. 
Dessa forma, é possível comparar a desigualdade de renda entre dois momentos 
ou locais a partir desse coeficiente” (SALATA; RIBEIRO, 2020, p. 8). 
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demanda para controle e monitoramento da pandemia etc.) e, desse 

modo, amenizar os efeitos nocivos da crise pandêmica. 

Mesmo sob as recomendações de isolamento e distanciamento 

social, manifestações e protestos têm ocorrido em todo o país, espe-

cialmente diante da crise político-institucional presente no interior 

do governo de Jair Bolsonaro. Os problemas internos instaurados na 

cúpula do governo federal mostram a ausência de prioridade governa-

mental na condução da pandemia. Um exemplo emblemático, dentre 

vários outros, são as mudanças na gestão do Ministério da Saúde, em 

meio a uma situação caótica de crescimento do número de infecções 

e mortes em decorrência da covid-19.15 

Dentre as medidas governamentais de proteção social para res-

ponder às necessidades sociais da população durante a pandemia, 

em um primeiro momento foi proposto pelo governo federal, sob 

a coordenação do Ministro da Economia Paulo Guedes, um auxílio 

emergencial correspondente a R$ 200,00. Após embates, disputas e 

pressão popular, o Congresso Nacional aprovou o auxílio emergen-

cial no valor de R$ 600,00, com pagamentos entre abril e agosto de 

2020. De setembro a dezembro de 2020, o pagamento foi reduzido 

pela metade, ou seja, o equivalente a R$ 300,00. Em 2021, o auxílio 

emergencial foi prorrogado mediante inúmeras pressões coletivas por 

15 No início da pandemia, a gestão do Ministério da Saúde estava sob a responsabi-
lidade de Luiz Henrique Mandetta, médico ortopedista que deixou o cargo em 
abril de 2020, em meio a divergências com o presidente Jair Bolsonaro a respeito 
da condução de medidas para o controle da doença. Em seguida, assumiu a gestão 
ministerial o médico oncologista Nelson Teich, que deixou o cargo em maio de 
2020, reforçando um quadro de crise político-institucional no interior do governo. 
Após essas saídas, Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército brasileiro, 
foi nomeado Ministro da Saúde até março de 2021. A partir de então, o médico 
cardiologista Marcelo Queiroga assumiu a pasta. Ou seja, em pouco mais de um 
ano de pandemia no Brasil, a condução do Ministério da Saúde passou pela gestão 
de quatro ministros. Esse contexto político-institucional interfere diretamente 
nas ações de combate à emergência sanitária. Um dado evidenciado diz respeito 
às respostas retardatárias do governo na compra e aquisição de vacinas para o 
enfrentamento da pandemia. Nesse ínterim, foi constituída uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) com a finalidade de investigar e apurar dados relacio-
nados à condução governamental durante a gestão da crise pandêmica no país. 
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parte de setores da sociedade civil, partidos de esquerda e movimentos 

sociais. Porém, sua prorrogação se deu com valor reduzido, variando 

entre R$ 150,00 e R$ 375,00, conforme o perfil e composição fami-

liar. O auxílio emergencial, mesmo com limites, foi e tem sido uma 

medida importante e necessária para a sobrevivência da população 

desempregada e de baixa renda em meio ao contexto da pandemia. 

Apesar de tantos obstáculos, como as restrições ao acesso de 

diversos segmentos da classe trabalhadora ao auxílio e o baixo valor 

disponibilizado para atender as necessidades básicas das famílias e 

da população geral, a experiência do auxílio emergencial pode ser 

um ponto de partida para o adensamento do debate público sobre as 

modalidades de uma renda básica como direito de cidadania e dever 

do Estado. Para além de um Estado salvacionista que atua apenas em 

face de situações de emergência ou catástrofes e no gerenciamento da 

miséria, é necessário um Estado que assegure proteção social perma-

nente à população. Em um momento de forte fragilidade, instabilidade 

e insegurança, a classe trabalhadora precisa acessar os meios que lhe 

permitam suprir suas necessidades humanas e vitais de reprodução.

Essa crise de proporções globais impõe um conjunto de conse-

quências para o mundo do trabalho e para a proteção social da classe 

trabalhadora. De acordo com os dados do IBGE, em abril de 2020 a 

produção industrial brasileira apresentou uma queda recorde e gene-

ralizada de 18,8%. Dentre os setores mais impactados, estão o automo-

bilístico (-88,5%), metalurgia (-28,8%), borracha e material plástico 

(-25,8%), bebidas (-37,6%), couro, calçados e artigos para viagem 

(-48,8%), produtos derivados do petróleo e biocombustível (-18,4%), 

móveis (-36,7%), produtos têxteis (-38,6%), informática, eletrônicos 

e ópticos (-26,0%), máquinas e equipamentos (-30,8%). Já os setores 

alimentícios (3,3%) e farmacêuticos (6,6%) apresentaram crescimento 

no período em análise.16 

16 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/03/
producao-industrial-tomba-188percent-em-abril-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 
4 jun. 2020. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/03/producao-industrial-tomba-188percent-em-abril-diz-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/03/producao-industrial-tomba-188percent-em-abril-diz-ibge.ghtml
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Os dados elucidam o aprofundamento da crise e seu impacto na 

geração de empregos. Os desdobramentos desse momento de pande-

mia, já sentidos de diversos modos na vida social, objetiva e subjeti-

vamente, serão ainda mais acentuados com o crescimento do desem-

prego e a ausência de políticas públicas de renda básica universal. 

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados (Caged), em abril de 2020 foram encerradas 860 

mil vagas de emprego formal. No período em análise, registraram-se 

598.596 contratações e 1.459.099 demissões, resultando em menos 

860.503 postos de trabalho com carteira assinada. Segundo o Minis-

tério da Economia, as admissões caíram 56,5% na comparação com 

o mês de abril do ano de 2019. Já as demissões aumentaram 17,2%. 

Em abril de 2020, o estoque de empregos formais no país era de 38,046 

milhões, enquanto em abril de 2015, esse número era de 41,068 

milhões. Ou seja, em cinco anos, o país perdeu três milhões de vagas 

formais, o que demonstra as consequências de uma crise que precede 

a pandemia e que se aprofunda com o atual cenário.17 

Nas complexas, tensas e contraditórias relações postas entre capital 

e trabalho em meio à pandemia, trabalhadores e trabalhadoras de aplica-

tivos e plataformas digitais assumem um relevante protagonismo diante 

do reconhecimento da importância do acesso àquilo que se configura 

como “essencial” para a reprodução e necessidades humanas. Porém, 

esse contexto também apresentou as reais e duras condições laborais 

desse segmento da classe trabalhadora, também denominado de “tra-

balhadores uberizados” (SLEE, 2018; ANTUNES, 2018). Nos últimos 

meses, houve um significativo incremento de trabalhadores de aplicati-

vos, em razão do crescimento do desemprego e do aumento nas deman-

das por serviços de entrega. Cabe considerar que esses trabalhadores 

realizam suas atividades em condições degradantes, sem nenhum tipo 

de proteção, em situações de risco de acidente e de fome, com extensas 

jornadas laborais, incluindo limitações para ir ao banheiro e satisfazer 

17 Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/05/
mercado-formal-fecha-860-mil-vagas-em-abril-em-cinco-anos-3-milhoes-de-
empregos-cortados/. Acesso em: 5 jun. 2020.

https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/05/mercado-formal-fecha-860-mil-vagas-em-abril-em-cinco-anos-3-milhoes-de-empregos-cortados/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/05/mercado-formal-fecha-860-mil-vagas-em-abril-em-cinco-anos-3-milhoes-de-empregos-cortados/
https://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2020/05/mercado-formal-fecha-860-mil-vagas-em-abril-em-cinco-anos-3-milhoes-de-empregos-cortados/


Trabalho, democracia e participação no Brasil52

suas necessidades mais elementares, o que repercute diretamente na 

saúde física e mental desse segmento (ABÍLIO et al., 2020). Uma matéria 

divulgada pelo Uol Notícias, com o título “Almoçar é raridade”, apresenta 

as dificuldades de motociclistas e entregadores de aplicativo para aten-

der necessidades básicas como se alimentar e tomar água, explicitando 

as duras condições de vida, saúde e trabalho desse setor laboral, que se 

encontra em plena expansão no Brasil e no mundo.18 

Um esboço dessa particularidade do mundo do trabalho contem-

porâneo pode ser notado no relatório de uma pesquisa realizada em 

2020 pelo Núcleo de Estudos Conjunturais da Faculdade de Economia 

da Universidade Federal da Bahia, que fez um levantamento sobre o 

trabalho de entregadores por aplicativo no Brasil. A partir de questioná-

rios on-line com 103 entregadores de todas as cinco regiões brasileiras, 

sendo 72 motociclistas e 31 trabalhadores que utilizam bicicletas, o 

relatório apresenta o seguinte perfil desse segmento: 95% são do sexo 

masculino; 56,5% têm até 30 anos de idade, o que demonstra um perfil 

jovem desses trabalhadores; 59,2% são negros (19,4% pretos e 39,8% 

pardos); 76,7% têm a atividade de entrega por aplicativo como ocupação 

principal. Além disso, 70,5% trabalham seis ou sete dias por semana; 

33% já sofreram algum acidente de trabalho na realização dessa ati-

vidade, sendo que somente 6,6% receberam assistência da empresa; 

68,5% trabalham nove horas ou mais por dia e quase a metade desses 

trabalhadores ganha menos de um salário mínimo ao mês (UFBA, 2020). 

Cabe considerar que, diante das condições precárias vividas, 

esses trabalhadores têm buscado formas de resistência e organização 

coletiva. Mesmo sob o risco de represálias por parte das empresas 

contratantes, de acordo com Marinaro (2020), os trabalhadores de 

aplicativos têm realizado manifestações, protestos e paralisações, 

de modo a denunciar as condições degradantes e inseguras de tra-

balho em vários países do mundo, o que evidencia a importância das 

18 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/desigualdade-
na-pandemia---na-rua-e-com-fome/#page7. Acesso em: 27 jun. 2021.

https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/desigualdade-na-pandemia---na-rua-e-com-fome/#page7
https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/desigualdade-na-pandemia---na-rua-e-com-fome/#page7
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lutas coletivas e internacionais em defesa dos direitos sociais e de 

condições dignas de trabalho.19 

Os trabalhadores e as trabalhadoras da área da saúde também 

enfrentam situações-limite cada vez mais dramáticas e adversas diante 

de condições de trabalho precárias, com ausência de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), estresse, sobrecarga, pressão, extensas e 

intensas jornadas de trabalho, baixos salários, adoecimentos, sucate-

amento dos serviços, discriminação e preconceito.20 Também ocorre-

ram muitas infecções, mortes e demissões de trabalhadores da saúde 

durante a pandemia, o que demonstra o descaso e o descompromisso 

do Estado com a saúde e a vida da população.21

1.5 Considerações finais 

A realidade precária, corrosiva e degradante do mundo laboral 

não é um fenômeno específico e decorrente dos tempos de pande-

mia. O que acontece a partir de 2020 é uma exponenciação da crise 

estrutural do capitalismo em sua face predatória, que ganha um novo 

elemento com o advento do coronavírus. Nesse quadro trágico de pro-

dução e reprodução de misérias e desigualdades abissais, a pandemia 

de covid-19 também contribuiu para o enriquecimento e lucratividade 

de alguns indivíduos e grupos empresariais, como é o caso da Amazon 

19 Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/01/
greve-nao-para-apps-mas-afeta-sistema-e-mostra-forca-de-entregadores.htm. 
Acesso em: 25 jul. 2020. 

20 Além da discriminação e do preconceito sofrido por trabalhadores da saúde, 
muitos desses profissionais também são atacados e acusados de difusores do 
vírus, o que reforça uma situação de profunda intolerância que tem sido noti-
ciada por diversos meios de comunicação em todo o mundo. Disponível em: 
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/da-eroi-a-untori-quando-medici-
e-infermieri-sono-accusati-di-diffondere-il-virus/ e https://g1.globo.com/pe/
pernambuco/noticia/2020/04/27/profissionais-de-saude-relatam-situacoes-
de-preconceito-na-pandemia-da-covid-19.ghtml. Acesso em: 4 jun. 2020. 

21 Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/28/
mais-de-100-profissionais-da-saude-sao-demitidos-em-municipio-de-mt-
durante-pandemia.ghtml. Acesso em: 7 jun. 2020. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/01/greve-nao-para-apps-mas-afeta-sistema-e-mostra-forca-de-entregadores.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/01/greve-nao-para-apps-mas-afeta-sistema-e-mostra-forca-de-entregadores.htm
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/da-eroi-a-untori-quando-medici-e-infermieri-sono-accusati-di-diffondere-il-virus/
https://www.sanitainformazione.it/lavoro/da-eroi-a-untori-quando-medici-e-infermieri-sono-accusati-di-diffondere-il-virus/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/27/profissionais-de-saude-relatam-situacoes-de-preconceito-na-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/27/profissionais-de-saude-relatam-situacoes-de-preconceito-na-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/27/profissionais-de-saude-relatam-situacoes-de-preconceito-na-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/28/mais-de-100-profissionais-da-saude-sao-demitidos-em-municipio-de-mt-durante-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/28/mais-de-100-profissionais-da-saude-sao-demitidos-em-municipio-de-mt-durante-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/28/mais-de-100-profissionais-da-saude-sao-demitidos-em-municipio-de-mt-durante-pandemia.ghtml
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e da Zoom,22 explicitando as contradições inerentes ao modo de pro-

dução capitalista e sua lógica de acumulação. 

A crise estrutural e devastadora do capitalismo neoliberal, agra-

vada conjunturalmente pela pandemia, coloca em pauta a urgência 

da intervenção e ampliação do Estado no sentido de assegurar pro-

teção social para a classe trabalhadora e a necessidade de uma renda 

básica universal de cidadania para a população. Essa realidade tam-

bém sinaliza para a imprescindível superação de um sistema produtor 

de desigualdades socioeconômicas, territoriais, regionais, raciais, de 

gênero etc. Eis uma tarefa que só será possível mediante lutas sociais 

e que dependerá da capacidade organizativa dos movimentos sociais e 

sindicatos, das disputas no campo político-econômico e da correlação 

de forças entre capital, Estado e classes sociais.

A pandemia inaugurou um cenário de incertezas e de dificuldades 

em possíveis projeções futuras, mas também demonstrou os limites da 

ortodoxia neoliberal, do conservadorismo e da democracia burguesa 

no capitalismo diante da manutenção e reprodução das desigualdades. 

Nessa lógica destrutiva e sanguinária, as vidas são destituídas de qual-

quer valor, como mostram o adoecimento e a morte evitáveis de uma 

significativa parcela da população em decorrência do novo corona-

vírus. Uma lição que fica desse tempo histórico de fortes investidas 

rumo à normalização da barbárie social é a urgência da construção 

de uma sociabilidade que atenda às necessidades humanas e coletivas 

nas suas mais variadas e concretas dimensões de existência, além 

da defesa intransigente da vida como valor ético central e acima de 

qualquer interesse econômico. 

22 No contexto de distanciamento, isolamento social e adesão ao home office como 
alternativa laboral para o controle de infecções pelo vírus, empresas que desenvol-
vem ferramentas para a comunicação on-line, como é o caso da Zoom, apresenta-
ram ganhos de lucratividade sem precedentes. Também foram registrados lucros 
históricos da empresa Amazon no mercado de ações. Jeff Bezos, proprietário 
da Amazon e considerado o homem mais rico do mundo atualmente, teve seu 
patrimônio líquido aumentado com a pandemia. Disponível em: https://www.
bbc.com/portuguese/internacional-52671200. Acesso em: 6 jun. 2020.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52671200
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52671200
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Cap. 2
A divisão racial do 

trabalho na formação 
social brasileira1

Leonardo Dias Alves

Reginaldo Ghiraldelli

O Brazil não conhece o Brasil 
O Brasil nunca foi ao Brazil [...]

O Brazil não merece o Brasil 
O Brazil tá matando o Brasil [...]

Do Brasil, s.o.s. ao Brasil.

(Querelas do Brasil, Aldir Blanc e  
Mauricio Tapajós Gomes)

1 Este capítulo compreende parte da pesquisa concebida e realizada por 
Leonardo Dias Alves no âmbito do mestrado, concluído junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Política Social (PPGPS/UnB) no ano de 2020, sob a orien-
tação do Professor Reginaldo Ghiraldelli. O recorte do texto elaborado com a 
finalidade de publicação em forma de capítulo nesta coletânea foi revisado, 
modificado e atualizado, contando com a colaboração mútua dos autores. 
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2.1 Introdução

O racismo, como fenômeno estrutural, estruturante e institucional, 

é dotado de historicidade e materialidade. É também um componente 

ativo das relações sociais, que incide na política, na economia, na cul-

tura, nas instituições, na educação, no mercado de trabalho e em todo o 

conjunto da vida social. Desse modo, analisar a divisão racial do trabalho 

a partir da realidade brasileira requer apreender a trama das relações 

sociais e raciais constitutivas e constituintes do mercado de trabalho.

A apreensão crítica da questão racial permite compreender parti-

cularidades do caso brasileiro que estão relacionadas com a formação 

econômica, histórica, política e social do país. Moura (2014) e Gorender 

(2016a) apontam como o modo de produção baseado no escravismo 

mercantil se desenvolveu e se relacionava com o comércio de carne 

humana, o mercado mundial e a economia central-europeia. O modo 

de produção, a formação social, a economia e o trabalho, engendrados 

na esteira do complexo sistema escravista mercantil, lançaram as bases 

para a formação e desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

O escravismo que ocorreu no Brasil é parte essencial do próprio 

desenvolvimento do país. O escravismo brasileiro assumiu uma caracte-

rística essencial, que serve de base para adentrar na compreensão desse 

processo histórico, social, econômico e cultural. Trata-se do seu caráter 

mercantil, ou seja, foi uma escravidão voltada a produzir e circular 

mercadorias, que gerou o processo de acumulação de capital na colônia 

(Brasil) e na metrópole (Portugal). Pode-se dizer que o escravismo 

mercantil se estruturou como uma “máquina de moer corpos negros”, 

com o objetivo de atender aos preceitos da acumulação de capital. 

Uma das características do escravismo mercantil brasileiro, apon-

tada por Moura (1994), foi o seu desenvolvimento em duas fases, com 

aspectos demográficos, sociais, econômicos e políticos distintos, a 

saber: o escravismo mercantil pleno e o escravismo mercantil tardio. 

O primeiro ascendeu em meados dos anos 1550 e perdurou até 1850; 

já o segundo foi de 1850 até 1888. 

O modo de produção e a formação social nessas duas fases 

(MOURA, 1994) se deram de acordo com as necessidades do mercado 
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e da economia mundial, além das próprias movimentações internas do 

país. O escravismo mercantil não se desenvolveu de forma acidental 

nas relações de produção (internas e externas) e da acumulação de 

capital, mas, ao contrário, constituiu-se de forma bem estruturada e 

estabeleceu o modo da organização do trabalho no Brasil. Esse sistema 

se caracterizou como uma unidade econômica que só poderia existir 

com e para a economia externa e o mercado mundial. 

O mercado mundial “[...] somente podia dinamizar o seu papel 

de comprador e acumulador de capitais se aqui existisse, como con-

dição indispensável, o modo de produção escravista” (MOURA, 1994, 

p. 38). Esse modo de produção lançou raízes no Brasil por cerca de 

quatro séculos, e a sua existência só foi possível, em nível econômico, 

por meio das relações comerciais com o mundo externo – que já dava 

largos passos rumo à consolidação do sistema capitalista. O escravismo 

mercantil não se desenvolveu e consolidou de forma isolada do mundo, 

e o mundo – que, de forma egoísta, era interpretado somente como 

o continente europeu – usufruiu do tipo de trabalho utilizado nos 

países colonizados, que lhe gerou lucro com a produção mercadorias 

e artigos de luxo, convertidos posteriormente em capital. 

Observa-se que tanto o modo de produção escravista mercantil como a 

formação social dele decorrente não podem ser deslocados e/ou marginali-

zados das análises que objetivam apreender o processo de formação sócio-

-histórica e econômica do país, assim como da compreensão das relações 

raciais que se desenvolveram e se modificaram no país (MOURA, 2014).

O sistema escravista mercantil é tido como o gerador dos anta-

gonismos, das contradições e das desigualdades que perpassavam as 

relações de trabalho escravista. Esse modo de produção possibilitou 

a formação das classes escravistas, ou seja, escravizados(as) versus 

escravocratas.2 Tal relação não se pautava meramente em aspectos 

2 Utiliza-se o termo “escravizado(a)” e não “escravo(a)” em virtude de um posiciona-
mento político em afirmar que a população traficada e transportada para o Brasil foi 
convertida em escravizados(as), e que isso não tem nenhuma relação com fatores 
hereditários. Nesse sentido, opta-se por utilizar também o termo “escravocrata” no 
lugar de “senhor de escravos”, por compreender que o termo possibilita materializar 
a relação antagônica e conflituosa existente nas relações das classes escravistas.
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comportamentais, muito menos em uma perspectiva harmônica, mas 

sim na via da dominação total da vida social e do trabalho por meio 

da violência. Os escravocratas, ao impulsionar a dominação violenta 

e total do indivíduo escravizado, tinham por objetivo inseri-lo como 

“[...] o esqueleto que sustentava os músculos e a carne da sociedade 

escravista, porque era o produtor da riqueza geral, através do seu 

trabalho” (MOURA, 2014, p. 63).

Os antagonismos e os conflitos escravistas se desenvolveram na 

e pela exploração e expropriação do trabalho e da vida das pessoas 

escravizadas. As pessoas escravizadas passaram por um processo de 

dominação total do seu corpo3 e da exploração total da sua força de 

trabalho. A classe escravizada teve a sua vida cotidiana irrestritamente 

condicionada ao cativeiro, sujeita à condição compulsória de escra-

vizada(o), em uma relação social, política e econômica totalmente 

desigual, opressora e violenta. 

Sendo assim, o presente capítulo objetiva apresentar elementos 

constitutivos e constituintes sobre a divisão racial do trabalho forjada 

nas particularidades da realidade brasileira. O texto parte da compre-

ensão de que os elementos do complexo sistema escravista mercantil, 

ou seja, modo de produção, economia e trabalho, são bases da for-

mação do capitalismo e do racismo desenvolvidos no país. A partir 

de pesquisa bibliográfica e documental e acesso a bancos de dados, 

aborda-se como o racismo, enquanto elemento estrutural, estrutu-

rante e institucional, é um indicador de discriminação e desigualdade 

na constituição do mercado de trabalho brasileiro. Esse conjunto de 

determinantes históricos contribuiu para a sedimentação da divisão 

racial do trabalho. Os efeitos nocivos dessa realidade para a vida da 

população negra são até hoje expressos nas mais variadas formas de 

3 Souza Filho (2013) aponta que, nos países que se encontravam localizados na 
África, a população era identificada como africanos e colonizados – identificação 
conferida pelos colonizadores europeus – e, no Brasil, essa mesma população foi 
transformada em escravizados. Essa metamorfose foi “[...] imposta pelo tráfico 
negreiro ao transformar os corpos de homens e mulheres africanos em objetos 
de muitas inscrições” (p. 20). A classe escravocrata, sob o signo da violência, 
marcou de forma física e social o corpo da classe escravizada.
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discriminação, violência, desemprego, inserção em ocupações laborais 

precárias, pobreza, adoecimento físico e mental. 

2.2 Aportes teóricos e históricos para compreender a divisão racial 
do trabalho

A relação estabelecida na divisão do trabalho escravista não foi 

um mero resultado de choques culturais, mas consistiu em relações 

de produção instrumentalizadas na violência, exploração, opressão, 

dominação e desigualdade entre as classes escravistas, impulsionada 

por determinantes raciais. 

A violência que se desenvolveu no escravismo mercantil, como 

uma das características essenciais desse sistema, possuía dois objeti-

vos centrais. O primeiro era o de impulsionar o processo produtivo e 

manter a acumulação capitalista, que se organizou com a produção 

e circulação de mercadorias. O segundo era o de estabelecer uma 

forma de contenção da população escravizada e mantida em cativeiro, 

por meio da dominação da vida social, política e econômica, que alcan-

çava a sua materialização na aplicação de castigos com instrumentos 

de tortura e em mutilações físicas (GORENDER, 2016b; GRINBERG, 

2018; MOURA, 2014; SOUZA FILHO, 2013). 

A violência escravista, institucionalmente legalizada, afetava a 

saúde mental da população, pois, em relação aos processos de trabalho, 

era utilizada para gerar ansiedade e pânico nos(as) escravizados(as). 

As ameaças eram constantes e caso estes não trabalhassem ou não cum-

prissem a meta diária de produção, logo eram castigados(as) com chico-

tadas e açoites progressivamente mais graves. Os castigos e mutilações 

eram instrumentos de dominação da classe escravocrata e do Estado. 

A utilização da violência permitia o controle social4 dos indiví-

duos escravizados por meio do pânico de serem punidos se não 

4 Clóvis Moura define o controle social como: “[...] a repressão racionalizada (no 
sentido weberiano) contra o negro, o índio e demais segmentos oprimidos e/ou 
discriminados na sociedade brasileira. [...] nada mais é do que uma sistemática de 
estereótipos, racionalizada por parte de todos os estratos e segmentos dominantes 
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obedecessem às regras estabelecidas. Ao mesmo tempo, proporcionava 

uma espécie de ansiedade produtiva, pois, caso não cumprissem a 

meta estipulada, eles poderiam ser castigados. O castigo era a certeza 

do sobretrabalho, necessário às exigências produtivas, e foi por esse 

motivo que a classe escravocrata criou “[...] a categoria de homens 

do mato, que se regulava por regimentos especiais e tinha hierarquia 

própria: soldado, cabo, capitão, sargento-mor e capitão-mor do mato” 

(GORENDER, 2016b, p. 102). A categoria de homens do mato se 

tornou indispensável para o sistema escravista, levando em conside-

ração que as fugas de escravizadas(os) eram um problema dentro do 

violento regime do trabalho escravista, e os homens do mato eram 

considerados a solução para coibir e capturar as(os) fugitivas(os). 

A violência escravista era ainda mais cruel nos castigos praticados 

contra as mulheres escravizadas. Estas, por serem mulheres, sofriam 

a violência escravista de forma diferente dos homens, principalmente 

em função da violência sexual, pois nesse cenário o estupro consis-

tia em instrumento particular de dominação e violência. As mulhe-

res escravizadas eram vítimas de estupros individuais ou coletivos. 

O estupro era uma violência contra a qual as escravizadas não podiam 

reclamar nem resistir, fossem mulheres adultas, adolescentes ou até 

mesmo crianças. A violência não se limitava aos aspectos que perme-

avam a esfera produtiva, mas todas as relações estabelecidas na socie-

dade escravista (DAVIS, 2016; RAIMUNDO, 2003; MACHADO, 2018). 

A mulher negra cativa e escravizada, de acordo com Raimundo 

(2003), combinava potências produtivas e reprodutivas. Condiciona-

das à condição de trabalhadoras-mercadorias, diferenciavam-se dos 

homens negros pela possibilidade de gerar mais trabalhadores-mer-

cadorias, ou seja, mais mão de obra para o sistema escravista, e, por-

tanto, configuravam-se como uma mercadoria extremamente lucrativa. 

Além disso, na divisão sexual do trabalho escravista, as escravizadas 

eram inseridas em diversas ocupações, como amas-de-leite, mucamas, 

cozinheiras, dentre outras. 

que desejam ver o negro, e as demais parcelas oprimidas, sob a dominação dos 
grupos e classes detentoras do poder econômico, político e cultural” (2009, p. 21).
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O sistema escravista mercantil modelou a consciência social, rela-

cionando, de forma complexa, as relações trabalhistas, econômicas, 

políticas, culturais, sociais, religiosas, raciais e de gênero. 

A escravidão foi elaborada enquanto uma nova categoria social. 

Porém, é necessário explicitar que “[...] a escravidão é uma categoria social 

que, por si mesma, não indica um modo de produção” (GORENDER, 

2016b, p. 89). Quando a escravidão se constitui como um tipo funda-

mental e estável de relações de produção, pode engendrar dois modos 

de produção diversos: o escravismo patriarcal e o escravismo colonial 

(mercantil), orientado pela lógica da produção de bens comercializáveis, 

como é o caso do modo de produção escravista que se desenvolveu nas 

Américas, principalmente no Brasil (GORENDER, 2016b). 

O modo de produção escravista mercantil tinha a necessidade 

da utilização de uma força de trabalho extremamente barata, ou seja, 

as pessoas escravizadas e traficadas a partir do continente africano. 

Essa força de trabalho barata era no sentido de que as(os) trabalhado-

ras(es) não poderiam ser remuneradas(os), mas sim escravizadas(os), 

possibilitando a expropriação e apropriação total do trabalho social-

mente produzido por essas pessoas. 

Os indivíduos sequestrados e traficados do continente africano para 

o Brasil eram inseridos na divisão social do trabalho enquanto trabalha-

dores-mercadorias no modo de produção escravista. O(a) escravizado(a) 

tinha a particularidade de ser, ao mesmo tempo e de forma complexa, 

a força produtiva, o instrumento de produção e a mercadoria, ou seja, 

“[...] era a mercadoria que produzia mercadoria, a coisa que se movia, o 

homem alienado de qualquer direito humano” (MOURA, 2014, p. 44). 

O trabalhador-mercadoria foi introduzido em uma relação de produção 

extremante alienante, movida a instrumentos violentos, para ter sua 

produtividade impulsionada e a sua vida cotidiana condicionada ao 

cativeiro e ao trabalho forçado. Enquanto mercadoria, era a propriedade 

privada do escravocrata e, enquanto trabalhador(a), era o principal 

produtor de mercadorias, bens e artigos de luxo. 

De acordo com Gorender (2016a, p. 107), as características do 

indivíduo escravizado, na condição de trabalhador-mercadoria, se 

apresentam em três pontos: “[...] a) é propriedade privada de outro 
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indivíduo; b) trabalha sob coação física extraeconômica; c) todo o pro-

duto do seu trabalho pertence ao senhor”. São essas as características 

sócio-históricas e raciais que levaram a população negra à condição 

de trabalhador-mercadoria. Porém, esse trabalhador-mercadoria tam-

bém se colocou em posição de resistência contra o sistema escravista. 

Mesmo com a violência escravista operante, a resistência contra o 

regime de trabalho escravista era frequente. 

O fato é que, sem a classe escravizada, não existiria a econo-

mia escravista, já que a exploração do sobretrabalho, como definiu 

Nascimento (2016), era a espinha dorsal do sistema escravista mer-

cantil. A resistência da classe escravizada representava a ameaça da 

interrupção da acumulação de capital. 

O Brasil foi um dos países que mais importou escravizados por 

meio do comércio de carne humana do continente africano e o último 

país a abolir o trabalho escravista. 

Considera-se que a economia escravista brasileira se desenvolveu 

de forma dependente e vinculada à economia da metrópole portuguesa 

e totalmente voltada para a economia central-europeia. Moura (2014, 

p. 85) aponta que o comércio de carne humana contribuiu “[...] em 

escala ponderável para a acumulação primitiva do capital que serviu de 

alicerce à sociedade atual”. A economia escravista brasileira, segundo 

Marquese (2018), durante toda a instituição da escravidão, esteve 

diretamente ligada às diferentes conjunturas da economia mundial 

capitalista e da metrópole portuguesa. 

Gorender (2016b, p. 87) ressalta a importância de estudos críticos 

e aprofundados sobre a economia decorrente do modo de produção 

escravista mercantil para não se cair na armadilha dos “[...] raciocínios 

operantes com as analogias entre características comuns a fenôme-

nos históricos distintos”. Não se pode equiparar o modo de produção 

escravista mercantil ao modo de produção capitalista, muito menos ao 

escravismo antigo. O intuito é identificar como a economia escravista, 

ao subordinar-se à economia central europeia, que já estava inserida no 

modo de produção capitalista, contribuiu para a acumulação primitiva 

do capital no Brasil e nos países europeus. 
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Na relação de acumulação primitiva do capital, é necessário enten-

der como o capital se apresentou nos quadros do escravismo moderno, 

ou seja, mercantil, e qual forma de capital se desenvolveu nas Américas 

nesse período, principalmente, ao levar em consideração como o modo 

de produção escravista mercantil se constituiu no Brasil. Para uma 

melhor compreensão da economia escravista, é necessário recorrer 

ao conceito de capital escravista-mercantil. 

Pires e Costa (2010) compreendem o formato do capital escravista-

-mercantil como uma espécie de capital desenvolvido nas Américas. 

O capital escravista-mercantil contava com a existência do mercado mun-

dial, que absorvia as mercadorias produzidas com base na exploração 

da força de trabalho escravista. O capital escravista-mercantil mantinha 

uma relação íntima com a instituição dos traficantes internacionais, que 

geriam o comércio de carne humana, possibilitando suprir, por meio do 

tráfico e sequestro de pessoas do continente africano, a força de trabalho. 

A superação do capital escravista-mercantil é inerente ao processo 

de sua transição para o capital industrial. Ao mesmo tempo, esse pro-

cesso não pode ser confundido com o processo de abolição do escra-

vismo mercantil. A abolição se constitui na transição do trabalho escra-

vista para o assalariado. A superação do capital escravista-mercantil 

relaciona-se com a transição do modo de produção escravista para o 

capitalista, ou seja, uma alteração da forma de acumulação de capital. 

A superação do modo de produção escravista mercantil e do capi-

tal escravista-mercantil é marcada por fatores internos e externos, 

sendo porém necessário sublinhar que a utilização da força de trabalho 

das pessoas trabalhadoras-mercadorias se vincula às raízes da questão 

racial desigual, combinada, por meio da expropriação do trabalho, às 

relações de classes (pautadas na raça) extremamente violentas que 

se desenvolveram no Brasil. 

Esses aportes teóricos, históricos, políticos, sociais e econômicos 

oferecem subsídios para interpretar a dinâmica e o desenvolvimento da 

sociedade brasileira sob a ótica das relações sociais desiguais e assimétri-

cas na constituição de um mercado de trabalho segregacionista no Brasil, 

tendo a questão racial como elemento estruturante dessa realidade. 
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2.3 Questão racial e mercado de trabalho no Brasil 

A abolição de 1888 expressou o fim do regime de trabalho escra-

vista, mas não a eliminação das dominações, explorações, opressões 

e violências pautadas em determinantes raciais. 

O processo de abolição foi acompanhado pela construção de um 

imaginário (consciência) social coletivo. Cord e Souza (2018) afirmam 

que esse imaginário coletivo, em relação à abolição, naturalizou estereó-

tipos construídos historicamente, além de reforçar na memória social 

a inadaptação da população negra ao mercado de trabalho assalariado. 

Como exemplo, descreveu-se, de forma recorrente, “[...] que os negros 

foram ‘incapazes’ de se adaptar ao capitalismo brasileiro e à emergente 

sociedade de classes [...]” (CORD; SOUZA, 2018, p. 410-411). 

O surgimento do mercado de trabalho assalariado no Brasil não 

absorveu os(as) ex-escravizados(as), que eram a base econômica do 

sistema escravista enquanto trabalhadores-mercadorias. A população 

negra recém liberta do cativeiro foi inserida “[...] no setor de subsis-

tência e em atividades mal remuneradas” (THEODORO, 2008, p. 25), 

ou seja, situou-se predominantemente na informalidade. 

Theodoro (2008) destaca que a população negra, ao ser libertada 

do regime escravista, não foi incorporada ao mercado de trabalho 

formal brasileiro. Com isso, constata-se que o processo de abolição 

desencadeou uma série de problemas que não foram foco da ação 

do Estado, especialmente no que se refere à ausência de implemen-

tação de políticas públicas de inserção desse segmento no mercado 

de trabalho e de acesso a outros serviços e direitos para satisfazer as 

necessidades humanas básicas de reprodução social. Os indivíduos 

escravizados, na condição complexa de trabalhadores-mercadorias, 

dinamizaram os processos produtivos e, ao serem libertos, foram mais 

uma vez alvos da opressão do Estado e da nova classe dominante – que 

de nova só possuía o status de capitalista, pois tratava-se da metamor-

fose da classe escravocrata em classe capitalista-dominante.

A abolição foi um processo complexo e contraditório, principal-

mente por não ter expressado uma revolução para a população negra. 

Pelo contrário, tratou-se de uma “[...] revolução das elites, pelas elites 
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e para as elites; no plano racial, de uma revolução do branco para 

o branco [...]” (FERNANDES, 2017, p. 30). Nessa lógica, a abolição 

representou para a população negra um processo de exclusão das 

regiões e setores que se constituíam como espaços dinâmicos da eco-

nomia, e as pessoas negras, em sua maioria, passaram a ocupar ativida-

des não assalariadas ou com baixa remuneração (THEODORO, 2008). 

A população negra foi obrigada a se juntar ao contingente de 

trabalhadores nacionais livres, localizados em regiões em que inexis-

tiam oportunidades de trabalho, ou até mesmo em regiões com baixa 

dinâmica econômica, e aqueles(as) que tiveram “sorte” foram inseri-

dos(as) na economia de subsistência das áreas rurais, vinculados(as) 

aos antigos escravocratas donos de fazendas. 

O modo político-econômico que desencadeou o processo de abo-

lição do sistema escravista mercantil consolidou-se como manutenção 

do status quo e determinou o processo de exclusão e marginalização 

da população negra, assim como ofereceu os subsídios necessários 

para a formação do capitalismo e do mercado de trabalho no Brasil. 

Os moldes da transição do modo de produção escravista mercantil para 

o capitalista assumiram uma direção ideopolítica racista, que passou 

a ser “[...] manipulada e entrará como componente do pensamento 

elaborado pelas classes dominantes [...]” (MOURA, 2014, p. 42) na 

construção do capitalismo dependente que se desenvolveu na América 

Latina e, no caso em questão, também no Brasil.

Moura (1988) indica que houve uma reformulação dos mitos 

raciais que surgiram no e para o sistema escravista mercantil brasileiro. 

O racismo passou a ser o “[...] combustível ideológico capaz de justifi-

car o peneiramento econômico-social, racial e cultural a que ele está 

submetido atualmente no Brasil através de uma série de mecanismos 

discriminadores que se sucedem na biografia de cada negro” (p. 17). 

A absorção da população negra pelo mercado de trabalho assa-

lariado não foi assegurada, sendo esse um dos fundamentos da nova 

sociedade em formação, do qual dependiam aqueles que tinham 

somente a força de trabalho para vender e desse modo suprir suas 

necessidades básicas humanas. 
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O ponto alto desse agravamento foi a política de imigração, pois 

“[...] o desenvolvimento do modo de produção capitalista na Europa 

resultou no crescimento de seu contingente populacional” (SANTOS 

NETO, 2015, p. 176). Isso significou a formação do exército industrial 

de reserva europeu. 

O pensamento dominante desse período foi o de realocar da 

Europa o seu exército industrial de reserva para o resto do mundo 

na divisão internacional do trabalho. Dessa forma, “[...] a população 

ativa europeia podia resolver o problema da necessidade de força de 

trabalho nas outras partes do mundo” (SANTOS NETO, 2015, p. 177), 

o que deu base sólida para a visão racista da desqualificação de traba-

lhadoras(es) negras(os) no novo regime de acumulação. 

As pessoas trabalhadoras negras foram libertas da condição de traba-

lhadoras-mercadorias para serem inseridas na condição de trabalhadoras 

subalternizadas, informais, sem remuneração ou com baixa remuneração 

e, principalmente, para formar o exército industrial de reserva brasileiro. 

É indispensável assinalar que, sustentadas no racismo científico, 

a biologia e a física foram utilizadas como modelos explicativos da 

exclusão da população negra do mercado de trabalho. A noção de 

características biológicas inerentes às raças serviu de fundamento para 

a alegação de uma dita incapacidade moral, psicológica e intelectual 

que impedia a adaptação da população negra ao trabalho assalariado. 

De acordo com Moura (2014, p. 49), quando a abolição do escravismo 

mercantil ocorreu, em 1888, o Brasil já tinha “[...] iluminação a gás, 

cabo submarino, estrada de ferro escoando para Santos o café produ-

zido e transportes coletivos (bondes) de tração animal”. Assim, houve 

um processo de modernização e urbanização das principais cidades 

brasileiras que se utilizou da mão de obra escravizada para construir 

as primeiras estradas de ferro no Brasil.

O racismo passou a impulsionar a segregação e a barreira racial, 

que bloquearam o acesso de trabalhadores e trabalhadoras negros(as) 

aos principais canais de mobilidade social ascendente. O resultado 

foram “[...] graves desigualdades raciais e a concentração de negros 

[...] no extremo inferior da hierarquia social” (HASENBALG, 1979, 

p. 223). Após cerca de 400 anos de exploração na condição de 
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trabalhadores-mercadorias, a “indenização” oferecida pelo governo 

brasileiro aos trabalhadores(as) negros(as) foi a condição de desem-

prego, subalternidade e trabalhos precários, o que constituiu a forma-

ção do exército industrial de reserva brasileiro. 

Além disso, o racismo assumiu um papel social, ideológico e político 

que se instituiu como ideologia de dominação (MOURA, 1994) e serviu 

para demarcar o lugar da trabalhadora negra e do trabalhador negro na 

sociedade capitalista, sedimentando, assim, a divisão racial do trabalho. 

Martins (2012, p. 456) descreve que trabalhadores(as) negros(as) 

foram profundamente embarreirados “[...] pela ideia de trabalho 

assalariado associado a uma força de trabalho estrangeira e branca”. 

Em relação à articulação entre o racismo e a constituição do capita-

lismo que se desenvolveu no país, a autora destaca que, ao se imprimir 

a exploração como condição fundamental da lógica de acumulação 

capitalista, cunhou-se também a prerrogativa da discriminação racial 

como insígnia do modo de produção baseado no trabalho livre.

Moura (1977), por sua vez, destaca que essa imagem deformada 

permeou e permeia a consciência social de que o branco seria supe-

rior ao negro e, portanto, estaria mais apto e qualificado para ocupar 

os postos de trabalho. A desqualificação das(os) trabalhadoras(es) 

negras(os) para o mercado de trabalho é reflexo da “[...] realidade 

social, econômica e cultural na qual ele se encontra imerso” (MOURA, 

1977, p. 19). Isso poderia explicar as pretensões que objetivavam a 

redefinição social e cultural do trabalho, que resultaram na política 

de valorização do imigrante e na marginalização do trabalhador negro 

e da trabalhadora negra. 

Nesse cenário, pode-se observar que, além de uma ideologia de 

dominação, o racismo passa a ser também um elemento estrutural 

da sociedade capitalista e estruturante do mercado de trabalho, que 

teve como principal e modelar ação a lei de compra e venda da força 

de trabalho, a qual estabeleceu critérios de exclusão e depreciação de 

trabalhadores(as) negros(as). 

O processo de desqualificação do(a) trabalhador(a) negro(a) é 

resultado da marginalização direcionada a esses sujeitos sociais, sendo 

este um dos ardis do racismo estrutural brasileiro. De acordo com 
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Almeida (2018, p. 38) “[...] o racismo é uma decorrência da própria 

estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as 

relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo 

uma patologia social e nem um desarranjo institucional”. 

Compreender o racismo como estrutural não significa que ele seja 

imutável ou mesmo incontornável; porém, é essencial pontuar que 

“[...] do ponto de vista teórico [...] o racismo, como processo histó-

rico e político, cria as condições sociais para que, direta ou indireta-

mente, grupos racializados sejam discriminados de forma sistemática” 

(ALMEIDA, 2018, p. 39). 

O racismo é um mecanismo estrutural e institucional para pro-

duzir desigualdades raciais que ultrapassam as relações de trabalho. 

O processo de naturalização do racismo é apoiado na ideologia racista 

que opera nas estruturas do capitalismo. O racismo estabeleceu que 

trabalhadoras(es) negras(os) são incapazes de “[...] disputar com o 

branco a liderança da sociedade, nos seus diversos níveis” (MOURA, 

1977, p. 19), principalmente no mercado de trabalho. 

De acordo com Carneiro (2011), o trabalho é uma condição neces-

sária à reprodução social, um direito de reprodução da vida, e a sua 

exclusão é a primeira negação da cidadania. Na lógica competitiva do 

mercado de trabalho brasileiro, o racismo assume um importante papel: 

delimitar a absorção ou não da população negra nos postos de trabalho.

Essa é uma das características da formação da classe trabalhadora 

no Brasil, ou seja, a inclusão da mão de obra estrangeira branca e a 

exclusão da mão de obra que havia dinamizado todo o processo de 

produção de mercadorias, enquanto trabalhadores-mercadorias, por 

aproximadamente 400 anos no Brasil. 

Theodoro (2008), Martins (2012) e Santos Neto (2015) enfati-

zam que grande parcela das trabalhadoras e dos trabalhadores negros 

ficaram condicionados(as) ao mercado de trabalho informal, subal-

ternizado e precarizado, com baixas remunerações ou até mesmo ao 

desemprego, compondo o exército industrial de reserva. 

Martins (2012) ainda sinaliza que o preconceito racial foi um 

dos responsáveis pela condição de desocupação, pela informalidade 

do trabalho e pela precarização. Porém, é necessário pontuar que o 
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preconceito racial é um mecanismo e não a fonte da marginalização 

e alocação nos postos de trabalho precário e informal. É necessário 

ter em mente que, no pós-abolição, o racismo já assumia o seu caráter 

estrutural e institucional – este, por sua vez, presente desde o comér-

cio de carne humana e o transporte insalubre da migração forçada do 

transatlântico. Essa observação é necessária para não minimizar ou 

deslocar o racismo para o campo individual. Por isso, é importante 

apreender as determinações da divisão racial do trabalho a partir de 

uma perspectiva estrutural, conjuntural, estruturante e institucional, 

que se apresenta como fenômeno imbricado na trama da formação 

social brasileira e do desenvolvimento capitalista.

2.4 Racismo e indicadores de desigualdade no Brasil

As relações sociorraciais e o racismo no Brasil têm a sua gênese 

no sistema escravista mercantil. A utilização da raça como referencial 

para a exploração compulsória da força de trabalho se configurou 

como um tipo de racismo e a sua metamorfose se inicia no processo 

de abolição do sistema escravista mercantil. 

O racismo, em seu efeito primário e necessário ao capital escra-

vista mercantil, transformou seres humanos em mercadorias, ou seja, 

em trabalhadores-mercadorias. O sistema escravista mercantil esta-

beleceu uma relação complexa entre o modo de produção escravista, 

a economia escravista, o mercado mundial e o comércio de carne 

humana. Essa complexidade se materializou no escravismo mercantil. 

Nesse sistema, o trabalhador-mercadoria estava desprovido de qual-

quer direito social, político e trabalhista, sujeito a uma exploração 

total do seu trabalho, do seu corpo e da sua fé.

A realização da abolição brasileira se deu por meio da conjugação de 

forças liberais, com a repressão de movimentos abolicionistas protagoni-

zados pela própria população negra (MOURA, 1994; OLIVEIRA, 2017).

Oliveira (2017) pontua que a transição societária a partir do 

alto resultou na formação de um Estado capitalista tendo por base 

a concentração de renda e patrimônio; o racismo como elemento 
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estruturante da divisão das classes sociais; a cidadania restrita; e a 

violência como práxis política central. 

A cidadania restrita (OLIVEIRA, 2017) consiste na criação de 

uma tipificação de “cidadão” que não abrange toda a população, prin-

cipalmente o segmento racialmente discriminado e marginalizado. 

Uma das características das ordens societárias capitalistas liberais é 

a transfiguração da desigualdade de classe da dimensão econômica 

para a igualdade jurídica, ou seja, “somos todos iguais perante a lei”. 

Compreende-se que “[...] os direitos jurídicos são, então, estendidos 

a todos, vistos não como pertencentes a uma ou outra classe social, 

mas como ‘cidadãos’” (OLIVEIRA, 2017, p. 50). 

A cidadania plena é típica dos ordenamentos capitalistas liberais; 

todavia, como ressalta Moura (1977), a população negra não foi tratada 

como cidadã, mas, pelo contrário, tratada como má cidadã, ou seja, 

como uma cidadã e um cidadão incompleta(o), que deveria ser elimi-

nada(o). Isso explica a lógica da cidadania restrita. A violência, ao se 

articular diretamente com esses elementos na sociedade capitalista, 

é uma práxis política central e não uma prática episódica, e os apare-

lhos repressivos do Estado agem como instrumentos que auxiliam na 

manutenção dessa forma de sociabilidade. 

Pode-se constatar, de acordo com Menezes (2010), que a igual-

dade jurídico-formal, assegurada pela Constituição Federal de 1988, 

que ganhou corpo nas últimas décadas do século XX e permeou as 

duas primeiras décadas do século XXI, não tem dado conta de dirimir 

as profundas desigualdades sociais e raciais presentes no Brasil. 

Um ponto que chama a atenção é a relação das bases que modela-

ram o sistema capitalista no Brasil com a superexploração do trabalho. 

A superexploração do trabalho se configura em um modo de 

produção fundado na maior exploração das(os) trabalhadoras(es) 

(MARINI, 2005), e é resultado do capitalismo dependente que se 

desenvolveu nos países latino-americanos. O Brasil está inserido nesse 

tipo específico de capitalismo; porém, guarda particularidades que 

merecem ser analisadas. 

Marini (2005) aponta que a combinação dos mecanismos de 

intensificação do trabalho, da prolongação da jornada de trabalho e da 
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expropriação de parte do trabalho necessário para que o trabalhador repo-

nha sua força de trabalho configura o modo de produção da superexplo-

ração do trabalho, que resulta em uma remuneração abaixo do seu valor. 

Moura (1994) explica que as particularidades do capitalismo 

dependente que se desenvolveu no Brasil foram desenhadas com raízes 

profundas no sistema escravista mercantil – principalmente no tipo 

de exploração do trabalho (sobretrabalho) e no modo de produção e 

economia (capital escravista-mercantil). 

A superexploração do trabalho no Brasil é uma metamorfose do 

sobretrabalho escravista. Por isso a relação visceral da superexplora-

ção do trabalho com o racismo, já que, de acordo com Almeida (2018, 

p. 135), “[...] o racismo normaliza a superexploração do trabalho [...]”. 

Portanto, a superexploração do trabalho e o racismo condicionam 

os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras ao desemprego, 

subemprego, precarização do trabalho, adoecimentos e pobreza. 

A relação entre a superexploração do trabalho e o racismo fica 

evidente ao observar os dados apresentados pela Síntese de Indicadores 

Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa análise des-

taca que, em 2017, a proporção populacional de brancos era de 45,8%, 

enquanto a de pretos e pardos (negros) era de 53,2%. Essa proporção 

é um dado importante, pois permite compreender a segmentação 

das ocupações laborais de acordo com o quesito raça/cor e esboça a 

divisão racial do trabalho no Brasil (IBGE, 2018). 

Em 2017, os(as) trabalhadores(as) negros(as) ocuparam os tra-

balhos com os menores rendimentos médios,5 como na agropecuá-

ria (60,8%), na construção civil (63,0%) e nos serviços domésti-

cos (65,9%). Por outro lado, os(as) trabalhadores(as) brancos(as) 

5 De acordo com o IBGE (2018), os rendimentos mínimos foram os seguintes: 
agropecuária: R$ 1.223,00; construção civil: R$ 1.687,00; serviços domésticos: 
R$ 832,00; educação, saúde e serviços sociais: R$ 2.748,00. Ainda de acordo 
com o IBGE, em “[...] 2017, os brancos ganhavam em média 72,5% mais do 
que pretos ou pardos e os homens ganhavam, em média, 29,7% mais que as 
mulheres” (IBGE, 2018, p. 28).
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ocuparam 51,7% dos trabalhos na educação, na saúde e nos serviços 

sociais (IBGE, 2018). 

Figura 1: População brasileira ocupada segundo raça e ramo de 
atividade em %. Brasil, 2017

Fonte: IBGE, [2017]. Elaboração própria.

Martins (2012) compreende que a deterioração dos postos de tra-

balho repercute diretamente na classe trabalhadora racialmente discri-

minada. Nesse caso, o racismo exerce uma dupla função no mercado de 

trabalho: “[...] ao mesmo tempo, deixou a grande parcela de trabalhado-

res(as) negros(as) no exército dos(as) desocupados(as) e distanciou-a 

do mercado formal de trabalho” (MARTINS, 2015, p. 126). De acordo 

com o IBGE (2018), a taxa de desocupação por nível de instrução é 

maior entre os negros e negras, como demonstra a Figura 2:

Figura 2: Taxa de desocupação por raça de acordo com os níveis de 
instrução. Brasil, 2017

Fonte: IBGE, [2017]. Elaboração própria.
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O IBGE (2018, p. 29) explica que “mesmo controlando pelo 

número de horas trabalhadas e pelo nível de instrução, a desigual-

dade no rendimento médio auferido segundo cor ou raça se mantém 

significativa”. Destaca-se que os(as) trabalhadores(as) brancos(as) 

recebiam um rendimento-hora superior ao dos(as) trabalhadores(as) 

negros(as) em todos os níveis de escolaridade.6 A diferenciação é mais 

expressiva no nível de instrução mais elevado, sendo o rendimen-

to-hora dos(as) trabalhadores(as) brancos(as) de R$ 31,90 contra 

R$ 22,30 dos(as) trabalhadores(as) negros(as), o que significa 43,2% 

a mais para os(as) primeiros(as). A Figura 3 ilustra a desigualdade no 

rendimento-hora entre trabalhadores(as) brancos(as) e negros(as):

Figura 3: Rendimento-hora médio do trabalho por nível de 
escolaridade. Brasil, 2017

Fonte: IBGE, [2017]. Elaboração própria.

Calado e Barbaric (2017) compreendem que a escola é um lócus 

privilegiado para o enfrentamento e combate ao racismo. O processo 

de produção e reprodução do racismo inicia-se na construção da cons-

ciência racial durante a infância, envolvendo relações familiares, igreja, 

6 É importante destacar, de acordo com o IBGE (2018), que o nível de escolaridade 
se relaciona de forma direta com o trabalho informal, caracterizado por menor ren-
dimento médio, como os serviços domésticos (70,1%) e a agropecuária (68,5%). 
Além disso, cabe destacar que “[...] o recorte por cor ou raça indica que há maior 
participação da população preta ou parda em trabalhos informais (46,9%) quando 
comparada com os trabalhadores brancos (33,7%)” (IBGE, 2018, p. 45).
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escola, clubes e círculos de amizades, dentre outras instituições nas 

quais os indivíduos sociais estão inseridos. 

O racismo, por ser estrutural, tem a competência de formar um 

tipo específico de consciência (racial) na sociedade, e pode se materia-

lizar de forma silenciosa ou como mecanismo institucional. A ausência 

de reflexões críticas acerca do racismo pode gerar lacunas que se con-

figuram como processos de conscientização acrítica sobre as questões 

raciais, produzindo e reproduzindo racismo como regra e norma, por 

exemplo, nos espaços de formação educacional e profissional.

O racismo no ambiente escolar, como uma vertente do racismo 

estrutural, estruturante e institucional, favorece a divisão racial do traba-

lho e a superexploração do trabalho, pois pode privar as crianças negras 

do acesso a um ensino de qualidade, formando assim um quadro técnico 

de trabalhadoras e trabalhadores voltado para os subempregos e para 

os postos de trabalhos mais precarizados. Essa questão torna-se ainda 

mais complexa na relação do racismo estrutural com o capitalismo. 

Sob a ótica do racismo como elemento estrutural de manutenção 

da superexploração do trabalho, é possível compreender que “[...] a 

distinção do caráter humano é fundamental, daí que a cidadania não 

é universal, mas sim restrita” (OLIVEIRA, 2017, p. 51). 

O Brasil é um país que se inscreve no modelo de superexplora-

ção do trabalho e de cidadania restrita; relativizar esses elementos 

os normaliza e naturaliza em prol do funcionamento das relações 

sociorraciais no país. 

O racismo não é uma construção recente, mas parte constitutiva 

e constituinte das relações sociais e da formação dos indivíduos no 

decorrer do processo histórico. Balibar e Wallerstein (1991) afir-

mam que o racismo é histórico, institucional e sociológico. Por isso, 

é importante analisar as estruturas sociais marcadas por formas de 

opressão, exploração, dominação e segregação sob a ótica do racismo. 

Essa chave heurística permite apreender, para além das aparências 

e superficialidades, os fenômenos sociais que permeiam a vida em 

sociedade, como a violência, a educação, o trabalho e a pobreza. 

Cabe sublinhar que o fim do regime escravista mercantil não 

encerrou as relações de exploração, opressão e dominação presentes 
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na vida da população negra e da sociedade como um todo. O racismo é 

ainda um entrave para a realização da emancipação política da popula-

ção negra no sentido do acesso a bens, à riqueza socialmente produzida 

e aos direitos de cidadania. 

2.5 Considerações finais

O racismo se estrutura e se institucionaliza em todas as esferas e 

dimensões da vida social. O racismo é um dos elementos estruturantes 

da sociedade brasileira e parte constitutiva e constituinte da formação 

social do país. Desde o período escravista mercantil, o racismo (estru-

tural, estruturante e institucional) contribuiu para legitimar violências, 

desigualdades, opressões, explorações, exclusões, misérias e precariza-

ções. Sendo assim, emerge a necessidade investigativa de apreender a 

estrutura racial como mecanismo de aprofundamento das desigualda-

des sociais a partir das particularidades da realidade brasileira. 

A constituição do mercado de trabalho ao longo da história excluiu 

de forma racista as(os) trabalhadoras(es) negras(os), sedimentando 

a divisão racial do trabalho. Parte significativa da população negra, 

quando não desempregada, foi inserida em postos de trabalho subal-

ternizados, instáveis, flexíveis e precarizados. 

A abolição expressou o fim da institucionalização e legalidade do 

trabalho escravista no Brasil, desencadeando um processo de transição 

do trabalho escravista para o trabalho assalariado, ou seja, transição do 

indivíduo trabalhador-mercadoria para trabalhador assalariado. Todavia, 

isso não expressou o fim das formas de dominação, exploração e opres-

são instituídas por determinantes raciais no mundo do trabalho. Após a 

abolição, houve um processo de estruturação do racismo que moderni-

zou esses determinantes raciais e, mais uma vez, se institucionalizou a 

dominação, a exploração, a opressão e a violência. 

Nesse sentido, a abolição abriu caminhos para a gênese da “ques-

tão social” brasileira, com a formação do exército industrial de reserva, 

a expansão de postos de trabalho flexíveis, instáveis, inseguros, incer-

tos e precarizados, as condições de miserabilidade e as demais mazelas 
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sociais, afetando especialmente a população negra, excluída em grande 

parte do mercado de trabalho formal. Esse quadro revela a necessidade 

e a importância das lutas sociais antirracistas como compromisso 

ético e político da classe trabalhadora em busca de superação das 

desigualdades e opressões presentes nessa sociabilidade. 
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Cap. 3
Lutas da classe 

trabalhadora na 
consolidação da ordem 

monopólica no Brasil

Michelly Ferreira Monteiro Elias

3.1 Introdução

Considerando o contexto da década de 1970 no Brasil, em que 

houve a consolidação do capitalismo monopolista no país durante a 

ditadura civil-militar, o presente texto visa abordar como as princi-

pais contradições e a intensificação da condição de superexploração1 

da classe trabalhadora na década de 1970 condicionaram a expansão 

1 A condição de superexploração pressupõe que o grau de exploração do trabalho 
é maior, “são negadas ao trabalhador as condições necessárias para repor o 
desgaste de sua força de trabalho [...] porque lhe é obrigado um dispêndio de 
força de trabalho superior ao que deveria proporcionar normalmente, provo-
cando assim seu esgotamento prematuro [...] porque lhe é retirada inclusive 
a possibilidade de consumo do estritamente indispensável para conservar sua 
força de trabalho em estado normal” (MARINI, 2005, p. 156-157).
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das lutas dessa classe, que, associadas ao histórico que vinha se cons-

tituindo desde a década de 1950 e às mobilizações pela retomada do 

regime democrático, em um contexto de perda de hegemonia dos 

comunistas no movimento sindical, possibilitaram o surgimento do 

novo sindicalismo2 nas décadas de 1970 e 1980.

Para isso, destacamos que, desde a década de 1950, a economia 

brasileira, em sua fase monopolista, se expandiu com base no incre-

mento da atividade industrial, no incentivo ao desenvolvimento do 

capital financeiro e na manutenção do setor agrário-exportador, man-

tendo sua relação de subserviência em relação ao capital internacional 

e beneficiando os interesses imperialistas em detrimento de qualquer 

possibilidade de construção de um projeto de desenvolvimento eco-

nômico autônomo para o país. Com isso, ao tempo em que a eco-

nomia atingiu um novo patamar, ampliando as formas de acumula-

ção do capital, houve o aprofundamento do seu caráter dependente; 

a intensificação da superexploração da classe trabalhadora em diferen-

tes formatos; o fortalecimento do caráter conservador e autoritário 

da burguesia brasileira e a consolidação do Estado como o principal 

meio de exercício do seu poder político e econômico.

Esse processo fortaleceu uma realidade de dependência e sub-

desenvolvimento econômico, marcada por formas autocráticas de 

dominação burguesa, em que se estabeleceram as especificidades dos 

conflitos entre as classes sociais e seus segmentos, assim como, as lutas 

da classe trabalhadora na fase do capitalismo monopolista no Brasil.

2 A concepção e configuração do que se constituiu em novo sindicalismo será 
desenvolvida no decorrer do texto, uma vez que entendemos esse fenômeno 
como um processo que expressou de forma significativa a dinâmica das lutas 
sociais no referido período. Contudo, em linhas gerais, o novo sindicalismo é 
abordado aqui como o movimento sindical surgido entre os anos 1970 e 1980, 
que obteve essa denominação por se diferenciar do movimento sindical exis-
tente no Brasil até então, sendo estas as principais diferenças: a configuração 
de uma ampla base social da classe trabalhadora, surgida a partir do desen-
volvimento econômico proporcionado pela ordem monopólica; a perspectiva 
politicamente autônoma na relação ao Estado; o vínculo direto com a base ope-
rária; a atuação sindical vinculada às bases e às lutas de massas; e a articulação 
política com os movimentos populares.
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Nessa perspectiva, compreendemos as lutas da classe trabalhadora 

em um contexto mais geral, incluindo as principais mobilizações de 

massa, os movimentos sociais de caráter popular, as lutas dos(as) 

trabalhadores(as) rurais e algumas das principais organizações parti-

dárias e demais organizações políticas que desenvolveram diferentes 

formas de luta. A partir disso, situa-se o movimento sindical como 

parte fundamental, mas não exclusiva, desse processo. 

3.2 Lutas da classe trabalhadora nas décadas de 1970 e 1980

Considerando o contexto das lutas de classes no panorama da 

década de 1970, é possível afirmar que as lutas da classe trabalhadora 

adquiriram significativa amplitude frente ao caráter da ditadura então 

vigente, que tencionava consolidar o sistema de dominação autocrá-

tico-burguês no país. Daí decorre que tais lutas também tiveram um 

caráter político, na perspectiva do questionamento do modelo de 

dominação que o regime ditatorial representava e implementava, tendo 

sido por isso fortemente combatidas pelo Estado, principalmente por 

meio da promulgação do AI-5 em 1968.

Essa reação violenta por parte do Estado demonstrava que a reali-

zação de tais lutas em 1968, em plena ditadura civil-militar, expressava 

a combatividade e a capacidade da classe trabalhadora e das forças 

populares de se organizarem – apesar do difícil histórico de luta e da 

repressão aberta da época – em defesa dos seus interesses e objetivos. 

Contudo, esse tipo de reação por parte do regime e o início da fase 

de crescimento econômico que se deu entre 1968 e 1974 – apesar de 

esse crescimento nunca ter beneficiado a classe trabalhadora – aca-

baram desmobilizando e obstruindo sobremaneira o processo de luta 

e organização que vinha se constituindo.

Diante desse complexo quadro, houve, a partir do governo do 

General Médici, de 1969 até 1971, uma significativa ampliação das 

organizações revolucionárias político-militares, que passaram a utilizar 

as ações armadas como principal tática de enfrentamento ao regime. 

Entre esses movimentos, estavam a Polop (Organização Revolucionária 
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Marxista Política Operária), a AP (Ação Popular), a ALN (Ação Liber-

tadora Nacional), o PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucioná-

rio), a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária) e o Colina (Comando 

de Libertação Nacional). E logo após a formação dessas organizações, 

o que se viu foi um processo de fusão entre elas, como uma das poucas 

alternativas de sobrevivência que lhes restava frente à brutal violência 

exercida pela ditadura na época.

Dentre essas fusões, Marini (2014) destaca a formação dos seguin-

tes eixos: VPR-ANL, que caracterizava a revolução brasileira como 

uma revolução de cunho nacional e a guerra de guerrilhas como prin-

cipal tática de luta; VAR-Palmares-PRT-POC, que defendia o caráter 

socialista da revolução brasileira, a centralidade do operariado nas 

lutas de classes e a guerra de guerrilhas como principal forma de 

atuação; AP, PCdoB que defendia uma revolução popular de influência 

maoísta de aliança entre operariado e campesinato, cujos membros 

viam como principal tarefa a continuidade do trabalho de base com 

as massas, apesar de reconhecerem a importância das guerrilhas. 

Segundo o autor, esses eixos demonstravam as divergências táticas 

que havia entre as organizações de esquerda, mas também, a tentativa 

de construir atuações conjuntas contra o regime ditatorial.

Diante das divergências existentes na esquerda e considerando 

principalmente as polêmicas estabelecidas acerca da luta armada 

naquela conjuntura, Marini (2014) afirma que não havia, para parte 

das organizações da esquerda revolucionária, naquele contexto da dita-

dura, outra alternativa a não ser a luta armada. Segundo o autor, essa 

era a “expressão mais pura” do grau de acirramento das contradições 

de classe naquele período. Exemplo disso é que parte dos militantes 

que haviam atuado até 1968 no movimento estudantil e sindical, após 

a promulgação do AI-5, foram se inserindo na luta armada.

Por outro lado, Netto (2014) chama atenção para o fato de que a 

ampliação das organizações revolucionárias político-militares durante 

1968 e 1974 não superou os limites enfrentados pela esquerda naquela 

época e não se expandiu para as bases da classe trabalhadora. Com isso, 

o autor destaca que a análise de conjuntura por parte das organizações 

político-militares, em determinados momentos, acabou subestimando a 
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capacidade repressora da ditadura e criando uma “expectativa de que a 

ação insurrecional de minorias poderia substituir, ou despertar, a mais 

lenta organização das massas trabalhadoras [...]” (NETTO, 2014, p. 126). 

Ademais, o duro caminho percorrido por essas organizações revo-

lucionárias político-militares foi demonstrando que a definição da luta 

armada como principal forma de enfrentamento à ditadura as levava 

ao isolamento em relação à maioria da classe trabalhadora. 

Com isso, se percebia que, juntamente com a repressão estatal em 

um contexto de auge do crescimento econômico, essas organizações 

também se deparavam com desafios acerca do seu próprio método de 

análise e atuação. Por isso, uma das principais problemáticas enfrenta-

das – pela esquerda revolucionária que priorizou a luta armada naquele 

período foi a atuação das vanguardas – formadas principalmente por 

segmentos da pequena burguesia –, que acabaram afastadas das bases 

da classe trabalhadora, passando a atuar em nome delas no enfrenta-

mento direto ao regime, mas sem vínculo comum. 

Assim, algumas dessas organizações de luta armada chegaram 

a desenvolver “um profundo desprezo pelas multidões miseráveis e 

incultas e, em seu aspecto progressista, o desejo de redenção dessas 

multidões”, não ocultando o que havia “de comum entre as duas ati-

tudes: o elitismo e o paternalismo” (MARINI, 2014, p. 192).

Considerando esses desdobramentos da luta armada, Marini 

(2014) afirma que os desafios que a esquerda e as organizações da 

classe trabalhadora enfrentaram durante a fase de maior repressão 

da ditadura civil-militar (1968 a 1978) estavam intimamente ligados 

ao embrutecimento do Estado diante das formas de contestação ao 

regime, o que, inclusive, facilitou os controles ideológicos estatais e 

burgueses por parte das organizações que lutavam contra a ditadura. 

Além disso, as organizações da esquerda tinham de lidar constante-

mente com limites como a significativa renovação dos seus quadros 

políticos – o que contribuía para a sua dispersão e fragmentação frente 

à necessidade de construção de estratégia e táticas comuns – e a exis-

tência de uma vanguarda intelectual ligada apenas fragilmente às bases 

da classe trabalhadora (MARINI, 2014).
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Diante dessa realidade, durante o auge do “milagre brasileiro”, as 

organizações da classe trabalhadora precisaram enfrentar um difícil 

e complexo contexto, marcado pela violência estatal, pela ofensiva 

ideológica baseada no mito do desenvolvimento (o que confundia 

a classe trabalhadora, que se encontrava em condições de vida cada 

vez mais precárias, ao tempo em que “assistia” ao crescimento da eco-

nomia brasileira) e pelo distanciamento entre as forças de esquerda 

– principalmente os grupos de luta armada – em relação aos diversos 

segmentos da classe trabalhadora.

Contudo, mesmo diante desse quadro, o que ocorreu a partir da 

segunda metade da década de 1970 foi que o contexto de crise eco-

nômica, manifestado principalmente pelo esgotamento do “milagre 

brasileiro”, de intensificação da superexploração sobre os(as) trabalha-

dores(as) e de violência por parte do regime ditatorial, – associado ao 

histórico de lutas que vinha se dando desde a década de 1950 e que, 

apesar dos seus limites, tinha propiciado importantes experiências 

políticas de disputas frente à burguesia –, acabou fomentando uma 

“repolitização” da classe trabalhadora, conforme afirma Ianni (1981). 

Esse processo resultou na expansão das suas formas de luta dessa 

classe, com o protagonismo dos segmentos de trabalhadores(as) dos 

maiores centros urbanos do país, em defesa dos direitos sociais e, 

trabalhistas e das liberdades democráticas. 

Isso demonstrava que as contradições estabelecidas durante a 

ditadura – em essência, uma “ditadura do grande capital” –, principal-

mente durante a fase do “milagre brasileiro”, acabaram externando os 

moldes do capitalismo e da dominação burguesa no país, assim como, a 

lógica de superexploração da força de trabalho. Tal contexto provocou, 

naquelas condições históricas, uma dinâmica de “repolitização” da 

classe trabalhadora que, diante da dura realidade vivenciada na época 

e dos embates estabelecidos com a burguesia e o Estado, adquiriu “uma 

compreensão política bastante clara e ampla, tanto dos seus problemas 

como dos problemas da sociedade” (IANNI, 1981, p. 214).

Com a crise econômica estabelecida a partir de 1974, que pena-

lizou ainda mais os(as) trabalhadores(as), ampliou-se no âmbito da 

classe trabalhadora a revolta contra a política salarial efetivada desde 
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o início da década de 1970. E, mesmo com a permanência da repres-

são, multiplicaram-se manifestações como greves, paradas, frenagens 

nos locais de trabalho e organizações de comitês de fábrica. Foram 

diversas as formas de resistência construídas na luta por condições 

dignas de vida e trabalho, e pelo exercício de seus direitos sociais, 

políticos e civis. Dessa forma, via-se que a classe trabalhadora, que 

havia se ampliado e se diversificado em função do desenvolvimento 

econômico proporcionado pelo “milagre brasileiro”, também passava 

a realizar importantes ações de enfrentamento à ditadura.

Nas fábricas e bairros, nas fazendas e latifúndios, nos 
sindicatos rurais e urbanos, em todos os lugares os ope-
rários urbanos, os operários rurais e os camponeses, 
sozinhos e associados, entre si e com setores de outras 
classes sociais, avançam na discussão, organização e 
luta pelas liberdades democráticas. Em todos os luga-
res crescem a luta, a conscientização, a organização 
de operários e camponeses, sob todas as suas formas 
(IANNI, 1981, p. 224). 

Considerando a amplitude que essas lutas adquiriram na segunda 

metade da década de 1970, envolvendo setores como as igrejas, a 

arte, a cultura, as escolas, as universidades e a intelectualidade de 

forma geral, o referido autor afirma que o movimento de contestação 

à ditadura adquiriu ampla incidência na sociedade, tendo como base 

preponderante o movimento sindical.

O processo de lutas que expressou a formação dessa “nova classe 

operária”3 se iniciou diante da necessidade de a classe trabalhadora 

enfrentar a atuação do Estado, que aprofundava a sua condição de 

3 Segundo Ianni (1981), essa “nova classe operária” se constituiu a partir das 
contradições do amplo processo de industrialização e desenvolvimento eco-
nômico ocasionado pelo capitalismo monopolista. Considerando em particular 
o seu importante papel nesse processo de desenvolvimento, o autor aponta 
que as contradições postas naquele contexto ensejaram o surgimento de lutas 
sindicais que interferiram na dinâmica de constituição dessa “nova classe ope-
rária” com vistas à defesa de seus interesses, favorecendo suas experiências de 
organização e seu próprio reconhecimento no sentido político e ideológico, ou 
seja, proporcionando avanços acerca da sua consciência enquanto classe.



Trabalho, democracia e participação no Brasil92

superexploração por meio da política de arrocho salarial, uma vez que 

esse era o principal mecanismo de sustentação do modelo de desen-

volvimento do “milagre brasileiro” e também o principal meio para o 

enfrentamento da crise econômica iniciada em 1974.

Diante desse contexto, a classe trabalhadora ampliou suas formas 

de luta e resistência, apesar da continuidade da repressão do regime. 

Em 1973, ocorreram várias greves por iniciativa de trabalhadores(as) 

de indústrias de pequeno e médio porte, e se expandiram ações como 

recusa à realização de horas extras nos locais de trabalho, paralisações 

temporárias em minutos e horas de trabalho e diminuição do ritmo 

de trabalho como forma de atingir a produtividade da indústria, além 

da realização de greves de fome em locais de trabalho e da ampliação 

do movimento grevista para diferentes categorias (BADARÓ, 2009).

Essas ações e mobilizações ocorriam em um contexto de inúmeros 

desafios. Dentre eles, o fato de que durante a ditadura havia se conso-

lidado, desde o início dos anos 1970, uma estrutura sindical – herdeira 

do período Vargas, mas que vinha adquirindo características específi-

cas durante o regime ditatorial – subsumida aos interesses políticos do 

Estado. Essa estrutura era formada por sindicatos que adquiriram pre-

dominantemente o caráter de associações assistenciais, que recebiam 

recursos dos governos e que atuavam como auxiliares do Ministério 

do Trabalho, reproduzindo o discurso de que primeiro era necessário 

garantir o crescimento econômico, para que posteriormente o Estado 

pudesse desenvolver políticas redistributivas. Dessa maneira, via-se 

que o lado assistencial dos sindicatos era “fortalecido pela injeção de 

recursos do governo, via financiamentos e doações, e reforçado pela 

conjuntura de início da crise da saúde pública e fim dos institutos de 

aposentadoria e pensões” (BADARÓ, 2009, p. 111).

Diante dessa estrutura sindical4 que praticamente impossibili-

tava greves organizadas por sindicatos, as ações e mobilizações se 

desenvolveram sem o apoio e a participação destes. Assim, tais ações 

4 Para Badaró (2009), essa a estrutura sindical diz respeito ao aparato jurídico e 
burocrático criado pelo Estado brasileiro em 1937 e que perdurou até o final 
da década de 1980, buscando exercer controle político sobre os sindicatos. 



Lutas da classe trabalhadora na consolidação da ordem monopólica no Brasil 93

foram realizadas diretamente pelas bases, as quais, não obstante as 

diversas dificuldades impostas, conseguiram estabelecer um signi-

ficativo processo de mobilização e participação, principalmente em 

alguns segmentos e regiões, como foi o caso dos metalúrgicos em São 

Paulo, que vinham se organizando desde o final da década de 1960. 

Com isso, via-se que, mesmo diante da estrutura sindical vin-

culada ao regime ditatorial e da repressão que o Estado continuava 

a utilizar como forma de lidar com as greves e mobilizações, esse foi 

um momento muito importante para as lutas da classe trabalhadora. 

Tais iniciativas demonstravam a tentativa dessa classe de superar a 

paralisação em que se encontrava desde a promulgação do AI-5, em 

1968, e construir suas lutas e experiências organizativas a partir das 

bases, o que foi proporcionando densidade e capilaridade ao movi-

mento sindical. Assim, apesar do contexto adverso e das condições 

que dificultavam sobremaneira suas lutas, a classe trabalhadora e 

“o movimento sindical – transformados no principal inimigo interno 

do regime – tiveram de descobrir e elaborar as formas adequadas de 

luta capazes de evitar a repressão, [...] organizar a resistência e opo-

sição ao regime” (FREDERICO, 1990, p. 162). 

As greves de 1974 foram superiores às do ano anterior e as ações 

de resistência nos locais de trabalho se ampliaram, principalmente 

para as grandes indústrias. Essa situação externava que a ditadura não 

podia mais, naquele contexto, impedir as lutas da classe trabalhadora.

Por outro lado, segundo Pedroso (1990), essas lutas também apre-

sentavam limites, como a fragilidade organizativa das ações de resis-

tência, que se davam de forma isolada; o baixo nível de consciência e 

educação política da maioria dos segmentos; as debilidades políticas 

e práticas da esquerda revolucionária que, desde 1968, buscava fugir do 

aniquilamento; a influência da ideologia cristã nas bases, que contribuía 

para a despolitização dos conflitos de classe; e a ausência de um partido 

político em condições de dirigir e orientar a atuação da vanguarda revo-

lucionária. Mas, apesar de identificar esses elementos, o referido autor 

ressalta como ponto fundamental que, diante do contexto da época, 

a etapa que se abria era favorável às lutas da classe trabalhadora, uma 

vez que existiam “condições objetivas e conjunturais pressionando no 
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sentido de elevar o estado de ânimo dos operários para lutar em defesa 

de seus interesses” (PEDROSO, 1990, p. 139-140).

Tal fato se confirmou com as greves e mobilizações ocorridas em 

1978 e 1979, em que o movimento sindical do ABC paulista – região 

Metropolitana de São Paulo que incluía as cidades de Santo André (A), 

São Bernardo do Campo (B) e São Caetano do Sul (C) e que já era um 

dos principais polos industriais do país – adquiriu um significativo 

protagonismo político.

Nessa época, os sindicatos do ABC começaram a se destacar por 

meio de suas atividades de mobilização e organização – como con-

gressos, campanhas salariais, protestos contra as demissões em massa 

e paralisações – junto às bases de diversas categorias, principalmente 

dos metalúrgicos. Tais ações, ao se desenvolverem naquele contexto, 

culminaram na realização de importantes greves em grandes indústrias 

automobilísticas da região nos anos de 1978 e 1979,5 que se torna-

ram contundentes formas de questionamento da política salarial e da 

legislação antigreve vigente. 

As principais reivindicações do movimento sindical eram a revo-

gação da política salarial, a defesa da manutenção e do aumento do 

salário real, a extinção das normas que restringiam o direito de greve, 

o exercício da plena liberdade e autonomia sindical, a ampliação da 

política de previdência social e a instituição de delegados sindicais 

nos locais de trabalho (FREDERICO, 1990).

Com essas bandeiras, as mobilizações se expandiram para as 

demais categorias e estados do país no ano de 1979, demonstrando 

que, sob o protagonismo do ABC paulista, haviam se inaugurado “novas 

situações de mobilização que transcenderiam os limites impostos e 

colocariam em outros patamares a luta dos trabalhadores e a luta pela 

democratização do país” (SANTANA, 2001, p. 189).

Com isso, em 12 de março de 1979, foi iniciada uma greve com a 

participação de 50 mil metalúrgicos do ABC, que chegou ao seu quarto 

5 Conforme Antunes (1995, p. 12), “em 1978 pode-se falar em meio milhão de 
trabalhadores em greve, no ano seguinte este quantum atinge a soma de 3.241.500 
trabalhadores (DIEESE, Balanço Anual, Greves, setembro de 1980, p. 18)”. 
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dia com a adesão de 170 mil trabalhadores(as), mas que terminou em 

15 dias frente à decisão do governo de intervir com força policial nos 

sindicatos. Porém, essa ação foi seguida de uma nova greve em 1º de 

maio do mesmo ano, quando, por causa da grande adesão dos(as) 

trabalhadores(as), as empresas tiveram que negociar com o movi-

mento sindical. Tal resultado significou uma relevante vitória para o 

movimento, que conseguiu demonstrar condições de mobilização da 

classe e de pressão sobre o patronato.

Dessa maneira, conforme afirma Badaró (2009), as greves de 1978 

e 1979, que pararam além dos metalúrgicos do ABC paulista (prota-

gonistas desse processo), segmentos como motoristas, médicos, pro-

fessores, garis, operários da construção civil e canavieiros de diversas 

regiões do país, chegando a alcançar três milhões de trabalhadores(as), 

tornaram-se referência para as mobilizações da classe trabalhadora, 

tanto no contexto mais geral quanto no nível das lutas corporativas. 

Com isso, o movimento sindical do ABC paulista, principalmente por 

meio do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo – em 

que se iniciou a liderança sindical de Luiz Inácio Lula da Silva – e da 

Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSMSP) foi adquirindo 

uma significativa representatividade nas disputas sindicais, passando 

a incidir politicamente nas lutas da classe trabalhadora no país.

Nesse mesmo período, também houve a retomada do sindicalismo 

rural e a expansão de movimentos sociais, cujas reivindicações eram 

voltadas principalmente para a garantia dos direitos sociais, a refor-

mulação e ampliação de serviços e políticas públicas, a realização de 

reformas sociais, a retomada do regime democrático, a efetivação do 

direito à participação política, a igualdade étnico-racial e de gênero 

e, a liberdade sexual, dentre outras. Esse processo, segundo Santana 

(2017), proporcionou a formação de movimentos como os de luta por 

moradia e pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), pela saúde pública, pelo meio ambiente e pelos 

direitos dos LGBT, fortalecendo movimentos como o estudantil e 

o feminista, assim como, o movimento negro que havia se formado 

desde o final do século XIX.
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Tal realidade demonstrava que se vivia, entre o final da década de 

1970 e o início dos anos 1980, um período de ascenso das lutas, em 

que se destacou a atuação do movimento sindical e dos movimentos 

sociais de caráter popular e se ampliaram as experiências organizativas 

desenvolvidas pela classe trabalhadora.

Analisando esse contexto, Netto (2014, p. 228) afirma que os 

novos parâmetros da política salarial “tiveram por efeito imediato 

reduzir a conflitividade que tensionava o “mundo do trabalho”, prin-

cipalmente no tocante aos trabalhadores de salários mais baixos – e 

este efeito contribuiu, de algum modo, para a redução do número 

de greves em 1980”. Ademais, a conjuntura da época, caracterizada 

pelo desemprego, pela crise econômica que atingia principalmente os 

segmentos mais pobres da classe trabalhadora e pelo recrudescimento 

da reação do governo frente às greves de 1978 e 1979, ocasionou o 

recuo destas em termos gerais durante o ano de 1980.

O número total de greves diminuiu no país,6 mas especificamente 

o movimento sindical da região do ABC paulista e os(as) trabalhado-

res(as) rurais mantiveram as greves e demais mobilizações. Exemplo 

disso foi a nova greve dos metalúrgicos em 1980, que se tornou his-

tórica por ter durado 41 dias e por ter contado com a adesão de 90% 

da categoria. Entretanto, a greve foi julgada como ilegal; o governo 

interveio nos sindicatos de Santo André e São Bernardo do Campo e 

a maioria das lideranças grevistas foram presas. Tal fato demonstrou 

que os conflitos entre trabalhadores(as) e segmentos burgueses iam 

se intensificando, e que o Estado continuava usando da repressão ao 

tempo em que a combinava com políticas públicas específicas – a 

exemplo da “nova política salarial” –, visando, de ambas as formas, 

desmobilizar as lutas do movimento sindical.

Apesar disso, as greves de 1978 e 1979 e seus respectivos des-

dobramentos políticos e ideológicos proporcionaram avanços para as 

lutas da classe trabalhadora, sendo que “demandas econômico-sociais 

6 De forma geral, mesmo com o recuo do número de greves em 1980, o que 
prevaleceu entre o final dos anos de 1970 e 1980 foi uma “intensa atividade 
sindical. Das 118 greves registradas em 1978 às 3.943 de 1989, foram 12 anos 
de crescimento no número e volume das paralisações” (BADARÓ, 2009, p. 120). 
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(com as suas implicações políticas) próprias dos movimentos de tra-

balhadores foram introduzidas explicitamente na agenda nacional” 

(NETTO, 2014, p. 232). Inclusive, o fato de a classe trabalhadora ter 

conseguido acumular forças com as lutas do final da década de 1970 

interferiu na dinâmica da transição para o regime democrático para 

além do domínio exclusivo das classes dominantes, que, depois de 

terem sustentado o regime ditatorial e lucrado com ele, passaram 

em parte a se colocar, cinicamente, desde o início dos anos 1980 – 

dado o contexto geral de esgotamento da ditadura – na dianteira do 

movimento de democratização. Apesar disso, os segmentos burgueses 

não apagaram o protagonismo da classe trabalhadora, que conseguiu 

incorporar um caráter popular ao movimento de democratização e, 

em particular, à frente democrática que se formara, composta por 

diversos segmentos burgueses, por todos os partidos que tinham sido 

regulamentados em 1980 – com exceção do PDS – e que contava com 

o apoio do PCB e do PCdoB – partidos que só seriam legalizados em 

1985 (NETTO, 2014).

3.3 O novo sindicalismo e a formação de um novo campo político

Diante desse contexto de fortalecimento do papel político da 

classe trabalhadora e considerando o desafio de avançar em suas 

formas de organização, em 1979 se estabeleceram os debates e as 

articulações que resultaram na fundação, em fevereiro de 1980, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), que se formou enquanto organiza-

ção política e partidária vinculada ao campo político do novo sindica-

lismo. Ao analisar essa relação estabelecida entre a fundação do PT e 

o desenvolvimento do novo sindicalismo, Santana (2001) afirma que 

as principais forças políticas que se envolveram na construção do 

Partido foram os “sindicalistas autênticos”, representados principal-

mente pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo 

sob a liderança de Lula; pelas “oposições sindicais” que priorizavam 

ações de luta e organização para além da estrutura sindical existente 

na época, e que se articulavam em torno da Oposição Metalúrgica de 
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São Paulo; por parlamentares ligados aos setores mais progressistas do 

MDB; por intelectuais de esquerda e setores dos movimentos popula-

res. De forma geral, essa composição determinou a existência de três 

linhas políticas principais na fundação do Partido: 

A primeira, assumida por Joaquim dos Santos Andrade 
[...] era efetivar, o quanto antes, o apoio maciço do 
grupo em Lins, a criação do partido com corte social 
democrata, com o auxílio do regime. [...] A segunda 
posição [...] “se definiria pela tolerância quanto ao 
debate do Partido, mas desde que fosse somente 
debate, e que não obstaculizasse a unidade em torno do 
MDB”. A terceira, representada por Lula e Jacó Bittar, 
defendia o partido com um corte socialista e insistia 
na crítica ao MDB (SANTANA, 2001, p. 197).

As disputas táticas entre essas três perspectivas passaram a se 

dar tanto internamente quanto nos espaços do movimento sindical. 

Tal realidade demonstrava que o PT, desde a sua fundação, não havia 

se formado enquanto uma organização política partidária homogênea. 

Entretanto, apesar dessas divergências, identificamos que o fato mais 

importante era que, desde o seu início, o PT havia se constituído como 

um Partido vinculado, por meio do novo sindicalismo, às bases da classe 

trabalhadora por meio do novo sindicalismo e aos movimentos sociais 

de caráter popular, o que lhe proporcionou o exercício de significativa 

influência política nas organizações da esquerda desde a década de 1980.

Vale destacar, diante disso, que as posturas táticas do PT – como 

partido de esquerda recentemente criado – e do PCB – como principal 

referência de partido de esquerda do país até então, apesar das crises 

vivenciadas – passaram a se diferenciar cada vez mais desde essa época. 

Enquanto o primeiro tinha como prioridade potencializar as lutas do 

movimento sindical e as mobilizações dos movimentos sociais de caráter 

popular, defendendo uma atuação mais combativa ao regime; o segundo 

priorizava a atuação na estrutura sindical existente e na frente democrá-

tica, entendendo-a como o eixo capaz de estabelecer a unidade na luta 

democrática sem entrar em confrontos diretos com o regime, que pudes-

sem ocasionar o retorno da sua repressão mais aguda (SANTANA, 2001).
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É importante frisar que isso não significava que o PCB não 

apoiasse as mobilizações da classe trabalhadora, inclusive, o Partido 

participava diretamente das lutas que ocorriam, defendendo que as 

greves eram importantes formas de enfrentamento à ditadura e que 

as vitórias do movimento sindical no ABC representavam conquistas 

para o conjunto da classe trabalhadora. 

Porém, frente ao histórico da violenta repressão estatal durante a dita-

dura, o PCB identificava limites políticos no movimento sindical, reconhe-

cendo que este, sozinho, não teria força suficiente para enfrentar o regime. 

Dessa forma, a análise que o PCB fazia era resultado da sua pre-

ocupação em relação ao isolamento político em que, segundo seus 

representantes, o movimento sindical se encontrava; por isso, sua 

prioridade era buscar formas de inseri-lo na construção da frente 

democrática. Assim, o Partido entendia que era necessário ter cautela 

na condução das lutas, pois, derrotas sofridas pelo movimento sindi-

cal naquele contexto poderiam implicar retrocessos nas lutas gerais 

contrárias ao regime. Ademais, o centro das disputas políticas desde 

1974 vinha se dando na esfera eleitoral, e por isso, o PCB defendia que 

as organizações da classe trabalhadora priorizassem essas disputas.

Contudo, o que se viu foi que, naquele contexto de acirramento 

das lutas de classes e de esgotamento da ditadura, essa concepção do 

PCB acabou distanciando-o dos segmentos mais ativos do movimento 

sindical que vinham se forjando desde as greves de 1978, por meio 

do novo sindicalismo.

É importante colocar que, nesse mesmo período, o Partido vivia 

uma difícil situação do ponto de vista organizativo. Historicamente, 

o PCB – que só sairia da ilegalidade em 1985 – vinha sofrendo com a 

perseguição e a repressão estatal que havia aniquilado parte significa-

tiva da sua militância. Além disso, desde o final da década de 1970, a 

organização enfrentava várias dissidências, sendo as mais emblemá-

ticas as de Luís Carlos Prestes e Gregório Bezerra. Essas situações, de 

forma associada à nova configuração da esquerda desde a fundação do 

PT, fragilizaram o Partido por um longo período e levaram à perda 

da sua hegemonia no movimento sindical (NETTO, 2014).



Trabalho, democracia e participação no Brasil100

Concomitantemente a tais fatos, Santana (2001) afirma que o 

movimento sindical ia se colocando cada vez mais no centro das dis-

putas de classe graças ao fortalecimento dos sindicatos, tendo como 

principal referência as lutas do ABC paulista. Com isso, três forças polí-

ticas se consolidaram no movimento sindical: os “sindicalistas autênti-

cos” vinculados ao PT, que faziam uma crítica contundente à estrutura 

sindical e propunham a sua reformulação sob uma perspectiva atuante 

e combativa; a “unidade sindical” vinculada ao PCB e aos setores mais 

progressistas do MDB, que priorizavam a tática da negociação nos mar-

cos da estrutura sindical existente e que criticavam ações radicais que 

pudessem prejudicar as lutas pela redemocratização; e as “oposições 

sindicais” vinculadas a militantes egressos da luta armada e dos setores 

mais progressistas da Igreja católica, que combatiam a estrutura sindical 

vigente, priorizando o trabalho de base e a formação das comissões de 

fábrica como principal modo de organização.

Diante desse quadro, a corrente que mais ampliou sua influên-

cia no movimento sindical foi a dos “sindicalistas autênticos”, que se 

aliou às “oposições sindicais” para a realização do Encontro Nacional 

de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical (Entoes), em 1980, 

e da I Conferência das Classes Trabalhadoras (I Conclat), em 1981. 

Posteriormente, ambas as correntes passaram a conformar um único 

campo político no movimento sindical, construindo uma atuação com-

bativa por dentro da estrutura sindical, com vistas à sua democratização.

Esse campo político atuou defendendo a centralidade do trabalho 

de base junto aos diversos segmentos da classe trabalhadora, a atuação 

conjunta com os movimentos sociais de caráter popular, a criação 

da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a organização de uma 

greve geral, enquanto principal forma de mobilização para o alcance 

das reivindicações da época. Para isso, dedicou-se incisivamente às 

lutas contra o desemprego, as medidas previdenciárias do governo 

e, o aumento do custo de vida, reivindicando diversos direitos como 

autonomia sindical, reforma agrária, moradia e liberdades democrá-

ticas de forma geral (SANTANA, 2001).

Essas reivindicações envolveram grande parte das bases da classe 

trabalhadora e demais segmentos populares, o que levou a avanços 
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organizativos por meio da criação da Articulação Nacional dos Movi-

mentos Populares e Sindicais (Anampos), em 1982, que ocorreu pos-

teriormente às eleições desse mesmo ano, em que o PT não obteve 

resultados positivos nas eleições. Assim, em 1983, com a continuidade 

do processo organizativo desse campo político, articulado às lutas sindi-

cais e populares, sob a coordenação da Anampos, ocorreu a II Conclat, 

durante a qual foi fundada a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

que, nos anos posteriores até o final da década de 1980, passaria a hege-

monizar o movimento sindical brasileiro. A CUT surgiu como resultado 

da articulação de diversas tendências e grupos atuantes no movimento 

sindical combativo – trabalhadores(as) sem histórico de militância polí-

tica partidária, esquerda católica, socialistas, comunistas, trotskistas, 

dentre outros – cujo objetivo comum era organizar uma central sindical 

que fosse um instrumento de luta dirigido pela classe trabalhadora. 

Nessa perspectiva, Badaró (2009) afirma que a CUT foi fundada tendo 

como princípios: a democracia sindical, a unidade da classe trabalha-

dora, a liberdade e autonomia sindicais e, a organização por local de 

trabalho, mediante um caráter estratégico de viés classista.

Essa composição, associada ao histórico de lutas anteriores – 

especialmente em relação ao que vinha sendo a constituição do novo 

sindicalismo – fez com que a CUT adquirisse, desde o seu início, signi-

ficativa abrangência entre diferentes categorias da classe trabalhadora 

do país, como o operariado industrial, os(as) trabalhadores(as) rurais, 

os(as) servidores(as) públicos(as) e os(as) trabalhadores(as) do setor 

de serviços. Essa capilaridade e inserção na classe trabalhadora foram 

se expressando no crescimento e no fortalecimento da Central.

Participaram do Congresso de 1983, que fundou a central, 
912 entidades. Em 1991, 1.300 entidades encontravam-se 
filiadas e aptas a participar do 4º Concut. Em 2000, a CUT 
possuía 3.088 entidades filiadas. A representatividade 
da CUT pode ser medida não apenas pelo número de 
filiações, mas também pelo papel representado por ela 
no debate político nacional e por sua capacidade de levar, 
ao longo dos anos de 1980, milhões de trabalhadores a 
jornadas de lutas e mobilizações, com destaque para as 
greves gerais (BADARÓ, 2009, p. 125).
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Além disso, a Central buscava cada vez mais uma atuação con-

junta com os movimentos sociais de caráter popular – movimentos 

de luta por moradia, reforma agrária, saúde pública, além dos movi-

mentos feminista, negro e estudantil, dentre outros, que desde o final 

da década de 1970 vinham avançando em seus processos de luta e 

organização, conforme colocado anteriormente.

Essas características, associadas à sua forma de atuação junto às 

bases, priorizando a luta contra o arrocho salarial e contra a superex-

ploração; pela democratização da estrutura sindical e em defesa da 

reforma agrária, da reforma urbana e demais reivindicações de caráter 

popular; pelo regime político democrático e pela mudança radical 

na política econômica do país, fizeram com que a CUT se tornasse 

“presença constante nos embates cotidianos da classe trabalhadora”, 

sendo este o elemento fundamental que lhe dava “substância orgânica” 

(ANTUNES, 1995, p. 31).

Frente a essa realidade, no mesmo ano em que a CUT foi fundada, 

o governo retomou a política de arrocho salarial, suspendendo os 

reajustes previstos na “nova política salarial” que havia sido aprovada 

em 1980. Diante disso, o movimento sindical recobrou um ritmo mais 

intenso de greves e começou a organizar uma greve geral para julho 

de 1983, que contou com uma participação decisiva dos(as) trabalha-

dores(as) do ABC paulista.

Conforme Netto (2014), essa greve geral teve a adesão de 95% 

dos(as) trabalhadores(as) em São Paulo; em estados como Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Paraná, porém, alcançou apenas parali-

sações parciais. Dessa maneira, não logrou se expandir para a maioria 

das regiões do país, embora tenha conseguido pressionar o parla-

mento em relação às mudanças na política salarial, e, acima de tudo, 

demonstrar a disposição e a mobilização da classe trabalhadora para 

a continuidade de suas lutas.

Exemplo disso foi que as greves gerais por categorias – como ban-

cários, professores, servidores públicos e marítimos – se intensifica-

ram entre 1983 e 1985, enquanto trabalhadores(as) do setor industrial 

passavam a realizar greves com a ocupação de fábricas e paralisação da 

produção. Tais fatos demonstravam a radicalidade das greves naquele 
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contexto, o que, inclusive, levou a violentos confrontos com o exército 

e a polícia, resultando na morte de vários trabalhadores.

Diante da ascensão das lutas da classe trabalhadora, a CUT e o 

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) organizaram a realização de 

outra greve geral para dezembro de 1986, que, segundo a CUT, contou 

com a paralisação de 25 milhões de trabalhadores(as) e, conforme 

o Serviço Nacional de Informações (SNI), paralisou dez milhões de 

trabalhadores(as). Independentemente da variação desse quantitativo, 

o fato é que essa greve conseguiu significativa adesão por todo o país e 

abarcou diversas categorias da classe trabalhadora (ANTUNES, 1995).

Entretanto, mesmo com a retomada das greves, o que se via era a 

piora contínua das condições de vida e trabalho da maioria da classe 

trabalhadora. Por isso, em 1987, houve a mobilização para outra 

greve geral, que do ponto de vista quantitativo foi pouco expressiva. 

Posteriormente, nos dois anos seguintes, as centrais sindicais se dedi-

caram a uma ampla mobilização para a construção de uma nova greve 

geral, que ocorreu em 1989 e que “atingiu cerca de 35 milhões de 

trabalhadores, constituindo-se no movimento de maior amplitude 

na história das greves gerais do país e na mais expressiva dentre as 

greves gerais desencadeadas nos anos oitenta [...]” (ANTUNES, 1995). 

Considerando esse amplo movimento grevista, identificamos que as 

lutas corporativas, associadas à luta democrática e às reivindicações de 

caráter popular, fizeram com que o novo sindicalismo adquirisse uma 

importância política para as lutas da classe trabalhadora brasileira. 

Essas lutas e o avanço da organização sindical demonstravam que 

a classe trabalhadora – apesar das diversas dificuldades objetivas e 

subjetivas enfrentadas – ia conseguindo tensionar, a partir da formação 

do novo sindicalismo, o padrão de dominação capitalista predominante 

na época, que desde 1964 registrava um histórico de intensificação da 

superexploração da classe trabalhadora de forma associada à repressão 

característica dos regimes ditatoriais, cujo ápice ocorreu durante a 

fase do “milagre brasileiro”.

Diante disso, é importante indicar que a ditadura civil-militar 

havia se encerrado em 1985. Porém, as características fundamen-

tais do capitalismo brasileiro, de caráter dependente e baseado na 
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superexploração da classe trabalhadora, ainda permaneceriam, mesmo 

com a retomada do regime democrático, com o avanço das lutas da 

classe trabalhadora a partir do final da década de 1970 e com as con-

quistas acerca dos direitos e das políticas sociais, regulamentados na 

Constituição de 1988; incluindo a definição do padrão de Seguridade 

Social como marco fundamental.

Nessa perspectiva, não estamos secundarizando a importância da 

luta pelo retorno do regime democrático e os avanços sociais e políti-

cos que houve durante o período da transição democrática. Mas, diante 

do histórico da formação social brasileira durante a fase de consolida-

ção do capitalismo e de expansão do capitalismo monopolista no país, 

assim como, do sistema de dominação autocrático-burguês por este 

engendrado, chamamos a atenção para o fato de que, devido à forma 

como se deu a transição democrática, – determinada pela dinâmica 

das lutas de classes – essa transição não significou a superação das 

características basilares do sistema capitalista brasileiro, a exemplo 

do caráter dependente da economia e da condição de superexploração 

da maioria da classe trabalhadora. 

Frente a essa realidade, posteriormente à retomada do regime 

democrático, as lutas da classe trabalhadora, sob o protagonismo do 

movimento sindical liderado pelo novo sindicalismo, ainda se esten-

deram até o final da década de 1980, época considerada como a fase 

de encerramento desse processo de lutas.

Assim, ao tempo em que o movimento sindical reassumia, desde 

1983 um ritmo mais intenso de mobilizações e greves, avançando 

tanto em suas formas de organização quanto na construção de lutas 

unitárias, desde o início da década de 1980 se estabeleciam alianças 

entre os segmentos burgueses e as Forças Armadas para a condução 

da sucessão de Figueiredo, considerando que todos já reconheciam o 

esgotamento da ditadura. Todavia, por outro lado, os termos dessas 

alianças tiveram de se adaptar ao movimento das “Diretas Já” que 

surgiu em abril de 1983, – após a apresentação da proposta de emenda 

constitucional por parte do Deputado Dante de Oliveira, do PMDB, que 

visava regulamentar a eleição direta para a Presidência da República 

–, tornando-se uma campanha com imensa adesão na sociedade, sob 
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o comando dos partidos de oposição ao regime. Mas, embora a cam-

panha tivesse se expandido por todo o país, a emenda constitucional 

que visava regulamentar a eleição direta para a Presidência da Repú-

blica não foi aprovada na Câmara dos Deputados, demonstrando que 

a ditadura mantinha a sua influência sobre o Legislativo por meio do 

Partido Democrático Social (PDS), antiga Arena, que naquela época 

era maioria no Parlamento. Isso não impediu, entretanto, que a dita-

dura caminhasse a passos cada vez mais largos para o esgotamento, 

graças também à expansão das lutas da classe trabalhadora no país.

Nesse contexto, em que os segmentos burgueses demonstravam 

imenso receio frente a qualquer possibilidade de mudanças econômi-

cas e políticas mais profundas, que colocassem em risco o padrão de 

exploração e dominação estabelecido historicamente no país, via-se 

uma realidade de acirramento das lutas de classes, em que a classe 

trabalhadora passara a atuar enquanto sujeito político, ao tempo em 

que a burguesia buscava formas de estabelecer a transição para o 

regime democrático sob o seu domínio. 

Diante disso, a partir de 1984, os segmentos mais progressistas 

da frente democrática, que lideraram a campanha das “Diretas Já”, 

passaram a reivindicar a realização de uma Assembleia Nacional Cons-

tituinte exclusiva e soberana,7 ou seja, uma assembleia eleita por voto 

direto logo após o fim do governo de João Figueiredo, com o objetivo 

exclusivo de elaborar uma nova Constituição para o país. Após a der-

rota das “Diretas Já”, essa luta se colocava como fundamental, já que 

era uma forma de possibilitar a incorporação e regulamentação das 

reivindicações da classe trabalhadora pelo regime democrático que 

se iniciaria em breve (NETTO, 2014).

Ao mesmo tempo, as alianças entre os segmentos burgueses e as 

Forças Armadas continuavam avançando para garantir a condução da 

transição. Para tanto, o PDS, antigo Arena, se desintegrou em 1984 

– devido ao amplo desgaste da ditadura – para formar o Partido da 

7 A Assembleia Nacional Constituinte ocorreu somente entre 1987 e 1988, mas 
não foi exclusiva, como era a proposta dos setores progressistas. Dessa maneira, 
parte dos deputados e senadores do Congresso Nacional foram eleitos como 
constituintes para a elaboração da Constituição Brasileira de 1988.
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Frente Liberal (PFL), que se tornou o principal articulador da “Aliança 

Democrática”. Essa aliança se constituiu em uma frente política repre-

sentada pelos interesses dos segmentos burgueses, que visava preser-

var os militares e que elaborou propostas de cunho político e econô-

mico para o país por meio do documento intitulado “Compromisso 

com a nação”, articulando a chapa Tancredo/Sarney para a sucessão 

do governo de João Figueiredo (NETTO, 2014).

Dessa forma, o que ocorreu durante o fim da ditadura foi a efetiva-

ção de um “pacto elitista”, que significou a manutenção das características 

estruturais da economia brasileira e do seu padrão de exploração e domi-

nação, e que conseguiu conduzir “a supressão de um regime político, 

que a massa do povo recusava, através da conciliação com aqueles que 

foram responsáveis por ele” (NETTO, 2014, p. 247-248). Como resultado 

desse processo, a “Aliança Democrática” conseguiu, por via indireta, a 

eleição da chapa Tancredo/Sarney no Colégio Eleitoral em janeiro de 

1985. Entretanto, com a morte de Tancredo Neves nesse mesmo ano, 

o primeiro governo do regime democrático entre 1985 e 1990 acabou 

comandado por José Sarney, político ligado historicamente à oligarquia 

agrária do país e ex-membro do Arena, que havia se filiado recentemente 

ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

Ao mesmo tempo, é importante colocar que o fato de as classes 

dominantes terem efetivado esse “pacto elitista” durante a transição entre 

a ditadura e o regime democrático, não significou a anulação política 

da classe trabalhadora nesse contexto; as lutas dessa classe, juntamente 

com suas formas organizativas, continuaram avançando no decorrer da 

década de 1980, possibilitando avanços políticos. Além disso, o processo 

constituinte ocorrido entre 1987 e 1988, que resultou na aprovação da 

Constituição Federal de 1988, contou com a participação efetiva das 

organizações da classe trabalhadora e dos movimentos sociais de caráter 

popular, garantindo que parte das suas reivindicações – principalmente 

nos âmbitos social, político, civil e trabalhista – fossem regulamentadas 

em virtude do protagonismo da própria classe.

Diante de todos esses elementos, ao situarmos essa realidade a 

partir das lutas da classe trabalhadora desde o auge até a falência da 

ditadura civil-militar, identificamos que o acirramento das lutas de 
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classes no final da década de 1960 i) levou parte das organizações 

revolucionárias a aderirem à luta armada até o ano de 1973; ii) pro-

porcionou a formação de um amplo movimento grevista entre 1973 

e 1979, que se estabeleceu sob o protagonismo das bases da classe 

trabalhadora e, que conseguiu organizar, principalmente por meio da 

Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSMSP), um movimento 

de oposição sindical, dando início ao novo sindicalismo; iii) condicio-

nou a retomada das lutas sindicais no contexto rural e a expansão e 

o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter popular a partir 

do final dos anos 1970; iv) levou à reconfiguração da esquerda por 

meio da fundação do PT em 1980 e da perda de hegemonia do PCB 

no movimento sindical; e v) proporcionou a criação de novos espaços 

de articulação das lutas populares, como a Anampos em 1982, e de 

novas organizações sindicais, como a CUT em 1983. 

Dessa maneira, tais acontecimentos levaram à formação de um 

novo campo político na esquerda brasileira, denominado e influen-

ciado centralmente, enquanto campo democrático e popular, pelo PT, 

pela CUT e pelo MST, e que mantém significativa influência em diver-

sos segmentos e lutas da classe trabalhadora brasileira até a atualidade.

3.4 Considerações finais

Diante dos elementos apontados, identificamos que as dispu-

tas sociais das décadas de 1970 e 1980 expressaram um contexto de 

acirramento das lutas de classes e possibilitaram, naquelas condições 

históricas da formação social brasileira, que a classe trabalhadora avan-

çasse em sua trajetória de constituição enquanto classe no seu sen-

tido político. Nessa perspectiva, entendemos que o novo sindicalismo 

cumpriu um papel fundamental enquanto um processo que permitiu 

à classe trabalhadora, por meio de suas lutas, experimentar a defesa 

de suas necessidades e interesses frente às disputas estabelecidas em 

relação à sua classe antagônica.

Tal constatação não significa dizer que esse processo esteve 

isento de contradições. Além disso, é importante destacar que o 



Trabalho, democracia e participação no Brasil108

protagonismo da classe trabalhadora nesse período não anulou o fato 

de que os segmentos burgueses – os mesmos que estiveram atrelados 

à ditadura – tenham conseguido dirigir os moldes da transição demo-

crática e manter a sua hegemonia diante das disputas estabelecidas na 

fase de esgotamento da “ditadura do grande capital”.

Contudo, diante das contradições tecidas no contexto da formação 

social brasileira e do histórico das lutas da classe trabalhadora, observa-

mos que a constituição do novo sindicalismo, entre as décadas de 1970 e 

1980, foi um processo que se estabeleceu enquanto resultado da estru-

tura econômica e social, das características gerais das lutas de classes e 

dos acontecimentos conjunturais da realidade brasileira, desde o início 

da formação inicial do capitalismo no país até o período de consolidação 

da sua fase monopolista durante a ditadura civil-militar. 

Nesse sentido, situamos o novo sindicalismo como produto das 

contradições gestadas, principalmente, durante a consolidação do 

capitalismo monopolista no país e das suas consequências para a 

classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, como expressão das prin-

cipais lutas que essa classe conseguiu construir nesse processo. 

Tal constatação se dá pelo fato de identificarmos que foi durante a dita-

dura civil-militar – período em que o modelo de dominação autocráti-

co-burguês estabelecido historicamente no Brasil assumiu a sua forma 

mais intensa – que houve a ampliação da capacidade de acumulação 

do capital e o aprofundamento da desigualdade socioeconômica, por 

meio da consolidação do capitalismo dependente e da intensificação 

da superexploração da classe trabalhadora. 

Em vista dessa realidade, forjaram-se as condições para que a 

classe trabalhadora, a partir do seu histórico de lutas, constituísse o 

novo sindicalismo, atuando no sentido de reconhecer e defender suas 

necessidades e seus interesses econômicos e políticos. Assim, apesar 

dos seus limites e contradições, a classe trabalhadora conseguiu incidir 

na densa e complexa dinâmica das lutas de classes da década de 1980 

e durante a transição democrática. 

Nessa perspectiva, consideramos o papel central das lutas para 

a formação da classe trabalhadora no seu sentido político, ou seja, 

enquanto classe potencialmente revolucionária da sociedade burguesa, 
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e apontamos que, apesar dos limites objetivos e subjetivos e das contra-

dições existentes, o novo sindicalismo foi um processo que, no contexto 

da formação social brasileira e frente ao histórico das lutas da classe tra-

balhadora no país, foi síntese de alguns dos principais desafios a serem 

enfrentados no seu processo histórico de autoemancipação, entendida, 

a partir dos fundamentos do pensamento marxiano, enquanto a capa-

cidade de ação revolucionária e autônoma da classe trabalhadora, que 

se define pela possibilidade da transformação do mundo ao tempo em 

que transforma a consciência do sujeito da ação transformadora.
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Cap. 4
A agenda neoliberal e 

antidemocrática e suas 
implicações para os 

direitos sociais no Brasil

Avelina Alves Lima Neta

4.1 Introdução

Apesar de, nas últimas décadas, o Brasil ter ensaiado alguns 

passos rumo à democratização, tanto em termos do regime político 

democrático quanto dos direitos sociais, os princípios neoliberais 

sempre estiveram presentes na agenda econômica e social do país. 

Contudo, o golpe de 2016 intensificou a adoção desses princípios, o 

que repercutiu na democracia e nos direitos sociais. Para entender 

essa realidade, o presente capítulo, fruto de um estudo de natureza 

essencialmente qualitativa, teve seu recorte temático analisado pelo 

método histórico-dialético, a partir de uma pesquisa do tipo teórico-

-documental, que contou também com alguns dados quantitativos, a 

título de exemplificação.
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Antes de discorrer sobre o tema em questão, faz-se necessário 

considerar algumas premissas, sobre as quais se sustentam os argu-

mentos do presente texto. É indiscutível que inexiste, no Brasil, um 

Estado de bem-estar social, embora, nas últimas décadas, o país figure 

entre as maiores economias mundiais.1 Em que pese essa contradição, 

a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um pacto social de adesão 

e ampliação do regime democrático, bem como de democratização das 

políticas públicas decorrentes dos direitos por ela criados ou amplia-

dos. Ocorre que, mesmo frágil e distante dos seus ideais de soberania 

popular, igualdade e justiça, o regime democrático brasileiro permane-

cia funcionando até 2016, pelo menos em suas regras mais elementa-

res, referentes à continuidade dos processos eleitorais e transições de 

governos legitimamente eleitos desde a chamada redemocratização.

Ainda que em um contexto adverso de hegemonia neoliberal, os 

anos seguintes à implementação do texto constitucional possibilitaram 

um maior controle democrático das políticas públicas, mediante os 

mecanismos, institucionalizados ou não, de participação social que 

foram criados ou ampliados.2 A democratização da gestão pública 

coincidiu com uma ínfima, porém importante, materialização dos 

direitos sociais previstos na CF de 1988, sobretudo na década de 2000, 

que combinou uma ampliação e diversificação da participação social 

com políticas de mitigação da pobreza.

Tinha-se um cenário não ideal, mas promissor para a publicização 

das demandas da sociedade e a reivindicação de sua inserção na agenda 

pública, ou seja, esperava-se que o contexto fosse de progresso, de 

uma qualificação do regime democrático e de ampliação dos direitos 

sociais. Todavia, o golpe de 2016 marcou um ponto de inflexão nesse 

1 O Brasil é integrante do G20, grupo das principais economias industrializadas 
e emergentes do mundo, composto por 19 países mais a União Europeia. 

2 Sobre a criação e ampliação dos mecanismos de participação social no Brasil 
nesse período, ver ABERS, Rebecca; SERAFIM, Lizandra; TATAGIBA, Luciana. 
Repertórios de interação estado-sociedade em um estado heterogêneo: a expe-
riência na Era Lula. Dados, Rio de Janeiro, v. 57, n. 2, p. 325-357, jun. 2014 e 
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos 
falando? In: MATO, Daniel (coord.). Políticas de ciudadanía y sociedad civil em 
tiempos de globalización. Caracas: Faces, Universidad Central de Venezuela, 2004.
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processo, embora as premissas que levaram à sua ocorrência tenham 

sido estabelecidas e gestadas antes que o golpe propriamente aconte-

cesse. É sobre isso que se discorre no item a seguir.

4.2 O golpe de 2016

Os golpes na história do Brasil não configuram exceção. Na ver-

dade, eles são elementos constituintes da cultura política brasileira, 

como estratégia de reestabelecimento da ordem social vigente quando 

essa ordem é desafiada ou surpreendida pela legitimação das demandas 

dos grupos subalternos. E há sempre uma tentativa de justificar e sua-

vizar os acontecimentos de modo que pareçam legítimos, necessários 

e legais. Foi assim no regime ditatorial e na sua chamada “transição” 

para o regime político democrático. Os golpes são frequentemente 

nomeados de “revolução”, “reestabelecimento da ordem” e, no caso de 

2016, de impeachment. “No Brasil de 1964, o engodo foi denominado 

de ‘revolução’. Nenhum golpista admite que se denomine sua ação em 

português claro: golpe de Estado” (JINKINGS, 2016, p. 11).

Por não fazer uso explícito da força coercitiva do Estado, represen-

tada sobretudo pelos militares, como ocorre nos golpes tradicionais, ao 

analisar os casos recentes de Honduras, Paraguai e Brasil, Silva (2019) 

acredita que o golpe de 2016 constituiu um neogolpismo, fenômeno 

comum na América Latina, principalmente nas últimas décadas. Para o 

autor, há algumas características essenciais que definem os neogol-

pismos: são golpes não violentos, embora possuam uma violência 

simbólica em sua gênese; são parlamentares e judiciais, portanto, pro-

cessados pelas instituições da democracia liberal; e, por fim, tentam 

transparecer legalidade para daí obterem legitimidade. Todas essas 

características se aplicam ao caso brasileiro. 

Deve-se entender o “neogolpismo” como formas de 
golpe de Estado legais na aparência e que buscam seu 
processamento preferencialmente por meio das insti-
tuições vigentes e do cumprimento de ritos formais. 
O ponto principal é que são formas mais processuais 
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e mais sutis do uso concentrado da força, pois é isso o 
que dificulta sua condenação aberta pela comunidade 
internacional (SILVA, 2019, p. 134).

Tinha-se no Brasil uma série de fatores oportunos para que o 

golpe de 2016 acontecesse: uma conjuntura econômica de crise, uma 

suposta base social popular (SOUZA, 2016) e atores importantes que 

convergiam nessa direção: a mídia tradicional, o setor econômico, o 

judiciário, segmentos do executivo (como a Polícia Federal) e o parla-

mento. As chamadas pedaladas fiscais3 foram o pretexto técnico-legal 

e jurídico, o “crime” de responsabilidade fiscal, ou seja, o que faltava 

para compor a orquestra antidemocrática em curso no país. O resul-

tado disso foi o que a história mostrou: um governo derrubado por um 

golpe de Estado, para o qual a própria base de sustentação do governo 

se mostrou um terreno fértil após a adoção de um ajuste fiscal severo, 

principalmente no segundo mandato do governo Dilma.

O ajuste fiscal aplicado no início do segundo man-
dato de Dilma traiu a expectativa dos 53 milhões de 
eleitores que foram seduzidos pelas promessas de sua 
campanha de manutenção do emprego e dos direitos 

trabalhistas (BRAGA, 2016, p. 60).

Assim, o governo foi deposto por um processo polêmico de 

impeachment, cheio de contradições durante e após sua efetivação.4 

Uma das alegações por parte dos parlamentares favoráveis ao processo, 

em última instância, foi o suposto crime; a maioria, contudo, justifi-

cou o voto pelo “conjunto da obra” para se referir ao desempenho 

3 Definidas como atrasos do Tesouro Nacional no repasse de recursos a bancos 
públicos e também privados, algo que é corriqueiro na administração pública, 
porém não recomendável.

4 Ver GLASENAPP, Ricardo Bernd; FARIAS, Alessandra de. O processo de impea-
chment na Constituição Federal de 1988 e sua aplicação no caso Dilma Rousseff. 
Revista Paradigma, Ribeirão Preto, SP, a. XXI, v. 25, n. 1, p. 79-101, jan./jun. 2016.
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do governo e à crise por ele intensificada.5 Porém, em um regime 

democrático, os governos devem passar pelo crivo das urnas. A análise 

de accountability6 deve ser feita pelo povo. É a soberania popular quem 

decide se o governo sai ou permanece, em eleições livres e igualitárias. 

E esse resultado deve ser respeitado: são essas as regras elementares 

do jogo a serem cumpridas. Quando essa decisão é tomada por quem 

não tem legitimidade para tal, tem-se uma anomalia do regime político. 

Como afirmado por Bianchi (2019), a finalidade do golpe é sem-

pre uma mudança institucional para a distribuição de poder. No caso 

específico do Brasil, o poder econômico foi um dos mais beneficiados. 

Além de o golpe de 2016 explicitar a fragilidade da democracia liberal 

brasileira, por invalidar o resultado das urnas de 2014, ele represen-

tou também o avanço de uma agenda neoliberal de prejuízo para a 

sociedade, sobretudo para a classe trabalhadora, no que tange prin-

cipalmente aos direitos sociais. Alguns autores afirmam que o golpe 

foi uma estratégia de retomada de um neoliberalismo mais acentuado, 

sob demanda de pressões externas. 

Aqui, vale destacar que as forças golpistas derrubaram 
o governo não pelo que Dilma Rousseff concedeu aos 
setores populares, mas por aquilo que ela não foi capaz 
de entregar aos empresários: um ajuste fiscal ainda mais 
radical, que exigiria alterar a Constituição Federal, uma 
reforma previdenciária regressiva e o fim da proteção 
trabalhista (BRAGA, 2016, p. 60).

O pesado ajuste fiscal para assegurar ao capital rentista 
o pagamento dos juros da dívida pública, a abertura e 
a privatização da economia brasileira para atender ao 
capital internacional e os cortes de direitos trabalhistas 
e sociais são os principais objetivos do governo interino 

5 Ver PRANDI, Reginaldo; CARNEIRO, João Luiz. Em nome do pai: justificativas do 
voto dos deputados federais evangélicos e não evangélicos na abertura do impea-
chment de Dilma Rousseff. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 33, n. 96, 2018.

6 Termo bastante usado na ciência política, de grande influência norte-americana. 
Não há uma tradução específica para o português, mas é usado para descrever 
um mecanismo de prestação de contas e transparência entre representantes e 
representados.
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e, correlatamente, o principal motivo da mobilização 
contra o golpe de Estado institucional (BOITO JR., 
2016, p. 26).

É difícil afirmar com precisão se o golpe de 2016 teve apenas um 

aspecto específico de motivação. Como já se argumentou anterior-

mente, ele foi fruto de um conjunto de fatores associados. Porém, suas 

consequências são mais explícitas e, portanto, analisadas de forma 

mais consensual pelos autores aqui utilizados, no que se refere ao 

avanço da pauta neoliberal e antidemocrática.

4.3 Uma ponte para o desmonte

Em outubro de 2015, em meio à crise já instalada no governo, 

foi apresentado o documento Uma ponte para o futuro, sob o carimbo 

da Fundação Ulisses Guimarães (FUG) e do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), elaborado a partir das diretrizes 

defendidas pelos setores econômicos do país. O referido documento 

continha as premissas de um ajuste fiscal extremamente severo e 

previa todas as medidas adotadas pelo governo que sucedeu o golpe. 

O texto estabelece, de início, que o programa proposto objetiva “pre-

servar a economia brasileira e tornar viável o seu desenvolvimento, 

devolvendo ao Estado a capacidade de executar políticas sociais que 

combatam efetivamente a pobreza e criem oportunidades para todos” 

(FUG/PMDB, 2015, p. 2). No entanto, ao longo do documento, não 

há nenhuma medida proposta de combate à pobreza, ou que almeje a 

redução de desigualdades sociais; contrariamente, são apresentadas 

medidas que permitem seu aprofundamento. 

Todo o programa oferece uma série de elementos que mostram 

os interesses por trás do golpe de 2016. Propõem-se várias medidas 

que revelam explicitamente as razões e intenções que fundamentaram 

tal processo político e seu caráter antidemocrático. O trecho a seguir 

fala do incômodo da crise econômica com a democracia, como se a 

esta interessasse apenas isso: equilíbrio fiscal. De fato, crescimento 
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econômico pode e deve ser gerador de oportunidades. A questão é: 

oportunidades para quem? Crescimento econômico sem redistribui-

ção de renda parece não ser condizente com um regime de maioria. 

Estagnação econômica e esgotamento da capacidade 
fiscal do Estado não são fenômenos circunscritos ape-
nas à esfera econômica. São fontes de mal-estar social 
e de conflitos políticos profundos. As modernas demo-
cracias de massa não parecem capazes de conviver pas-
sivamente com o fim do crescimento econômico e suas 
oportunidades, nem com a limitação da expansão dos 
gastos do governo (FUG/PMDB, 2015, p. 3).

De fato, o documento é assertivo em tal afirmação. É impossível 

dissociar a esfera econômica da esfera política em uma sociedade capi-

talista, bem como excluir tais dimensões dos sistemas democráticos 

vigentes. Para Fraser (2015), essa é uma das contradições políticas 

do próprio sistema capitalista, que está na raiz da crise política das 

democracias. Nesse sentido, a sucumbência da legitimidade demo-

crática do governo reeleito fez-se necessária para garantir o ajuste 

fiscal proposto, mais severo do que o que o próprio governo havia 

apresentado, a fim de reorganizar as bases de acumulação de capital 

que ocorre às custas da exploração do trabalho e por meio da retração 

de investimentos públicos em políticas sociais. Nessa lógica, a amplia-

ção de programas sociais passa a ser a vilã da crise fiscal do Estado. 

“Nos últimos anos é possível dizer que o Governo Federal cometeu 

excessos, seja criando novos programas, seja ampliando os antigos 

[...]” (FUG/PMDB, 2015, p. 5).

O intrigante é que, sempre que se fala em ajuste fiscal, os gastos 

com políticas que contemplam direitos sociais e que, portanto, bene-

ficiam sobretudo a camada mais vulnerável socialmente, são sempre 

os vilões. Desonerações fiscais a grandes empresas, perdão de dívi-

das bilionárias, sonegação fiscal, juros da dívida pública e um amplo 

leque de benefícios que privilegiam o mercado e determinados seto-

res do Estado, incluindo a própria classe política, não entram nessa 

conta. É como se para isso abundassem fundos. Na lógica estamental 

do orçamento brasileiro, faltam recursos para direitos e sobram para 
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privilégios. E essa é a agenda do golpe para os direitos sociais: desfinan-

ciá-los. Nesse sentido, o documento citado já antecipava as principais 

medidas adotadas para o aprofundamento do neoliberalismo no país. 

Conforme se observa no trecho a seguir, era necessário rever o pacto 

constitucional, o “modo de funcionamento do Estado brasileiro” que, 

bem ou mal, definiu em sua Carta Magna de 1988 a cidadania como um 

de seus princípios fundamentais, e o combate à pobreza e às desigual-

dades sociais como um de seus objetivos; para tal, dentre outras prer-

rogativas, estabeleceu receitas vinculantes para a saúde e a educação.

No entanto, a parte mais importante dos desequi-
líbrios é de natureza estrutural e está relacionada à 
forma como funciona o Estado brasileiro. Ainda que 
mudássemos completamente o modo de governar o dia 
a dia, com comedimento e responsabilidade, mesmo 
assim o problema fiscal persistiria. Para enfrentá-lo 
teremos que mudar leis e até mesmo normas constitu-
cionais, sem o que a crise fiscal voltará sempre, e cada 
vez mais intratável, até chegarmos finalmente a uma 
espécie de colapso.

[...] Para isso é necessário em primeiro lugar acabar 
com as vinculações constitucionais estabelecidas, como 
no caso dos gastos com saúde e com educação [...] 
(FUG/PMDB, 2015, p. 5-6).

Todo o documento é fundamentado em uma série de informações, 

classificações e recomendações de organismos financeiros interna-

cionais, como o Banco Mundial, que apontam as principais medidas a 

serem tomadas pelo Brasil a fim de retomar o crescimento econômico 

e conter a dívida pública. Conforme Fraser (2015), aqui é visível a 

cooptação, por parte do capital global corporativo, de assuntos que 

deveriam ser tratados no âmbito da ação política democrática. E uma 

das principais recomendações desses organismos é, evidentemente, a 

de incentivo ao setor privado, ou seja, ao capital financeiro, reduzindo 

assim a regulação estatal dos mercados.
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Temos que viabilizar a participação mais efetiva e pre-
dominante do setor privado na construção e operação 
de infraestrutura, em modelos de negócio que respei-
tem a lógica das decisões econômicas privadas, sem 
intervenções que distorçam os incentivos de mercado, 
inclusive respeitando o realismo tarifário. Em segundo 
lugar, o Estado deve cooperar com o setor privado na 
abertura dos mercados externos, buscando com since-
ridade o maior número possível de alianças ou parcerias 
regionais, que incluam, além da redução de tarifas, a 
convergência de normas, na forma das parcerias que 
estão sendo negociadas na Ásia e no Atlântico Norte 
(FUG/PMDB, 2015, p. 17).

O que se vê descrito no trecho é uma das principais premissas 

do neoliberalismo econômico: a não intervenção estatal na economia, 

mas apenas a garantia das condições favoráveis para que as trocas de 

mercado se realizem e se autorregulem. Por essa razão, se reafirma que 

o golpe de 2016 não pôs em xeque apenas a legitimidade do sistema 

político-democrático liberal, mas também as perspectivas democráti-

cas de efetivação de direitos e ampliação da cidadania, sob os ditames 

de reestruturação da acumulação capitalista. Assistiu-se a um “novo” e 

mais severo ajuste fiscal, com o objetivo de conter a retração da eco-

nomia, com o consequente desmonte dos direitos sociais. Para Löwy 

(2016, p. 64), “a elite capitalista financeira, industrial e agrícola não 

se contenta mais com concessões: ela quer o poder todo [...] e anular 

as poucas conquistas sociais dos últimos anos”. O documento citado 

anteriormente foi enfático: era preciso acabar com as vinculações 

constitucionais, sobretudo no tocante à saúde e à educação. Para tanto, 

desenhou-se uma série de alterações constitucionais que afetavam 

principalmente os direitos sociais.
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4.4 A materialização do ajuste fiscal: as “reformas”7

Para os interesses da elite econômica protagonista do golpe, não 

bastava apenas uma agenda de reformas; era necessário também frear 

o investimento público em políticas sociais. Nesse sentido, uma das 

primeiras medidas vitoriosas do novo governo, apesar das críticas e da 

reação popular contrária, foi a aprovação da Emenda Constitucional 

7 Há um debate acerca do uso da palavra “reforma”, sobretudo quando se fala 
de medidas de austeridade que prejudicam os subalternos ou as classes menos 
favorecidas. Isso se deve ao significado do termo. “Reforma” remete a uma ação 
para melhoria. Reformar um prédio, uma casa, uma roupa etc., ou seja, uma 
correção, um reparo, um conserto com o intuito de aprimorar algo ou simples-
mente mudá-lo. Por isso, encontra-se na literatura o uso do termo “contrarre-
forma”, para descrever um tipo de reforma em políticas públicas que prejudica 
os segmentos populares. Para fins deste texto, utilizamos o termo “reforma”, 
simplesmente, para nos referir a esses processos. Primeiro, por ser um vocá-
bulo mais popular e amplamente propagado socialmente. Segundo, por não 
discordar do uso de “contrarreforma” e de sua finalidade semântica. Terceiro, 
por entender que de fato uma reforma traz mudanças positivas, embora este 
possa não ser o resultado para o conjunto da classe trabalhadora, mas para uma 
pequena elite econômica. É óbvio que as reformas neoliberais são positivas 
para o mercado. Se não fossem, ele não teria tanto empenho em aprová-las. 
Porém, é importante frisar que a utilização do vocábulo “reforma”, aqui, parte 
do entendimento da sua própria conversão de sentido, conforme aponta Cou-
tinho (2012, p. 122) “A palavra “reforma” foi sempre organicamente ligada às 
lutas dos subalternos para transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu 
na linguagem política uma conotação claramente progressista e até mesmo de 
esquerda. O neoliberalismo busca, assim, utilizar a seu favor a aura de simpatia 
que envolve a ideia de “reforma”. É por isso que as medidas por ele propostas 
e implementadas são apresentadas, de forma mistificadora, como “reformas”, 
isto é, como algo progressista em face do “estatismo”, que, tanto em sua versão 
comunista como naquela socialdemocrata, seria agora inevitavelmente conde-
nado à lixeira da história. Estamos, assim, diante da tentativa de modificar o 
significado da palavra “reforma”: o que antes da onda neoliberal queria dizer 
ampliação dos direitos, proteção social, controle e limitação do mercado etc., 
significa agora cortes, restrições, supressão desses direitos e desse controle. 
Presenciamos uma operação de mistificação ideológica que, infelizmente, tem 
sido em grande medida bem-sucedida. Por isso a nossa escolha do uso da palavra 
“reforma”, por entender que seu emprego é imbuído dessa lógica neoliberal. 
Ver COUTINHO, Carlos Nelson. A época neoliberal: revolução passiva ou con-
tra-reforma? Novos Rumos, Marília, v. 49, n. 1, p. 117-126, jan./jun., 2012.
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(EC) que impôs um novo regime fiscal ao país. Conhecida na época 

como PEC do teto dos gastos, a Proposta de Emenda Constitucio-

nal (PEC) nº 241/2016 (BRASIL, 2016b), aprovada pelo Congresso 

Nacional (CN) e transformada em EC nº 95/2016 (BRASIL, 2016a), 

estabeleceu que os gastos do governo do ano seguinte não ultrapassa-

rão os do ano anterior, sendo corrigidos apenas pela inflação. O fato 

é que a EC nº 95 congelou apenas as despesas primárias, deixando 

de fora a despesa financeira que abocanha parte do orçamento para 

o pagamento de juros da dívida pública. Segundo estudo de Vieira e 

Benevides (2016), no período de 20 anos, com a vigência da EC, a 

saúde perderia recursos de até R$ 743 bilhões.

Outra medida proposta pelo governo e aprovada pelo Congresso 

Nacional foi a reforma trabalhista, uma pauta antiga dos setores empre-

sariais. A reforma, instituída pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017 (BRASIL, 2017b), sob alegação de gerar empregos e modernizar 

a legislação trabalhista, alterou mais de cem dispositivos da Consoli-

dação das Leis do Trabalho (CLT), sendo a maioria dessas alterações 

prejudiciais aos trabalhadores. A CLT sempre foi alvo de críticas por 

parte dos setores econômicos do país, tida como “atrasada” e como um 

“entrave” à geração de empregos e ao desenvolvimento da economia. 

Não interessa à classe econômica a proteção aos trabalhadores, mas 

a extração, cada vez mais intensa, da mais-valia. As alterações trazi-

das pela Lei nº 13.467 atingem desde as relações sindicais, saúde e 

segurança do trabalhador às questões judiciais de reclamatória traba-

lhista. Apesar da ampla rejeição popular e da preocupação por parte 

de importantes instituições e órgãos ligados à questão trabalhista, 

como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Ministério 

Público do Trabalho (MPT), a reforma foi aprovada com larga maioria 

no CN. A seguir, serão apresentadas apenas algumas das principais 

e mais severas alterações dessa reforma para a classe trabalhadora.

Um dos principais pontos que fragilizaram a relação empregador-

-empregado é a prevalência do negociado sobre o legislado. A reforma 

deu força de lei a negociações de acordos coletivos sobre algumas 

questões. Na prática, segundo Carvalho (2017), ela aumentou a dis-

cricionariedade do empregador no que se refere a vários pontos dos 
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contratos individuais e coletivos. Acredita-se que esse item é um dos 

mais deletérios para a classe trabalhadora. Sabe-se que as relações de 

trabalho são extremamente assimétricas, colocando o trabalhador na 

condição de parte mais frágil da relação. Nesse sentido, obviamente, 

prevalecerá a vontade do empregador e, ao empregado, caberá a tácita 

aceitação de determinada negociação para garantir seu emprego, 

gerando assim prejuízo para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, 

uma vez que “[...] a Lei nº 13.467/2017 ainda procura descentralizar 

ao máximo as negociações, dificultando o aumento do poder de bar-

ganha dos trabalhadores, bem como procura restringir a intervenção 

da JT” (CARVALHO, 2017, p. 93).

A Lei nº 13.467/2017 também prevê a contratação de pessoas autô-

nomas que poderão trabalhar para uma empresa, de forma exclusiva 

ou não, sem os direitos garantidos aos empregados, tais como férias, 

décimo-terceiro salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), ou seja, sem nenhuma proteção do Estado e sem os direitos 

trabalhistas assegurados pela CLT e pela CF, colocando o trabalhador 

em situação de extrema vulnerabilidade social e laboral. Além disso, 

o trabalhador poderá ser remunerado por horas, dias e até meses, sem 

necessariamente ter um vínculo de trabalho estabelecido. Essa é uma 

das medidas em que a precarização do trabalho é visivelmente explícita. 

Ao invés de contar com um rendimento de, pelo menos, um salário 

mínimo estabelecido nacionalmente, o trabalhador poderá receber bem 

menos que isso, o que implica também a sua desproteção previdenciária, 

uma vez que ele não terá um vínculo contínuo de trabalho, tampouco 

um salário sobre o qual se possa efetivar uma contribuição previdenci-

ária que o torne segurado. Assim, é acentuada a extração da mais-valia.

Produzir mais-valia é a lei absoluta desse modo de 
produção. A força de trabalho só é vendável quando 
conserva os meios de produção como capital, repro-
duz seu próprio valor como capital e proporciona, 
com o trabalho não pago, uma fonte de capital adi-
cional. As condições de sua venda, mais favoráveis ou 
menos favoráveis ao trabalhador, implicam, portanto, 
a necessidade de sua revenda contínua e a reprodução 
constantemente ampliada da riqueza como capital. 
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O salário, conforme vimos, pressupõe sempre, por 
natureza, o fornecimento de determinada quantidade 
de trabalho não pago por parte do trabalhador (MARX, 
2017, p. 729-730).

A reforma trabalhista também atingiu os sindicatos, com o intuito 

explícito de enfraquecê-los. Deixou de ser obrigatório o recolhimento 

anual de um dia de trabalho remunerado do trabalhador, independen-

temente de sua filiação ou não a uma entidade sindical. Além disso, a 

contribuição precisa ser autorizada expressamente pelo trabalhador. 

Sabe-se que, para seu funcionamento, os sindicatos precisam de recur-

sos financeiros para articulação e mobilização e para custear ações 

judiciais em favor de seus filiados. Reduzir o aporte financeiro dos 

sindicatos é parte da estratégia de desmobilização e desorganização da 

classe trabalhadora, uma vez que são os sindicatos e as demais entida-

des associativas semelhantes as instâncias que articulam e negociam 

em prol dos interesses dessa classe.

Outra alteração prejudicial à classe trabalhadora constitui a exclu-

são da gratuidade na justiça do trabalho. Com a nova regulamentação, a 

parte que perder uma causa trabalhista judicial terá de arcar com todas 

as despesas das custas de perícias do processo, ainda que a pessoa seja 

beneficiária da justiça gratuita. Tal exclusão fará com que os trabalha-

dores ajuízem menos ações trabalhistas, temendo a derrota da causa, o 

que levará muitos a se submeterem a práticas de assédio moral, explo-

ração, desproteção no ambiente de trabalho e outras ilegalidades, sem 

a correspondente denúncia à justiça competente. Acredita-se que essa 

seja mais uma nova modalidade de exploração e opressão, sobretudo 

para os mais vulneráveis, que se encontram na base da pirâmide da 

classe trabalhadora do país, em trabalhos mais rotativos, precários 

e menos remunerados: nomeadamente, mulheres e pessoas negras; 

“[...] atividades econômicas de menores rendimentos médios são as 

que proporcionalmente possuem mais ocupados de cor ou raça preta 

ou parda e pessoas do sexo feminino” (IBGE, 2019a, p. 27).
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[...] dentro do sistema capitalista, todos os métodos para 
elevar a produtividade do trabalho coletivo são aplicados 
à custa do trabalhador individual; todos os meios para 
desenvolver a produção redundam em meios de dominar 
e explorar o produtor, mutilam o trabalhador, reduzindo-o 
a um fragmento de ser humano, degradam-no à categoria 
de peça de máquina [...]

[...] Acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo 
tempo, acumulação de miséria, de trabalho atormentante, 
de escravatura, ignorância, brutalização e degradação 
moral, no polo oposto, constituído da classe cujo produto 
vira capital (MARX, 2017, p. 757).

Desse modo, não é necessário ser especialista para constatar que as 

alterações trazidas pela reforma trabalhista deterioram ainda mais as con-

dições de reprodução da classe trabalhadora, mediante a precarização das 

relações de trabalho, a superexploração da mão-de-obra, a desproteção às 

intempéries advindas do mundo laboral, a ausência do usufruto do direito 

à previdência social e o baixo rendimento, além de condições propícias 

a práticas de assédio moral e de descumprimento de garantias legais, 

dentre inúmeras outras. Tem-se então um aprofundamento da expropria-

ção do direito ao trabalho protegido. Uma das principais bandeiras em 

defesa da reforma trabalhista era a possibilidade de geração de emprego. 

No entanto, dois anos após a reforma, não se constatou uma queda signi-

ficativa nos índices de desemprego. Segundo dados do IBGE (2017, 2018, 

2019b), ao final de 2017, havia no Brasil 12,3, milhões de desempregados, 

11,8% da população economicamente ativa. No mesmo período de 2018, 

12,2 milhões (11,6%) e, ao final e 2019, 11,6 milhões (11%). Ainda de 

acordo com o IBGE (2019a), embora esse número tenha caído ao final 

de 2019, os empregos gerados encontram-se majoritariamente na infor-

malidade, ou seja, sem proteção trabalhista e previdenciária.

Outra legislação aprovada ainda antes da reforma trabalhista, e que 

possui motivações e impactos semelhantes para a classe trabalhadora, 

foi a Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, conhecida como a lei da 

terceirização irrestrita, que prevê essa possibilidade até para atividades-

-fim das empresas (BRASIL, 2017a). Na prática, a legislação ampliou o 

que já ocorria em algumas categorias e serviços. Assim como a reforma 
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trabalhista, a ampliação da terceirização também é uma pauta antiga dos 

setores empresariais e que acarreta prejuízos para os trabalhadores.8 

Para estes, os impactos incluem a precarização das relações de trabalho 

(sem algumas garantias previstas na CLT), o aumento da rotatividade no 

emprego (impossibilitando o usufruto do direito a férias) e a oferta de salá-

rios abaixo do valor de mercado. Segundo o Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2017), os empregos 

terceirizados são os que possuem a maior rotatividade, os mais baixos salá-

rios e a maior jornada de trabalho, além de concentrar o maior número de 

afastamentos por acidente de trabalho nas faixas de rendimento menores. 

A reforma da previdência enviada ao Congresso Nacional (CN) 

pelo governo, ainda em dezembro de 2016, foi mais uma tentativa de 

restringir o direito à previdência social, sobretudo para os segmentos 

mais vulneráveis. A proposta inicial contida na PEC nº 287 estabelecia, 

dentre outros pontos, idade mínima igual para aposentadoria de homens 

e mulheres (65 anos); aumento no tempo mínimo de contribuição de 15 

para 25 anos, e 49 anos de contribuição para recebimento do benefício 

integral; redução de 50% do valor da pensão por morte, com cota de 10% 

por dependente, além da desvinculação do benefício do salário mínimo; 

elevação da idade de 65 para 70 anos para elegibilidade ao Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) para pessoas idosas. A proposta foi alvo de 

inúmeras críticas e debates, tendo vários de seus dispositivos alterados 

pelo CN, e não chegou a ser votada na época, em virtude da intervenção 

federal no estado do Rio de Janeiro, estabelecida pelo Decreto nº 9.288, 

de 16 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018), que impedia qualquer 

alteração constitucional na vigência da intervenção.

Deste modo, o governo que nasceu do golpe de Estado 
promoveu um conjunto de contrarreformas neoliberais 
reestruturando as bases de acumulação do capitalismo bra-
sileiro, operando e aprofundando a integração do Brasil na 
lógica do choque neoliberal que assolou o mundo capitalista 
após a crise financeira de 2008 (ALVES, 2016, s. p.).

8 Ver COUTINHO, Grijalbo Fernandes. Terceirização: máquina de moer gente 
trabalhadora. São Paulo, SP: LTr, 2015.
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Todas essas medidas, propostas ou efetivadas, impactam direta-

mente o direito à proteção social, por restringir ou postergar o acesso 

a alguma garantia constitucional, sobretudo da população que mais 

carece dessa proteção. E o resultado de tais alterações possui efeitos 

visíveis, conforme será mostrado no próximo item.

4.5 Impactos das reformas para os direitos sociais

Como se observa, as políticas de cunho neoliberal adotadas no 

Brasil, fortalecidas no início do segundo mandato do governo Dilma e 

acentuadas no governo que a sucedeu, com priorização dos interesses 

de mercado, aliadas à crise econômica, provocaram um recuo dos prin-

cipais indicadores sociais, que vinham em uma trajetória ascendente 

até então. Segundo dados do IBGE (2019a), até o ano de 2014, houve 

crescimento no número de empregos formais e queda nos níveis de 

desemprego, além do aumento nos rendimentos do trabalho, o que 

se reverteu nos anos seguintes, com destaque para o aumento na taxa 

da população ocupada sem carteira de trabalho e ocupada por conta 

própria, registrando 20,1% e 25,4%, respectivamente, de 2015 a 2018, 

ou seja, crescimento do mercado de trabalho informal sem proteção 

e garantias vinculadas à formalização.

Outra constatação feita pelo IBGE (2019a) se refere ao aumento da 

desigualdade de renda, que, até o ano de 2015, seguia em uma tendência 

de queda. No ano de 2016, esse índice voltou a crescer, com um salto 

considerável em 2018, marcando uma diferença 13 vezes maior para 

os 10% de maior renda em relação aos 40% de menor renda. Uma das 

causas apontadas para esse fato foi o reajuste do salário mínimo, que 

passou a não incorporar ganho real – ao contrário, teve perda de 1,9% 

em 2018, o que afeta principalmente os trabalhadores da base da pirâ-

mide, ou seja, os que recebem menores salários. Nesse grupo, como já 

esperado, as mulheres, a população negra, os jovens e as pessoas com 

menor escolaridade tiveram perdas ainda maiores. Na série analisada 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), 
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de 2012 a 2018, a partir do ano de 2015, o índice de Gini9 começou a 

subir, alcançando 0,545 em 2018, o maior valor da série. O mesmo 

ocorreu com o índice de Palma,10 que, após uma trajetória de queda, 

subiu em 2015 para 4,02 e aumentou para 4,25 em 2018, provocado 

tanto pelo aumento no rendimento dos 10% mais ricos quanto pela 

queda do rendimento dos 40% mais pobres. Segundo o levantamento, 

uma das principais razões para tanto se refere também ao piso salarial 

e sua política de reajuste, que interfere diretamente na renda dos que 

estão no grupo dos 40% (IBGE, 2019a). Quando há aumento real do 

salário mínimo, a renda desse grupo consequentemente aumenta, sendo 

o inverso igualmente verdadeiro.

Além do aumento da desigualdade, registrou-se também o aumento 

da pobreza monetária.11 Em 2018, no Brasil, 25,3% da população tinham 

renda mensal inferior a US$ 5,50 (o que equivale a menos de R$ 420,00 

mensais), ou seja, cerca de 52,5 milhões de pessoas, sendo 47% delas 

na região Nordeste. Da mesma forma que os índices já apresentados, 

a pobreza vinha diminuindo, mas passou a aumentar no ano de 2015. 

Se considerado o valor de US$ 1,90 PPC, geralmente usado para países 

considerados com baixo rendimento ou com conflitos, o Brasil passou 

de 4,5%, em 2014, para 6,5% em 2018, o equivalente a 13,5 milhões de 

pessoas vivendo com, aproximadamente, R$ 145,00 mensais – lem-

brando que isso se refere apenas à verificação da pobreza monetária, 

não sendo analisadas condições de vida e de acesso a políticas públicas. 

Contrariando o argumento neoliberal de que esses indicadores, no 

Brasil, tiveram uma relativa melhoria devido ao período de crescimento 

econômico e aquecimento da economia, sobretudo na década de 2000, 

9 O índice de Gini é um coeficiente usado para medir o nível de concentração de 
renda em um grupo específico, mostrando a diferença entre os rendimentos 
dos mais pobres e dos mais ricos. O índice varia de zero a um, no qual zero 
representa a situação total de igualdade e um a de desigualdade. Portanto, quanto 
mais próximo de zero, menor é a desigualdade (IBGE, 2018).

10 Definido como a razão simples entre a renda dos 10% mais ricos e a dos 40% 
mais pobres (IBGE, 2018).

11 Tendo como linha a Renda Nacional Bruta per capita de US$ 5,50 – Paridade 
do Poder de Compra (PPC), definida pelo Banco Mundial para o Brasil.
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os dados da PNADC (IBGE, 2019a) mostram que apenas a inserção 

no mercado de trabalho não é condição suficiente para superação da 

pobreza, uma vez que, mesmo dentre os ocupados, em 2018, 14,3% 

tinham rendimento inferior a R$ 420,00 mensais.

Além de analisar o comportamento dos indicadores, uma boa 

medida para observar a situação dos direitos sociais são os recursos des-

tinados a eles; afinal, não se implementam políticas sociais sem dinheiro. 

E o que os dados do orçamento federal têm mostrado é uma tendência 

de recuo desse orçamento. Dos direitos sociais elencados atualmente na 

Constituição (educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, trans-

porte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à 

infância e assistência aos desamparados), com exceção da assistência e 

da previdência, que possuem orçamento impositivo para pagamento de 

benefícios e experimentam uma demanda crescente frente às mudanças 

demográficas, a maioria deles apresentou corte orçamentário.

Fazendo uma análise do mesmo período levantado pelo IBGE 

(2012-2018), e tendo como referência de comparação o ano de maior 

orçamento da série de cada uma das áreas a seguir, segundo dados do 

Portal Siga Brasil, observa-se que, de 2012 a 2018, o orçamento para 

habitação teve uma queda de 90,9% e, de forma diretamente relacio-

nada a este, o saneamento também sofreu redução de 52,2% em relação 

ao ano de maiores recursos da série, de 2013 a 2018. A educação teve 

queda de 13,5% de 2014 a 2018. Dos recursos destinados à área de 

direitos de cidadania, que abrange algumas políticas de direitos huma-

nos, incluindo políticas para infância, o recuo foi de 49,2% de 2016 a 

2018. Para as políticas de desporto e lazer, em 2018, foram destinados 

60,9% a menos que em 2015. O orçamento para segurança pública foi 

11,2% menor em 2018 em relação ao valor de 2013. Para investimentos 

em transporte, o corte foi de 41,5% de 2012 a 2018 (BRASIL, 2020).

O governo Bolsonaro, eleito em 2018, continuou e intensificou 

esse desmonte. Logo no início, houve a extinção de estruturas ministe-

riais importantes, que já vinha sendo feita no governo anterior, princi-

palmente pastas de direitos humanos e proteção social. Sem Ministério 

não há força política, além da destinação de menos recursos à polí-

tica pública por ele implementada. Analisando as primeiras medidas 
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tomadas pelo atual governo, no que se refere à organização e funcio-

namento do Estado mediante suas pastas ministeriais, Cardoso Jr. 

(2019) comparou as estruturas de governo no início das gestões de 

Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro e constatou que as áreas que mais 

sofreram retração nesses dois últimos foram as classificadas por ele 

como relativas à proteção social, direitos e oportunidades.

Além disso, uma das primeiras medidas do governo no sentido 

do esvaziamento da democracia foi a extinção de mais de 600 meca-

nismos de participação social, por meio do Decreto nº 9.759/2019, 

incluindo conselhos, comissões, comitês, grupos de trabalho, fóruns 

e mesas de diálogo, ou seja, todo e qualquer espaço de participação 

popular (BRASIL, 2019a). Se tais espaços servem para garantir a par-

ticipação dos atores sociais no debate, formulação, implementação e 

monitoramento de políticas públicas, a extinção desses mecanismos 

participativos é uma clara medida antidemocrática, por excluir o povo 

das questões que o afetam. Se democracia é o governo da maioria e 

a essa maioria não é dada a possibilidade de participação no regime 

para além do processo eleitoral, trata-se de um regime esvaziado de 

sua principal substância. Nesse sentido, o que tem se aprofundado 

constantemente é “[...] o desfiguramento da ordem democrática que 

a Constituição instituiu no Brasil. A carta de 1988 não foi revogada, 

mas opera de maneira deturpada e irregular, mesmo no que se refere 

às garantias mais fundamentais” (MIGUEL, 2019, p. 181-182).

Se a democratização do regime democrático contribui para a efe-

tivação de direitos sociais, o inverso também se confirma. A agenda 

econômica que tem sido adotada prioriza a privatização, as reformas 

e a desconstitucionalização dos direitos sociais e de outros tipos de 

direitos, ou seja, intensifica uma pauta neoliberal nefasta de privatiza-

ção do público e de reforço ao mercado. Em relação aos direitos, a pre-

vidência social sofreu um dos primeiros ataques. O governo retomou 

a proposta de reforma da previdência iniciada pelo governo Temer, 

porém arquivada pela intervenção federal no Rio de Janeiro. O texto 

inicial da PEC nº 6/2019 (BRASIL, 2019d) – depois convertida em 

Emenda Constitucional nº 103/2019 (BRASIL, 2019b) –, apresentada 

ao Congresso Nacional, constituía uma das propostas de reforma mais 
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restritivas já apresentadas. Alegando combater privilégios, porém dei-

xando de fora o regime próprio dos militares, o texto inicial propunha 

mudanças estruturais na previdência, tais como desconstitucionalizar a 

seguridade social e capitalizar a previdência social pública. Felizmente, 

esses pontos foram retirados da proposta, depois de muita pressão 

popular e debate no Congresso. Porém, outras mudanças passaram e 

a reforma foi aprovada com folga pelo Congresso Nacional.12

A lógica predominante nas políticas de governo não é a da oferta 

pública e gratuita de direitos, mas a sua venda no mercado para quem 

puder comprar. Tal é o cenário dos direitos sociais: desfinanciamento 

e desresponsabilização estatal. A agenda neoliberal, que já vinha sendo 

retomada desde o segundo mandato do governo Dilma, intensificou-se 

com o golpe de 2016 e, no governo atual, atinge níveis catastróficos 

para os grupos subalternos. 

[...] embora o golpe não projetasse o triunfo de 
Bolsonaro, este triunfo seria impensável sem o golpe. 
Foi ele que promoveu a degradação do debate público, 
a ampliação da violência seletiva das instituições e o 
retorno da intimidação aberta como instrumento da luta 
política. Foi ele que abriu as portas para o combate à 
igualdade e à solidariedade como valores, substituin-
do-as pelo mito da “meritocracia”, que é a lei da selva 
no mundo social; ao discurso dos direitos, apresentados 
não como conquistas a serem universalizadas, mas como 
“privilégios”; e à vigência das liberdades, que ameaçam 

12 A idade mínima das mulheres foi elevada para 62 anos, antes de 60 para apo-
sentadoria por idade. O tempo mínimo de contribuição aumentou para 20 anos 
para homens e permaneceu em 15 anos para mulheres. Porém, com esse tempo, 
os trabalhadores só terão direito a 60% do valor do benefício, aumentando 2 
pontos para cada ano a mais de contribuição, sendo necessários, para mulheres, 
35 anos de contribuição e, para os homens, 40 anos para terem direito a 100% 
do valor do salário de contribuição, com exceção de benefícios no piso previ-
denciário de um salário mínimo. Outra mudança trazida pela reforma foi em 
relação à pensão por morte: o benefício deixa de ser integral, passando a ser 
60% do valor mais 10% por dependente adicional. Felizmente, a proposta de 
retirar o piso do salário mínimo não foi aprovada. Os benefícios continuarão a 
corresponder ao valor mínimo de 1 SM; porém, tais alterações serão prejudi-
ciais para a renda de beneficiários que recebem pouco mais que isso e que não 
conseguem permanecer no mercado de trabalho formal por muito tempo.
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a permanência de uma ordem hierárquica e excludente 
definida pela tradição (MIGUEL, 2019, p. 181).

Por essa razão, afirma-se que o golpe de 2016 acentuou uma 

realidade que já não era confortável. Para Miguel (2016), esse golpe 

traduz a relação entre democracia e reconhecimento de direitos, uma 

vez que a democracia traz consigo a possibilidade de atendimento 

das demandas sociais, embora essa relação não seja direta. “Afinal, 

se o consentimento da maioria se torna condição para o exercício do 

poder, pode ser que o interesse dessa maioria se faça ouvir também” 

(MIGUEL, 2016, p. 32). Por isso a defesa de que democracia e direitos 

sociais estão intrinsicamente relacionados no Brasil. 

4.6 Considerações finais

Apesar de não representar uma ruptura total do que vinha se 

desenhando em termos de políticas neoliberais, o golpe de 2016 acen-

tuou mais ainda esse cenário. As reformas realizadas, orientadas pelo 

mercado, aprofundaram as condições de exploração das classes traba-

lhadoras. Então, além de intensificar uma agenda de recuo de direitos 

sociais, o golpe de 2016, como um processo político que foi, colocou 

o Brasil nos trilhos da desdemocratização,13 ainda que, e certamente 

mais ainda por isso, não houvesse uma democracia consolidada no 

país. Isso ocorreu, primordialmente, pela anulação do resultado da 

disputa eleitoral, ou seja, por desconsiderar até mesmo as regras mais 

13 De forma genérica, a expressão se refere ao esvaziamento dos princípios demo-
cráticos das democracias liberais. Para uma melhor compreensão do termo, ver 
BROWN, Wendy. American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and 
De-Democratization. Political Theory, [s. l.], v. 34, n. 6, p. 690-714, dec. 2006; 
CROUCH, Colin. Coping with Post-Democracy. Londres: Fabian Society, 2000. 
Disponível em: http://www.fabians.org.uk/wpcontent/uploads/2012/07/
PostDemocracy.pdf. Acesso em: 9 jan. 2017; e FRASER, Nancy. Legitimation 
Crisis? On the political contradictions of financialized capitalism. Critical His-
torical Studies, v. 2, n. 2, p. 157-189, 2015.

http://www.fabians.org.uk/wpcontent/uploads/2012/07/PostDemocracy.pdf
http://www.fabians.org.uk/wpcontent/uploads/2012/07/PostDemocracy.pdf
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básicas do regime, a vontade da maioria, além da imposição de uma 

agenda agudamente neoliberal, que não passou pelo crivo das urnas.

Embora os governos petistas não tenham abandonado o neoli-

beralismo, adotaram medidas contrárias a essa lógica, a exemplo da 

concessão de aumentos reais no salário mínimo e da ampliação de 

políticas e programas sociais. Se os parâmetros neoliberais atingem 

diretamente a efetivação de direitos, afetam também os princípios do 

regime democrático, que tem como tarefa garanti-los. Desse modo, o 

cenário pós-golpe contribuiu para acelerar o processo de desdemo-

cratização no Brasil. Com a recuperação do velho slogan “Deus, pátria 

e família”, o governo que hoje comanda o executivo traz consigo uma 

bandeira fundamentalista religiosa e explicitamente antidemocrá-

tica, aliando premissas do conservadorismo moral ao ultraliberalismo 

econômico, pautas avessas aos princípios democráticos de laicidade, 

igualdade, justiça social e reconhecimento e garantia de direitos. 
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