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1. Introdução
Desde o início de 2020 o mundo experimenta uma crise sem precedentes, desencadeada
pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), cujos impactos têm sido mais graves nos
países onde já existiam profundas desigualdades socioeconômicas. Consequentemente,
esses países terão mais dificuldades de se recuperarem, uma vez superadas as fases mais
agudas da pandemia.
Visando a contribuir para o debate sobre as perspectivas de construção de um mundo póspandemia no Brasil, a Associação dos Funcionários do IPEA -AFIPEA - organizou num
hiperlink em sua página na Internet (http://afipeasindical.org.br/mundo-pos-pandemico/)
um vasto conjunto de artigos jornalísticos e acadêmicos, livros e vídeos que tanto
explicam a natureza e implicações da crise, como sugerem alternativas civilizatórias de
enfrentamento e superação positiva.
O conteúdo desses materiais contempla alternativas para enfrentar a pandemia no curto
prazo e as tendências de reorganização da sociedade para a retomada e reconstrução da
economia a médio e longo prazos. Desta maneira, a proposta deste guia de leitura é
analisar e sistematizar os conteúdos dos diversos tipos de materiais ali contidos, em
resenhas por áreas temáticas, de modo a proporcionar aos leitores e leitoras um panorama
geral e uma forma de trilhar algumas das principais ideias e debates sobre o tema em
pauta.
Para tanto, o guia está organizado da seguinte forma:
-

Indicação da área temática: economia, sociedade, política e modos de vida.

-

Resenha de conteúdo dos materiais: artigos, livros e vídeos.

-

Indicação dos materiais disponibilizados no hiperlink da Afipea por área temática.
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2. Economia
2.1 A natureza da crise e as propostas para enfrentá-la
Economistas liberais e heterodoxos de diversos matizes parecem concordar que a crise
desencadeada pela pandemia do Coronavírus é absolutamente inédita na história do
capitalismo, ainda que outras bastante graves tenham afetado a economia mundial em
outros momentos da história.
O ineditismo da crise atual se deve, primeiramente, à velocidade de propagação da
pandemia desde o anúncio oficial dos primeiros casos na província de Wuhan, na China,
no final de 2019. Em pouco mais de dois meses, a partir de dezembro de 2019, a pandemia
atingiu parte da Ásia, a Europa, a Oceania e as Américas e desde o final de março rumou
para Índia e África. Essa rápida disseminação da pandemia afetou as principais economias
do planeta quase ao mesmo tempo, interrompendo de forma drástica e abrupta
importantes fluxos comerciais e produtivos que estruturam a dinâmica capitalista em
escala global.
Em segundo lugar, a pandemia afetou, simultaneamente, a oferta e a demanda de bens e
serviços. A necessidade urgente de isolamento social em virtude da rapidez do contágio,
do grau de letalidade da doença, da inexistência de remédios eficazes para combater seus
efeitos mais graves e da impossibilidade de desenvolvimento e produção em larga escala
de uma vacina eficaz, paralisou diversos setores econômicos considerados não essenciais
ao suprimento de bens e serviços necessários à sobrevivência da população e ao combate
à pandemia.
As consequências imediatas dessa paralisação foram a queda vertiginosa do emprego e
da renda, a desestruturação dos sistemas de transporte e educação, aumento do risco de
um crash global dos sistemas de crédito diante da forte elevação da inadimplência e queda
vertiginosa da arrecadação tributária provocada pelo choque simultâneo de oferta e
demanda.
Ademais, em vários países - especialmente onde ocorreram profundos cortes nos
investimentos públicos - houve sobrecarga ou até colapso nos sistemas de saúde que está
prolongando a necessidade de isolamento social, levando ao agravamento dos danos
econômicos da pandemia.
A concordância em relação ao ineditismo da crise atual entre economistas das diversas
escolas de pensamento produziu um relativo consenso sobre a imprescindibilidade da
atuação do Estado para mitigar seus efeitos devastadores, pelo menos no curto prazo.
Entretanto, existem discordâncias importantes sobre o conteúdo e a natureza da
intervenção estatal para enfrentar a Coronacrise que podem ser sintetizadas nas seguintes
questões:
Qual deve ser o vetor da política macroeconômica - monetária ou fiscal - para enfrentar
a crise no curto prazo? A intervenção do Estado deve ser apenas suficiente para estabilizar
a economia ou deve levar, a médio e longo prazo, a uma redefinição mais profunda do
seu papel, tal como ocorreu após a 2ª Guerra Mundial? De onde virão os recursos para
financiar os déficits fiscais resultantes dos vultosos gastos demandados para enfrentar a
crise?
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Elementos das visões ortodoxas da economia

De acordo com a visão liberal mais ortodoxa, o Estado deve se limitar a estabilizar a
economia após o duplo choque (de oferta e demanda) provocado pela pandemia e impedir
a queda muito acentuada da renda - via seguro-desemprego e/ou pagamento de rendas
compensatórias - e dos preços dos ativos - via política monetária. Feito isso, o mercado
reassumiria suas funções naturais de regulador da dinâmica econômica e alocador de
recursos.
Além disso, uma vez superados os momentos mais dramáticos da pandemia, deverá
ocorrer o equacionamento dos déficits fiscais gerados para enfrentá-la, mediante
privatizações e/ou reformas para reduzir as despesas obrigatórias do Estado. Tais
medidas, na visão liberal ortodoxa, também permitirão aos governos redirecionar recursos
do orçamento para investimentos sociais focalizados, de modo a mitigar os danos sociais
causados pela pandemia. Alguns economistas dessa linha de pensamento projetam a
emergência de uma Economia Social de Mercado na qual a redução das desigualdades e
da pobreza, causadas ou acentuadas pela pandemia, deve ser compatível com o
inarredável equilíbrio fiscal.


Elementos das visões heterodoxas da economia

Em outro campo, economistas keynesianos, pós-keynesianos, estruturalistas de diversos
matizes - e até alguns liberais não ortodoxos - argumentam que a Coronacrise evidenciou
a necessidade de uma reestruturação das bases do capitalismo sob a dominância das
finanças cujas fragilidades se manifestaram nas consequências da crise de 2008-2009, a
saber: estagnação econômica prolongada, aumento das desigualdades e da concentração
de renda, entre outras.
De acordo com essas visões - consideradas, obviamente, suas muitas nuances - a
Coronacrise expôs os limites de uma dinâmica econômica baseada no predomínio dos
interesses do capital acionário sobre o capital produtivo, na austeridade fiscal, injustiça
tributária, redução de direitos trabalhistas e sociais e na desregulação financeira, entre
outros elementos que caracterizaram a política econômica neoliberal desde o final da
década de 1970. Temas como combate às desigualdades e aumento da progressividade
tributária e o debate sobre os mitos em torno da natureza inflacionária do déficit público
se tornaram centrais no debate econômico no Brasil e no mundo.4
Ademais, essas visões enfatizam a necessidade de se alargar a compreensão sobre o papel
do Estado na economia, entendendo-se que ele também compreende uma atuação como
investidor e empreendedor - o que não é propriamente uma novidade quando observamos
o padrão de desenvolvimento da China e outros países asiáticos e do próprio Brasil. Essa
atuação se soma às de proteção social universal e prestação de serviços essenciais, como
saúde e educação, tradicionalmente cumpridas pelos sistemas de bem-estar.
Em suma, nos termos das diversas visões não ortodoxas, a pandemia trouxe o Estado de
volta ao debate econômico, cabendo a cada sociedade decidir qual o tamanho e as funções
que ele deve assumir - ou reassumir - em face dos impactos muito diferenciados da crise
em cada país e estrutura econômica. Obviamente, países emissores de moeda forte e com
4
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estruturas produtivas integradas e dinâmicas terão melhores condições para propiciar ao
Estado os recursos necessários para reativar a economia e mitigar os devastadores danos
sociais da pandemia. Mas também há espaço para implementar um novo padrão de
atuação do Estado nos países periféricos, a depender das soluções que adotem, por
exemplo, para tornar suas estruturas tributárias mais justas, eficientes e menos regressivas
ou para diversificar e dinamizar suas estruturas produtivas.


Elementos das visões alternativas à economia capitalista

Por fim, no campo do pensamento econômico atual existem formulações que entendem a
Coronacrise como a comprovação cabal da falência do capitalismo enquanto sistema
social e econômico, propondo-se sua completa superação.
Os contornos gerais dessa economia pós-capitalista são definidos, entre outros, pela
integração solidária entre as economias do mundo para redistribuir a renda e a riqueza;
criação de novas formas de produção e circulação de bens e serviços livres da
precarização do trabalho e degradação do meio ambiente; pelo fim da supremacia dos
interesses do grande capital financeiro e das mega corporações, redirecionando-se o
desenvolvimento econômico ao atendimento das necessidades da população,
especialmente seus segmentos mais vulneráveis; estreita articulação entre
desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental; e radical redistribuição de
renda e riqueza, por meio da criação de uma Renda Universal Básica financiada pela
taxação de grandes fortunas e ganhos financeiros.
Neste campo, destaque-se o Fórum Social Mundial, que vem promovendo desde 2001
uma mobilização global para debater os princípios norteadores de um sistema econômico
anticapitalista. Outra iniciativa importante provém do Vaticano: o Papa Francisco vem
promovendo debates e incitando alternativas econômicas ao capitalismo financeirizado,
iniciativa essa que já é conhecida como Economia de Francisco.5
Em todos os casos, essas iniciativas preconizam o retorno do Estado como elemento
central para articular um novo modelo econômico pós-capitalista, cujos pilares são a
redistribuição da renda e da riqueza e o desenvolvimento socioeconômico sustentável e
justo.
2.2 A economia pós-pandemia: desglobalização, sustentabilidade ambiental e
tendências do mundo do trabalho
Os debates em curso no campo das diferentes escolas do pensamento econômico sobre as
tendências da economia mundial pós-pandemia também contemplam questões mais
específicas, além da redefinição do papel do Estado e da reorganização, reconfiguração
ou mesmo superação do capitalismo. Temas como desglobalização, premente
necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental
e futuro do trabalho preocupam todas as vertentes do pensamento econômico,
especialmente as heterodoxas e pós-capitalistas de diversos matizes.
A pandemia interrompeu os fluxos comerciais e produtivos de forma drástica e abrupta
em escala global. Cadeias produtivas foram parcial ou completamente desorganizadas, e
diversos países e suas populações estão arcando com os custos da externalização da
5
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produção de bens que até então parecia eficiente e justificável, como no caso dos itens da
indústria da saúde - respiradores, máscaras de proteção e outros.
A estratégia baseada na constante redução de custos de produção, particularmente do
trabalho, mostrou suas fragilidades de forma cabal no período do “apagão” provocado
pelas medidas de isolamento social, pela interrupção da produção em alguns setores e dos
fluxos do comércio internacional. Bastaram dois ou três meses para colocar em xeque 40
anos de globalização econômica que ensejaram a constituição de uma complexa rede de
cadeias produtivas globais, baseada numa divisão internacional do trabalho e da produção
ultra especializada e fragmentada. Nessa rede, alguns poucos países e corporações
controlam as “pontas nobres” e incorporam a maior parte da agregação de valor do
processo produtivo global. Para a maioria dos países e empresas, entretanto, restou a parte
“suja” desse processo, em termos ambientais, trabalhista e social, além do
enfraquecimento de suas estruturas produtivas - a chamada “especialização regressiva”
da produção.
Durante o período mais severo da pandemia, na Ásia e na Europa, ocorreram situações
absolutamente paradoxais em que países ricos como Alemanha, França e Itália não tinham
itens básicos da indústria da saúde em quantidade suficiente para atender suas populações
devido à externalização da produção para os países asiáticos. O mesmo ocorreu quando a
pandemia atingiu em cheio os Estados Unidos. Ademais, assistiu-se a uma verdadeira
guerra comercial entre países na disputa por esses itens.
No Brasil, a chegada da pandemia mostrou de forma dramática as consequências da
desindustrialização, da integração passiva da economia ao processo de globalização, do
desmonte dos sistemas públicos de fomento à ciência e tecnologia após a aprovação do
“Teto de Gastos”, em 2016, e das fortes restrições impostas aos bancos públicos,
especialmente ao BNDES e FINEP, no financiamento de projetos de inovação
empresarial.
Que questionamentos estão sendo colocados pela crise econômica e social ensejada pela
pandemia acerca da globalização iniciada no final dos anos 1980, baseada na constante
redução de custos e na imposição da especialização regressiva à maioria dos países? Um
novo tipo de globalização resultará desse trágico aprendizado? Quais serão suas
características?
Há visões diferentes acerca dessas questões.


Novo desenvolvimentismo voltado para dentro

De um lado, existem análises que preveem um movimento de “volta para dentro”, no qual
alguns países se esforçarão para reintegrar suas estruturas econômicas e revalorizar seus
mercados internos, especialmente nos setores mais afetados pela pandemia - por exemplo,
as indústrias da saúde, vestuário e turismo.
Em países que se desindustrializaram nas últimas décadas, como Brasil e Argentina, o
pós-pandemia pode abrir uma oportunidade para a reversão do processo mediante a
reconversão industrial. Entretanto, isso ocorrerá se houver uma articulação estreita entre
Estado e iniciativa privada para planejar e implementar estratégias e políticas de
reindustrialização e reconversão industrial. Caso contrário, o pós-pandemia em
economias já muito fragilizadas e desestruturadas pode ser ainda mais sombrio, levandoas ao agravamento da especialização regressiva com consequências mais severas para as
possibilidades de desenvolvimento econômico a médio e longo prazos.
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Esses movimentos poderiam levar a uma redefinição da geografia econômica global, cuja
tendência seria a criação de novas rotas, fluxos e interrelações entre países num mesmo
continente. Entretanto, não ocorreria uma desglobalização, mas uma nova globalização,
baseada em arranjos geoeconômicos mais cooperativos e menos fragmentados e numa
relocalização das cadeias de valor.


A mesma globalização como força-motriz

De outro lado, há visões que entendem que a globalização é um processo sem volta que
foi apenas parcialmente interrompido, mas, a médio prazo, será restabelecido, ainda que
sob novas bases. Entre elas, um maior protagonismo da economia chinesa que emergirá
no pós-pandemia como a grande potência global. Isso se deve à impressionante rapidez
com que o país realizou a reconversão de sua economia ao direcionar todos os
investimentos para o “esforço de guerra” demandado pela crise pandêmica.6


Incertezas e o imperativo ambiental

Outra questão relacionada ao futuro da economia mundial pós-pandemia se refere à
necessidade de compatibilizar a retomada do crescimento com a preservação ambiental.
Alguns estudiosos argumentam, inclusive, que novas pandemias poderão castigar a
humanidade se não houver a contenção imediata da devastação ambiental, pois
detectaram correlações entre a degradação de ecossistemas e o surgimento de novas cepas
de vírus cuja transmissão ocorreria, inicialmente, pela fauna silvestre.
Será a Economia Verde o caminho para a recuperação mundial, uma vez superados os
momentos mais críticos da pandemia? Teremos um “capitalismo verde” ou há
incompatibilidade estrutural entre a lógica capitalista e a preservação ambiental? A
postura recente de fundos de investimento trilionários em relação à devastação da
Amazônia é reveladora da emergente concepção de desenvolvimento capitalista baseado
no manejo sustentável - e lucrativo, obviamente - dos recursos naturais. Que perspectivas
se abrem para o desenvolvimento econômico brasileiro de acordo com essa concepção?


Incertezas e reconfigurações do mundo laboral

Por fim, para refletirmos sobre as tendências da economia global é importante ressaltar
que a pandemia causou o crescimento vertiginoso do desemprego e da precarização
laboral em praticamente todos os países. Considerando que a recuperação econômica será
lenta e desigual, e que a digitalização do processo produtivo foi a alternativa adotada por
milhares de empresas para sobreviverem ao isolamento social, é plausível supor que o
mundo irá conviver, por alguns anos, com elevadas taxas de desemprego e precarização,
vale dizer: rendimentos baixos e oscilantes, jornadas variáveis e incertas, mobilidade
social descendente e piora nos indicadores de pobreza, indigência e
distribuição∕concentração da renda e riqueza. Se isso realmente ocorrer, será um obstáculo
muito duro à retomada das economias, ao dificultar a recuperação adequada da demanda.
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O crescimento e manutenção de elevadas taxas de desemprego afetará mais severamente
as economias já fragilizadas pela desindustrialização e cujos mercados de trabalho são
historicamente caracterizados pela elevada informalidade e precarização das condições e
relações de trabalho.
Como enfrentar as consequências da crise social gerada pelo vertiginoso crescimento do
desemprego causado pela pandemia? A recuperação econômica pós-pandemia, ainda que
lenta e desigual, será capaz de reduzir expressivamente o desemprego? Ou o mundo estará
diante de uma nova realidade do mundo do trabalho, caracterizada por taxas de
desemprego e precarização mais elevadas a médio e longo prazos?
A maioria dos economistas não ortodoxos avalia que essa segunda tendência prevalecerá,
portanto, será necessário formular e implementar um novo tipo de política pública, capaz
de mitigar os efeitos econômicos e sociais de taxas de desemprego e precariedade das
condições e relações de trabalho mais altas e persistentes.
A principal peça dessa nova política pública será a Renda Básica de Cidadania, que vem
sendo estudada e debatida há alguns anos e tornou-se praticamente unanimidade no
contexto da pandemia, inclusive entre economistas liberais. Certamente, há divergências
quanto ao “desenho” da política – se universal ou focalizada, permanente ou transitória e sobre a forma de financiá-la - por meio do aumento da progressividade do sistema
tributário ou da realocação do orçamento público. Entretanto, parece haver certa
concordância em relação ao fato de que a recuperação da economia no pós-pandemia não
será tão generosa para o mercado de trabalho como foi após a Segunda Guerra Mundial,
ainda que o Estado volte a ocupar um lugar central na retomada.
Soma-se a isso a questão da digitalização dos processos produtivos e de trabalho, os quais
já vinham preocupando os estudiosos do mundo do trabalho há alguns anos e que foi uma
das estratégias utilizadas - ou reforçadas - por diversas empresas e setores para sobreviver
durante a pandemia. O crescimento expressivo do E-commerce, a disseminação do
teletrabalho e das plataformas de prestação de diversos serviços parecem ser tendências
em aceleração e irreversíveis.
A combinação entre aumento da digitalização dos processos produtivos e de trabalho e as
prováveis lentidão e intermitência da retomada econômica pós-pandemia, sinalizam
desafios enormes para o futuro do mundo do trabalho global e exigirão soluções não
convencionais, para além de mecanismos tradicionais como seguro-desemprego e
políticas públicas de qualificação e requalificação profissional. Até mesmo a regulação
pública das relações de trabalho terá que ser reavaliada e reconstruída à luz das intensas
e dramáticas transformações que o mundo do trabalho está experimentando há algumas
décadas e que deverão se aprofundar no contexto da pandemia e pós-pandemia.
2.3. Indicações da Afipea para leituras e aprofundamento crítico
#1 – As cicatrizes econômicas pós-pandemia (por Michael Roberts)
#2 – Carta de Paris: Que mundo a pandemia vai gerar? (por Leneide Duarte-Plon)
#3 – Entraremos em profunda recessão e a saída é abandonar a cartilha liberal
imediatamente (por Rudá Ricci)
#4 – Tributar os ricos para enfrentar a crise (por AFD, ANFIP, FENAFISCO e IJF)
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#5 – Epidemia, incertezas e a necessidade imperiosa de ação estatal (por Sandro Pereira
Silva)
#6 – Brasil: sairemos melhores dessa crise? (por Marcos Verlaine)Baixar
#7 – O país não precisa escolher entre a morte por Covid-19 ou pela crise econômica (por
Emilio Chernavsky)
#8 – Keynes e a OMS têm razão: crítica ao falso dilema (por Marcellus Ribeiro Alves)
#9 – Assim mudará o capitalismo (por Mariana Mazzucato)
#15 – LIVRO – Capitalismo y Pandemia (por Yásnaya Elena Aguilar, Jorge Riechmann,
Emanuele Coccia, Franco “Bifo” Berardi, Rodrigo Karmy Bolton, Arundhati Roy,
Alejandra Castillo, Fernando Savater, Amelia Valcárcel, Fabio Seleme, Enrique Dussel,
Maurizio Lazzarato, Naomi Klein e anônimos) Baixar
#17 – Os desafios do pós-coronavírus (por Antônio Augusto de Queiroz)
#18 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 1: Carta (por Governadores do
Brasil)
#19 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 2: Em defesa da Vida, da População
e da Economia no Brasil da pandemia (por Fórum Nacional das Carreiras Típicas de
Estado – FONACATE)
#20 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 3: Que os ricos paguem a conta
desta vez (por Articulação de Carreiras Públicas pelo Desenvolvimento Sustentável –
ARCA)
#21 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 4: Alternativas para evitar a
depressão econômica (por Movimento Acorda Sociedade – MAS)
#22 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 5: A urgência de medidas
econômicas anticíclicas para se lidar com a pandemia do coronavírus (por Associação de
Economistas pela Democracia – ABED)
#25 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 8: Manifesto sobre coronacrise e
medidas de enfrentamento (por Professores(as) e Pesquisadores(as) Abaixo-Assinados do
Instituto de Economia (IE) da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp)
#26 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 9: Nota sobre Covid – 19 (por
Professores do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ)
#27 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 10: Manifesto (por Professores de
Economia da Faculdade de Ciências Econômicas (FACE) Universidade Federal de Minas
Gerais – UFMG)
#28 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 11: Plataforma apresenta medidas
de combate à pandemia (por Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político)
#29 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 12: Propostas de medidas
emergenciais a serem adotadas pelo Sistema Financeiro Nacional em razão da crise do
coronavírus (Covid 19) (por Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos – DIEESE)
#30 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 13: Tributar os ricos para enfrentar
a crise (por Auditores Fiscais pela Democracia – AFD, Associação Nacional dos
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Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP, Federação Nacional do Fisco
Estadual e Distrital – FENAFISCO e Instituto Justiça Fiscal – IJF)
#31 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 14: Políticas de Mitigação dos
Impactos Econômicos do Coronavírus: experiência internacional e Brasil (por Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial – IEDI)
#33 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 16: Plataforma emergencial para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus e da crise brasileira (por Frente Brasil Popular
e Povo Sem Medo) Baixar
#34 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 17: Pandemia de coronavírus e crise
socioeconômica – Carta aberta da comunidade do Ipea por Associação dos Funcionários
do IPEA – Afipea)
#35 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 18: Pacto pela vida e pelo Brasil
(por Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Ordem dos Advogados do
Brasil – OAB, Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo, Comissão Arns,
Academia Brasileira de Ciências – ABC, Associação Brasileira de Imprensa – ABI e
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC)
#37 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 20: Emprego, trabalho e renda para
garantir o direito à vida (por “GT – Mundos do Trabalho: Reformas” do Centro de
Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT/IE)/ Universidade Estadual de
Campinas – Unicamp)Baixar
#40 – Uma possibilidade para salvar vidas e a economia: Emissão de dinheiro (demanda)
e reorientação industrial (oferta) (por Andre Modenesi, Antonio J. Alves Jr., Daniel
Negreiros Conceição, Débora Pimentel e João Sicsú)
#41 – Prognóstico é ruim e vai piorar, diz Fiori (por Eleonora de Lucena e Rodolfo
Lucena)
#42 – ‘PEC do orçamento da guerra’ poderia se chamar ‘proposta da discórdia’ (por
Ricardo Carneiro)
#43 – Pandemia: o enfrentamento do choque de crédito e o papel do BNDES (por Thiago
Rabelo Pereira e Marcelo Miterhof)
#44 – Coronavírus desmonta os economistas de planilha (por Andre Motta Araujo)
#46 – ‘É o momento de gastar para combater a crise. O Estado não tem restrição para
isso’, diz economista da Unicamp (por Pedro Rossi)
#47 – A ineficiência do sistema financeiro exige que o Estado assuma a conta durante a
crise (Entrevista especial com Ricardo Carneiro)
#48 – Lições do coronavírus para a sociedade do futuro (por Pedro Rossi)
#49 – Holandeses avanzan en el escenario pospandemia y proponen un modelo
económico basado en el decrecimiento (por El Clarín de Chile)
#51 – O cononavírus, a crise econômica, e a janela histórica para superar o neoliberalismo
(por Juliane Furno)
#52 – LIVRO – Capitalismo e o Covid-19 – Um debate urgente (por Daniel Castro,
Danillo Dal Seno e Marcio Pochmann – orgs.)
#53 – Um endividamento mundial muito alto (por François Chesnais)
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#54 – O desafio da retomada (por Ricardo Carneiro e Bruno Moretti)
#55 – Os desafios da pandemia em meio ao desmonte neoliberal no país (por Esther
Dweck)
#57 – “Serão necessários sistemas de proteção da saúde e de seguridade social mais
robustos” (Entrevista com Joseph Stiglitz)
#64 – O que será do Brasil em 2020? (por Cláudio Porto e Raphaela Moreira)
#68 – LIVRO – The Economy in the Time of Covid-19 (disponível em português) (por
World Bank)
#69 – Estado e desenvolvimento (por José Luís Fiori)
#70 – De onde virá o dinheiro para combater a pandemia do coronavírus e suas
consequências econômicas (por Daniel Conceição)
#75 – A desigualdade na pandemia (por Thomas Piketty)
#78 – “Está na hora de organizar a economia para colocá-la a serviço da vida das pessoas,
e não da acumulação privada da riqueza.” (Entrevista com José Dari Krein, Professor da
UNICAMP)
#79 – “Covid-19 chega para interromper a cadeia do capitalismo financeiro.” (Entrevista
especial com Franco Berardi, filosofo italiano)
#87 – Uma crônica prenunciada de uma década perdida (por Yanis Varoufakis)
#90 – Macron cria comissão de 26 economistas de renome internacional para tratar de
desafios globais pós-pandemia (por Redação RFI)
#92 – NOTA TÉCNICA – Impactos da Crise Econômica e Sanitária (por Associação
Brasileira de Economistas pela Democracia – ABED) Baixar
#93 – NOTA TÉCNICA – Brasil pós-pandemia: mais do mesmo? Ideias urgentes para o
futuro do trabalho e do meio ambiente (por Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos – DIEESE)
#94 – O fim da globalização neoliberal (por Mario Rapoport)
#95 – LIVRO – Covid 19: Crises entremeadas no contexto de pandemia (antecedentes,
cenários e recomendações) (por Norma Valencio e Celso Maran de Oliveira)
#96 – COVID-19, O Direito Econômico e o complexo industrial da saúde (por Gilberto
Bercovici)Baixar
#99 – A economia global no pós-pandemia (por Ítalo Pedrosa)
#101 – Revista Economistas: Economistas analisam cenários diante da pandemia de
Covid-19 (por Conselho Federal de Economia – COFECON) Baixar
#105 – Vamos Salvar o Brasil (por Fernando Nogueira da Costa)Baixar
#106 – Economistas lançam proposta de reforma tributária global para financiar resposta
à crise da covid-19 (por Daniela Chiaretti)
#107 – Como estará o mundo em 2030? Quais serão as macrotendências? (por Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – CIESP) Baixar
#113 – Prioridades para a Economia no COVID-19 (por Joseph E. Stiglitz)
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#114 – LIVRO – O Estado como parte da solução: Uma análise dos desafios do
desenvolvimento brasileiro (por Greiner Costa e Marcio Pochmann – org.)
#115 – LIVRO – Curto-circuito: O vírus e a volta do Estado (por Laura Carvalho)Baixar
#116 – A guerra, a preparação para a guerra e a “transição energética”(por José Luís Fiori)
#117 – Tendências de consumo na China pós-pandemia que podem pegar pelo mundo
(por Ligia Tuon)
#118 – “Para reconstruir o internacionalismo devemos dar as costas à ideologia do livre
comércio absoluto” (por Thomas Piketty)
#120 – Taxar patrimônio privado é saída a ser discutida para cobrir dívidas da pandemia,
diz Piketty (por Fernando Eichenberg)
#121 – Não há incompetência, há projeto: a construção da ”Grande Colômbia” (por José
Raimundo Trindade)
#122 – Bitcoin é um filho rebelde do neoliberalismo, diz pesquisador marxista (por
Rodrigo Borges Delfim)
#129 – LIVRO – Brasil: Estado social contra a barbarie (por Jorge Abrahão de Castro e
Marcio Pochmann – orgs.)
#130 – Por um programa de garantia de empregos no Brasil (por Caio Vilella, Daniel
Negreiros Conceição, David Deccache e Fabiano Abranches Silva Dalto)
#133 – Em meio à Pandemia, e além, ouviremos Furtado ou Friedman? (por J. Celso
Cardoso Jr. e Cesar Locatelli)
#138 – Tributar os super-ricos para reconstruir o país (por AFD, ANFIP, FENAFISCO,
IJF e SINDIFISCO NACIONAL de Belo Horizonte, Brasília, Ceará, Curitiba,
Florianópolis, Paraíba, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Salvador)
#139 – Revista ‘Estudos Avançados’ 99 publica dossiê abrangente sobre a pandemia (por
Mauro Bellesa)
#140 – LIVRO – O capitalismo se desloca: novas arquiteturas sociais (por Ladislau
Dowbor)
3. Sociedade
3.1. Solidariedade ou individualismo, cooperação ou vigilância, superação ou
aumento das desigualdades: para onde irá a sociedade pós-pandemia?
A partir do final da década de 1970, uma “nova razão” passou a governar o mundo. Mais
que um modelo econômico, o neoliberalismo constitui-se num sistema de valores
sintetizado em expressões como meritocracia, globalização e individualismo. Esse
sistema de valores pretendeu substituir, nos últimos 40 anos, o projeto de sociedade
construído após a 2a Guerra Mundial, cujo núcleo foi a noção de Bem Estar Social.
O projeto social-democrata do pós-guerra foi viabilizado mediante forte protagonismo
dos Estados Nacionais, que passaram a oferecer à sociedade uma vasta gama de bens e
serviços para assegurar condições mais equânimes de vida à maioria das populações.
Ademais, os Estados Nacionais passaram a regular algumas esferas das relações privadas
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- por exemplo, as relações de trabalho - de modo a reduzir a assimetria de poder existente
entre as classes, decorrente de sua posição na estrutura socioeconômica.
Por sua vez, o projeto de sociedade neoliberal procurou mitigar ao máximo a atuação do
Estado Nacional na alocação e redistribuição de recursos, bem como na regulação das
relações sociais, privilegiando-se o mercado como agente desses processos.
As desigualdades foram naturalizadas, sendo justificadas pelas diferenças de mérito
decorrentes do esforço e da competência individuais. A nação como espaço de formação
de identidades e vínculos foi substituída pela noção de aldeia global interconectada pelas
tecnologias digitais de comunicação. A repartição solidária dos recursos essenciais ao
bem estar social, viabilizada mediante um sistema tributário progressivo, deu lugar à ideia
de “trabalhe duro e conquiste”. Por fim, a noção de trabalho como relação social foi
substituída pela ideia de empreendimento, enquanto a categoria de trabalhador foi
transmutada pela ideia de colaborador ou empreendedor.
Em termos econômicos, as consequências do neoliberalismo são bastante conhecidas e
foram analisadas em inúmeros estudos e pesquisas em todo o mundo. Bem antes da
pandemia, estabeleceu-se um relativo consenso entre economistas de diferentes matizes
de pensamento sobre as consequências da chamada “austeridade fiscal”, entre elas,
aumento expressivo das desigualdades sociais e das formas precárias de trabalho,
inclusive nos países capitalistas centrais; relativa estagnação econômica, tornando a
recuperação mais lenta e menos vigorosa após tantos choques e crises, como em 20072008; aumento acentuado da concentração de renda; e crescente deterioração fiscal dos
Estados, a despeito dos ajustes e reformas.
Em artigo para o Nexo Jornal, intitulado “Lições do Coronavírus para a sociedade do
futuro” e disponibilizado pela AFIPEA no hiperlink http://afipeasindical.org.br/mundopos-pandemico/, Pedro Rossi, economista e professor do Instituto de Economia da
UNICAMP, resumiu as consequências mais perversas do neoliberalismo, acentuadas, por
sua vez, pela pandemia:
“Em muitos países, as décadas de reformas neoliberais reduziram a capacidade
de enfrentamento da epidemia: o desfinanciamento dos sistemas de saúde pública
reduz a capacidade de atendimento de infectados; os mercados de trabalho
flexíveis favorecem demissões em massa; a desconstrução de redes de proteção
social dificultam o envio de recursos para a população desempregada e
desamparada; a ausência de instrumentos de políticas industriais e tecnológicas
desfavorece o fornecimento de equipamentos e insumos para o combate à doença;
o desmonte dos bancos públicos dificulta o direcionamento de crédito para
empresas e famílias; a desregulamentação financeira alimenta processos de fuga
de capitais e a ameaça de amplificar a crise econômica; e a rigidez das regras
fiscais atrasam a resposta da política econômica e provocam incertezas jurídicas
sobre as possibilidades de atuação do Estado. Além disso, a distribuição desigual
da riqueza torna dramática a situação dos mais pobres.”7
Do ponto de vista social, prossegue Rossi, “a defesa do neoliberalismo como uma
racionalidade fundada na concorrência, na luta econômica de uns contra os outros, é
contraditória com o momento atual e perde cada vez mais sentido histórico.”8
7

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Li%C3%A7%C3%B5es-do-coronav%C3%ADruspara-a-sociedade-do-futuro
8
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Imagens e cenas capturadas em vários países do mundo desde o início da pandemia
mostram manifestações de agradecimento aos profissionais em serviços públicos
essenciais que atuam na linha de frente ao seu combate - médicos, enfermeiros,
trabalhadores na limpeza urbana e nos transportes coletivos - e àqueles que garantem a
retaguarda para viabilizar o isolamento social - artistas, professores, trabalhadores em
supermercados, entregadores, etc.
Estaríamos diante do (re)despertar de um sentimento de pertencimento coletivo e de
resgate da solidariedade social renegados pela razão neoliberal? Ou tais homenagens e
manifestações se limitaram a uma catarse coletiva momentânea diante do risco iminente
de morte em massa representado pela pandemia? A derrocada do paradigma econômico
neoliberal face à imperiosa necessidade de atuação do Estado no combate aos impactos
devastadores da pandemia levará também à superação do neoliberalismo como “razão do
mundo”?
Tal como em relação às tendências econômicas, há também aqui diferentes visões sobre
os rumos da sociedade pós-pandemia, pois, de acordo com Rossi, “É evidente que a
sociedade do futuro está em aberto e ninguém espera que o mundo se transforme apenas
a partir de aprendizados coletivos, independentemente das estruturas de classe e dos
interesses constituídos.”9 (grifo dos autores).
As frases grifadas indicam a questão de fundo da sociedade pós-pandemia. A percepção
sobre a impossibilidade de enfrentá-la individualmente e de forma desarticulada pode até
ter deixado claro que, sem um grau elementar de coesão e solidariedade social, a própria
sobrevivência da espécie humana está ameaçada, mas não alterou os fundamentos da
sociedade capitalista.
É grande o risco de que os aprendizados imediatos dessa terrível experiência coletiva se
diluam com o passar do tempo, especialmente entre os segmentos sociais menos afetados
por ela e para os quais a chance do “novo normal” ser o “antigo normal” um pouco
alterado é mais provável – e desejável – do que para aqueles cujas perspectivas de vida
foram completamente esfaceladas.
Se uma minoria, historicamente privilegiada, conseguir manter suas condições de vida e
isso for suficiente para a reprodução do capitalismo como motor dominante do sistema
econômico, os sentimentos reavivados de solidariedade e pertencimento coletivo não
impulsionarão mudanças significativas nas formas de produção e reprodução social, tal
como ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. A guerra efetivamente destruiu as bases
materiais da produção e reprodução social, o inimigo era visível no dia-a-dia das cidades
atacadas. Não havia comida nem emprego porque não existiam condições para plantar e
produzir.
De sua parte, a guerra contra o Coronavírus é invisível para a maioria encerrada em suas
casas ou cuja locomoção foi restringida ao trajeto casa-trabalho. Não existem bombas,
fogo e nem edificações ruindo. Existe um silêncio tenso, uma restrição à mobilidade.
Casas, prédios, fábricas, aeroportos, supermercados estão onde sempre estiveram. Não
falta comida para quem pode pagar por ela. Os soldados dessa guerra vestem trajes clean,
usam equipamentos de proteção que lembram filmes de ficção científica e não usam
armas. O inimigo é invisível e seu poder de destruição não é o mesmo se o indivíduo for
rico, remediado ou pobre. Se milhares de pobres morrerem, mas as cidades ficarem de pé,
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o tempo se encarregará de apagar as memórias da pandemia e também se apagarão os
sentimentos de solidariedade e pertencimento a uma coletividade mais ampla.
O filósofo coreano Byung Chul Han segue por essa abordagem e argumenta que a
pandemia reforçará a natureza individualista da sociedade capitalista - cada um que se
isole, se cuide e se salve, pois ainda não existe cura nem vacina. Além disso, reforçará a
vigilância do Estado sobre a sociedade e entre os indivíduos, como formas privilegiadas
para conter a disseminação do contágio e reduzir a letalidade da doença.
Quem não adotar os protocolos das autoridades médicas - ao menos nos países onde
impera a razão científica - será visto como um pária social a ser rejeitado e culpabilizado.
Aumentará a discriminação contra trabalhadores que tiveram que se expor ao vírus, e
contra cidadãos de países cujos governos não seguiram recomendações científicas no
combate à pandemia. Haverá uma corrida desleal pela aquisição de vacinas na qual os
países e regiões mais ricas terão acesso mais rápido a elas, o que justificará a imposição
de barreiras sanitárias ao redor do mundo e no interior de cada país.
A sociedade pós-pandemia, na visão do filósofo coreano, será ainda mais individualista,
egoísta e discriminadora. Para ele, o isolamento social, embora imprescindível para conter
a pandemia, reforçou as características individualistas da sociedade capitalista. Diz o
autor: “o vírus nos isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De
alguma maneira, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A
solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que
permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa.”10
Mas há quem pense diferente, como Slavoj Zizek e Boaventura Souza Santos.
Zizek diz que o vírus é anticapitalista, pois rapidamente levou ao colapso as principais
engrenagens do sistema - produção e circulação de mercadorias, consumo e crédito - cujas
consequências serão sentidas em todo o mundo por um longo período. Segundo Zizek,
“a pandemia transtorna a normalidade opressora do capitalismo, expõe suas entranhas
e mostra: outras formas de estar no mundo são necessárias.”11
Numa resenha sobre o livro mais recente de Zizek, intitulado “Pandemia: Covid-19 e a
reinvenção do comunismo”,12 Ruben Maciel Franklin, historiador social e professor da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)
sintetiza a visão do filósofo esloveno sobre o futuro da sociedade pós pandemia:
“A Covid-19 representou uma ruptura traumática nas sociedades ocidentais
como um todo, levando-as obrigatoriamente a repensar as ´verdades´
petrificadas da economia de mercado e seu corolário de exploração humana e
ambiental. Trata-se de reimaginar a lógica igualitária e distributiva do
comunismo a partir das próprias expressões de sentimentos humanos que foram
liberados no momento de crise sistêmica: solidariedade, reciprocidade e
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https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-ofilosofo-byung-chul-han.html
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https://hhmagazine.com.br/uma-leitura-de-pandemia-covid-19-e-a-reinvencao-do-comunismo-porslavoj-zizek/
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ZIZEK, Slavoj. Pandemia: covid-19 e a reinvenção do comunismo. São Paulo: Boitempo, 2020.
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humanismo. De acordo com o filósofo esloveno, o planeta experimenta um evento
catastrófico que não pode ser combatido de forma individualista e rasteira.”13
Entretanto, outras tendências podem se manifestar após a sucessão de choques causados
pela pandemia, a saber, “negação (rejeição populista da pandemia), raiva (identificação
do bode expiatório), negociação (tentativa de minorar os danos) e depressão (abatimento
pelo estado real das coisas).”14 Ao final desses choques, a humanidade chegaria ao
momento de aceitação de uma nova realidade imposta pela pandemia, e a partir daí
poderia optar por dois caminhos: “normalização da vida, isto é, o pessimismo que aceita
a ‘necropolítica da sobrevivência’ dos mais aptos ou uma inédita mobilização, que se
ajustaria a partir de um idioma comunitário.”15 Essa segunda opção seria a “resposta
desejável para a comunidade internacional” que levaria à “urgente superação da
‘máquina de governos individuais’.”16
Por sua vez, Boaventura Souza Santos argumenta que a pandemia exacerbou as
contradições e desigualdades do modo capitalista de produção e reprodução social,
impondo ao mundo uma “cruel pedagogia” sintetizada em algumas dolorosas lições,
entre as quais: a) as pandemias não atingem a sociedade de forma indiscriminada,
afetando especialmente seus segmentos mais vulneráveis como as mulheres, os idosos,
os trabalhadores precários e informais e os moradores de periferias pobres; b) a
exacerbação dessas contradições e desigualdades colocou em xeque o capitalismo
neoliberal enquanto modelo social; c) a extrema direita e a direita ultraliberal foram
desacreditadas, pois a forma como conduziram a pandemia está levando os países que
governam ao colapso econômico e social; e d) a pandemia trouxe de volta o Estado e a
comunidade.17
Para Santos, essas duras lições oferecem à humanidade a primeira chance, desde o fim do
socialismo real, de discutir alternativas ao capitalismo, ainda que isso não ocorra
imediatamente, nem de forma igual em todas as sociedades, pois cada uma experimentou
a pandemia - e “aprendeu” suas lições - de formas muito diferentes. Entretanto, há
otimismo do autor quanto às tendências da sociedade pós-pandemia, caso as “lições”
resultem em ações coletivas concretas de transformação do atual estado de coisas.
Em artigo para o jornal Le Monde Diplomatique Brasil, intitulado “O amanhã não pode
ser normal” e também disponibilizado pela AFIPEA no hiperlink
http://afipeasindical.org.br/mundo-pos-pandemico/, Renato Balbim, geógrafo-urbanista,
pesquisador do Ipea e professor visitante da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI),
sintetiza o mal-estar social provocado pela pandemia e indica a saída necessária. Nas
palavras do autor,
“De maneira direta, acredito que é bom lembrar, não estamos no mesmo barco
nesta crise. Estamos apenas na mesma tempestade, alguns poucos em iates,
outros milhões gritando por socorro em pequenos botes. Vale dizer também que
a distribuição de salva-vidas não cessa a tempestade. A desigualdade, a exclusão,
a segregação socioespacial, o racismo, a degradação ambiental não encontram
13
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soluções exclusivamente na técnica, são a princípio questões éticas, e seus
enfrentamentos passam por redefinições políticas, novos pactos que possam
sustentar um contrato social.”18
3.2 Indicações da Afipea para leituras e aprofundamento crítico
#10 – Até o próximo fim do mundo…(por Renaud Lambert e Pierre Rimbert)
#11 – LIVRO – A Cruel Pedagogia do Vírus (por Boaventura de Sousa Santos)Baixar
#12 – LIVRO – Coronavírus e a luta de classes (por Mike Davis, David Harvey, Alain
Bihr, Raúl Zibechi, Alain Badiou e Slavoj Žižek) Baixar
#13 – LIVRO – A batalha da China contra o coronavírus (por César Benjamin, tradução
Gaio Doria) Baixar
#14 – LIVRO – Sopa de Wuhan (por Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Jean Luc Nancy,
Franco “Bifo” Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey,
Byung-Chul Han, Raúl Zibechi, María Galindo, Markus Gabriel, Gustavo Yañez
González, Patricia Manrique e Paul B. Preciado) Baixar
#16 – LIVRO – Reflexões sobre a Pandemia e Depois (Por Anjuli Tostes e Hugo Melo
Filho – orgs.) Baixar
#23 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 6: 15 medidas para se proteger do
coronavírus ao comercializar alimentos (por Movimento dos Trabalhadores Rurais sem
Terra – MST)
#24 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 7: Coronavírus: solidariedade e
políticas públicas (por Articulação Nacional de Agroecologia – ANA)
#32 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 15: Estudo do Exército contraria
Bolsonaro e defende isolamento(por Centro de Estudos Estratégicos do Exército –
CEEEx)
#36 – SÉRIE – Medidas para combater a coronacrise 19: A responsabilidade tem que
viralizar (por Sociedade contra o Corona)
#38 – Pânico global e horizonte aleatório (por Álvaro García Linera)
#39 – Chomsky: “coronavírus é algo sério o suficiente, mas há algo mais terrível se
aproximando” (por Srecko Horvat)
#50 – LIVRO – Trabalho e Covid-19: Perguntas e respostas sobre a legislação trabalhista
e de Segurança e Saúde do Trabalho em tempos de pandemia (por Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT)
#56 – Covid-19 pandemic shines a light on a new kind of class divide and its inequalities
(por Robert Reich)
#58 – CoronaChoque: um vírus e o mundo (por Instituto Tricontinental de Pesquisa
Social)
#60 – Pós-Covid-19: que visão de mundo e que valores desenvolver (por Leonardo Boff)
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#61 – Reflexões sobre a construção do mundo de amanhã (por Esther Solano)
#62A – LIVRO – Quatro futuros: a vida após o capitalismo (por Peter Frase)
#62B – Introdução do livro “Quatro futuros: a vida após o capitalismo” (por Peter Frase)
#63 – Coronavírus: o mundo nunca mais será o mesmo (por Google e Integrated
Analytical Team – IAT)
#65 – A pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade. Serão as
próximas zoonoses gestadas no Brasil? (por Luiz Marques)
#66 – El desafío social en tiempos del COVID-19 (por Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe – CEPAL)
#67 – Livro explica planejamento governamental para céticos (por Tatiana Scalco)
#71 – Um mundo pós-pandêmico melhor (por Dani Rodrik)
#72 – O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã (por Byung-Chul Han)
#73 – Manifesto internacional defende mudanças profundas na relação entre o trabalho e
o capital (por Julie Battilana, Dominique Méda e Isabelle Ferreras)
#74 – A hora da verdade – quando o coronavírus encontra a mudança climática (por Jale
Samuwai)
#76 – Por um Grande Pacto Ecossocial e Econômico (por Maristella Svampa e Enrique
Viale)
#77 – Coronavírus: Dos bosques às nossas granjas, ao nosso microbioma intestinal (por
Vandana Shiva)
#80 – “Haverá indivíduo pós-neoliberal?” (Entrevista com Dany-Robert Dufour)
#82 – A absurda crueldade do capitalismo pandêmico (por Mark Harris)
#86 – A era da superexploração virtual do trabalho revista com Ruy Braga Neto e Rafael
Grohmann)
#91 – COLEÇÃO DE ARTIGOS – El coronavirus y su impacto en la sociedad actual y
futura (por Arturo Manrique Guzmán)
#98 – LIVRO – La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe
#100 – A longa estrada até um país com zero carbono (por Jocelyn Timperley)por Alicia
Bárcena, Joseluis Samaniego, Wilson Peres e José Eduardo Alatorre)
#102 – Visões anticapitalistas sobre os impactos da crise e as hipóteses revolucionárias
deflagradas pela pandemia do coronavírus (por Quarentena Times – O jornalivro da
pandemia)Baixar
#103 – O retorno a um pensamento utópico reestruturado durante a pandemia (por
Maurício Brugnaro Júnior)
#104 – Crises globais do último século trouxeram aprendizados, mas que nem sempre
foram aproveitados; veja quais
#108 – O amanhã não pode ser normal (por Renato Balbim)
#109 – A pandemia será capaz de desalienar as cidades? (por Anne Chemin, traduzido
pela IHU Online)
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#110 – LIVRO – Construindo Movimentos: Uma conversa em tempos de pandemia (por
Angela Davis e Naomi Klein)Baixar
#111 – Como o risco de extinção pode ajudar a humanidade a tornar o mundo melhor
(por Humberto Maia Junior)
#119 – Capitalismo e crise: o que o racismo tem a ver com isso? (por Sílvio Almeida)
#123 – Sobre a revolução cultural necessária I (por Pedro Tierra)
#124 – Sobre a revolução cultural necessária II (por Pedro Tierra)
#125 – Sobre a Revolução Cultural Necessária III (por Pedro Tierra)
#127 – LIVRO – Coronavírus: O trabalho sob fogo cruzado (por Ricardo Antunes)Baixar
#128 – Ipea pós-pandemia (por Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA)
#131 – A “volta ao normal” é a psicose suprema (por Slavoj Zizek)
#134 – ARTIGO – Lidando com a desigualdade pandêmica: Um novo contrato social
para uma nova era (por António Guterres)
#136 – Coronavírus: ‘Estamos diante de ameaça de extinção e as pessoas nem mesmo
sabem disso’, afirma sociólogo Jeremy Rifkin (por Juan M. Zafra)
4. Política
Em 2012, o sociólogo alemão Wolfgang Streeck publicou a primeira edição do livro
“Tempo Comprado: a crise adiada do capitalismo democrático”. Nesse livro, editado no
Brasil em 2018, o autor reflete sobre o crescente - e perigoso - afastamento entre
capitalismo e democracia no contexto da hegemonia política, econômica e ideológica do
neoliberalismo e da financeirização. Note-se que as reflexões de Streeck se referiam à
situação dos países capitalistas avançados e da Alemanha.
Após analisar a trajetória do capitalismo financeirizado a partir do final dos anos 1970, o
autor argumenta que o mercado e o capital financeiro haviam “desidratado” a democracia
representativa, tornando inócuos ou meramente formais seus mecanismos de solução de
conflitos sociais e alocação de recursos orçamentários. Ele conclui que a segunda década
do Século XXI começava com o dilema “capitalismo ou democracia” e afirmava:
“Com as instituições de formação da vontade política neutralizadas do ponto de
vista econômico, a única coisa que restaria àqueles que não quisessem se
submeter à justiça de mercado seria aquilo a que nos fins dos anos 1990 se
chamava “protesto extraparlamentar”: emocional, irracional, fragmentado,
irresponsável - precisamente o que é de se esperar quando os caminhos
democráticos de articulação de interesses e de esclarecimento das preferências
ficam bloqueados, porque conduzem sempre aos mesmos resultados ou porque
seus resultados são indiferentes para ‘os mercados’.”19
O crescente esvaziamento da democracia representativa e a desqualificação da política
tradicional, somados à imposição de rígidos programas de austeridade fiscal às
populações após a crise de 2008-2009 estão na base do surgimento e disseminação, em
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várias partes do mundo, de fenômenos autoritários e “populistas” de diversos matizes. O
que poderá acontecer quando esses fenômenos se cruzam com a tragédia da pandemia?
Em artigo para a revista Carta Capital, intitulado “Reflexões sobre a construção do mundo
de
amanhã”
e
disponibilizado
pela
AFIPEA
no
hiperlink
http://afipeasindical.org.br/mundo-pos-pandemico/, a socióloga Esther Solano advertiu:
“Quando o medo avança, sabemos que as consequências para a liberdade são
nefastas.”20 Essa advertência expressa uma das perspectivas sobre o futuro dos sistemas
políticos e da democracia pós-pandemia, especialmente em países atualmente governados
pela direita ou extrema-direita.
Dialoga, também, com as reflexões do filósofo Byung Chul Han sobre a emergência de
uma “sociedade da vigilância” pós-pandemia, na qual se justificaria tacitamente algum
grau de renúncia às liberdades individuais e coletivas diante do medo do vírus. Essa
renúncia, ainda que temporária, poderia ser observada, inclusive, em sistemas
inquestionavelmente democráticos, podendo ser entendida como um recuo necessário no
campo das liberdades civis e políticas para que os governos possam combater a pandemia
de forma mais rápida e eficaz.
Estaria o mundo realmente diante da possibilidade de um retrocesso democrático - em
graus bastante variados - em decorrência da necessidade de maior controle da sociedade
pelo Estados por causa da pandemia? As fortes restrições impostas às manifestações
sociais, e até mesmo a realização de eleições devido ao aumento do risco de contágio,
seriam uma espécie de senha para medidas restritivas das liberdades individuais e
coletivas ou, em alguns casos, para a radicalização de experiências autoritárias?
As respostas passam por entender que as novas expressões do autoritarismo político
foram impulsionadas pela crise financeira de 2008-2009 e, de um modo geral, têm como
características o ultra nacionalismo; a xenofobia; a eugenia; a misoginia; a homofobia; o
racismo; e a postura antiglobalização, anticultural e anticientífica.
Orbán (Hungria), Trump (EEUU), Duterte (Filipinas), Modi (Índia) e Bolsonaro (Brasil),
guardadas suas diferenças, são líderes autoritários eleitos por expressivas maiorias da
população, ainda que se possa duvidar da transparência dos processos que os elegeram.
Bolsonaro, embora seja um representante dessa tendência, é um líder de ultra direita
antinacionalista e fortemente alinhado ao neoliberalismo mais radical, mas também segue
a trilha do ultra conservadorismo no campo dos costumes e do rechaço à cultura e à
ciência.
Esse novo autoritarismo tem sido designado por “populismo de direita ou ultra direita”
por ter na mobilização e apoio de expressivos segmentos das classes populares um de
seus fundamentos. Esse conceito, embora se refira a fenômenos cujas origens são
diferentes e apresentem nuances importantes, procura descrever, de modo geral, uma
tendência antidemocrática no capitalismo, que até pouco tempo se supunha excepcional
e restrita a “republiquetas” periféricas do sistema.
Outra característica importante desse novo tipo de autoritarismo é que ele se vale de
regras e instituições tradicionais da democracia representativa para conquistar o poder,
ou seja, aparentemente, possui a legitimidade das urnas. Trata-se, portanto, de um
fenômeno bifronte, cuja aparência é democrática, mas a essência é autoritária no plano
político e antiliberal no plano dos costumes sociais e individuais.

20

https://www.cartacapital.com.br/opiniao/reflexoes-sobre-a-construcao-do-mundo-de-amanha/

20

Temos visto que a pandemia está acentuando algumas características desse novo
fenômeno autoritário, como o negacionismo científico (“é só uma gripezinha”; “o
isolamento social é só para os grupos de risco”), a xenofobia (“o vírus é chinês”) e a
eugenia (“sobreviverão os mais fortes”), que têm adesão de parcelas expressivas da
sociedade. Isso ocorre a despeito do retumbante fracasso dos governos de ultradireita no
combate à pandemia. No Brasil, parece inacreditável que Bolsonaro tenha o apoio de ⅓
do eleitorado em meio a uma imensa tragédia sanitária, social, política, institucional e
econômica.
Que fatores explicam esse comportamento da sociedade? Estamos diante de fenômenos
mais profundos, complexos e historicamente enraizados - sendo o “bolsonarismo” um
ethos social - do que de meros ciclos políticos? A pandemia reforçará esses fenômenos
ou será um turning point?
Em recente entrevista concedida ao Nexo Jornal, o cientista político Steven Levitsky
declarou que se Trump se reeleger em meio aos escombros da pandemia, isso representará
um golpe mortal na democracia norte-americana e trará graves repercussões políticas e
econômicas em todo o mundo.21 Para Levitsky, a reeleição de Trump poderá legitimar a
possibilidade, até então impensável, de que a democracia liberal não seja necessariamente
o sistema político “orgânico” ao capitalismo como eixo estruturante do sistema
econômico. Ou seja, o aparente paradoxo das ditaduras capitalistas latino americanas dos
anos 1960 e 1970 poderá tornar-se o “novo normal”.
Entretanto, Levitsky tem esperança de que a “cruel pedagogia do vírus” (nos termos de
Boaventura Souza Santos), ao desnudar impiedosamente as mais profundas desigualdades
e os seculares preconceitos da sociedade americana seja um sinal de alerta para que a
parcela da sociedade de seu país que ainda defende os valores fundamentais do
liberalismo reaja em defesa de sua história democrática e republicana.
No Brasil, há prognósticos semelhantes em relação ao futuro político pós-pandemia.
Por um lado, a eleição de Bolsonaro evidenciou que a classe dominante brasileira tem
pouquíssimo apreço pela democracia. A pandemia, por sua vez, explicitou sua natureza
eugenista e racista e o caráter predatório e antinacional do capitalismo à brasileira.
Embora esteja “envergonhada” diante dos “excessos” de Bolsonaro que podem, inclusive,
prejudicar seus negócios internacionais, a classe dominante brasileira se mostra incapaz
de abraçar um projeto político autenticamente democrático ao tentar manter Bolsonaro
sob relativo controle até 2022. Até lá, tentará construir um sucessor confiável que dê
continuidade ao projeto neoliberal com um verniz político mais civilizado - ao estilo
Macri ou Piñera.
Por outro lado, embora ainda atordoadas pelo golpe que levou ao impeachment de Dilma
Rousseff e à eleição de Bolsonaro, as forças de oposição ao governo no parlamento tentam
resistir aos permanentes ataques ao que restou do arcabouço social da Constituição de
1988 e aprovar políticas para mitigar os efeitos socioeconômicos devastadores da
pandemia. Há também alguns governadores e prefeitos remando contra a corrente, ainda
que em defesa de sua sobrevivência política. Não são desprezíveis, por sua vez, os
conflitos existentes entre segmentos do Poder Judiciário e o atual governo, que embora
não coloquem em risco o status quo, têm evitado que o autoritarismo evolua para suas
formas mais radicais.
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Percebe-se, ainda que de forma incipiente e desarticulada, manifestações sociais de
rejeição ao autoritarismo, mas simultaneamente de continuidade do projeto ultraliberal,
como têm mostrado as diversas pesquisas de opinião sobre o governo Bolsonaro, suas
políticas e concepções. A pandemia impede que a sociedade civil organizada se manifeste
publicamente de forma mais sistemática e contundente, mas não se pode negar a
existência de movimentos de resistência que podem vir a ser de enfrentamento e
construção de alternativas mais progressistas à sucessão de Bolsonaro.
Por fim, a condução irresponsável da pandemia pelo governo exacerbará suas
consequências mais nefastas, levando o país à devastação. Diante desse cenário de
desalento, a sociedade, de acordo com Zizek, poderá aceitar a “necropolítica da
sobrevivência” e legitimar a continuidade ou até mesmo o aprofundamento do
autoritarismo, ou promoverá uma mobilização social e política expressiva, que poderá
reverter essa tendência.
4.1 Indicações da Afipea para leituras e aprofundamento crítico
#59 – Um grupo de intelectuais e políticos promove a Internacional Progressista (por
Redação El País)
#83 – A economia e a política da social-democracia: uma reconsideração (por Servaas
Storm)
#84 – Requiem pela democracia (por Boaventura de Sousa Santos)
#85 – Os limites da democracia brasileira e a atual crise: da distopia à resistência
necessária (por José Raimundo Trindade)
#97 – O socialismo participativo é um cenário aberto para a crise que virá (por Thomas
Piketty)
#112 – A morte e a morte: Jair Bolsonaro entre o gozo e o tédio (por João Moreira Salles)
#137 – COLETÂNEA – A Democracia necessária e desejada: Dilemas e perspectivas
(por Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político e a Rede de
pesquisadores e pesquisadoras Democracia e Participação)
5. Trabalho, educação, lazer: novos “modos de vida” pós pandemia?
A parcela restrita e privilegiada da sociedade que pôde cumprir o isolamento social
necessário à contenção da pandemia, principalmente nas grandes cidades do mundo, teve
seu modo de vida profundamente alterado.
O convívio social, antes fonte de conflitos, mas também de aprendizados e prazer, tornouse risco de vida inclusive no seio familiar. As residências, até então locais de pausa e
repouso em meio às múltiplas atividades da vida moderna, tornaram-se o único espaço
realmente seguro para estarmos nos momentos mais críticos da pandemia e, quiçá, por
um bom tempo enquanto não tivermos uma vacina eficaz.
A maioria das atividades e interações cotidianas, antes realizadas em diversos espaços
públicos ou privados de compartilhamento e convívio social, foram abruptamente
redirecionadas para dentro de nossas casas, tendo por suporte uma variada gama de
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plataformas digitais. Nos confinamos, durante meses, em cavernas digitalizadas para nos
protegermos da pandemia.
Home office, EAD, encontros com amigos e familiares mediados por apps, lives de toda
sorte, sessões de terapia, telemedicina e ginástica, enfim, muitas atividades num único
espaço, por vezes compartilhados por várias pessoas com idades, ritmos e necessidades
diferentes. Esse confinamento forçado tem resultado em exposição demasiada e restrições
à privacidade, exigindo permanente negociação interna entre os residentes para evitar ou
aliviar tensões e conflitos.
O confinamento doméstico também evidenciou de forma dramática as desigualdades de
gênero em relação às responsabilidades para com as tarefas domésticas de rotina cozinhar, lavar, limpar e abastecer. Desde o início da pandemia, diversos estudos,
pesquisas e filmes documentários têm focalizado a situação das mulheres confinadas em
casa, com destaque para as que estão em regime de home office e enfrentam uma jornada
infindável de trabalho, composta de tarefas profissionais e de cuidados. As consequências
físicas e psíquicas do confinamento doméstico compulsório e da sobrecarga de trabalho
têm sido muito mais graves para as mulheres.22
Em relação ao home office, parece haver maior satisfação por parte da empresas quanto a
essa modalidade de trabalho, em virtude de seu potencial de redução de custos fixos e
operacionais, como aluguel, taxas de condomínio, tarifas de energia e água, planos de
internet e até benefícios corporativos - vales alimentação, refeição e transporte, por
exemplo.23
Por parte dos trabalhadores, entretanto, essa modalidade de trabalho é avaliada de forma
ambígua. Entre as virtudes, destacam-se a redução drástica do tempo gasto com
deslocamentos que reduz o nível de stress; a melhoria na qualidade da alimentação; a
possibilidade de maior tempo de convivência com familiares; e menor exposição a riscos
urbanos, ruídos e poluição. Os problemas dizem respeito à perda da socialização com
colegas; à dificuldade de estabelecer limites claros à jornada de trabalho; à perda da
privacidade doméstica; à pouca compatibilidade entre o mobiliário doméstico e o
processo de trabalho que pode resultar em osteopatias e mialgias; e ao aumento de custos
com energia, internet e telefonia, entre outros.24
Do ponto de vista sindical, o home office traz muitos riscos, entre eles, redução acentuada
da comunicação e do contato com os trabalhadores que resultará, consequentemente, na
possível queda do número de sindicalizados e da participação dos trabalhadores nas ações
coletivas, assembleias etc.
Por fim, se o home office realmente se tornar uma tendência após a pandemia, isso deve
acelerar mudanças estruturais no mercado de trabalho, com potencial para aprofundar as
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desigualdades entre trabalhadores já mais ricos e mais escolarizados, frente aqueles com
menores rendimentos e qualificação.
De acordo com a PNAD-COVID19 (IBGE 2020), foram registradas 8,9 milhões de
pessoas nestas condições (precárias ou saturadas) de trabalho em junho de 2020, sendo a
maioria em ocupações mais qualificadas e melhor remuneradas, como diretores e
gerentes, profissionais das ciências e intelectuais, técnicos e profissionais de nível médio
e trabalhadores de apoio administrativo. Diante dessa realidade as empresas devem optar
por manter os empregados mais qualificados em regime de home office, como forma de
reduzir custos para enfrentar os efeitos negativos da pandemia e reduzir ao máximo o
quadro funcional nas áreas que exigem trabalhadores menos qualificados. Podem também
optar por contratar trabalhadores temporários, intermitentes e terceirizados para essas
áreas, aumentando, dessa forma, a precarização das condições e relações de trabalho.
A disseminação do ensino à distância (EAD) foi outra mudança radical imposta pela
pandemia, dada a necessidade de distanciamento social. O EAD, assim como o home
office, não é uma novidade, sendo uma modalidade de ensino e aprendizado que cresceu
nos últimos anos em compasso com as inovações das tecnologias digitais.
O EAD disseminou-se principalmente no ensino superior. Universidades e institutos de
pesquisa no Brasil e no mundo oferecem cursos de curta e longa duração - bacharelado,
graduação, especialização e pós-graduação - certificados pelas autoridades educacionais
oficiais, mas não era uma modalidade de ensino e aprendizado utilizada na educação de
nível fundamental e médio. A pandemia, entretanto, impôs o EAD a milhares de crianças,
jovens e suas famílias, o que, juntamente com o home office, alterou radicalmente a rotina
dos domicílios, suscitando, da mesma forma, conflitos e controvérsias.
Entre os aspectos negativos do EAD destacam-se as desigualdades de acesso aos
equipamentos e planos de internet, nas condições de moradia e na capacidade - e
disponibilidade - das famílias para apoiar o aprendizado em casa. Ademais, o EAD
dessocializa crianças e jovens, impõe às famílias tarefas para as quais não estão
preparadas e acarreta sobrecarga de trabalho aos professores que passam a ser
frequentemente demandados pelos estudantes e seus familiares em busca de orientações.
Ao mesmo tempo, do ponto de vista dos gestores públicos da área de educação e donos
de escola, existe um forte interesse em ampliar a disseminação da educação à distância,
principalmente no nível superior, como forma de reduzir custos fixos e operacionais.
Em que medida essa modalidade de ensino irá se incorporar ao “novo normal” da vida
pós-pandemia, dado que o retorno presencial às atividades escolares e acadêmicas tem
sido um dos principais pontos críticos da flexibilização do distanciamento social? A
perspectiva concreta de que ainda conviveremos um bom tempo com a Covid-19 propõe
aos educadores e gestores públicos, em diálogo com os estudantes e suas famílias, uma
urgente reflexão sobre a necessidade de se combinar, da melhor forma possível, educação
presencial e à distância em todos os níveis de ensino.25
Para que isso ocorra será necessário implementar um conjunto de políticas públicas
orientadas à democratização do acesso de milhares de estudantes de baixa renda ao EAD,
tal que contemplem subsídios às famílias de baixa renda para aquisição de equipamentos
e planos de internet, garantia de renda básica para melhorar as condições de vida dos
25
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estudantes e de suas famílias, investimentos no desenvolvimento de plataformas
pedagógicas digitais e na capacitação dos educadores para utilizá-las, entre outras.
Por fim, a pandemia também trouxe o lazer para dentro de casa na forma de plataformas
e aplicativos - de música, cinema, exercícios físicos e cursos diversos - e lives com artistas
que se tornaram presença cotidiana no nosso longo confinamento. É bem provável que a
reabertura de cinemas, teatros e casas de espetáculo também ocorra lentamente e de forma
restrita para evitar o risco de contágio em aglomerações. Portanto, o “lazer digital” deverá
ser uma das principais tendências que se incorporará ao modo de vida pós-pandemia.
Quem sabe, num futuro bem próximo, até viagens possam ser simuladas em programas
de realidade aumentada; afinal, isso já ocorre em simuladores de forma restrita.
A digitalização mais intensa do trabalho, do ensino e do lazer impostos pela pandemia
será temporária ou se tornará um novo modo de vida? Retornaremos do confinamento
compulsório ávidos por interações e encontros ou mais introspectivos e arredios? Que
sociedade surgirá da não necessidade de convivência e criação de vínculos para
realizarmos diversas atividades e vivenciarmos algumas experiências? São algumas
reflexões sobre o modo de vida pós-pandemia.
5.1 Indicações da Afipea para leituras e aprofundamento crítico
#14 – LIVRO – Sopa de Wuhan (por Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Jean Luc Nancy,
Franco “Bifo” Berardi, Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey,
Byung-Chul Han, Raúl Zibechi, María Galindo, Markus Gabriel, Gustavo Yañez
González, Patricia Manrique e Paul B. Preciado)
#86 – A era da superexploração virtual do trabalho revista com Ruy Braga Neto e Rafael
Grohmann)
#91 – COLEÇÃO DE ARTIGOS – El coronavirus y su impacto en la sociedad actual y
futura (por Arturo Manrique Guzmán)
#104 – Crises globais do último século trouxeram aprendizados, mas que nem sempre
foram aproveitados; veja quais
#109 – A pandemia será capaz de desalienar as cidades? (por Anne Chemin, traduzido
pela IHU Online)
#126 – Artigo | A era digital e a economia do século XXI (por Roberto Ramos)
#127 – LIVRO – Coronavírus: O trabalho sob fogo cruzado (por Ricardo Antunes)Baixar
#128 – Ipea pós-pandemia (por Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA)
#131 – A “volta ao normal” é a psicose suprema (por Slavoj Zizek)
#140 – LIVRO – O capitalismo se desloca: novas arquiteturas sociais (por Ladislau
Dowbor)
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6. Considerações Finais
Embora não exaustivo, e estando em permanente atualização o acervo de artigos, livros e
vídeos que compõe o hiperlink da Afipea na Internet (http://afipeasindical.org.br/mundopos-pandemico/), este guia de leitura e reflexão crítica sobre o tempo presente se constitui
em esforço organizativo de informações e interpretações cruciais para um entendimento
mais acurado sobre a conjuntura crítica atual.
O nosso objetivo último destina-se, sobretudo, à sensibilização política e à ação coletiva,
indispensáveis para a construção de alternativas civilizatórias, uma vez passada a fase
aguda da pandemia em nosso país. E a razão para tanto é simples e direta: nunca antes na
história desse país, o conhecimento foi algo tão vilipendiado e menosprezado como agora;
e nunca antes ele foi tão importante para a compreensão do presente e para a construção
do futuro.
O novo normal que se busca alcançar é, em quase tudo, diferente do status quo atual,
única forma, ao fim e ao cabo, de mitigar ou adiar o colapso humanitário que já estava
em curso e, com a pandemia, se viu agora escancarado em muitas de suas dimensões mais
terríveis.
Trata-se, como visto pela síntese oferecida neste guia de leitura, de assentar em novas e
mais civilizadas e promissoras bases, os alicerces econômicos, sociais, políticos e
ambientais da sociedade contemporânea.
Para tanto, descortinar a grandeza e complexidade do desafio pode até ser paralisante e
ameaçador, mas o primeiro passo coletivo na direção certa já terá sido suficiente para
destravar as energias utópicas da humanidade, fazer emergir os valores mais profundos
da civilização e abrir corações e mentes para a conquista do futuro comum.
Esta é a aposta da gestão Afipea por Direitos e Democracia contra a barbárie do modelo
econômico, social e político que ora tentam nos impor, e do qual as milhares de mortes
pela Covid-19 em nosso país são a forma de manifestação mais aparente e trágica do
fracasso governamental em curso.
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