
 

 

 

 

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA CARLA DE JESUS PEREIRA 

TAIRES VIDAL DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

FUNDO PÚBLICO E SEGURIDADE SOCIAL: uma análise a partir da função do Estado 

Moderno no contexto da crise estrutural do capital 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SE 

2017 



ADRIANA CARLA DE JESUS PEREIRA 

TAIRES VIDAL DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDO PÚBLICO E SEGURIDADE SOCIAL: uma análise a partir da função do Estado 

Moderno no contexto da crise estrutural do capital 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe como requisito para a obtenção 

do título de Bacharel em Serviço Social. Orientador: 

Prof.º. Msc. Everton Melo da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO – SE 

2017



ADRIANA CARLA DE JESUS PEREIRA 

TAIRES VIDAL DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

FUNDO PÚBLICO E SEGURIDADE SOCIAL: uma análise a partir da função do Estado 

Moderno no contexto da crise estrutural do capital 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Departamento de Serviço Social da Universidade 

Federal de Sergipe como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel em Serviço Social. 

 

  

Aprovado em:  

 

___________________________________ 

Prof.º Msc. Everton Melo da Silva (Orientador) 

 

_____________________________________ 

Prof.ª Dr. ªClarissa Andrade Carvalho (Examinador 01) 

 

_____________________________ 

Prof.ª Dr. ª Nailsa Maria Souza Araújo (Examinador 02) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicamos este estudo a tod@s que lutam por uma 

sociedade onde a riqueza socialmente produzida esteja 

voltada para atender as reais necessidades humanas. 

Adriana Carla e Taires Vidal 



AGRADECIMENTOS 

 

A elaboração deste trabalho foi repleta de momentos intensos e de muito aprendizado, 

e neste momento de imensa alegria, em que finalizo esta etapa tão importante da vida 

acadêmica, é preciso agradecer às pessoas que contribuíram significativamente, de forma 

direta ou indiretamente, para esta realização.  

Agradeço primeiramente a Deus, pela dádiva da vida, por ter me proporcionado 

sabedoria e força para lidar com os desafios do cotidiano e ser o meu refúgio nos momentos 

difíceis. A ele sou muito grata pelo maravilhoso presente que é a vida, por ter colocado em 

meu caminho pessoas que me norteiam pelas estradas do bem.  

Aos meus amados e queridos pais, Maria do Carmo e José Carlos, pessoas exemplo de 

coragem e perseverança, pelo incentivo ao estudo, pelo apoio, pelas orações, pela dedicação 

em me educar com amor e carinho, por ser minha maior fortaleza para alcançar meus 

objetivos. A vocês dedico todas as minhas conquistas, sem vocês não seria o que sou. Só 

tenho motivos para agradecer.  

Ao meu namorado, Luiz Carlos, pela companhia, compreensão, paciência, proteção 

durante todos os anos de Universidade, especialmente, durante este período de construção do 

TCC, compartilhando momentos de angústias e incertezas, por sempre levantar minha 

autoestima nessa fase tão importante para a formação profissional, por acreditar no meu 

potencial. Sua admiração e apoio foram fundamentais para consolidar essa etapa. Se eu 

pudesse mil anos viver ainda não seriam suficientes para agradecer e demonstrar a sua 

importância na minha vida. 

 A meu irmão Adailson por sempre se preocupar se tudo estava ocorrendo bem, à 

Edjane, minha querida irmã, pelo carinho, somos amigas e confidentes e agradeço pela linda 

relação que temos. Você faz toda diferença na minha vida. Te adoro. Aos meus irmãos 

baianos, Andréia, Adriana (cadê a criatividade do nosso pai, rsrs), Leo e Túlio, a vocês 

agradeço pela preocupação e pelo incentivo. A distância não diminui a importância que 

temos.  

Aos meus sobrinhos, Jeferson, Ítalo e Deyse, pelo apoio e pelas palavras de conforto. 

Amo todos vocês. Em especial, agradeço a minha sobrinha e afilhada, Kailane, por ser o 

ponto de luz do nosso lar, pela companhia, pelas risadas que me proporciona nos dias de 

tristeza. Sempre estarei perto de ti.  

Não posso deixar de agradecer a uma pessoa que não está fisicamente entre nós, a meu 

irmão Adriano, pelos cuidados e pelos bons momentos que proporcionou a nossa família. 



Essa vitória também é sua. Amor eterno. A minha amiga Edilene, uma joia rara que não 

encontrarei em nenhum outro lugar. Obrigada pela força, pelo carinho e por encher meus dias 

de alegria. Você é simplesmente essencial. As minhas cunhadas do coração, Fabia e Tainara, 

continuem sendo essas pessoas maravilhosas que são, sou grata pelo carinho que sentem por 

mim. Obrigada por fazerem parte da minha família. 

A todos os primos e primas, em especial, a minha prima Patrícia pela cumplicidade e 

amizade, pelas palavras de conforto e pela confiança. A você todo o meu carinho. 

As amizades do tempo de escola pelo vínculo continuado nas redes sociais, 

compartilhando momentos de alegria e objetivos conquistados. Em especial, agradeço ao meu 

grande amigo Reynan, amizade que permanece forte e cheia de cumplicidades, fico 

imensamente feliz a cada conquista sua, obrigada pela preocupação, pela admiração e carinho. 

Com você vivi os melhores momentos da adolescência que estão guardados com muito amor 

no meu coração. A minha doce amiga Agnis, quantas coisas boas vivemos juntas, hein? Sinto 

muita falta dos momentos em que riamos até soluçar, rsrs. Agradeço por sua torcida, por suas 

mensagens no WhatsApp desejando que minha vida seja uma soma de vitórias. A amiga 

Maria Auxiliadora, pelo ser humano que é. Você veio para ficar. Agradeço a preocupação e o 

incentivo. 

Ao meu amigo Allan, pelas dicas, pelas partilhas de conhecimentos. Sua história de 

vida sempre me motivou. Obrigada por tudo. 

A turma do curso de Serviço Social (2012.1) pela satisfação em conhecê-los e poder 

partilhar conhecimentos e pelas experiências compartilhadas até aqui. Desejo a tod@s um 

caminho cheio de vitórias. 

A minha amiga Taires com quem dividi desde o início do curso horas e horas de 

estudo, pelo carinho, pelas palavras de conforto, pela troca de experiências, pelas dificuldades 

superadas durante tantos trabalhos que já realizamos, pela parceira em TCC, o trabalho foi  

árduo, mas com certeza gratificante. A você meu muito obrigada, amizade da UFS para toda a 

vida. 

Agradeço a todos/as professores/as da graduação pelos conhecimentos 

compartilhados, pelas discussões acerca das preocupações teóricas e políticas que envolvem o 

Serviço Social brasileiro. Cada um de vocês tem uma parcela importante no meu processo de 

aprendizagem. 

Agradeço às pessoas do Programa de Educação Ambiental com Comunidades 

Costeiras (PEAC), em especial, a equipe do Projeto Fortalecimento da Organização de Base 

das Marisqueiras. A experiência de estágio não obrigatório nesse Programa foi muito rica, 



onde tive a oportunidade de desenvolver minha capacidade critico-reflexiva. Destaco minha 

supervisora técnica durante este processo, a Assistente social Ticiane, pelo comprometimento 

e profissionalismo, pelos conhecimentos partilhados e pela amizade que construímos. 

Agradeço a Thainara e Sheyla pela acolhida, pela amizade, pelos bons momentos e pelas 

discussões tão esclarecedoras. Admiro vocês demais. 

Agradeço também as mulheres guerreiras que lutam por dias melhores,  as 

marisqueiras, público algo do PEAC, por terem me proporcionado enxergar o ser humano 

com outros olhos e pelas fortes emoções. Gilza, Nice, Valquiria, Ninha, Ana Rute....vocês 

fazem a diferença. Estamos juntas na luta. Obrigada pela experiência de vida. 

A minha amiga Ivanielly, a quem tenho tanta admiração, nos conhecemos no PEAC e 

seremos amigas para sempre, com você vivi momentos inesquecíveis, aprendi muito com 

você. Obrigada pelo carinho e pela amizade. Te gosto de montão. 

As amigas da graduação e parceiras de estágio no PEAC Siliane e Juliane pela 

amizade cheia de respeito e confiança, pelos momentos de alegrias, pelo companheirismo 

durante trabalhos que realizamos. Sili, obrigada pelos conselhos e palavras de otimismo, me 

faz tão bem “teclar” com você.  

Agradeço a Júlia, pessoa com quem dividi a rica experiência de estágio obrigatório na 

Unidade de Saúde da Família Renato Mazze Lucas sou muito grata pelo companheirismo 

durante todo o estágio, pelos momentos de aprendizagem, pelas horas de estudo, pela 

paciência e compreensão. Desejo a você um caminho cheio de luz e bênçãos. 

Agradeço ao meu orientador Everton, pelo profissional que é, pelo comprometimento, 

pela partilha de conhecimentos, pela atenção, pelos incentivos e pelas orientações que 

enriqueceram o nosso trabalho. As professoras Nailsa Araújo e Clarissa Andrade, pela rica 

contribuição para o nosso estudo. Foi uma honra e privilégio tê-las na nossa banca 

examinadora. Só tenho o que agradecer. 

Aos que por falha de memória não possam estar citados, mas com certeza dedico todo 

o meu carinho e gratidão. 

A todas as pessoas tão importantes no meu caminhar, muito OBRIGADA! 

 

Adriana Carla 

 



AGRADECIMENTOS  

Agradeço a todos que colaboraram comigo na árdua tarefa de construção deste 

trabalho. Primeiramente à minha família. Meus pais João Bosco e Josefa Vidal e meus irmãos, 

Carminha, Ediselma e João Pedro que sendo a personificação do amor de Deus na minha vida 

me dão as possibilidades para seguir em frente em todos os meus projetos.  

Aos meus amigos e ao meu namorado que além das ajudas diretas colaboraram 

comigo me divertindo, torcendo e acreditando em mim nos momentos de tensão vividos 

durante toda a graduação. Tiago, Flávia, Joice, Viviane, Iza e Evanilde.  

Às minhas amigas da graduação. Adriana com quem dividi a construção deste 

trabalho, obrigada por ter me oferecido a sua amizade e sua generosidade, cada momento que 

vivemos juntas foi de muito aprendizado. Edileuza, que com sua doçura e calma sempre me 

ajudou a contornar todos desafios da vida de estudante e trabalhadora com mais calma. A 

Wildesca, que desde o primeiro dia de aula tornou-se uma amiga querida.  

Agradeço a todos os professores com os quais tive o privilégio de estudar durante toda 

a graduação, em especial aos que compõem o Departamento de Serviço Social. Tenho a 

certeza de que eu não poderia ter passado pela vida sem conhecer o mundo aos olhos do 

Serviço Social e vocês são os responsáveis por isso. Representando todos os professores 

estendo o meu agradecimento ao nosso professor orientador desse trabalho Everton, muito 

obrigada pelo comprometimento e generosidade que nos dedicou durante a construção do 

nosso TCC nos conduzindo pelos melhores caminhos da produção de conhecimento.   

Finalizo dedicando este trabalho aos meus pais, João Bosco e Josefa Vidal, aqueles 

cujas mãos calejadas e suor dos seus rostos estão impressos em cada uma das minhas 

conquistas. 

 

Taires Vidal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riquezas 

produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e 

extensão.O trabalhador se torna mais uma mercadoria tão 

mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a 

valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção 

direta, a desvalorização do mundo dos homens”. 

(Karl Marx, Manuscritos Econômico-filosóficos de 1844) 

 



RESUMO 

O presente estudo teve o propósito de compreender o processo de apropriação do fundo 

público pelo capital e os rebatimentos para o orçamento da Seguridade Social brasileira a 

partir da funcionalidade do Estado Moderno, orientado pelos princípios neoliberais, no 

contexto da crise estrutural do sistema do capital. Foi construída uma pesquisa bibliográfica 

direcionada pela teoria social de Marx.  Para tanto, o primeiro passo foi expor a concepção de 

Estado empreendida nas reflexões do estudo, em seguida, compreender o contexto de 

surgimento do Estado Moderno, enquanto produto social em que a burguesia se vale para se 

organizar como classe politicamente dominante e assegurar seus interesses vitais. Elucidou-se 

que o Estado em sua modalidade moderna assume formas diferentes, em momentos históricos 

distintos, e atua da maneira mais adequada para atender as necessidades de acumulação e 

reprodução do capital. Discutiu-se sobre os aspectos gerais da crise estrutural do capital em 

que a atuação do Estado, apesar do neoliberalismo rejeitar sua presença na economia, é cada 

vez mais necessária. Buscou-se entender a relevância do fundo público no cenário de crise 

estrutural, enquanto recursos administrados pelo Estado, advindo da classe trabalhadora, e que 

são repassados para o capital financeiro. Enfatizou-se que a transferência de riquezas, 

alocadas no fundo público, para o capital rebate na efetivação do orçamento das políticas 

sociais que conformam a Seguridade Social, agrava o cenário de desigualdades sociais e 

destitui direitos sociais conquistados. Demonstrou-se que o Estado legitima mecanismos de 

apropriação do fundo público para o pagamento da dívida pública, que se converteu num 

importante instrumento para garantir rentabilidade para o capital em crise. Delineou-se os 

elementos essenciais da intervenção estatal desde a “acumulação primitiva do capital” até o 

atual contexto de crise estrutural do capital para demonstrar que a essência de classe do 

Estado não se modificou, e desta forma o fundo público é o instrumento utilizado pelo Estado 

neste contexto histórico de crise estrutural para cumprir sua função social de salvaguardar os 

interesses capitalistas e manter a estrutural social que antagoniza o capital e o trabalho. 

 

Palavras-chave: Estado Moderno. Crise estrutural do capital. Fundo público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to understand the process of appropriation of the public fund by 

capital and the refutations to the Brazilian Social Security budget from the functionality of the 

Modern State, guided by neoliberal principles, in the context of the structural crisis of the 

capital system. A bibliographical research guided by Marx's social theory was constructed. To 

do so, the first step was to expose the conception of State undertaken in the reflections of the 

study, then to understand the context of the emergence of the Modern State as a social product 

in which the bourgeoisie is used to organize itself as a politically dominant class and secure 

their interests vital It has been elucidated that the state in its modern form takes different 

forms, at different historical moments, and acts in the most adequate way to meet the 

accumulation and reproduction needs of capital. We discussed the general aspects of the 

structural capital crisis in which the state's performance, despite the fact that neoliberalism 

rejects its presence in the economy, is increasingly necessary. It sought to understand the 

relevance of the public fund in the scenario of structural crisis, while resources administered 

by the State, coming from the working class, and which are passed on to financial capital. It 

was emphasized that the transfer of wealth, allocated in the public fund, to capital rebates in 

the implementation of the budget of social policies that make up Social Security, aggravates 

the scenario of social inequalities and removes social rights won. It has been demonstrated 

that the State legitimizes mechanisms of appropriation of the public fund for the payment of 

public debt, which has become an important instrument to guarantee profitability for the 

capital in crisis. It outlined the essential elements of state intervention from the "primitive 

accumulation of capital" to the current context of capital structural crisis to demonstrate that 

the state essence of the state has not changed, and thus the public fund is the instrument used 

by the State in this historical context of structural crisis to fulfill its social function of 

safeguarding capitalist interests and maintaining the social structural that antagonizes capital 

and labor. 

 

Keywords: Modern State. Structural crisis of capital. Public fund. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo teve o objetivo de analisar o processo de apropriação do fundo 

público pelo capital e as implicações para o orçamento da Seguridade Social a partir da 

funcionalidade do Estado Moderno, sob o direcionamento do neoliberalismo, no contexto da 

crise estrutural do sistema do capital. Pretendemos explicitar como o Estado brasileiro utiliza 

o fundo público diante das demandas do capital. 

Para demarcar os caminhos da nossa investigação tivemos como objetivo geral 

explicitar como se processa a apropriação do fundo público pelo capital na 

contemporaneidade e os efeitos para a efetivação da Seguridade Social. Para alcançar este 

objetivo, elencamos três objetivos específicos, quais sejam: compreender os fundamentos 

teóricos sobre a formação do Estado Moderno no processo de constituição da sociedade 

capitalista; descrever alguns apontamentos sobre a crise estrutural do capital e a função do 

Estado Moderno neste contexto; e delinear o processo de apropriação do fundo público pelo 

capital viabilizado pelo Estado. 

Dentro dos limites que envolve uma produção de um Trabalho de Conclusão de Curso, 

este estudo expressa a dedicação em compreender a dinâmica que envolve a política pública 

da Seguridade Social e as questões do fundo público, tendo em vista a complexidade da 

temática e o curto tempo acadêmico estabelecido para o processamento da pesquisa, bem 

como as poucas referências bibliográficas que versam sobre a análise do fundo público em 

uma perspectiva crítica marxista. 

No âmbito do Serviço Social os estudos de Salvador (2006; 2008; 2009; 2010, 2011; 

2012; 2014) e Behring (2010) são as maiores referências para a politização do debate crítico 

em torno do fundo público, fomentando a discussão direcionada ao fato de que a efetividade 

do orçamento público consiste em um elemento essencial para a ampliação dos direitos da 

cidadania. 

Para tratarmos desta temática, explicitamos a concepção de Estado configurado 

enquanto um instrumento da classe economicamente dominante e não uma instituição que 

pode estar a favor dos interesses de qualquer uma das classes sociais. Pretendemos reforçar a 

importância do debate crítico sobre o fundo público na dinâmica capitalista, uma vez que os 

recursos que compõe o fundo público são essenciais para a concretização de direitos sociais 

mediados pelo Estado, ainda que burgueses, além disso, o fundo público é composto de 

trabalho excedente da classe trabalhadora. 
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Diante de uma conjuntura desafiadora para a efetivação dos direitos sociais adquiridos 

pelo conjunto da classe trabalhadora, principalmente com a Constituição Federal de 1988, 

pesquisas sob esse recorte temático trazem contribuições relevantes para entendermos que o 

cenário de desigualdades sociais que a humanidade enfrenta não decorre de um processo 

natural da existência humana nem de uma ineficiência do Estado no que se refere à 

distribuição de renda. Partindo deste suposto, sumariar os traços elementares sobre o Estado 

Moderno e a crise estrutural do capital, com base no filósofo Mészáros, especificamente, em 

sua obra “Para além do capital: ruma à uma teoria de transição”, foi essencial para não 

cairmos na superficialidade dos aspectos que envolvem o debate sobre o Estado a crise do 

capital. 

  O atual cenário de crise estrutural do capital, irrompida na década de 1970, é 

permeado por uma série de mudanças que afetam todas as dimensões da esfera social. Tais 

alterações derivam do processo desenfreado do sistema do capital na busca por lucratividade, 

e as tentativas de solução para retomar o padrão de acumulação intensificam as formas de 

exploração e retirada de direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora.  

Diante da crise estrutural do sistema, a principal saída para retomar as taxas de lucros 

encontra-se na retomada dos princípios da doutrina liberal, que neste contexto se apresenta 

com uma “nova roupagem” sendo designada de neoliberalismo. Apesar de o neoliberalismo 

preconizar que o Estado não deva intervir na economia, este é peça chave para implementar o 

conjunto de medidas políticas, econômicas e sociais condensadas nas propostas de “reforma” 

do Estado nos países de economia periférica (principalmente os países da América Latina), 

que tem como base dinamizar a financeirização da economia e a flexibilização nas relações de 

trabalho.  

 Neste quadro, a atuação do Estado Moderno é essencial para legitimar as mudanças 

necessárias para que o capital se mantenha como sistema hegemônico na sociedade, estando à 

direção do fundo público conectada ao movimento do capitalismo. 

O fundo público ganhou centralidade na fase expansiva do capital (período 

keynesiano/fordista), e, no enfrentamento a crise estrutural, tem exercido função relevante 

para a manutenção do sistema capitalista, assim como o fundo público tem papel fundamental 

para a concretização das conquistas sociais inscritas na CF/88. Diante da importância do 

fundo público para as duas classes principais do sistema, cujos interessas são antagônicos e 

irreconciliáveis, o fundo público, no âmbito do orçamento estatal, tem sido objeto de disputa. 

 Os recursos que compõem o fundo público são administrados pelo Estado, e desta 

forma buscamos entender a essência do Estado e sua forma particular enquanto Estado 
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Moderno foram essenciais para compreendermos as prioridades no âmbito das políticas 

públicas executadas, que vem se apresentando totalmente favorável a lógica acumulativa do 

capital, haja vista que o Estado Moderno corresponde à estrutura de comando político do 

capital e legitima os meios para que o capital se aproprie da riqueza socialmente produzida. 

Com base nas argumentações de Salvador (2010) quando falamos em fundo público 

estamos nos referindo à totalidade de recursos que foram arrecadados mediante pagamentos e 

contribuições fundamentalmente advindos da classe trabalhadora. A alocação de parcela 

significativa destes recursos está direcionada para alimentar a rentabilidade financeira, o que 

significa uma transferência de recursos para o capital de caráter rentista, dificultando a 

canalização de recursos para as políticas que compõem o tripé da Seguridade Social (Saúde, 

Previdência social e Assistência social). 

As bases que motivaram a escolha do objeto do estudo decorrem da existência de 

algumas lacunas teóricas deixadas durante o processo de formação acadêmica sobre a 

categoria fundo público, bem como a escolha decorre da experiência de Estágio Curricular 

Obrigatório I, II e III realizado na Unidade de Saúde da Família (USF) Renato Mazze Lucas, 

localizada no município de Aracaju/SE e do trabalho como Agente Comunitário de Saúde na 

USF Raimundo Serafim de Menezes situada no Povoado Jabiberi município de Tobias 

Barreto/SE, onde as pesquisadoras estiveram inseridas nos processos de trabalho da Atenção 

Básica em Saúde de realidades institucionais diferentes. 

  Na busca de entendermos o processo de apropriação do fundo público pelo capital 

ressaltamos a importância da dimensão investigativa como princípio formativo, que através da 

pesquisa contribui essencialmente para a produção do conhecimento no âmbito do Serviço 

Social, além de promover um amadurecimento da capacidade crítico-reflexiva. E, como 

assevera Guerra (2009), o processo que envolve uma determinada pesquisa oferece subsídios 

para instrumentalizar a ação profissional na formulação de respostas profissionais críticas para 

as demandas cotidianas. 

Nossa abordagem tem como referência teórico-metodológica a Teoria Social de Marx, 

pois consideramos o materialismo histórico dialético o método que permite apreender de 

forma crítica as determinações da realidade social numa perspectiva de totalidade. A vida 

cotidiana não mostra o movimento real do ser, portanto compreender o fenômeno é essencial 

para atingir sua essência, ou seja, “[...] capturando a sua estrutura e dinâmica [...]” (NETTO, 

2011, p.22). Através do método de Marx, o objeto de pesquisa será situado no contexto 
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histórico, e a análise de sua particularidade permitirá chegar à totalidade da realidade,  e, 

assim, desvelar as contradições existentes no âmbito desse processo. 

  O estudo foi caracterizado como uma pesquisa exploratória de natureza qualitativa. 

Este tipo de pesquisa favorece uma maior familiaridade do pesquisador com o problema 

tornando-o mais explícito e possível de construir hipóteses propiciando assim ao pesquisador 

o aprimoramento de ideias e intuições (GIL, 2002). 

Para tanto, utilizamos a leitura analítica com a finalidade de “[...] ordenar e sumariar 

as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas 

ao problema da pesquisa” (GIL, 2002, p.78), sendo as principais fontes: monografias, teses, 

dissertações, artigos, livros, bem como a leitura interpretativa por possibilitar “[...] conferir 

significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica” (GIL, 2002, p. 79). 

Utilizamos também dados secundários para adensar o debate sobre o fundo público. 

O critério de escolha do objeto deste estudo se deu pela necessidade de analisar a 

lógica de apropriação privada do fundo público o que resulta no agravamento do cenário de 

desigualdades sociais. A desigualdade social é um fenômeno das sociedades de classes, 

porém, a partir da sociedade capitalista, esse fenômeno adquire patamares inéditos 

assentando-se na contradição inerente à reprodução do capital, cujo alto desenvolvimento das 

forças produtivas supera o nível de escassez das sociedades precedentes com uma produção 

abundante de riquezas, entretanto, este novo patamar da produção social dos homens não 

permite a eliminação da desigualdade social.  

Este estudo além desta introdução e das considerações finais está dividido em três 

capítulos. No primeiro capítulo, “Fundamentos teóricos da formação do estado moderno 

na sociedade capitalista”, abordamos os principais elementos históricos do processo de 

constituição do Estado Moderno, e buscamos delinear o processo de “acumulação primitiva 

do capital”, período marcado por transformações políticas, econômicas e sociais fundamentais 

que firmaram a propriedade privada capitalista, estando no âmbito deste movimento o 

surgimento da orientação filosófica necessária para consolidar a sociedade burguesa que 

nascia: o liberalismo. Ainda neste capítulo, explicitamos o contexto da Revolução Francesa 

como fase essencial para concretizar a ideologia liberal e instaurar o Estado Moderno. Esta 

Revolução possibilitou que o capital obtivesse poder soberano na sociedade e o Estado 

Moderno passou a ser a instância atuante para gerir as desigualdades sociais e econômicas, 

servindo e exercendo o papel de complemento do capital. Além destas questões trazemos 

também os aspectos do Estado Moderno sob influência keynesiana, onde a presença ativa do 

Estado possibilitou que o capital crescesse de forma significativa, assim como materializou a 
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possibilidade histórica dos trabalhadores terem acesso a bens e serviços, enquanto condição 

essencial para manter o ciclo de reprodução capitalista.  

No segundo capítulo, “A função do Estado moderno no sistema sociometabólico do 

capital e a crise estrutural do capital”, buscamos discutir sobre a funcionalidade do Estado 

Moderno no contexto da crise do capital, partindo das argumentações de Mészáros (2011) e 

da Paniago (2012) onde explicitamos que o Estado Moderno se apresenta como a forma 

compatível com o capital, complementando-o ao legitimar as estratégias de dominação e a 

exploração da força de trabalho atuando de acordo com as exigências de expansão do sistema. 

A função do Estado Moderno no contexto da crise estrutural se elucida no fato de que o 

sistema do capital por ser incontrolável apresenta defeitos estruturais que precisam de uma 

intervenção para que possa garantir sua expansão e o Estado Moderno é a instituição que 

funciona como uma ação corretiva sobre seus defeitos. Ao delinear as questões centrais que 

explicita a indispensabilidade do Estado Moderno no desenvolvimento do capital, elucidamos 

que apesar do neoliberalismo asseverar que o Estado não deva intervir na economia, ele é 

cada vez mais solicitado para legitimar o cenário de barbárie produzido pelo capital na sua 

busca incessante por superlucros. Enfatizamos também neste capítulo as particularidades da 

reforma e contrarreforma do Estado brasileiro enquanto estratégia do capital para retomar as 

taxas de lucratividade, o que traz implicações para concretizar às políticas sociais 

conquistadas neste país, tendo em vista que a destinação do fundo público torna-se essencial 

para alimentar a esfera financeira predominante nesta conjuntura de crise em detrimento do 

atendimento das demandas da classe trabalhadora. 

No capítulo terceiro, “Apropriação do fundo público e os rebatimentos para o 

orçamento da Seguridade Social”, abordamos como o capital se apropria do fundo público 

brasileiro, principalmente através dos mecanismos legais legitimados pelo Estado: 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e dívida 

pública, o que afetam diretamente o orçamento da Seguridade Social. Inicialmente elucidamos 

questões conceituais sobre a categoria fundo público e sua importância para as políticas 

sociais e para a reprodução do capital. Buscamos destacar a conformação do fundo público e 

o forte caráter regressivo da tributação no país, de modo a compreender o processo de 

repartição do fundo público brasileiro, e como o pagamento da dívida pública reflete a 

prioridade e o compromisso que o Estado estabelece diante o capital financeiro.  

Neste sentido, nossa expectativa é a de que este estudo contribua para fomentar o 

conhecimento teórico sobre a temática, assim como para socializar informações ainda pouco 

transparentes, com a finalidade de proporcionar o fortalecimento do debate não apenas para a 
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comunidade acadêmica como também para os profissionais de campo (assistentes sociais) e 

demais sujeitos envolvidos neste processo. 
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CAPÍTULO 01 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA FORMAÇÃO DO ESTADO 

MODERNO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Para alcançar o objetivo a que se destina o presente estudo é imprescindível tecer 

algumas considerações sobre a concepção de Estado empreendida nestas reflexões, visto que 

o debate que permeia o Estado perpassa por várias perspectivas teóricas, que se debruçam em 

compreendê-lo ora ressaltando sua separação da economia, ora defendendo a possibilidade do 

Estado, enquanto um espaço em disputa, que pode ser captado pela classe trabalhadora como 

meio de eliminar as desigualdades sociais.  

Conforme Engels (apud SILVA, E, 2016), o Estado é demandado no contexto do 

processo evolutivo da reprodução social, a partir do surgimento da sociedade de classes.  Com 

a descoberta da agricultura e com a criação de animais, pela primeira vez na história, os 

homens podiam produzir além das necessidades imediatas dos membros dos grupos, e, com 

essa capacidade de produzir mais do que carecia, surgiu o excedente econômico.  

O surgimento do excedente econômico implicou em uma nova forma de organização 

da vida coletiva, na qual se situa o surgimento da propriedade privada dos meios de trabalho. 

Com isso, aparecem novas relações sociais permeadas por contradições e conflitos com 

caráter antagônico, isto é, os interesses da classe dominante (que passaram a concentrar o 

excedente econômico), e da classe dominada (que produzia a riqueza material) se contrapõem 

e se tornam irreconciliáveis. 

O instrumento criado para regular tais contradições e conflitos de classe, aplicando, 

inclusive, o uso de mecanismos coercitivos necessários para assegurar os interesses da classe 

detentora da propriedade privada é o Estado. O trecho a seguir explicita o surgimento dessa 

nova instituição social: 

 

Em uma palavra: a constituição da gens fruto de uma sociedade que não conhecia 

antagonismos interiores, era adequada apenas para semelhante sociedade. Ela não 

tinha outros meios coercitivos além da opinião pública. Acabava de surgir, no 

entanto, uma sociedade que, por força das condições econômicas gerais de sua 

existência, tivera que se dividir em homens livres e escravos, em exploradores ricos 

e exploradores pobres; uma sociedade em que os referidos antagonismos não só não 

podiam ser conciliados como ainda tinham que ser levados a seus limites extremos. 

Uma sociedade desse gênero não podia substituir senão em meio a uma luta aberta e 

incessante das classes entre si, ou sob o domínio de um terceiro poder que, situado 

aparentemente por cima das classes em luta, suprimisse os conflitos abertos destas e 

só permitisse a luta de classes no campo econômico, numa forma dita legal. O 

regime gentílico já estava caduco. Foi destruído pela divisão do trabalho que dividiu 

a sociedade em classes, e substituído pelo Estado. (ENGELS, 2012, p. 212, grifos 

originais apud SILVA, E, 2016, p.37). 
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O autor segue afirmando: 

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, 

ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra, o Estado da classe 

mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por intermédio 

dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire novos meios 

para a repressão e exploração da classe oprimida. (ENGELS, 2012, p. 215-216 apud 

SILVA, E, 2016, p, 38). 

 

Dessa maneira, a essência do Estado constitui-se no poder político da classe 

economicamente dominante, possuidora da propriedade privada dos meios de produção. Sua 

função social consiste em possibilitar os meios de domínio da classe poderosa sob a classe 

que produz a riqueza material da sociedade. 

Tendo feito essas considerações iniciais acerca da função social do Estado nas 

sociedades de classe, a discussão do presente capítulo objetiva abordar alguns aspectos 

históricos mais significativos do Estado Moderno, enquanto parte integrante e essencial do 

sistema do capital.  

Para tanto, a discussão será abordada em três momentos: o primeiro momento buscará 

condensar o processo de “acumulação primitiva”, no qual compreende uma série de mudanças 

no âmbito econômico, político e social que contribuíram para consagrar a propriedade privada 

burguesa e constituir o Estado Moderno; o segundo elucidará o liberalismo enquanto filosofia 

necessária para legitimar ideologicamente a ordem burguesa na sociedade capitalista, bem 

como enfatizará o contexto da Revolução Francesa caracterizada pela tomada do poder 

político pela burguesia, processo essencial para a consolidação do Estado Moderno; e o 

terceiro momento discutirá o Estado Moderno sob influência keynesiana.  

 

1.1 A “acumulação primitiva do capital” enquanto elemento essencial à existência do 

Estado Moderno 

 

Para compreender a formação do Estado Moderno é necessário retroagir alguns 

séculos e tecer considerações acerca do período chamado por Karl Marx de “acumulação 

primitiva” do capital1, caracterizado como processo histórico de separação do trabalhador dos 

meios de produção: “a estrutura econômica da sociedade capitalista proveio da estrutura 

econômica da sociedade feudal. A decomposição desta liberou os elementos daquela” 

(MARX, 1996 p.340). 

                                                             
1 Segundo Marx (1996, p. 340), “ele aparece como ‘primitivo’ porque constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção que lhe corresponde”. 
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Huberman (2011) descreve que no feudalismo o trabalho que se conhecia era aquele 

dos campos. Os servos cultivavam a terra e cuidavam dos rebanhos dos senhores feudais, em 

troca dispunham de terra para as suas plantações de subsistência, para construir suas casas, 

proteger e perpetuar suas famílias dentro do feudo ao qual servia. 

O referido autor afirma que, apesar de se caracterizar como exploração da força de 

trabalho, a exploração do servo se diferenciava da exploração do escravo do período da 

escravidão antiga, pois aquele tinha condições de constituir família e ter um pedaço de terra 

para plantar, enquanto o escravo tinha apenas elementos essenciais a sua subsistência física. 

Isso não significa que os vassalos eram trabalhadores livres, não é coincidência que a palavra 

“servo”, como eram designados os trabalhadores dos feudos, tenha o mesmo significado de 

escravo. 

O capital que nascia àquela época em sua forma primitiva não existiria sem o 

trabalhador, pois o capital tem como base a exploração da classe trabalhadora. Mas, para dar 

os primeiros passos, o capital necessitava da mão de obra dos trabalhadores livres, como 

ressalta Marx (1996, p. 340): 

 

Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios 

de produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes 

pertencem, como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo etc., 

estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. [...] A relação-capital 

pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da 

realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista se apoie sobre seus próprios 

pés, não apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre 

crescente. Portanto, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa 

que o processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de seu 

trabalho, um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência 

e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores 

assalariados. 

 

Aquele servo que conhecia apenas o trabalho no campo teve que se submeter ao 

trabalho nos moldes do modo de produção após o enfraquecimento do modo de produção. 

Assim, ao separar os vassalos das condições de realização do trabalho vinculada a terra dos 

senhores feudais, o modo de produção capitalista criou o trabalhador proletariado. A partir do 

enfraquecimento do sistema feudal o capitalismo pode impor a sua dominação. 

Alguns fatores ocasionaram o enfraquecimento do feudalismo, por exemplo: expansão 

do comércio, inicialmente com a ampliação das grandes feiras litorais na Europa, em seguida, 

entre as áreas das cidades do Mar Mediterrâneo (Gênova e Florença), expandindo para 

expedições nas Índias. Temos também o crescimento da economia das cidades. A vida na 

cidade era diferente da vida nos feudos, e isso modificou a dinâmica dos interesses dos 
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diversos segmentos da sociedade. Esse crescimento ocasionou “[...] um grande movimento em 

termos de arte, tecnologia, construção, aprendizagem, exploração terrestre e marítima, 

universidades, cidades, sistemas de banco e de crédito, e em todas as esferas que enriqueciam 

a vida e ampliavam os horizontes” (TUCHMAN, 1989, p. 10 apud SILVA, 2016, p.87). 

A mudança da relação do homem com o dinheiro, proporcionada pela expansão do 

comércio também modificava as relações sociais e econômicas do sistema feudal: 

 

Devido ao comércio, o dinheiro começava a ter centralidade na vida dos homens. Se, 

no início do feudalismo, o dinheiro era inativo, fixo, móvel, a partir desse momento, 

tornou-se ativo, vivo e fluido. Se no início a terra refletia o poder e a riqueza do 

homem, com a expansão do comércio crescia a riqueza em dinheiro. Se no início os 

sacerdotes e guerreiros, proprietários de terras, eram os extremos da escala social, a 

partir de então perderam seus postos, visto que surgia uma nova classe média, os 

comerciantes e burgueses. Se a terra determinava a forma de governo, agora, com 

uma nova classe, essa estrutura de poder iria ser repensada (SANTOS, 2016, p. 87). 

 

Estas transformações econômicas e sociais fomentaram a criação de forças favoráveis 

ao fim do regime de servidão. Segundo as reflexões históricas de Silva (2016), aliada a esses 

fatores no século XIV a Peste Negra foi uma das grandes responsáveis pelo fim do 

feudalismo: a peste começou na China e se espalhou pela Europa, matando “cerca de ¼ da 

população da Europa, principalmente entre os anos de 1348 e 1350”. (SILVA, 2016, p.90). O 

“mais mortífero desastre da história conhecida” (TUCHMAN, 1989, p. 12 apud SILVA, 

2016, p.89) destruiu boa parte da população europeia e não poupou nenhuma classe, ou seja, a 

peste havia instaurado o caos em todos os segmentos da sociedade feudal. 

 Silva (2016) afirma que a principal consequência da Peste Negra foi a diminuição de 

mão de obra, pois essa ocasionou o declínio dos arrendamentos agrários e consequentemente 

a escassez de alimentos. Assim, “o declínio da população e, consequentemente, a baixa mão 

de obra disponível foram fundamentais para a dissolução do sistema de servidão” (SILVA, 

2016, p. 92). Marx (1996, p. 355) ainda alerta que:  

 

O roubo dos bens da Igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o furto 

da propriedade comunal, a transformação usurpadora e executada com terrorismo 

inescrupuloso da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna, 

foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Eles conquistaram o 

campo para a agricultura capitalista, incorporaram a base fundiária ao capital e 

criaram para a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado livre como os 

pássaros. 

 

Diante deste contexto sócio histórico de declínio do sistema feudal, o capital pode 

dispor de mão de obra suficiente para emergir em sua forma primitiva. Pois os servos 
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provenientes do sistema de produção feudal em declínio precisavam encontrar meios para a 

sua subsistência. De acordo com Marx (1996. p.342):  

 

O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 

revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação; 

sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas humanas são 

arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no 

mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. 

 

Ou seja, somente depois de deixar a condição de servo dos senhores feudais, o 

trabalhador pode tornar-se proletariado, ocasionando uma mudança substancial que 

transformou a exploração feudal em exploração capitalista. 

Com a mão de obra disponível, o capital buscou consumar a sua dominação. E, 

durante a sua acumulação primitiva, o capitalismo precisava impor mecanismos que criassem 

condições favoráveis à sua dominação a todos os setores da vida social. 

Desde a sua pré-história, o modo de produção capitalista demanda do Estado meios 

para propagar a sua dominação, e naquele momento “[...] o que o sistema capitalista requeria 

era [...] uma posição servil da massa do povo, sua transformação em trabalhadores de aluguel 

e a de seus meios de trabalho em capital.” (MARX, 1996, p.345).  

A expulsão dos camponeses das terras comunais por meio da expropriação possibilitou 

a revolução nas condições de produção por meio da separação definitiva desses trabalhadores 

dos meios de produção: 

 

Assim, com a expropriação de camponeses antes economicamente autônomos e sua 

separação de seus meios de produção, se dá no mesmo ritmo a destruição da 

indústria subsidiária rural, o processo de separação entre manufatura e agricultura. E 

somente a destruição do ofício doméstico rural pode proporcionar ao mercado 

interno de um país a extensão e a sólida coesão de que o modo de produção 

capitalista necessita.(MARX, 1996, p.367). 

 

Foi com a expropriação das terras que uma grande massa de camponeses foi lançada à 

pauperização. Desse modo, de acordo com Silva (2016, p. 101), 

 

um dos principais passos para a acumulação primitiva do capital foi a expropriação 

do povo do campo. Nesse processo de expropriação das terras do homem do campo, 

o Estado cumpriu sua função social e protegeu a propriedade privada, através de 

legislações específicas, assegurando os interesses da classe economicamente 

dominante, nesse caso, os capitalistas. A propriedade privada, no capitalismo, estaria 

determinada pela apropriação do produto do trabalho e dos meios de produção 

(SILVA, 2016, p.101). 
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Os camponeses que não se adaptaram à nova realidade do trabalho nas cidades 

tornaram-se vadios, nesse momento o Estado, cumprindo seu papel histórico de assegurar a 

ordem, utilizou-se em diversos países de leis sanguinárias e de rebaixamentos de salário que 

forçaram a população a se submeter aos trabalhos degradantes e baixos salários. Os 

trabalhadores que se negavam ao trabalho degradante das grandes cidades estavam sujeitos a 

punições. 

 

Os monarcas elaboraram decretos e legislações específicas para assegurar a 

acumulação primitiva do capital. Vários reis programaram uma legislação forte 

contra essa nova massa de trabalhadores [...]. Essas legislações sanguinárias 

proibiam a mendicância nas ruas, forçavam ao trabalho, e decretavam condenações, 

torturas e até mesmo a morte dos homens que se opusessem a trabalhar. (SILVA, 

2016, p.102). 

  

Ou seja, para imprimir o seu modo de produção e perpetuar a sua dominação, o capital 

precisou dominar a força de trabalho que pertence ao trabalhador, por isso deixou de ser servo 

tornando-se proletário: 

 

Os expulsos pela dissolução dos séquitos feudais e pela intermitente e violenta 

expropriação da base fundiária, esse proletariado livre como os pássaros não podia 

ser absorvido pela manufatura nascente com a mesma velocidade com que foi posto 

no mundo. Por outro lado, os que foram bruscamente arrancados de seu modo 

costumeiro de vida não conseguiam enquadrar-se de maneira igualmente súbita na 

disciplina da nova condição. Eles se converteram em massas de esmoleiros, 

assaltantes, vagabundos, em parte por predisposição e na maioria dos casos por força 

das circunstâncias. Daí ter surgido em toda a Europa ocidental, no final do século 

XV e durante todo o século XVI, uma legislação sanguinária contra a 

vagabundagem. Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram imediatamente 

punidos pela transformação, que lhes foi imposta, em vagabundos e paupers. A 

legislação os tratava como criminosos “voluntários” e supunha que dependia de sua 

boa vontade seguir trabalhando nas antigas condições, que já não existiam (MARX, 

1996, p.336, grifos originais). 

 

Diante disso, o papel do Estado foi retirar do trabalhador qualquer possibilidade de 

liberdade de subsistência existente no feudalismo, nas palavras de Marx (1996, p.362): “[...] a 

sórdida ação do soberano e do Estado, que eleva, com o grau de exploração do trabalho, 

policialmente a acumulação do capital [...]”. 

O capitalismo ia tomando forma, mas ainda precisava ter o controle do Estado sob 

para alcançar seu funcionamento permanente: “foi assim que se criou o Estado moderno como 

estrutura de comando político de grande alcance do capital, tonando-se parte da ‘base 

material’ do sistema tanto quanto as próprias unidades reprodutivas socioeconômicas”.  

(MÉSZÁROS, 2011, p.119). 
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Sobre a relação do surgimento Estado moderno e a emergência do sistema do capital, 

Mészáros (2011, p. 121) ainda argumenta que: “na verdade o Estado moderno pertence à 

materialidade do sistema do capital, e corporifica a necessária dimensão coesiva de seu 

imperativo estrutural e orientado para a expansão e para extração do trabalho excedente.”. 

No entanto, para que o capitalismo impusesse totalmente a sua lógica empreendida 

desde a acumulação primitiva, ele precisava que o Estado Moderno se consolidasse, uma vez 

que:  

 

O Estado moderno – na qualidade de sistema de comando político abrangente 

do capital- é, ao mesmo tempo, pré-requisito necessário da transformação das 

unidades inicialmente fragmentadas do capital em um sistema viável, e o 

quadro geral para a completa articulação e manutenção deste último como 

sistema global. Nesse sentido fundamental, o Estado - em razão de seu papel 

constitutivo e permanentemente sustentador deve ser entendido como parte 

integrante da própria base material do capital (MÉSZÁROS, 2011, p.125, 

grifos originais). 

 

Diante do exposto, é possível afirmar que o Estado responde a uma necessidade da 

sociedade dividida em classes, especificamente, em sua modalidade moderna sua ação está 

intrinsecamente vinculada às necessidades do sistema de produção capitalista, baseado na 

exploração generalizada da força de trabalho assalariada e na propriedade privada capitalista.  

Expressando o poder política da classe burguesa, a estrutura do Estado Moderno tem o 

papel de assegurar e mediar as formas de controle e domínio sobre a classe que possuí apenas 

sua força de trabalho para vender. No contexto de transformações ocorridas na transição do 

feudalismo para o capitalismo, era necessária a legitimação ideológica para dar suporte à 

classe burguesa no âmbito econômico e político. Sobre essa ideologia discutiremos seus 

principais elementos a seguir.   

 

1.2 O advento do liberalismo e a consolidação do Estado Moderno 

 

Vimos até o momento que, as transformações econômicas e sociais ocorridas no 

contexto da era feudal estão associadas com o processo que deu origem ao capitalismo e ao 

surgimento de duas classes distintas: possuidores de propriedades individuais, de dinheiro 

(empenhado em aumentar o valor que detinham), dos meios de produção e de subsistência, e, 

a classe constituída por aqueles que possuíam apenas sua força de trabalho para vender. 

Com a dinâmica de formação do modo de produção capitalista, a vida dos homens e a 

estrutura da sociedade sofreram mudanças substanciais na transição do mundo medieval para 
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o mundo moderno, como pode ser observado neste trecho de Laski (1973, p. 09, grifos 

originais) a seguir:  

 

O status foi substituído pelo contrato como alicerce jurídico da sociedade. A 

uniformidade de crença religiosa deu lugar a uma diversidade de credos em que até 

o ceticismo encontrou um direito à expressão. O vago império medieval da 

jusdivinum e da jusnaturale cedeu ao poder irresistível e concreto da soberania 

nacional. O controle da política por uma aristocracia cuja autoridade assentava na 

propriedade da terra passou a ser compartilhada com homens cuja influência 

derivava unicamente da propriedade de bens móveis. [...] A cidade, como a sua 

infatigável paixão pela mudança, substituiu o campo, com a sua aversão às 

inovações, como fonte primordial de legislação. Lenta mas irresistivelmente, a 

ciência substitui a religião como fator dominante na modelação dos pensamentos 

dos homens. A ideia de uma idade de ouro no passado, com a sua ideia simultânea 

de pecado original, cedeu o passo à doutrina de progresso, com a sua noção 

concomitante de perfectibilidade através da razão. Os conceitos de iniciativa social e 

de controle individual. As novas condições materiais, em resumo, deram origem a 

novas relações sociais; e, em função destas, desenvolveu-se uma nova filosofia para 

permitir uma justificação racional de novo mundo que assim nascera. 

 

A base material de uma sociabilidade determina as relações sociais. Com a nova 

configuração da produção, o modo de produção feudal aos poucos se decompôs e a classe 

burguesa ascende efetivando novas relações em todas as esferas da sociedade. A partir do 

novo sistema econômico que surgiu, o latifundiário, os sacerdotes, os guerreiros e os 

trabalhadores nas condições servis, que produzia para as demais classes, deixaram de 

predominar na estrutura da sociedade e a figura do banqueiro, do mercador e do fabricante se 

destaca nas relações econômicas (LASKI, 1973; SILVA, E. 2016). 

No contexto em que ocorrem essas transformações, o movimento cultural designado 

de Renascimento, que aconteceu no Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, teve papel 

importante para a ruptura entre o mundo caracterizado pela sociedade agrária e estável 

(HUBERMAN, 2011). Nesse período, o comércio e a manufatura tiveram grande expansão. 

No feudalismo apesar de haver alguns intercâmbios de mercadorias, o comércio era 

praticamente inexistente e não tinha condições de prosperar visto que não havia procura nos 

mercados locais da época, assim, “[...] não [havia] incentivo para a produção excedente”. 

(HUBERMAN, 2011, p.14). As condições das estradas também se apresentavam como 

fatores desfavoráveis para o comércio se desenvolver sob os moldes feudais, como aponta o 

seguinte trecho de Huberman (2011, p.14): 

 

Estreitas, malfeitas, enlameadas e geralmente inadequadas às viagens. E o pior, eram 

frequentemente por duas espécies de salteadores- bandidos comuns e senhores 

feudais que faziam parar mercadores e exigiam que pagassem direitos para trafegar 

em suas estradas abomináveis. [...] Outros obstáculos retardaram a marcha do 

comércio. O dinheiro era escasso e as moedas variavam conforme o lugar. Pesos e 
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medidas também eram variáveis de região para região. O transporte de mercadorias 

para longas distanciais, sob tais circunstanciais, obviamente era penoso, perigoso, 

difícil e extremamente caro.  

 

No entanto, com o aumento da procura por mercadorias, o comércio ganha proporções 

maiores e se torna permanente, principalmente através das feiras periódicas na Inglaterra, 

Holanda, França, Itália. Acerca disso, Huberman (2011, p. 19) ressalta: 

 

As feiras tinham [...] importância não só por causa do comércio, mas porque ali se 

efetuavam transações financeiras. No centro da feira, na banca para troca de 

dinheiro, pensavam-se, avaliavam-se e trocavam-se as muitas variedades de moedas; 

negociavam-se empréstimos, pagavam-se dívidas antigas, letras de crédito e letras 

de câmbio circulavam livremente. Ali os banqueiros da época efetuavam negócios 

financeiros de tremendo alcance. Unindo-se, dominavam amplos recursos. Suas 

operações cobriam negócios que se estendiam através de todo um continente, de 

Londres ao Levante. Entre seus clientes contavam-se papas e imperadores, reis e 

príncipes, republicas e cidades. Negociar em dinheiro levou a consequências tão 

grandes que passou a constituir uma profissão separada (2011, p.19). 

 

O uso do dinheiro tornava a troca de mercadorias mais fácil, e com o crescimento da 

economia de mercado a organização autossuficiente presente nos feudos se modificou.  

Frente a essas mudanças, era necessário na nova sociedade que surgia, um homem 

dinâmico com referências na própria individualidade, assim, a concepção de homem vai 

tornando-se, aos poucos, o centro das preocupações, e paulatinamente vai desligando-se das 

questões transcendentais características da idade medieval. 

Em função dessas consequências históricas, com o processo de extinção do modo de 

feudal “[...] novas condições materiais, [...] deram origem a novas relações sociais [...] e 

desenvolve-se uma nova filosofia para permitir uma justificação racional do novo mundo que 

assim nascerá” (LASKI, 1973, p.09). O liberalismo surgiu com a função de justificar as novas 

relações sociais baseadas na busca pelo interesse individual e na preservação da propriedade 

privada dos meios de trabalho. 

A nova ordem econômica exigia o desenvolvimento de uma concepção de mundo para 

justificar o domínio do capital sobre a humanidade e legitimar a riqueza do homem no novo 

mundo. O Estado moderno surge para legitimar essa nova concepção de homem (LASKI, 

1973; SILVA, M. 2016).  

A doutrina que sustentava a sociedade feudal não supria as necessidades das novas 

práticas sociais da sociedade capitalista que estava nascendo. Laski destaca que o liberalismo 

surgiu como uma forma de:  
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[...] reivindicar o direito do indivíduo a modelar o seu próprio destino, 

independentemente de qualquer autoridade que pudesse desejar limitar-se as 

possibilidades; entretanto, descobriu que, inerente a essa reivindicação, havia uma 

contestação inevitável, por parte da comunidade, à soberania do indivíduo (LASKI, 

1973, p.11). 

 

A liberdade consistia na essência dessa nova concepção de mundo, no entanto, “[...] a 

liberdade que procurou não tinha foros de universalidade, visto que sua prática estava limitada 

aos homens que tinham propriedade a defender” (LASKI, 1973, p. 11). O processo de 

transformação da sociedade burguesa, de acordo com o autor, perdurou basicamente três 

séculos e passou por duas fases que: 

 

Por um lado, procurou transformar a sociedade; por outro, procurou capturar o 

Estado. Empenhou-se em transformar a sociedade mediante a adaptação de seus 

hábitos e costumes a um meio adequado aos novos propósitos por ele enunciados. E 

empenhou-se em capturar o Estado porque, desse modo, terá em suas mãos, 

finalmente, o supremo poder coesivo da sociedade e poderá usá-lo conscientemente 

para os seus próprios fins (LASKI, 1973, p. 17-18). 

 

Diante da necessidade de subordinar toda a sociedade às condições de apropriação da 

riqueza social, a nascente burguesia capturou o Estado, enquanto complexo social que atende 

essencialmente os interesses da classe economicamente dominante, e este deveria legitimar 

seu poder político de acordo com os objetivos da nova classe. 

Considerando o argumento de Laski (1973), a ideia de liberalismo está historicamente 

associada à posse da propriedade privada dos meios de produção, onde a motivação da 

atividade humana passa a ser a busca da riqueza pela riqueza, propagando o bem da 

coletividade, de modo a superar o conceito de riqueza social preconizado na sociedade feudal.  

A busca pelo lucro não é uma novidade na história dos homens, “o que é novo[...] é o 

aparecimento de uma filosofia que argumenta ser o bem-estar social mais facilmente 

assegurado pela concessão ao indivíduo da maior iniciativa de ação possível” (LASKI, 1973, 

p. 20).  

Contrapondo ao novo conceito de riqueza social, a ideia de riqueza nos tempos 

medievais era justificada a partir da concepção de que Deus criou o mundo, e 

 

[...] estava impregnada da ideia de um fim supremo, além desta vida, ao qual toda 

conduta terrena tinha de obedecer e conformar-se [...] a riqueza era concebida como 

um fundo de significado social e não individual. O homem rico não gozava para si 

próprio nem pelo simples prazer da abastança; era uma espécie de intendente ou 

curador, agindo em nome da comunidade (LASKI, 1973, p.16). 
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Os pressupostos religiosos norteavam a conduta do homem medieval e a moralidade 

permitia a organização da sociedade sob o predomínio da fé. A igreja, enquanto potência de 

maior influência na idade média e a maior defensora dos costumes feudais condenava a usura 

(HUBERMAN, 2011). 

Como a prática do comércio não era intensa e a possibilidade de usar o dinheiro com a 

finalidade de obter lucros era quase inexistente na Idade média, a Igreja condenava a prática 

da usura e a considerava como pecado. Nessas circunstâncias a doutrina da igreja se 

apresentava como um obstáculo para a classe de comerciantes que desejavam expandir seus 

negócios (HUBERMAN, 2011).  

Desse modo, no processo de transição do feudalismo para o capitalismo a ideia de 

riqueza é superada pela ideia de riqueza num sentido de posse individual, e, com o 

desenvolvimento das relações capitalistas a Igreja cedeu paulatinamente aos interesses da 

nova classe.   

Conforme as argumentações de Laski (1973), o movimento da Reforma Protestante 

contribuiu de forma significativa para romper com a centralidade que a Igreja católica tinha 

em todos os espaços da vida na sociedade.  

Este movimento possibilitou que filosofia liberal e o sistema econômico capitalista se 

desenvolvessem, contestando a maneira como a Igreja católica estava organizada. Assim, uma 

das maiores contribuições do século XVI foi a “[...] destruição da autoridade eclesiástica na 

esfera econômica, surgindo [...] um Estado secular que procurou e conseguiu alicerçar sua 

missão numa base que substituiu a Igreja, como guardião do bem-estar social” (LASKI, 1973, 

p.43).  

Na nova concepção de mundo inserida pelo liberalismo, o Estado como 

autossuficiente substituiu as funções da igreja, passando a ser responsável pelo ordenamento 

da sociedade e estabelecer mecanismos políticos para assegurar os princípios liberais, e, a 

ideologia da Igreja deveria estar em conformidade com os interesses do Estado (LASKI, 

1973). Para o autor, nesse cenário de transformações sociais firma-se a primazia de que 

“quanto maior for a riqueza que burguesia possa alcançar, mais poderoso será o Estado [...]” 

(LASKI, 1973, p.59-60). 

  Algumas características essenciais do liberalismo são resumidas em uma passagem de 

Behring e Boschetti (2006, p. 61-62): 

 

a) Predomínio do individualismo. Os liberais consideram o indivíduo(e não a 

coletividade) como sujeito de direito, de modo que os direitos civis foram os 

primeiros a ser reconhecidos pelo Estado Liberal no século XVIII, pois a liberdade 



30 
 

de ir e vir, de adquirir e comercializar propriedade era um requisito fundamental 

para instituir a sociedade de classe. b) O bem-estar individual maximiza o bem estar 

coletivo. Para os liberais, cada indivíduo deve buscar o bem-estar para si e sua 

família por meio da venda de sua força de trabalho no mercado. Assim, não cabe ao 

Estado garantir bens e serviços públicos para todos. Nessa perspectiva, cada um, 

individualmente, deve garantir seu bem-estar, o que levaria todos os indivíduos a 

atingir uma situação de bem-estar. Tal princípio se funda em outro – a liberdade em 

detrimento da igualdade.c) Predomínio da liberdade e competitividade. A liberdade 

e a competitividade são entendidas como formas de autonomia do indivíduo para 

decidir o que é melhor para si e lutar por isso. Os liberais não reconhecem que a 

liberdade e a competitividade não asseguram igualdade de condições nem de 

oportunidades para todos. d) Naturalização da miséria. Os liberais vêem a miséria 

como natural e insolúvel, pois decorre da imperfectibilidade humana, ou seja, a 

miséria é compreendida como resultado da moral humana e não como resultado do 

acesso desigual a riqueza socialmente produzida.  

 

O liberalismo, enquanto um corpo de ideias necessárias para ajustar as necessidades da 

ordem capitalista na sociedade e justificar os novos hábitos postos pelas relações sociais 

emergentes, funda suas idéias nos princípios individualistas e na liberdade de mercado 

disseminando a centralidade da razão, derruindo os desígnios medievais. A força do 

liberalismo aspirava um modo de vida específico (capitalista), sendo fundamental para 

legitimar a posição de classe econômica e política dominante na sociedade. 

Ao mesmo tempo em que as transformações econômicas ocorriam, a burguesia 

mostrou-se revolucionária para consolidar seu domínio em escala mundial. Ao instituir a 

propriedade moderna, as revoluções burguesas foram essenciais para a consolidação do 

Estado Moderno, fato que se deu séculos depois do período em que se compreendeu a 

acumulação primitiva do capital.  

Segundo Soboul (1985), o Estado Moderno consolidou-se a partir das determinações 

históricas e das transformações sociais e materiais originadas da Revolução Francesa que 

eclodiu em 1789. No processo histórico que culminou na Revolução Francesa, a sociedade da 

França estava dividida em classes com papeis distintos: o clero e a nobreza, que promoviam a 

dominação sobre as classes menos abastadas, os camponeses e trabalhadores urbanos que 

dispunham apenas do trabalho a ser explorado e da burguesia que dispunha de capital, mas 

ansiava por poderes políticos e posição. 

Ainda no século XVIII o mundo moderno não havia se livrado totalmente das amarras 

feudais. Segundo Huberman (2011), o clero e a nobreza, que eram chamados respectivamente 

de Primeiro e Segundo Estado, eram as classes privilegiadas; o Terceiro estado era formado 

pelo povo que eram os burgueses, que dispunham de relativos privilégios, e pelo restante da 

população que era formada pelos trabalhadores braçais e os artesãos que sustentavam as 

extravagâncias do sistema corrupto dos Primeiros e Segundo Estados.  
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De acordo com Soboul (1981), o regime feudal que ainda vigorava no século XVIII 

foi marcado por uma forte reação senhorial que tornou o regime de servidão ainda mais 

pesado. As condições de vida dos trabalhadores braçais, principalmente daqueles das grandes 

cidades, se agravaram, pois, havia um desequilíbrio nos salários em relação ao custo de vida, 

como aponta Soboul (1981, p. 41): “o problema essencial da condição popular repousava no 

salário [...] As desigualdades da alta dos preços atingiam [...] as camadas da população 

segundo a constituição do seu orçamento”. Fatores estes que fomentavam nos trabalhadores o 

anseio de derrubar o Velho Regime. 

Os trabalhadores do campo também se uniram para acabar com os últimos resquícios 

do sistema feudal. Soboul (1981, p. 45) chama atenção para a grande importância da massa 

camponesa na história da Revolução Francesa, visto que “a Revolução não poderia ser bem-

sucedida, nem a burguesia orientá-la, se as massas camponesas permanecessem passivas”. 

 Para a burguesia a revolução era necessária por dois grandes motivos: o motivo 

político e o motivo econômico (SOBOUL, 1981). No âmbito político, a classe burguesa, 

visando adquirir poder a partir de 1770, ingressou na crítica a monarquia de direito e aderiu as 

reivindicações de igualdade civil e fiscal. No campo da economia, a burguesia sabia que “o 

desenvolvimento do capitalismo exigia a transformação do Estado. O dizimo, a servidão, os 

direitos feudais e a má repartição de impostos [...] prejudicavam a atividade econômica” 

(SOBOUL, 2016, p.59). 

 Diante dos fatores citados compreende-se que, as determinações econômicas e sociais 

do Antigo Regime não eram compatíveis com os interesses tanto de trabalhadores quanto dos 

burgueses, por isso, com o apoio dos trabalhadores, a classe burguesa provocou a Revolução 

Francesa pondo fim ao Feudalismo. 

Huberman (2011, p. 136) salienta ainda que, embora todos os membros do Terceiro 

Estado tivessem interesse na revolução, os trabalhadores foram os que mais lutaram, enquanto 

que a burguesia foi quem mais lucrou depois que a revolução acabou. A “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade” foi gritada por todos os sujeitos envolvidos, mas somente a 

burguesia que desfrutou desses novos princípios. 

 Concluídos estes apontamentos compreende-se que o Estado Moderno nasce sob o 

ordenamento do modo de produção capitalista, como instrumento necessário para legitimar a 

estrutura desigual e de interesses antagônicos entre as duas classes fundamentais da 

sociedade: burguesia e proletariado. No decorrer desse processo, a Revolução Francesa foi 

essencial para a concretização das idéias liberais tornando possível a classe burguesa 
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conquistar o poder político, instaurando o Estado Moderno voltado aos interesses e às 

exigências dessa classe. 

 Compreendendo que o Estado Moderno se molda de acordo com a dinâmica da 

sociedade capitalista, a discussão que apresentaremos a seguir trará argumentos para a 

compreensão dos desdobramentos sócio-históricos que precederam a crise estrutural do 

capital no âmbito das políticas compensatórias do Estado keynesiano. 

 

1.4 Estado Moderno sob influência keynesiana: os antecedentes da crise estrutural 

 

Vimos no item anterior o delineamento dos elementos essenciais do processo de formação 

do Estado moderno, no qual estiveram imbricadas as transformações econômicas e sociais 

impulsionadas a partir do século XV com o declínio da sociedade feudal, período demarcado 

pela “acumulação primitiva” do capital. Acrescido a isso, tratou de evidenciar o processo 

revolucionário operado pela Revolução Francesa, para consolidar o Estado Moderno. 

Considerando que para compreender o mundo atual é necessário debruçar-se sobre a 

realidade social que antecedeu a crise estrutural do capital eclodida na década de 1970, este 

item objetiva contextualizar o momento histórico o qual, através do fordismo e do Estado sob 

influência keynesiana, possibilitou uma significativa expansão da acumulação do sistema do 

capital.  

Como vimos em Engels (apud SILVA, E, 2016), o Estado, enquanto instituição 

socialmente construída, objetiva atender os interesses da classe economicamente dominante, 

de modo a exercer seu poder político para administrar os antagonismos gerados na sociedade 

estruturada em classes.  

Ao defender a liberdade e os princípios democráticos, a ideologia liberal foi 

fundamental para firmar o Estado Moderno. O liberalismo econômico buscou fundamentação 

no conceito de liberdade, entendida como a livre procura dos interesses individuais e no 

direito à propriedade privada dos bens de produção. O Estado moderno foi o responsável pelo 

rompimento com os costumes e tradições feudais e pelo crescimento e desenvolvimento das 

forças produtivas nos moldes capitalistas. 

Dessa forma, cada indivíduo deveria ter liberdade para montar uma empresa capitalista 

ou vender sua força de trabalho em troca de um determinado salário, “obedecendo à lei da 

oferta e da procura”2. Na concepção liberal, o mercado consiste no conjunto das relações 

                                                             
2 Também conhecida como a lei de Say, teoriza uma explicação sobre o funcionamento do mercado e defende 

que a oferta cria sua própria demanda, ou seja, todos os rendimentos (salários e lucros) são canalizados para a 
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sociais efetivadas através da troca de mercadorias, o que possibilitaria a produção do bem 

comum. Sobre esse aspecto Behring e Boschetti (2007 p.56-57)apontam que  

 

o predomínio do mercado como supremo regulador das relações sociais, contudo, só 

pode se realizar na condição de uma suposta ausência de intervenção estatal. O papel 

do Estado, uma espécie de mal necessário na perspectiva do liberalismo, resume-se a 

fornecer a base legal com a qual o mercado pode melhor maximizar os “benefícios 

aos homens”. Adam Smith criticou duramente o “Estado intervencionista e o Estado 

mercantilista” mansão defendeu sua extinção. Ao contrário, reafirmava a 

necessidade da existência de um corpo de leis e a ação do Estado que garantisse 

maior liberdade ao mercado livre. 

 

Nesse entendimento, na concepção do liberalismo, o Estado era necessário desde que 

sua funcionalidade fosse a serviço e sob o domínio do capital, cabia a ele proteger o direito à 

vida, à liberdade e os direitos de segurança e propriedade. 

 As ideias liberais se intensificaram no período entre os séculos XIX e nas primeiras 

décadas do XX3. A lógica do mercado excluía inúmeros indivíduos do processo produtivo, 

surgindo um cenário com uma massa de desempregados, ampliação da pobreza, acentuação 

das desigualdades e tensões sociais. Esse processo de exclusão possibilitou demonstrar que a 

liberdade de mercado se direcionava apenas para os detentores dos meios de trabalho, o que 

favoreceu com o enfraquecimento das bases de sustentação do liberalismo clássico. 

Behring e Boschetti (2007, p. 67-68) destacam dois processos político-econômicos que 

contribuíram para esse fato: “[...] o crescimento do movimento operário, que passou a ocupar 

espaços políticos e sociais importantes [...]” e, a concentração e monopolização do capital, de 

modo que “[...] a criação de empresas passou a depender de um grande volume de 

investimentos [...] numa verdadeira fusão entre o capital bancário e o industrial, que dá 

origem ao capital financeiro”. 

Além desses dois movimentos, as autoras apontam que a crise de 19294 significou um 

“divisor de águas” para o enfraquecimento dos pressupostos liberais, ao possibilitar o 

reconhecimento dos limites do mercado e seus supostos movimentos naturais. 

                                                                                                                                                                                              
compra de mercadorias e serviços, assim, garantindo o equilíbrio entre oferta e procura (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007). 
3De acordo com Netto e Braz (2012, p.191) na segunda década do século XIX a essência do capitalismo 

direcionada à concentração e centralização possibilitou a criação dos monopólios e “[...] entre fins do século XIX 

e os primeiros anos do século XX, o grande capital [...] se constituía como a coluna vertebral da economia 

capitalista, articulando formas especificas de controle das atividades econômicas”. O estágio imperialista do 

capitalismo, iniciado no final do século XIX e se prolonga até os dias atuais, tem em sua centralidade os capitais 

monopolistas industriais e os bancos constituindo-se o capital financeiro. 
4Segundo Behring e Boschetti (2007, p. 68), a crise de 1929, também conhecida como “A Grande Depressão” foi 

a maior crise econômica mundial que o capitalismo vivenciou, “[...] reduzindo o comércio mundial a um terço do 

que era antes”. 



34 
 

 Conforme os apontamentos de Behring e Boschetti (2007), diante de um contexto de 

crise surgiram contestações por parte da classe burguesa, emergindo uma vertente no âmbito 

da doutrina liberal que defende um Estado economicamente mais ativo5 com a finalidade de 

controlar a crise econômica que se instaurou. Essa vertente se expressou na “Revolução 

Keynesiana”, apoiada nas proposições de Keynes para o enfrentamento da crise. As ideias de 

Keynes 

 

[...] estavam sintonizadas com a experiência do New Deal americano, e inspiravam 

especialmente as saídas europeias da crise, sendo que ambas têm um ponto em 

comum: a sustentação pública de um conjunto de medidas anticrise ou anticíclicas, 

tendo em vista amortecer as crises cíclicas de superprodução, superacumulação e 

subconsumo, ensejadas a partir da lógica do capital (BEHRING; BOSCHETTI, 

2007, p.71). 

 

As autoras ainda destacam que 

 

o liberalismo heterodoxo de Keynes e seus seguidores é a expressão intelectual 

sistemática das propostas de saída da profunda crise cujo ápice foram os anos 1929-

1932, o que se combinou às mudanças intensas no mundo da produção, por meio do 

fordismo que também se generalizou no pós-guerra, com novos produtos e processos 

de produção, e também por meio da indústria bélica, no contexto da Guerra Fria 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.83). 

 

As propostas apresentadas por Keynes para superar a crise e reativar a produção, 

estavam fundamentadas na defesa de uma maior intervenção do Estado na economia “[...] e 

rompia parcialmente com os princípios do liberalismo” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, 

p.83).6 Keynes buscava uma 

 

[...] saída capitalistas para a crise do próprio capitalismo. O Estado, com o 

keynesianismo, tornou-se produtor e regulador, o que não significava o abandono do 

capitalismo ou a defesa da socialização dos meios de produção. Keynes defendeu a 

liberdade individual e a economia de mercado, mas dentro de uma lógica que rompia 

com a dogmática liberdade conservadora da época (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, 

p.84). 

 

Keynes foi um liberal opositor de algumas ideias liberais, pois considerava que alguns 

pressupostos do liberalismo ortodoxo não explicavam os acontecimentos da crise de 1929. 

Suas argumentações acerca do nível de desemprego no contexto da depressão divergiam dos 

                                                             
5É importante registrar que “[...] o Estado burguês sempre interveio na dinâmica econômica, garantindo as 

condições externas para a produção e acumulação capitalista [...] mas a crise de 1929 revelou que novas 

modalidades interventivas tornavam-se necessárias: fazia-se imperativa uma intervenção que envolvesse as 

condições gerais da produção e da acumulação” (NETTO; BRAZ, 2012, p.205). 
6 O esforço intelectual em compreender os fundamentos da crise de 1929 está empreendido na mais importante 

obra de John Maynard Keynes, “A teoria geral do emprego, do juro e da moeda”, publicada em 1936. 
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liberais clássicos, além disso Keynes fazia questionamentos à Lei dos Mercados, “[...] 

segundo a qual a oferta cria sua própria demanda, impossibilitando uma crise geral de 

superprodução, e, nesse sentido, colocava em questão o conceito de equilíbrio econômico, 

pelo qual a economia capitalista é auto-regulável” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.84). 

O trecho a seguir explicita a funcionalidade do Estado, segundo a concepção de 

Keynes: “[...] cabe ao Estado, a partir de sua visão de conjunto, o papel de restabelecer o 

equilíbrio econômico, por meio de uma política fiscal, creditícia e de gastos, realizando 

investimentos ou inversões reais que atuem nos períodos de depressão como estímulo à 

economia” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.85).  

Para a política keynesiana, a intervenção do Estado possibilitaria amortecer a crise 

através de alguns mecanismos, quais sejam: 

 

[...] a planificação indicativa da economia, na perspectiva de evitar os riscos das 

amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação capital/trabalho através da 

política salarial e do “controle de preços”; a distribuição de subsídios; a política 

fiscal; a oferta de créditos combinados a uma política de juros; e as políticas sociais. 

[...] Tal intervenção estatal para fugir da armadilha recessiva provocada pelas 

decisões dos agentes econômicos individuais, com destaque para o empresariado, 

tinha em perspectiva um programa fundado em dois pilares: pleno emprego e maior 

igualdade social [...] (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.86). 

 

Nessa lógica, na política proposta por Keynes o Estado passaria a desempenhar um 

papel mais ativo na economia, como elemento de regulação entre capital e trabalho e como 

agente fiscal. Ao utilizar a tributação (o fundo público) o Estado faria investimentos no 

mercado produtivo, de modo a promover o pleno emprego através da produção privada e dos 

serviços públicos assegurando, minimamente, as demandas sociais, por meio das políticas 

sociais. 

As ações do Estado inspiradas nessas ideias de Keynes para combater a crise, aliadas 

com as práticas do fordismo7e os acordos de trabalho reativaram a produção e impulsionaram 

a economia, inaugurando para o capital um período chamado de as três décadas gloriosa, 

também chamados “anos dourados do capitalismo”, período que data entre os anos de 1950 a 

1970.  

De acordo com Netto e Braz (2012, p. 208), “foram quase trinta anos em que o sistema 

apresentou resultados econômicos nunca vistos e que não se repetiram mais [...]”. Apesar de 

                                                             
7O fordismo foi implementado por Henry Ford nas primeiras décadas do século XX na linha mecânica de 

montagem de sua fábrica de automóveis. Esse modelo de produçãomaximiza o aumento da produtividade por 

meio da decomposição dos processos de trabalho com o intuito de controlar o tempo. Isso aliado a um conjunto 

de estratégias de gestão e controle dos trabalhadores. 
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ter vivido crises cíclicas nesse período, o capital conseguiu diminuir o impacto dessas crises, 

isso porque a intervenção estatal inspirada nas ideias de Keynes possibilitou à economia taxas 

de crescimento expressivas (NETTO; BRAZ, 2012).  

Neste período, o keynesianismo e o fordismo formaram um pacto com vistas a 

fomentar a produção bem como o consumo do que era produzido, mantendo assim o 

crescimento econômico. Sobre o pacto keynesianismo-fordismo, Behring e Boscheti(2007, p. 

86) argumentam que:  

 

Ao keynesianismo agregou-se o pacto fordistas –da produção em massa para o 

consumo em massa e de acordos coletivos com os trabalhadores do setor 

monopolista em torno dos ganhos de produtividade do trabalho. O fordismo, então, 

foi bem mais que uma mudança técnica, com a introdução da linha de montagem e 

da eletricidade: foi também uma forma de regulação das relações sociais, em 

condições políticas determinadas. (BEHRING; BOSCHETI, 2007, p.86). 

  

Apesar de o fordismo ter implementado sua lógica de produção já em 1914, foi 

somente no segundo pós-guerra que os métodos de Henry Ford foram efetivamente adotados. 

 

O que havia de novo em Ford era sua perspectiva de combinar a produção em massa 

com o consumo de massa, o que propunha um novo sistema de reprodução da força 

de trabalho, bem como ‘‘uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma 

nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade 

democrática, racionalizada modernista e populista’’ (HARVEY, 1993, p.121 apud 

BEHRING E BOSCHETTI, E 2007, p.87) 

  

Esse modelo de produção baseado no pleno emprego e no acesso ao consumo aliado às 

inovações tecnológicas características do período pós Segunda Guerra Mundial possibilitaram 

a classe trabalhadora pela primeira vez o acesso a bens e serviços, conforme apontam Behring 

e Boschetti (2007, p. 88): 

 

É quando haverá um boom de produção de bens de consumo duráveis –além dos 

carros, as geladeiras, televisores, rádios e outros –combinado à urbanização e 

suburbanização nas cidades o que se relaciona claramente à expansão da indústria 

automobilística, carro chefe daquele período. 

 

As referidas autoras salientam que neste momento o keynesianismo aliado ao fordismo 

constituíram os pilares de uma grande expansão da acumulação do capital no pós-1945, com 

grandes ganhos para o capital, mas com um aparente favorecimento à classe trabalhadora com 

a elevação do padrão de vida dos trabalhadores. 

Entretanto, não era apenas na área econômica que a classe trabalhadora viu a sua 

condição modificada. A mudança nas relações de trabalho e consumo demandaram que o 
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movimento operário abrisse mão de suas lutas mais radicais em prol da conquista de direitos 

via políticas sociais. Observa-se que: 

 

Houve naquele momento, uma melhoria efetiva das condições de vida dos 

trabalhadores fora da fábrica, com acessos ao consumo e ao lazer que não existiam 

no período interior, bem como uma sensação de estabilidade no emprego, em 

contexto de pleno emprego keynesiano, diluindo a radicalidade das lutas e levando a 

crer na possibilidade de combinar a acumulação a certos níveis de igualdade 

(BEHRING; BOSCHETI, 2007, p.89). 

  

Essa combinação de pleno emprego e acesso ao consumo aliada ao acesso às políticas 

sociais dava a impressão de uma melhoria substancial na condição de vida dos trabalhadores. 

Havia quem dissesse que naquele momento a classe trabalhadora “tinha chegado ao paraíso”8. 

 Porém, as concessões da burguesia à classe trabalhadora não representaram o paraíso 

para a classe explorada. O estudo de Lessa (2013) demonstra com riqueza de detalhes os 

equívocos em torno das definições atribuídas ao Estado de Bem-Estar Social, conceituado por 

muitos teóricos enquanto instituição social ampliado para atender as demandas dos 

trabalhadores, limitado às três décadas gloriosas. Como já sinalizado, a função do Estado 

sempre foi essencial em momentos distintos da história do capitalismo, com a crise de 1929 

suas ações se mostram mais ativas no processo de reprodução social. 

Nesse contexto, o Estado ao ampliar sua intervenção nas áreas sociais oferecendo 

serviços de saúde, educação e previdência aos trabalhadores, aparentemente, indicava o 

alcance de dias melhores para a classe produtora da riqueza social.  

Behring e Boschetti (2007) ressaltam que os ganhos da classe trabalhadora registrados 

no período dos ‘‘anos gloriosos do capital’’ são inexistentes em épocas precedentes, 

marcando o surgimento do Estado de Bem-EstarSocial. Segundo as autoras, foi do contexto 

sócio-histórico de determinações e possibilidades político-econômicas favoráveis que 

marcaram “os anos dourados” que resultou o chamado Welfare State, mais precisamente na 

Inglaterra em 1942, e com a influência do plano Beveridge9 constituído de três pilares: saúde, 

educação e seguros e baseado nos seguintes princípios: 

 

                                                             
8A sensação de ter metaforicamente chegado ao paraíso pela nova realidade de consumo e auxílios por parte do 

Estado, característicos do Estado de Providência enfraqueceu no proletariado a capacidade de pensar 

criticamente sobre o contexto ao qual estava inserido, de total subordinação à burguesia. O filme italiano 

“Aclasse operária vai ao paraíso’’ de 1972, faz uma crítica a este cenário, típico do WelfareState. 
9Elaborado pelo economista e reformista britânico Willian Henry Beveridgecom vistas a livrar o homem de 

possíveis necessidades. O plano Beveridgefez uma fusão de medidas já existente na Inglaterra. Ampliou e 

consolidou vários planos de seguro social, padronizou benefícios, e incluiu novos benefícios como salário 

família, seguro desemprego, entre outros. (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.95) 
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[...] 1)Responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, 

por meio de um conjunto de ação em três direções: regulação da economia de 

mercado afim de manter elevado nível de emprego; prestação publica de serviços 

sociais universais como educação, segurança social,   assistência médica e habitação; 

e um conjunto de serviços sociais pessoais; 2)universalidade dos serviços sociais ; e 

3) implantação de uma “ rede de segurança” de serviços e assistência 

social(MISHRA, 1995, p.113 apud BEHRING E BOSCHETI, E 2007 p.94). 

 

É importante ressaltar que segundo as autoras, o Welfare State é característico de um 

contexto histórico bastante específico, ele só pôde existir a partir do Estado-Providência da 

Inglaterra e, por isso, nem todos os investimentos em política social da história podem ser 

designados como tal. 

 

A ‘‘política social’’ parece-me, é um conceito genérico, enquanto o Estado-

providência tem uma conotação histórica (pós-guerra) e normativa ‘institucional’ 

bastante específica, que não podemos ignorar.(MISHRA, 1995, p.113 apud 

BEHRING;BOSCHETI, 2007 p.94). 

  

Porém, todo este cenário positivo em alguns aspectos para a classe trabalhadora teve 

um fim. Com o enfraquecimento econômico característico do final dos ‘‘anos gloriosos do 

capital’’ no final dos anos de 1960, o Estado teve uma grande dificuldade de harmonizar os 

gastos com o Estado e Previdência com os investimentos no crescimento da economia 

capitalista. Logo, os investimentos em políticas sociais por parte do Estado foram 

culpabilizados pela crise fiscal, como ressaltam Behring e Boscheti (2007, p.103: 

 

As elites político-econômicas, então, começaram a questionar e a responsabilizar 

pela crise a atuação agigantada do Estado mediador civilizador, especialmente 

aqueles setores que não revertiam diretamente em favor dos seus interesses. E aí se 

concluíam as políticas sociais.  

  

Lessa (2013) aponta que os estudiosos que definem o Estado de Bem-Estar Social pela 

adoção de política públicas no período pós Segunda Guerra, argumentam que “[...] no 

capitalismo contemporâneo teria ocorrido uma ruptura histórica: o Estado de Bem-Estar seria 

a expressão da luta dos trabalhadores e teria adquirido tal autonomia em face do capital, que 

poderia representar os trabalhadores contra o capitalismo” (LESSA, 2013, p.120). 

Nessas condições, tendo o Estado “a favor dos interesses dos trabalhadores”, este 

deixaria de ser o complexo social a serviço da burguesia e se transformaria em um Estado 

capaz de conciliar os interesses das duas classes fundamentais da sociedade burguesa. Lessa 

(2013) pondera que a expansão das políticas sociais, nos “trinta anos dourados” significou a 
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continuidade do papel desempenhado pelos trabalhadores na reprodução da base material do 

sistema do capital, e  

 

defender o "Estado de Bem-Estar” como uma vitória dos trabalhadores e um avanço 

para uma sociedade mais justa requer uma "forma de loucura" análoga. Deve-se 

esquecer a história e, mais ainda, substituí-la por fantasias e conceitos que servem 

para justificar, a posteriori, os axiomas tomados como pressupostos. O mito de que 

entre o Estado absolutista do século 18 e o "Estado totalitário" do século 20 se 

ergueu o Estado democrático, que teria no Estado de Bem-Estar seu marco decisivo 

(Lefort, 1987; Chauí, 1987:11), não passa de uma destas "formas de loucura". 

Imaginar um Estado que "desmercadoriza" a reprodução social por aplicar políticas 

keynesianas é outra destas "formas de loucura"; também não tem nenhuma 

justificativa racional ignorar que a principal e mais importante das políticas públicas 

nos "30 anos dourados" foram os enormes investimentos no complexo industrial-

militar, principal responsável pelo aquecimento da economia, pela geração de 

empregos; impulsionador direto e indireto do desenvolvimento tecnológico, 

científico, das universidades etc. Não faz o menor sentido postular que houve uma 

distribuição de renda e de poder nas sociedades que conheceram o Estado de Bem-

Estar, pois os dados mais consistentes indicam precisamente o oposto (LESSA, 

2013, p.121-122). 

 

De acordo com Netto e Braz (2012), a idealização da dinâmica capitalista 

característica dos ‘‘anos dourados’’ que anunciava um capitalismo sem contradições chegava 

ao fim. Neste contexto, ressalta-se que, apesar de ter sido vendida como uma fase gloriosa do 

capital em que não existiu crise as ‘‘três décadas gloriosas’’ na verdade era uma: onda longa 

expansiva econômica ‘‘[...] onde os períodos cíclicos de prosperidade [são] mais longos e 

intensos, e mais curtas as e mais superficiais as crises cíclicas’’ (MANDEL, 1982, p.85 apud 

NETTO E BRAZ, 2012 p.225) 

De acordo com Netto e Braz (2012), esgotada essa onda longa expansiva, a ilusão do 

capitalismo democrático que promoveu certos benefícios à classe trabalhadora chegava ao 

fim. Ou seja, “A onda longa expansiva é substituída por uma onda longa recessiva: a partir 

daí até os anos atuais, inverte-se o diagrama da dinâmica capitalista: agora as crises voltam a 

ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas”. (NETTO; BRAZ, 2012, p.226). 

 Os referidos autores salientam que diante deste contexto de alteração na dinâmica de 

acumulação e crescimento, o capital implementou um conjunto de respostas que se articulam 

sobre o tripé formado pela reestruturação produtiva e financeirização do capital além da 

retomada das ideias liberais, representada pelo neoliberalismo. 

Compreender as categorias acima expostas é imperativo para entendermos a 

importância do papel exercido pelo fundo público no âmbito do sistema capitalista e como os 

mecanismos para sua apropriação favorecem as necessidades de acumulação e reprodução 

social do capital. 
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No início deste capítulo aludimos sobre a concepção de Estado empreendida neste 

estudo, a luz da perspectiva da Teoria Social de Marx, afirmamos que o Estado é produto da 

sociedade de classes inconciliáveis em seus interesses fundamentais, e, vem atender as 

necessidades políticas da classe economicamente dominante. Buscamos condensar o processo 

de surgimento do Estado Moderno, enquanto instância de controle e legitimação política da 

classe burguesa, elucidando os acontecimentos históricos que contribuíram para a sua 

consolidação.  

  Este percurso histórico foi necessário para o seguinte entendimento: De acordo com 

Salvador (2010) o fundo público é o espaço de permanentes disputas entre as classes sociais.  

Sendo o Estado, historicamente, o instrumento social que visa assegurar os interesses da 

classe economicamente dominante, e, partindo do suposto de que para manter a administração 

pública (especificadamente as instituições de caráter coercitivo) o Estado necessita de um 

sistema de arrecadação de recursos financeiros (contribuições advindas dos trabalhadores e 

capitalistas) para executar suas atribuições, os recursos públicos que o Estado Moderno dispõe 

tendem a priorizar majoritariamente a garantia da reprodução social (legislação sobre o 

trabalho assalariado, investimentos em infraestrutura, etc.) e acumulação do capital.   

Como demonstramos no decorrer do capítulo no exercício de sua função repressora, o 

Estado, através do seu aparato jurídico-legal, assegurou as condições que possibilitaram o 

crescimento da riqueza individual. Deste modo, destacamos: “a formação do capitalismo seria 

impensável sem a utilização de recursos públicos, que, muitas vezes, funcionam como uma 

‘acumulação primitiva’ (SALVADOR, 2010, p.79). 

  Os recursos públicos participaram do processo de constituição do capitalismo, 

entretanto, ganha centralidade no contexto keynesiano (o Estado assume diferentes formas da 

história do capitalismo). No período keynesiano o Estado tornou-se mais ativo no processo de 

acumulação do capital e assumiu uma destacada função de regulação, originando o Estado de 

Bem-Estar Social nos pais centrais. 

O fundo público, enquanto totalidade de recursos que o Estado dispõe para executar 

suas despesas, na conformação do Estado de Bem-Estar Social exerceu um papel essencial 

para assegurar a manutenção do sistema do capital tanto na esfera da acumulação quanto na 

reprodução social.  

O período keynesiano/fordista necessitou de um Estado para garantir as condições 

gerais para a produção e acumulação capitalista por meio de funções econômicas diretas e 

indiretas. Nesse sentido Netto e Braz (2012, p.216) apontam:  
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O Estado passou a se inserir como empresário nos setores básicos não-rentáveis 

(especialmente os que fornecem aos monopólios, a baixo custo, insumos e matérias-

primas fundamentais), a assumir o controle de empresas capitalistas em dificuldades, 

a oferecer subsídios diretos aos monopólios e a lhes assegurar expressamente taxas 

de lucro. Suas funções indiretas, além das encomendas/compras aos monopólios, 

residem nos subsídios mascarados (a renúncia fiscal), nos maciços investimentos em 

meios de transporte e infraestrutura, nos gastos com investigação e pesquisa; mas 

residem, sobretudo, no plano estratégico: aqui, através de planos e projetos de médio 

prazo, o Estado sinaliza a direção do desenvolvimento, indicando aos monopólios 

áreas de investimento com retorno garantido no futuro.    

 

Outro aspecto fundamental a ser considerado sobre a função do Estado no período 

keynesiano é o seu papel em face da força de trabalho, através da ampliação das políticas 

sociais (garantias de serviços de saúde, previdência social, educação, entre outros) a 

intervenção estatal desobriga o capital de garantir condições para preservar a força de 

trabalho, haja vista que os serviços públicos são financiados pelos tributos pagos pelos 

trabalhadores. O Estado keynesiano assumiu as funções no sentido de desenvolver a 

infraestrutura necessária para a produção em massa e as condições para viabilizar o consumo 

em massa. 

Além disso, a ampliação das políticas sociais possibilitou o aumento do consumo entre 

os trabalhadores garantindo dessa forma as condições de circulação de mercadorias, 

consequentemente gerando lucros, assim como os recursos públicos funcionam também como 

um importante financiador de políticas anticíclicas nos períodos de recessão econômica.  

Veremos a seguir, o contexto da crise estrutural do capital e a relação de complemento 

com o Estado, ou melhor, do fundo público, com a finalidade de sumariar os traços 

elementares para a compreensão do processo de flexibilização do fundo público na cena 

contemporânea.  
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CAPÍTULO 2 - A FUNÇÃO DO ESTADO MODERNO NO SISTEMA 

SOCIOMETABÓLICO DO CAPITAL E A CRISE ESTRTURAL DO CAPITAL 

 

Partindo das argumentações apresentadas por Mészáros (2011), o processo histórico 

de constituição do sistema do capital demonstrou sua capacidade de superar os limites que se 

impunham ao seu desenvolvimento. Entre esses limites observa-se o movimento de 

dissolução do sistema de produção feudal, onde a essência expansiva do capitalismo 

conseguiu superar e estabelecer novas relações econômicas e sociais na sociedade se tornando 

o sistema dominante. Mészáros (2011, p. 102- 103, grifos originais) afirma que: 

  

ao se livrar das restrições subjetivas e objetivas da autossuficiência, o capital se 

transforma no mais dinâmico e mais competente extrator de trabalho excedente em 

toda a história. Além do mais, as restrições subjetivas e objetivas da autossuficiência 

são eliminadas de uma forma inteiramente reificada, com todas as mistificações 

inerentes à noção de “trabalho livre contratual”. Ao contrário da escravidão e da 

servidão, esta noção aparentemente absorve o capital do peso da dominação forçada, 

já que a “escravidão assalariada” é internalizada pelos sujeitos trabalhadores e não 

tem de ser imposta e constantemente reimposta externamente a eles sob a forma da 

dominação política, a não ser em situação de grave crise. Assim, como sistema de 

controle metabólico, o capital se torna o mais eficiente e flexível mecanismo de 

extração do trabalho excedente. 

 

O capital se transformou em um sistema totalizador de extração da mais valia, no 

entanto, esse nível de desenvolvimento significou uma “perda de controle sobre os processos 

de tomada de decisão” (MÉSZÁROS, 2011, p.97). Ou seja, nem o capitalista, nem o 

trabalhador podem intervir nas ações controladoras do sistema, pelo contrário tem que se 

submeter aos seus imperativos de reprodução, entretanto, isso não significa que o Estado, 

enquanto complexo com funcionalidade em “assegurar a produtividade do sistema” 

(MÉSZÁROS, 2011, p.106), seja ineliminável da sociedade.  

Dessa maneira, diante de uma “ausência de unidade” (MÉSZÁROS, 2011, p.105) no 

âmbito das estruturas do sistema do capital e a impossibilidade de controle por parte dos 

indivíduos particulares, Mészáros (2011, p. 106) situa a emergência do Estado moderno 

complementando-o na forma de uma “estrutura totalizadora de comando político do capital”. 

Destaca ainda que “a formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para assegurar e 

proteger permanentemente a produtividade do sistema” (MÉSZÁROS, 201, p.106).   

Neste aspecto aponta que, enquanto “estrutura totalizadora de comando político”, o 

Estado Moderno “constitui a única estrutura corretiva compatível com os parâmetros 

estruturais do capital como modo de controle sociometabólico”, entretanto sua função vai 
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“[...] até onde a necessária ação corretiva puder se ajustar aos últimos limites 

sociometabólicos do capital” (MÉSZÁROS, 2011, p.107). 

Considerando que o Estado em sua modalidade moderna “[...] se afirma como pré-

requisito indispensável para o funcionamento permanente do sistema do capital [...]” 

(MÉSZÁROS, 2011, p.109), compreende-lo requer evidenciar suas características particulares 

(Cf. capítulo 1), haja vista a relação dialética de “co-determinação” e “co-existência” entre 

Estado moderno e capital, ou seja, a existência de um é impensável sem a existência do outro, 

todavia ressalta-se que “[...] o capital é seu próprio sistema de comando, de que é parte 

integrante a dimensão política, ainda que de modo algum parte subordinada” (MÉSZÁROS, 

2011, p.124). 

A tese do filósofo marxista István Mészáros, empreendida na intensa obra “Para Além 

do Capital”, é fundamental para entender o sistema do capital e seus elementos constitutivos 

(Estado, Capital e Trabalho). Nesta obra Mészáros (2011) busca compreender a sociabilidade 

contemporânea e sua lógica de funcionamento, tendo a crise estrutural da ordem 

sociometabólica do capital centralidade em suas argumentações. Partindo do pensamento e do 

método de Marx, Mészáros (2011) defende o projeto socialista e tece reflexões críticas acerca 

da necessidade de romper com a dinâmica capitalista de produção de riquezas, onde aqueles 

que a produzem não a usufruem igualmente.  

No capítulo anterior, buscou-se enfatizar o processo de formação do Estado Moderno, 

no qual a doutrina liberal e as revoluções burguesas contribuíram para sua consolidação, bem 

como se condensou o debate acerca dos elementos que envolveram o contexto 

socioeconômico que antecedeu a crise estrutural do capital, especificamente o período dos 

“anos dourados”, no qual exigiu um Estado interventor para garantir as condições externas da 

produção e acumulação capitalista. Assim, coube ao Estado intervir na relação entre capital e 

trabalho por meio da política salarial, política fiscal, políticas sociais, entre outros 

mecanismos, que possibilitariam amortecer a crise e elevar as taxas de lucros, isto é, a 

acumulação de mais valia. 

Adquirir um conhecimento adequado acerca da crise estrutural do capital é 

fundamental para que se possa compreender que, o cenário de desigualdades sociais que a 

humanidade enfrenta, diante do avanço das forças produtivas, não decorre de uma 

processualidade natural da existência humana, nem de fatores como os excessivos gastos do 

Estado com as áreas sociais, como insistem em apontar os neoliberais.  

Entende-se que a crise é própria do sistema capitalista que ocasiona dificuldades à sua 

lógica expansiva e acumulativa. Neste item, busca-se elucidar os principais traços da crise 
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estrutural do capital e a ação do Estado Moderno neste contexto, haja vista que Estado na 

modalidade moderna se apresenta como a forma compatível com o sistema do capital, 

complementando-o ao legitimar as estratégias de dominação e a exploração da força de 

trabalho operando de acordo com as demandas de expansão do capital. 

 

2.1 A função do Estado Moderno no contexto da crise estrutural capitalista segundo a 

perspectiva meszariana 

 

Com o esgotamento do período expansivo viabilizado pelas medidas econômicas 

keynesianas, associadas ao modelo fordista de produção e aos acordos com a classe 

trabalhadora, vivenciadas nos países centrais, a partir da década de 1970, a autoexpansão 

produtiva do capital entra em profundo recesso, culminado na crise estrutural da ordem 

sociometabólica do capital, na qual o sistema se defronta com seus limites absolutos 

(MÉSZÁROS, 2011). 

Diferente dos períodos anteriores, onde as contradições estruturais do sistema tiveram 

possibilidades de serem deslocadas, a partir da década de 1970, o desenvolvimento da 

reprodução do capital teria atingido “[...] seus limites intrínsecos ou absolutos, que não podem 

ser transcendidos sem que o modo de controle prevalecente mude para um modo 

qualitativamente diferente” (MÉSZÁROS, 2011, p.216). 

Chegado ao fim da ascensão histórica do capital, suas contradições revelam-se de 

forma acentuada e seu processo de “expansão desimpedida” encontra barreiras significativas, 

conforme apresenta Mészáros (2011, p.946): 

 

A “hora da verdade” só chega quando a necessidade de expansão encontra 

obstáculos significativos, como os que experimentamos em nossa época. O fato de 

que, em tais circunstâncias, as dificuldades de expansão lucrativa do capital 

assumam a forma de escassez especulativa e movimentos aventureiros do capital, 

negando de forma mais cruel a satisfação das necessidades elementares de 

incontáveis milhões de pessoas, apenas sublinha que o capital é, nas palavras de 

Marx, a “contradição viva”. 

 

A razão de ser do sistema do capital é a “extração máxima do trabalho excedente dos 

produtores [...]”e sua determinação mais profunda baseia-se na “[...] expansão e movido pela 

acumulação” (MÉSZÁROS, 2011, p. 99- 100).O autor destaca que o sistema do capital é 

passível de crises cíclicas inerentes ao seu desenvolvimento revelando certa “normalidade” 

destas crises, e afirma que“[...] crises de intensidade e duração variadas são o modo natural de 
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existência do capital: são maneiras de progredir para além de suas barreiras imediatas de 

dominação” (MÉSZÁROS, 2011, p. 795). 

As crises cíclicas, apesar das graves consequências, ativam somente seus limites 

relativos, que segundo Mészáros (2011, p. 175): 

 

[...] são os que podem ser superados, quando se expande progressivamente a 

margem e a eficiência produtiva [...] da ação econômica, minimizando, por 

algum tempo, os efeitos danosos que surgem e podem ser contidos pela 

estrutura causal fundamental do capital. 

 

Tais limites “redefine e estende” o processo de expansão do capital, através dos quais 

consegue seguir sob diferentes circunstâncias para “[...] manter o mais alto grau possível de 

extração do trabalho excedente” (MÉSZÁROS, 2011, p.103). 

O sistema do capital não existe e não existirá sem crises, pois elas são funcionais para 

o sistema, porém, devido a sua essência, são nocivas para os trabalhadores.  

O conceito de crise estrutural refere-se a uma condição que: 

 

[...] afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações com suas partes 

constituintes ou sub complexos, como também a outros complexos aos quais é 

articulada e [...] põe em questão a própria existência do complexo global envolvido, 

postulando sua transcendência e sua substituição por algum complexo alternativo 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 796-797). 

 

A crise atual que assola a sociedade capitalista é caracterizada fundamentalmente 

como uma crise estrutural e se manifesta em quatro aspectos principais, que a revela como 

uma novidade histórica: 

 

(1) Seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por 

exemplo, financeira ou comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de 

produção, aplicando-se a este e não aquele tipo de trabalho, com sua gama 

específica de habilidades e graus de produtividade etc.);  

(2) Seu alcance é verdadeiramente global (no sentido mais literal e ameaçador do 

termo), em lugar de limitado a um conjunto particular de países (como foram 

todas as principais crises do passado);  

(3) Sua escala de tempo é extensa, continua se preferir, permanente, em lugar de 

limitada ou cíclica, como foram todas as crises anteriores do capital; 

(4) Em contraste com as erupções e os colapsos mais espetaculares e dramáticos do 

passado, seu modo de se desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde 

que acrescentemos a ressalva de que nem sequer as convulsões mais veementes 

ou violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao futuro: a saber, quando 

a complexa maquinaria agora ativamente empenhada na “administração da 

crise” e no “deslocamento mais ou menos temporário” das crescentes 

contradições perder sua energia (MÉSZÁROS,2011,p. 795-796, grifos 

originais). 
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Na atual fase histórica vive-se uma crise sem precedentes na história, por ser 

permanente e universal, crise que abrangetodas as dimensões da esfera social, crise que 

extrapola a área econômicae  

 

[...] reverbera ruidosamente em todo o espectro das instituições políticas. Nas 

condições socioeconômicas crescentemente instáveis, são necessárias novas 

“garantias políticas”, muito mais poderosas, garantias que não podem ser oferecidas 

pelo Estado capitalista tal como se apresenta hoje. Assim, o desaparecimento 

ignominioso do Estado do bem-estar social expressa claramente a aceitação do fato 

de que a crise estrutural de todas as instituições políticas já vem fermentando sob a 

crosta da “política de consenso” há bem mais de duas décadas. O que precisa ser 

acentuado aqui é que as contradições subjacentes de modo algum se dissipam na 

crise das instituições políticas; ao contrário, afetam toda a sociedade de um modo 

nunca antes experimentado. Realmente, a crise estrutural do capital se revela como 

uma verdadeira crise de dominação em geral. 

 

Além disso, a crise estrutural também afeta as instituições que contribuem para a 

reprodução do sistema de valores do capital, tais como a família, a Igreja e as instituições de 

educação formal. 

No tocante à origem da crise estrutural,Mészáros (2011, p.798) afirma que “[...] não se 

origina por si só em alguma região misteriosa: reside dentro e emana das três dimensões 

internas”. Dimensões fundamentais do capital, quais sejam: a produção, consumo e 

circulação/distribuição/realização. Enquanto essas três dimensões estiverem funcionando 

normalmente, pode haver outros tipos de crise, como as cíclicas (como foi a crise de 1929) 

que não afetam essas dimensões no seu conjunto (MÉSZÁROS, 2011). A crise estrutural 

significa que 

 

[...] a tripla dimensão interna da auto-expansão do capital exibe perturbações cada 

vez maiores. Ela não apenas tende a romper o processo normal de crescimento, mas 

também pressagia uma falha na sua função vital de deslocar as contradições 

acumuladas do sistema. [...] quando os interesses de cada uma deixam de coincidir 

com os das outras, até mesmo em última análise. A partir deste momento, as 

perturbações e “disfunções” antagônicas, ao invés de serem 

absorvidas/dissipadas/desconcentradas e desarmadas, tendem a se tornar 

cumulativas e, portanto, estruturais, trazendo com elas um perigoso complexo 

mecanismo de deslocamento de contradições (MÉSZÁROS, 2011, p.799-800). 

 

O capital conseguiu superar os obstáculos presentes na sociedade feudal e conquistou 

a hegemonia na sociedade capitalista implantando uma troca mundial de atividades e 

produtos, com base nos princípios viáveis ao sistema. No entanto, osistema do capital contém 

os próprios elementos da sua inviabilidade, tendo em vista que num contexto de crise 

estrutural do capital os seus elementos “[...] destrutivos avançam com força extrema, ativando 

o espectro da incontrolabilidade total numa forma que faz prever a autodestruição, tanto para 
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este sistema reprodutivo social excepcional, em si, como para a humanidade em geral” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 100). 

Frente à sua própria natureza autoexpansiva (na qual submeter o trabalho aos seus 

desígnios com a finalidade de apropriar-se da mais-valia) o sistema docapital não aceita 

restrições a sua lógica e não se autolimita.  

Sobre a impossibilidade de controle do capital, Mészáros (2011, p.100, grifos do 

autor) aponta que “o capital jamais se submeteu a controle adequado duradouro ou a uma 

autorestrição racional. Ele só era compatível com ajustes limitados e, mesmo esses, enquanto 

pudesse prosseguir, sob uma ou outra forma, a dinâmica de autoexpansão e o processo de 

acumulação”. 

Diante do exposto, as determinações da crise estrutural estão no processo denominado 

por Mészáros (2011) de “ativação dos limites absolutos do capital”, que não podem ser 

superados no âmbito da lógica reprodutiva do sistema do capital. Integram-se à fase destrutiva 

do sistema e são inelimináveis, avançam e aprofundam-se na dinâmica de reprodução do 

capital. Para o autor são quatro limites que aglutinam as contradições do capital: 1) o 

antagonismo entre o desenvolvimento do capital transnacional e os Estados nacionais10; 2) a 

destruição dos recursos naturais11; 3) a luta pela emancipação das mulheres12; e o 4) o 

desemprego crônico13. 

                                                             
10 Em relação ao primeiro limite, interliga-se a impossibilidade de constituição de um governo mundial do 

capital em detrimento à organização mundial de Estados. Desse modo, “a dissonância estrutural entre as 

estruturas da reprodução material do capital global e sua estrutura de comando político - os diversos Estados 

nacionais, com sua individualidade “intranscendível” – só pode ser um prenúncio do agravamento dos 

antagonismos e da necessidade de grandes batalhas, em completa oposição às previsões ilusórias dos setores do 

capital temporariamente mais favoráveis (MÉSZÁROS, 2011, p.244).  
11 No que tange à destruição das condições naturais fundamentais para a reprodução sócio metabólica está 

vinculada a essência incontrolável de acumulação do capital. Em sua análise acerca desse limite, Mészáros 

(2011) aponta que as unidades de reprodução do capital necessitam considerar os obstáculos externos como 

impedimentos a serem deslocados, assim afirma: “[...] a natureza e os seres humanos só poderiam ser 

considerados ‘fatores de produção’ externos em termos da lógica autoexpansionista do capital” (MÉSZÁROS, 

2011, p.253).O autor afirma que seria ilusão esperar que avanço científico se apresente como solução para essa 

questão, haja vista que “[...] a ciência e a tecnologia existentes estão profundamente incrustadas nas 

determinações que hoje prevalecem na produção [...]” (MÉSZÁROS, 2011, p.265). O sistema do capital é 

incapaz de formular, racionalmente, um planejamento que abrange os recursos humanos e naturais, tal tarefa 

“[...] exige uma maneira radicalmente diferente de regular, pelos próprios indivíduos, o intercambio social entre 

os indivíduos, o que pela primeira vez, permitirá um planejamento verdadeiro” (MÉSZÁROS, 2011, p. 266-

267). 
12 A luta pela emancipação feminina não pode ser atingida sem que a igualdade plena se materialize na 

sociedade. Dessa maneira a igualdade não deve ser restrita às normativas jurídicas, e, enquanto permanecer o 

sistema hierárquico e desigual imposto pelo sistema sociometabólico do capital a igualdade em geral e, em 

particular, para as mulheres, não será atingida (MÉSZÁROS, 2011; PANIAGO, 2001). 
13Acerca dessa força ativada no contexto da crise estrutural, Paniago (2001, p.93) destaca que o desemprego 

crônico “[...] não pode mais ser dissimulada pela ilusão de ser uma mera disfunção temporária; é, assim, que “o 

desemprego em massa começa a lançar uma sombra verdadeiramente ameaçadora não só sobre a vida sócio-

econômica de um país ou outro, senão do sistema do capital em seu conjunto”. Na fase atual, irrompida com a 

crise estrutural capitalista, as contradições entre capital e trabalho se intensificam, e, o desemprego crônico 
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Por outro lado, Mészáros (2011, p. 220) afirma que, ativados os limites absolutos, o 

sistema sociometabólico do capital não tem mais disponível a mesma quantidade de recursos 

que tinha nos períodos anteriores, estando comprometida a manutenção do sistema, com o 

estreitamento das possibilidades de deslocar suas contradições. 

Desse modo, compreende-se que o contexto atual permeado pela crise estrutural 

evidencia as contradições do sistema do capital e seu caráter antagônico, indicado pela “[...] 

devastação da natureza e a acumulação continua do poder de destruição [...] o que implica na 

[...] negação completa das necessidades elementares de incontáveis milhões de famintos [...]” 

(MÉSZÁROS, 2011, p.801). 

O sistema do capital não pode frear seu impulso expansionista e a crise estrutural 

constata este fato, visto que os espaços onde o capital poderia estender seu domínio 

bloqueiam-se. A lógica capitalista é incontrolável e somente a ordem socialista poderá superá-

la, construindo uma nova sociedade onde a riqueza socialmente produzida seja baseada nas 

reais necessidades humanas (MÉSZÁROS, 2011). 

Com o afloramento das contradições do sistema do capital a intervenção do Estado é 

cada vez mais necessária, e, as medidas legislativas decretadas demonstram esse fato 

(MÉSZÁROS, 2011), como veremos a seguir. 

 Nos rastros da teoria marxiana, Mészáros (2011) aponta que o sistema sócio 

metabólico do capital é constituído pelo Estado, capital e pelo trabalho, sendo a categoria 

trabalho seu principal eixo. Para administrar os antagonismos estruturais do sistema, o Estado 

moderno, primeiro elemento constitutivo, tornou-se uma exigência estabelecendo uma relação 

frutífera para os donos dos meios de trabalho. 

O Estado Moderno, enquanto exigência absoluta do capital possui a capacidade de 

decretar normativas com a finalidade de proteger a alienação do controle dos meios de 

produção e suas personificações, que produz inter-relações políticas e legais (diretas ou 

indiretas) nas situações de conflito entre capital e trabalho (PANIAGO, 2001). Sobre esse 

caráter essencial do Estado modernodeagir em favor do capital,Paniago (2001, p. 112-113) 

argumenta que: 

 

O Estado moderno corporifica a “necessária dimensão coesiva” da “orientação 

expansionista e do imperativo estrutural de extração de trabalho excedente” do 

                                                                                                                                                                                              
atinge a totalidade do sistema, de modo a contrariar a expectativa de que fosse uma problemática de áreas 

subdesenvolvidas. Além de comprometer a dinâmica sociometabólica “orientada pela expansão e movida pela 

acumulação”, este limite se apresenta como uma tendência perversa para a humanidade onde a massa de 

trabalhadores, qualificados e não qualificados, se deparam com as mais degradantes situações na luta pela 

sobrevivência. 
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sistema do capital. [....] Ele vem responder à necessidade do capital em manter “uma 

estrutura separada de comando político totalizante” sobre suas unidades 

reprodutivas econômicas, sujo caráter é incorrigivelmente centrífugo, pois, do 

contrário, o sistema não conseguiria realizar seus objetivos reprodutivos totalizantes 

e expansionistas. [...] o Estado moderno necessita “articular sua superestrutura legal 

e política de acordo com suas determinações inerentes e funções necessárias”, 

sempre em consonância com seu “papel vital de assegurar e salvaguardar as 

condições gerais para extração de trabalho excedente”, complementando os 

elementos reprodutivos matérias do sistema do capital. 

 

Dessa forma, em tempos de crise estrutural do capital, o poder político do Estado é 

cada vez mais solicitado. 

Conforme argumentado até o momento, em tempos de crise estrutural do capital, o 

Estado moderno, como estrutura compatível e complementar deste sistema, delineia suas 

ações com vistas a possibilitar as demandas de dominação do sistema capitalista. 

 Por conseguinte, o Estado moderno torna-se condição necessária para que o capital 

possa impor a sua dominação sobre os meios de produção e em consequência disso de todos 

os aspectos da vida social. Essa indispensabilidade se dá porque o Estado moderno, com todo 

o seu arsenal institucional, torna-se o meio pelo qual o capital pode ajustar os seus limites 

sócio metabólicos. 

Para impor a sua dominação sob o mundo da produção e alcançar os níveis de 

dominação necessária, o capital necessitou quebrar a unidade existente em suas formas de 

produção com o seu controle, consumo e circulação. 

Sobre os aspectos dos defeitos estruturais do capital apontados por 

Mészáros(2011),Paniago (2001) ressalta que: 

 

Na fase expansiva do capital, os defeitos estruturais do sistema puderam ser 

atenuados pela intensificação da produtividade e pelo deslocamento das contradições 

internas a outros espaços ainda não incorporados pelo sistema reprodutivo 

dominante. Mas esses defeitos estruturais não podem ser remediados infinitamente, 

pois constituem a base da existência contraditória do capital [...]Ao destruir as 

barreiras interpostas a seu impulso incontrolável à acumulação ampliada, sempre 

com vistas a uma escala de expansão crescente, o capital gerou “eliminação das 

restrições subjetivas e objetivas da auto-suficiencia” empreendida pelo capital no 

curso da história, [...] ocorre a “perda de controle sobre o conjunto do sistema 

reprodutivo social (PANIAGO, 2001, p.107). 

 

No primeiro aspecto (produção e seu controle) dos problemas estruturais do capital, o 

Estado vai agir protegendo legalmente em favor do capital a relação de forças estabelecida 

entre capital e força de trabalho. A ação do Estado moderno é necessária para evitar possíveis 

transtornos que venham surgir da relação do capital com a classe trabalhadora. As legislações 
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sustentadas pelo Estado existem para controlar e alienar os produtores, diante das relações 

desarmoniosas que surgem da vinculação do capital ao trabalho.  

O segundo grupo de problemas (produção e consumo) existe porque, a expansão 

descontrolada de produção adotada historicamente pelo capital extrapola a esfera de 

suprimento das necessidades reais e impulsiona necessidades de consumo exacerbadas. Nesse 

contexto, o papel do trabalhador consumidor obtém destaque e é impulsionado. Dito de outro 

modo, o Estado moderno torna-se um impulsionador do consumo, contribuindo eficazmente 

para que a ruptura entre consumo e produção produzida pelo próprio capital seja atenuada. 

O terceiro problema estrutural do capital (produção e circulação) acontece porque o 

capital necessita criar a circulação do que é produzido em escala de empreendimento global. 

O processo de acumulação, ao impor a expansão de produção e do consumo, precisa eliminar 

as barreiras locais e regionais que impedem o crescimento do mercado consumidor.  

O Estado moderno vai delinear as suas ações com vistas a implementar circulação 

global do que é produzido, a partir das unidades socioeconômicas internamente fragmentadas 

do capital.  

Ao longo de sua história o capital é acometido por crises que são inerentes ao seu 

metabolismo, mas que abalam seu desenvolvimento. E, as estratégias de enfrentamento para 

reverter às crises são variadas, podendo se apresentar em forma de políticas econômicas (com 

intervenção estatal, como foi no período keynesiano) ou até mesmo na forma onde se defende 

a auto-regulação do mercado, no período pós WelfareState, onde começa a vigorar o 

neoliberalismo, enquanto uma das alternativas para a crise estrutural do capital. Netto (2001, 

p. 77, grifos do autor) afirma que o neoliberalismo consiste em “[...] uma argumentação 

teórica que restaura o mercado como instância mediadora societal elementar e insuperável e 

uma proposição política que repõe o Estado mínimo como única alternativa e forma para a 

democracia.”. 

A ideologia neoliberal recupera pressupostos liberais, nos quais ergue a liberdade de 

mercado e rejeição, de forma direta, da presença do Estado na economia. Esta ideologia ganha 

espaço com a crise estrutural e se espalha por toda sociedade, e suas medidas políticas, 

econômicas e sociais se apresentam em conjunto para recuperar a lucratividade do capital. 

Nesse sentido, Netto e Braz (2012, p.238) ressaltam: 

 

O que se pode denominar ideologia neoliberal compreende uma concepção de 

homem (considerado atomisticamente como possessivo, competitivo e calculista), 

uma concepção de sociedade (tomada como um agregado fortuito, meio de o 

indivíduo realizar seus propósitos privados) fundada na ideia da natural e necessária 
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desigualdade entre os homens e uma noção rasteira da liberdade (vista como função 

da liberdade de mercado).  

 

O neoliberalismo impôs um novo projeto ideológico, econômico e político na 

sociedade capitalista, defendendo o corte das intervenções do Estado, principalmente nas 

áreas sociais. O Estado, como já mencionado, opera de diferentes formas ao longo da história 

do sistema do capital, e, nesse contexto, atua decisivamente na implementação das medidas 

neoliberais. 

 O Estado é acusado de ser responsável por provocar a crise de 1970, de acordo com a 

teoria liberal e, como acreditam alguns segmentos políticos e ideológicos, o Estado é o espaço 

capaz de superá-la. Assim, o Estado. 

 

[...] encarna, no decorrer do desenvolvimento da crise, o papel de principal vilão dos 

desequilíbrios econômico-financeiros provocados pela crise, através da alegada crise 

fiscal do Estado intervencionista do período anterior, que atuaria, para alguns, como 

um dos fatores causadores da crise. Por essa mesma razão, o Estado passa a ocupar a 

preocupação de governantes, intelectuais e organizações dos trabalhadores, como 

sendo um espaço eficaz de reversão da crise, pois se contornados os problemas que 

teriam sido gerados por ele no período que antecedeu a crise estrutural, poderia, 

então, retomar seu curso e impulsionar a recuperação do crescimento e do emprego. 

(PANIAGO, 2012, p.60) 

 

O Estado é parte constitutiva do capital e como tal, não poderia agir em favor dos 

trabalhadores, nem nas políticas compensatórias do WelfareState (o que segundo os liberais 

teria causado a crise), nem em possíveis ações políticas de reversão dos efeitos da crise depara 

os trabalhadores. Assim, conforme Paniago (2001, p. 109), ‘‘não se pode pensar num Estado 

desembaraçado de seu papel vital que seja: o de assegurar e salvaguardar as condições globais 

de extração sobre-trabalho’’ 

Sobre a “culpabilização” do Estado intervencionista pela crise de 1970, Paniago 

(2001) salienta que esta foi provocada pelas barreiras impostas pela própria dinâmica da 

acumulação capitalista imposta pelo capital. O investimento em tecnologia aumentou a 

produção ao passo que diminuiu as vagas de emprego. O que houve foi uma superprodução 

que com o desemprego não pode ser acompanhada pelo poder aquisitivo dos trabalhadores, 

gerando uma acumulação de capital e, assim, a conhecida crise de 1970, a crise de 

superprodução. 

Esta crise foi atribuída pelos liberais ao Estado Keynesiano. Segundo os liberais, as 

concessões do Estado aos trabalhadores possibilitadas pelo Estado de Bem-Estar Social, 

representadas pelo pleno emprego e acesso ao consumo aliados às políticas sociais, foram as 

responsáveis pela crise do capital. 
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O Estado passa, segundo o fundamento liberal, a ser responsabilizado sobremaneira 

pela eclosão da crise. Alegam que por ter se envolvido demasiadamente com os 

gastos sociais, estes acabaram por produzir uma crise fiscal e uma incapacidade do 

Estado em sustentar o grau alcançado de envolvimento com a economia e com o 

fornecimento de benefícios sociais indiretos aos trabalhadores. (PANIAGO, 2012, 

p.64) 

 

No entanto, responsabilizar o Estado pela crise do capital ocorre em um erro 

fundamental. Uma vez que, como já foi dito, a história do capitalismo retrata que este sistema 

desde o seu amadurecimento vive permeado de crises e contradições. ParaPaniago (2012), não 

se pode dizer que o Estado foi o responsável pela crise, uma vez que as políticas 

compensatórias do Estado de Bem-Estar Social tiveram o mesmo caráter sustentador das 

necessidades do capital daquelas medidas adotas como enfrentamento a crise de 1970. 

 Nesses dois momentos distintos da história do capital, o Estado desempenhou o 

mesmo papel, o de dar sustentação política necessária às necessidades materiais da 

acumulação do capital. 

 

Esta aparente alteração do papel a ser desempenhado pelo Estado, sendo substituído 

o Estado sob orientação keynesiana, da fase de expansão acelerada do sistema do 

capital, pelo Estado “mínimo” do Neoliberalismo, do período de crise estrutural, não 

pode ser examinada procurando-se os elementos explicativos apenas na análise das 

diferentes medidas de política que os caracterizam. O elemento de continuidade que 

pode esclarecer a unidade existente entre eles é a função social que exercem na 

sustentação política complementar das necessidades materiais da acumulação do 

capital, em determinadas fases de desenvolvimento do sistema global do capital. 

Desse modo, a causalidade indutora das variadas formas de intervenção política, 

adotadas pelo Estado neste período, se encontra nas exigências postas pelo capital 

para a preservação de sua lógica reprodutiva (PANIAGO, 2012, P.64). 

 

Desta forma, responsabilizar o Estado intervencionista do WelfareState pela crise, foi 

mais uma estratégia dos liberais para implementar uma série de ataques à classe trabalhadora 

com o pretexto de recuperar a economia e sair da crise. Além de passar a demandar do Estado 

um novo posicionamento nos mecanismos de acumulação do capital. Paniago (2012, p.60) 

salienta que, partir desse momento histórico, a acumulação do capital adquire uma nova 

dinâmica e implementa medidas neoliberais:  

 

O Neoliberalismo, enquanto reação articulada da burguesia às dificuldades 

expansionistas do capital, passa a encontrar espaço efetivo para ideias há muito 

propagadas (Hayek e seus parceiros reuniam-se em MontPelérin nos anos 1940), a 

partir da crise mundial dos anos 70 (século XX). Ele apresenta-se como um conjunto 

de medidas políticas, econômicas e sociais que visam tirar o capitalismo da crise e 

criar as condições necessárias para a recuperação da lucratividade da ordem global 

do capital em queda. Essas mesmas medidas intentam realizar objetivos diversos, a 
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depender de quais interesses de classe procuram proteger. De um lado, observa-se 

uma série de medidas voltadas para a recuperação do lucro dos capitalistas, e de 

outro, imposições restritivas e autoritárias sobre a classe trabalhadora, cujo resultado 

é a degradação da sua qualidade de vida e trabalho. 

 

Com o enfraquecimento das possibilidades de acumulação via produção e consumo 

típicos da sua fase anterior, o capital desloca as suas estratégias de acumulação para o 

mercado financeiro, resultando na mundialização do capital.  

As estratégias do Estado, guiadas pelos ditames neoliberais, vão permitir que o capital 

adentre também à esfera pública em busca de lucros cada vez maiores, por exemplo: 

 

As privatizações de empresas estatais, a flexibilização do papel do Estado na 

implementação de políticas sociais, a transferência de funções públicas para setores 

públicos não estatais, a reforma da previdência, tributária, administrativa, 

trabalhista/sindical e universitária, as ações com o intuito de derrubar todas as 

barreiras legais para a penetração do capital em áreas agora atrativas à busca de 

lucro constituem o conjunto das medidas, bem como o enfraquecimento da 

resistência dos trabalhadores através da perda de direitos, do desemprego, da 

precarização do trabalho e da redução do valor real dos salários (PANIAGO, 2012, 

p.67). 

 

Estes elementos apontados pela autora são substanciais para a discussão do objeto de 

estudo desta pesquisa.  Estas estratégias são implementadas no processo de “reforma” do 

Estado, principalmente nos países periféricos (como veremos adiante). E, é nessa conjunção 

que o Brasil adere ao projeto do neoliberalismo possibilitando que o capital intensifique suas 

investidas no âmbito do fundo público brasileiro, por meio de uma série de mecanismos de 

apropriação dos recursos públicos, o que vem alimentar a rentabilidade do sistema e atingir 

diretamente o orçamento das políticas sociais. 

Todas essas estratégias citadas foram encaminhadas pelo Estado visando atingir os 

objetivos de acumulação do capital. O Estado, “mesmo sob a acusação de provocador de uma 

‘crise fiscal’, não deixou de lhes ser útil e eficaz em todas as conjunturas: de ascendência e de 

crise do sistema” (PANIAGO, 2012, p.68). 

Vale reiterar que, essa função essencial de proteger o capital em toda e qualquer 

conjuntura é característica fundante do Estado. Isso se deve ao fato de que o Estado tem a sua 

gênese instituída atender as necessidades da classe dominante, que detém a propriedade 

privada dos meios de produção e do produto do trabalho. O Estado surge no contexto onde os 

antagonismos de classes intensificam-se e seus interesses não podem ser conciliados, sendo o 

Estado um instrumento social apto a regular os conflitos e contradições decorrentes da 
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sociedade dividida em classes, onde existe uma luta perene entre a classe detentora dos meios 

de produção e aquela que possui apenas a sua força de trabalho.  

O poder jurídico do Estado se instaura para representar os interesses da classe 

possuidora dos meios de produção, seu poder regulador é capaz de conduzir as relações 

sociais em favor da classe dominante. Sobre essa questão Paniago (2012, p. 70) enuncia que 

 

o Estado não surge na história para simplesmente administrar e organizar coisas; 

torna-se uma esfera necessária para assegurar o poder dos que têm (proprietários) 

sobre os que não têm (não proprietários), cuja relação é fundada em antagonismos 

irreconciliáveis. Estabelece relações de poder baseado na posse e no usufruto, 

privado e individual, da riqueza socialmente produzida. Portanto, o poder político 

que ele organiza está associado e subordinado (mas não reduzido) aos interesses 

reprodutivos do capital e ao poder material que este exerce sobre a sociedade. O 

Estado moderno, portanto, na essência, apresenta-se como uma mediação política 

cuja função é a realização das prioridades reprodutivas do sistema do capital, e para 

tanto tem que se adaptar a cada circunstância histórica, ou melhor, encontrar os 

meios mais apropriados a cada fase específica do desenvolvimento capitalista, 

definindo diferentes conformações históricas segundo os mesmos interesses 

dominantes 

 

Concluídas estas inscrições a respeito da função do Estado moderno no contexto da 

crise estrutural capitalista, reiteramos que, o Estado moderno, sempre que solicitado e até 

onde for necessário ao capital, vai articular sua superestrutura jurídica e política para intervir, 

principalmente, no mundo do trabalho. Assim, o Estado moderno como parte integrante do 

sistema capitalista desempenha um papel indispensável na reprodução do sistema 

sociometabólico do capital enquanto sistema global, conforme apontamos a partir de 

Mészáros (2011). 

Nesse novo quadro conjuntural, em que a acumulação capitalista passa a ser dominada 

pela esfera financeira, o capital, representado pelo Estado, disputa recursos do fundo público, 

interferindo de modo proveitoso para continuar seu processo de acumulação desde a sua 

composição - de caráter regressivo - até os diversos mecanismos de apropriação do orçamento 

público legitimados pelo Estado. Acerca desse movimento discutiremos mais adiante, por ora, 

a seguir abordaremos os rebatimentos do contexto da crise estrutural na realidade brasileira.  

 

2.2 Reforma e contrarreforma do Estado no Brasil 

 

Até agora, as nossas argumentações se voltaram a apresentar considerações a respeito 

da formação de Estado enquanto estrutura social pertencente a classe dominante, e sua 

modalidade moderna fundada nas necessidades de acumulação capitalista. Apreendemos que 



55 
 

o Estado, desde a sua gênese, se configura como um instrumento da classe dominante, que 

utiliza seu arsenal institucional para aplicar os mecanismos coercitivos necessários para 

imprimir a opressão à classe trabalhadora face às demandas de exploração postas pelo capital. 

Nesta direção, compreendemos que o Estado independente de qualquer forma de 

sociabilidade possui a função social de possibilitar à classe dominante os meios de domínio 

sobre a classe trabalhadora.  

Vimos ainda que as crises são inerentes ao desenvolvimento do sistema do capital. 

Este sistema não existe e não existirá sem as crises, pois elas são essenciais ao seu 

funcionamento. Porém, em cada momento da história do sistema capitalista, essas crises se 

apresentam de uma forma diferente, bem como as estratégias que o capital vai usar para 

enfrentá-las. 

Diante das particularidades históricas da crise do capital da década de 1970, o Estado, 

no cumprimento do seu papel de instituição social complementar ao sistema metabólico do 

capital, possibilita que o neoliberalismo adentre a esfera pública para impor os seus ditames 

em favor do capital. 

No Brasil, o momento de ascensão da orientação neoliberal constituiu-se na década de 

1990, configurando-se como um momento histórico particular.  

O final da década de 1980 foi marcada pela promulgação da Constituição de 1988. O 

texto da constituição cidadã, fruto da luta de vários movimentos sociais garantiu inúmeros 

benefícios à classe trabalhadora. Entretanto, contrariando todo esse cenário de concessão de 

direitos do Estado a classe trabalhadora, o neoliberalismo adentrou ao Brasil com a sua 

máxima de “tudo para o capital e nada para o trabalho”. O que resultou em uma série de 

ataques à classe trabalhadora e aos direitos sociais garantidos das Constituição Federal de 

1988, denominados por Behring de contrarreforma. Este ataque a Constituição é constante e 

reflete, inclusive, nos dias atuais. 

A formação sócio-histórica do Brasil imprime nos dias atuais as marcas de duas 

particularidades do contexto brasileiro: primeiro, o fato de o Brasil ser um país de capitalismo 

tardio14e estar na periferia desse sistema; a segunda particularidade é como seu deu a 

formação da sociedade brasileira e, principalmente, da sua burguesia. De acordo com Silva 

(2016, p.94), “[...] o desenvolvimento do capitalismo no Brasil dimensionará a configuração 

de sua estrutura política e social, significativamente marcada [...] pela herança colonial, 

                                                             
14São considerados países de capitalismo tardio aqueles que construíram suas bases de produção capitalistas no 

períodocompreendido entre 1945-1970 considerado comoEra de Ouro do Capital. 
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agroexportadora e escravista [...]”. Segundo a autora, é nesse cenário que se emoldura o 

desenvolvimento da conjunção capitalista à brasileira. 

Enquanto o capitalismo nos países centrais toma forma por meio das revoluções 

burguesas como é o caso da França e Inglaterra (Cf.capítulo 1), no Brasil, o capitalismo se 

ergue em uma vereda colonial, como aponta Silva (2016, p. 99): 

 

Sem uma ruptura concreta com o cunho colonial, sem processo revolucionário [...] a 

burguesia brasileira não altera as perspectivas econômicas e sociais do país; ela 

delineia a seu modo o aparato político estatal, absorvendo o liberalismo [...] dando 

um caráter conservador a essa teoria que a princípio tem um caráter revolucionário 

por impulsionar a mudança econômica, política e ideológica de uma época.  

  

Convém ressaltar que, a burguesia brasileira conciliou os traços de uma sociedade 

colonial com as novas formas de organização política necessárias à sua independência. Ou 

seja, “É na confluência do velho com o novo que o Estado brasileiro irá administrar o país. 

[...] O Estado brasileiro assume a mediação política do jogo de interesses entre capital 

nacional e internacional e age de acordo com a sua função” (SILVA, 2016, p.100). 

Foi nesses moldes de dependência e subordinação aos centros imperialistas do capital 

internacional que a modernização se impõe no Brasil na década de 1930, quando por um 

golpe de Estado Getúlio Vargas chega ao poder. Assim, “a debilidade burguesa no Brasil 

exigirá que o Estado assuma iniciativas que promovam a industrialização no país.” (SILVA, 

2016, p.102). 

A análise histórica dos anos que se seguem nos mostra que, o aparente fim do 

colonialismo com a entrada do Brasil na fase do capitalismo tardio possui as mesmas 

características dos momentos anteriores (SILVA, 2016). O Brasil a se moderniza subordinado 

ao capital internacional e acompanhado de diversas e grandes transformações no mundo 

político, que permitem a burguesia realizar os processos decisórios optando pela exclusão das 

massas das decisões sobre o futuro do país. Salienta-se que é em face à subordinação do 

Brasil ao capital internacional que, nos anos de 1990 o Brasil abre espaço para os ditames 

neoliberais postos pelos organismos internacionais, que confluem para a contrarreforma do 

Estado brasileiro, discussão que faremos nos dois próximos subitens. 

 

2.2.1 O projeto “social-liberal” de Bresser Pereira para reformar o Estado brasileiro 

 

A lógica da reforma do Estado brasileiro, assim como dos demais países da América 

Latina, atende às exigências de acumulação do capital em crise. As intensas mudanças nas 
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relações econômicas, sociais e políticas ocorridas no cenário internacional, movidas pela crise 

estrutural do sistema do capital eclodida na década de 1970, demandaram a organização de 

novas intervenções do Estado nas relações de produção, circulação e distribuição do sistema 

capitalistas, de modo a assegurar a continuidade da reprodução ampliada do capital. 

Desse modo, no âmbito doEstado desencadeou-se um movimento dinâmico de 

reformas com vistas a adequá-lo às exigências do mercado globalizado. Como explicitado 

anteriormente, no período de crise estrutural do capital a atuação do Estado é cada vez mais 

solicitada para exercer sua função social sob os interesses dos capitalistas e a “colaboração do 

Estado se torna crescentemente intervencionista” (MÉSZÁROS, 2011, p.690).  

Frente à crise estrutural, o capital necessitou expandir-se pelos países periféricos. 

Nesta perspectiva Paniago (2012, p. 66- 67) aponta que diante da crise, 

 

O excesso de capital e o imperativo de uma lucratividade contínua e crescente, no 

caso do capital global dos países avançados, fizeram com que a busca de alternativas 

se voltasse à periferia do sistema. O Estado, nos países periféricos, passou a 

desempenhar o papel de receptor de capital excedente do centro do sistema. Ora 

tomando vultosos empréstimos externos, ora comprometendo-se a pagar a dívida 

externa com base nos juros agora determinados pelos agentes bancários e de 

investimentos liberalizados, com liberdade na fixação dos juros, de acordo com os 

interesses do mercado e do capital global [...]O Estado entra novamente como 

agenciador dos apetites insaciáveis do capital. A partir do final dos anos 80, nos 

países avançados, e dos anos 90, nos países periféricos, o Estado promove a abertura 

dos mercados e libera o acesso do capital privado àquelas atividades de natureza 

pública antes delegadas ao Estado. 

 

Enquanto os países desenvolvidos vivenciavam os 30 anos gloriosos, com significativa 

expansão econômica, no mundo periférico assistia-se a defesa da modernização, com base no 

desenvolvimentismo15, com vista à integração a ordem econômica mundial e a partir da 

década de 1970 as economias periféricas transformaram-se em espaços de investimentos 

produtivos.  Neste contexto o projeto neoliberal se torna predominante, no qual 

 

[...] legitima precisamente o projeto do capital monopolista de romper com as 

restrições sociopolíticas que limitam a sua liberdade de movimento. Seu primeiro 

alvo foi constituído pela intervenção do Estado na economia: o Estado foi 

demonizado pelos neoliberais e apresentado como um trambolho anacrônico que 

deveria ser reformado- e, pela primeira vez na história do capitalismo, a palavra 

reforma perdeu o seu sentido tradicional de conjunto de mudanças para ampliar 

direitos; a partir dos anos oitenta do século XX, sob o rótulo de reforma(s) o que 

vem sendo conduzido pelo grande capital é um gigantesco processo de 

                                                             
15O termo “desenvolvimentismo” passou a ser propagado, após a 2ª Guerra Mundial, pelos países centrais como 

sinônimo de crescimento econômico e social para os países de periféricos, com o discurso de ser um modelo de 

desenvolvimento capaz de tira-los do atraso, de modo a apontar maneiras pelas quais seria possível o avanço 

nessa região. Tal ideia baseava-se na industrialização, enquanto única alternativa para superar a pobreza e o 

subdesenvolvimento e na intervenção do Estado para possibilitar a expansão dos setores financeiros. 
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contrarreforma(s), destinado à supressão ou redução de direitos e garantias sociais 

(NETTO; BRAZ, 2012, p.239). 

 

A essência do sistema do capital é corrosiva, e recorre ao Estado enquanto estrutura 

política em busca de superar seus desequilíbrios. Na busca de meios para deslocar suas 

contradições, o capital interfere nas políticas do Estado atingindo os aspectos financeiros e os 

setores sociais. Neste sentido, como a função social do Estado Moderno é atender os anseios 

da classe capitalista, um exemplo claro que materializa essa interferência são os mecanismos 

legais de apropriação do orçamento do fundo público que permitem canalizar recursos das 

políticas sociais para a esfera financeira, isto é, o capital toma para si grande parte dos 

recursos públicos destinados às áreas sociais. 

Como já apontado neste estudo, defende-se a concepção de que a crise iniciada na 

década de 1970 é da própria natureza do sistema do capital, não sendo reflexo de uma 

possível incompetência do Estado na operacionalização de suas funções no período 

keynesiano. 

Na análise de Bresser Pereira (1996) a crise que afetou as economias latino-

americanas, a partir dos anos de 1970, é essencialmente uma crise do Estado na qual se 

manifesta por uma crise fiscal, crise da dívida externa, pelo colapso da forma de intervenção 

do Estado e sua estratégia de substituição de importações.  

Dessa maneira, diante do seu crescimento distorcido, o Estado entrou em crise sendo o 

principal responsável pela queda das taxas de crescimento econômico, aumento do 

desemprego e da inflação. Nesse sentido, Bresser Pereira (1996, p. 15) destaca-se que: 

 

[...] enquanto a crise dos 30 foi uma crise keynesiana, definida por uma crônica 

insuficiência de demanda, a minha hipótese é que a crise dos anos 80 e 90 é uma 

crise do Estado, é uma crise fiscal do Estado, é uma crise do modo de intervenção do 

Estado Social, é uma crise da forma burocrática e ineficiente de administrar um 

Estado que se tornou grande demais para poder ser gerido nos termos “dominação 

racional-legal” analisada por Weber. 

 

Para ele, o caráter populista das políticas econômicas adotadas até esse período 

representou o que o autor denomina de “um paraíso de vida curta”, pois as práticas 

distributivas adotadas nesse estágio fragilizaram a economia favorecendo a crise fiscal.Aí se 

funda a necessidade de uma reforma ampla que habilite o Estado a promover ações que 

possibilitem o enfrentamento à crise de modo a retomar o crescimento econômico. 

 Neste contexto, em resposta a esta crise, exigiu-se reformas econômicas orientadas 

para o mercado. No decorrer das suas argumentações, Bresser (1996) ressalta as diferenças 
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entre a proposta social-liberal e a neoliberal, todavia, defende o discurso neoliberal no que se 

refere à crítica do Estado partilhando dos pressupostos do Consenso de Washington16 para 

interpretar a crise econômica latino-americana. Nesse sentido, o autor aponta que as duas 

correntes de pensamento formularam estratégias para o enfrentamento da crise compatíveis 

nas quais: 

 

[...] exigem disciplina fiscal, equilíbrio do balanço de pagamento e reformas 

econômicas orientadas para o mercado, particularmente a privatização e a 

liberalização comercial. Ambas pregam a eliminação de subsídios e de controles 

administrativos, a manutenção de preços corretos na economia, o estímulo à 

competitividade interna e externa, a garantia de uma eficiente alocação de recursos, 

a redução do tamanho do Estado (BRESSER PEREIRA, 1996, p.59). 

 

A causa básica da crise do Estado estava no seu crescimento distorcido durante a fase 

do crescimento econômico e, por isso, segundo Bresser Pereira (1996, p.20): 

 

[...] a primeira coisa e mais importante coisa a fazer é reconstruir ou reformar o 

Estado, é recuperar a sua solvência, é reformar sua administração, é redefinir seu 

modo de intervenção na economia, para que a governabilidade e a governança – a 

legitimidade e a capacidade financeira e administrativa de governar – sejam 

recuperados. Só assim Estado e mercado serão complementares, de maneira que 

ambos possam, em conjunto, garantir a existência de taxas de poupança e de 

investimentos adequados, de uma eficiente alocação de recursos e de uma 

distribuição de renda mais justa. 

A crise do Estado é manifestada por uma profunda crise fiscal sendo composta da 

seguinte maneira: “[...] (1) déficit público; (2) poupanças públicas negativas ou muito baixas; 

(3) dívida interna e externa; (4) falta de crédito do Estado, expressa na falta de confiança na 

moeda nacional e [...] (5) falta de credibilidade do governo” (BRESSER PEREIRA, 1996, 

p.43).  

Segundo o autor, os países da América Latina deveriam reduzir o déficit público e 

adotar reformas orientas para o mercado ou, caso contrário, a crise fiscal se tornaria um 

problema desencadeando um quadro de hiperinflação17. Sobre os componentes da crise fiscal, 

Bresser Pereira (1996, p.43) afirma: 

 

O déficit público e poupança pública insuficiente, e até mesmo negativa, são 

componentes de fluxo da crise fiscal, enquanto o tamanho da dívida pública – 

                                                             
16O Consenso de Washington, como é conhecido o encontro ocorrido em 1989 na capital dos Estados Unidos, 

resultou em um documento que reúne premissas neoliberais orientadas para o desenvolvimento econômico e 

social dos países periféricos, propondo reformas econômicas ancoradas na disciplina fiscal e redução dos gastos 

nas áreas sociais. No momento estiveram presentes os organismos financeiros internacionais, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). 
17De acordo com a análise de Bresser Pereira (1996, 143), “a hiperinflação no Brasil foi o produto da crise fiscal 

do Estado”. 
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interna e externa – é um componente de estoque. Na verdade, a falta de crédito 

público é a característica fundamental da crise fiscal do Estado. Um país pode ter um 

déficit público elevado e também uma dívida pública elevada, sem que o Estado 

perca seu crédito e o governo sua credibilidade [...] A perda de crédito pelo Estado – 

sua incapacidade de se financiar a não ser pela senhoriagem (emissão de moeda) – é 

a quintessência da crise fiscal. Quando a perda de crédito pelo Estado torna-se 

absoluta, ou, em outras palavras, quando a crise fiscal torna-se aguda e 

descontrolada, o Estado perde a capacidade de sustentar a sua moeda, e a 

hiperinflação será o resultado mais provável. 

 

Com base em sua interpretação da crise econômica como uma crise do Estado, Bresser 

Pereira (1996) aponta que a crise decorre da existência de um Estado enfraquecido e 

imobilizado pela crise fiscal, o que ocasionou o desordenamento do aparelho do Estado, sendo 

a finalidade das reformas não atingir o “Estado mínimo” como defendem os neoliberais, mas 

reduzir o seu tamanho e definir estratégias de desenvolvimentos diante do processo de 

globalização em curso. Para o autor, a globalização contribuiu para reduzir as possibilidades 

de o Estado exercer seu papel e sua nova função frente ao novo cenário consiste em fortalecer 

a economia nacional para competir internacionalmente. 

 Um Estado essencialmente forte deve ser “[...] capaz de financiar seus investimentos e 

suas políticas econômicas e sociais com a poupança pública em vez de incorrer em dívidas 

crescentes” (BRESSER PEREIRA, 1996, p.51), ou seja, a essência da reforma é a assegurar 

taxas de poupança para o país e garantir investimentos de forma adequada. 

Assim, o Estado reformado, além de permanecer com o papel político de garantir a 

propriedade e os contratos sociais, nos moldes capitalistas, também operacionalizará no 

âmbito da economia “[...] particularmente na área da política industrial e do comércio exterior 

orientada para a promoção das exportações” (BRESSER PEREIRA, 1996, p. 51).   

Partindo desse sentido, o autor aponta a estratégia social-liberal, condensada nas 

reformas estruturais, enquanto alternativa de desenvolvimento para obter a competitividade 

interna resultando num crescimento e oferta crescente de produtos para exportação. No que 

tange a política social no âmbito do Estado social-liberal, os serviços de saúde e de educação 

e outros direitos sociais básicos serão contratados e operacionalizados por intermédio de 

organizações públicas não-estatais. 

Bresser Pereira (1996) enfatiza que a intervenção estatal possui caráter cíclico e 

mutável, ou seja, assim como o Estado aumenta sua intervenção na fase de expansão, o 

Estado tende a reduzir sua intervenção na fase de contração. 

No Brasil, o caráter cíclico e mutável da intervenção estatal pode ser observado da 

seguinte maneira: entre as décadas de 1930 até 1970 a função do Estado se direcionava para 

promover o crescimento econômico do país, e, a partir dos anos 1980, com a crise fiscal, o 
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Estado perde a capacidade de operar de acordo com as necessidades de crescimento 

econômico (BRESSER PEREIRA, 1996).   

Considerando que a crise do Estado se expressa na crise fiscal18, cuja origem está na 

crise da dívida externa, a abordagem social-liberal propôs a redução da dívida externa, sendo 

a privatização das empresas estatais e a liberalização comercial partes importantes dessa 

política.  

O autor afirma que o Brasil havia chegado ao fundo do poço, e mesmo as reformas 

sendo contrárias a vontade da população, essa foi a única solução possível que precisava ser 

seriamente implementada. No entanto, existiu uma grande dificuldade em implementar as 

reformas necessárias, sobretudo dado alguns obstáculos políticos resultante do caráter 

heterogêneo da sociedade brasileira, pois para que a reforma pudesse ser efetivada o país 

necessitava “[...] definir um pacto político voltado para o desenvolvimento, que assegure a 

legitimidade às elites políticas.” (BRESSER PEREIRA, 1996, p.197). 

Este pacto não era bem visto pelos setores políticos de esquerda que dificultavam a sua 

efetivação. Uma demonstração disso é que as reformas só foram possíveis quando “uma nova 

coalisão de classes ocupou o centro político e conseguiu celebrar pacto político informal 

baseado em uma nova interpretação da crise e uma nova estratégia para solucioná-la”. 

(BRESSER PEREIRA, 1996, p.197). Outro agravante da dificuldade em implementar uma 

reforma que revertesse a crise no país, foi o fato de que a aderir a esse conjunto de ações de 

cunho reformista, o Brasil marchava na tendência dos demais países da América Latina e do 

Leste Europeu que seguiam os ditames dos organismos internacionais.  

Segundo Bresser Pereira (1996), Washington limitou as ações desses países a apenas 

uma disciplina fiscal, quando a realidade dos mesmos era de alta inflação e crise fiscal de 

Estado, o que demandava um tratamento de choque. Foi por esse motivo que no Brasil os 

primeiros passos da reforma não foram eficientes.  

Coube ao governo de Fernando Collor de Mello (1990/1992) iniciar a implementação 

das reformas econômicas necessárias. Representado por um plano de estabilização da 

economia baseado no ajuste fiscal. 

Mesmo assim, os primeiros esforços empreendidos por Collor, para o enfrentamento à 

crise e a busca pela a estabilização da economia, não obtiveram êxito.  Ao buscar outras 

                                                             
18Segundo Bresser Pereira (1996, p.101) a crise fiscal consiste no “[...] desequilíbrio financeiro estrutural do 

setor público – a qual, por sua vez, tem como uma de suas causas fundamentais o tamanho excessivo da dívida 

externa pública”. 



62 
 

maneiras de atingir o seu objetivo, a equipe econômica desse governo imputou ao caráter 

populista da constituição de 1988 a culpa pela não superação da crise.  

Através dos argumentos de que os gastos sociais com as concessões de direitos 

garantidos pela Constituição de 1988 fragilizava a economia, foi que o governo Collor passou 

a investir na reforma do Estado, a partir de uma série de emendas à constituição que ficaram 

conhecidas na época como “emendão”, dando início a reforma do Estado Brasileiro. Essa 

estratégia se firmava no princípio de que, a Constituição de 1988 era a responsável pela crise 

do Estado, então, era preciso que a mesma fosse reformada. Assim, defendia Bresser Pereira 

(1996, p. 187): 

 

a reforma era de fato necessária, embora [...] o fracasso das tentativas de 

estabilização não pudesse ser atribuída apenas a esse fator. A constituição de 1988 

foi a última manifestação das ideias nacional-desenvolvimentistas e do burocratismo 

estatizante que dominavam a coalizão política que levou à transição para a 

democracia no Brasil[...]. Embora o resultado final tenha sido um compromisso 

democrático os partidários da velha estratégia estatizante apoiada tanto na esquerda 

quanto na direita tradicional, e os liberais que então começavam a ganhar força, esse 

resultado acabou sendo marcado para o nacionalismo e o estatismo burocrático. [...] 

O retrocesso burocrático presente na nova constituição tornou a administração 

pública extremamente rígida. 

 

O programa adotado pelo governo deu frutos. Enquanto ocupou a presidência, Collor 

se dedicou ao combate à inflação. E, aceitando a impopularidade que as medidas necessárias 

iam gerar, colocou em prática o ajuste fiscal necessário, logo “superávits orçamentários 

repetidos foram um fato objetivo no seu governo. A redução tanto do déficit público quanto 

da dívida pública de fato ocorreu” (BRESSER PEREREIRA, 1996, p.191). 

No entanto o autor afirma que, dado a fragilidade da economia do país que já 

apresentava queda elevada no PIB e as fragilidades nas bases da reforma já citadas, o Plano 

Collor não prosperou por um longo período, logo a recessão voltou a tomar conta do Brasil. 

Assim, foi apenas em 1994 durante o governo de Itamar Franco que a estabilização da 

economia foi alcançada. 

Bresser Pereira (1996) aponta que, diversos foram os planos econômicos para 

estabilizar a economia mas que nenhum deles conseguiu atingir os seus objetivos de forma 

concreta até 1994, quais sejam: Plano de estabilização ortodoxo em 1979, 1981 e 1983, Plano 

Cruzado em 1983, Plano Bresser em 1987, Plano Arroz com Feijão de 1988, Plano Verão em 

1989, Plano Éris em 1990, e Plano Marcílio em 1991-1992.“Todos esses planos, exceto o 

Cruzado fracassaram principalmente porque foram ineficientes em não terem feito o 

diagnóstico correto da inflação”. (BRESSER PEREIRA, 1996, p.251) 
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Segundo o autor, algumas estratégias obtiveram sucesso, sobretudo porque agiam na 

estrutura macroeconômica do país e eram compatíveis com o interesse nacional, mas 

principalmente por que tinham o objetivo de reformar o Estado. Essas reformas eram voltadas 

para o mercado e começaram a dar resultados positivos de longo prazo quando “[...] em 1994 

após o plano real, a apreciação cambial e o aquecimento da demanda fizeram com que esse 

superávit comercial desaparecesse” (BRESSER PEREIRA, 1996, p.256) 

O plano real foi o resultado de uma estratégia de estabilização da economia baseada 

em uma proposta de controle da inflação inercial conduzida por Fernando Henrique Cardoso e 

sua equipe que compunha o Ministério da fazenda no governo de Itamar Franco (1990/1995).  

Bresser Pereira (1996) salienta que o sucesso do Plano Real se deve ao fato de que ele 

não foi orientado apenas pelo mercado e ditado pelos organismos internacionais, mas se 

voltou para resguardar tanto o interesse nacional quanto o equilíbrio macroeconômico. O 

referido plano foi uma conquista do ajuste fiscal que configura como parte da reforma do 

Estado Brasileiro que “[...]começada com o ajuste fiscal e a privatização: e que deverá 

completar-se com a reforma da administração pública e com a reforma política”. (BRESSER 

PEREIRA, 1996, p. XX). 

A reforma da administração pública tornou-se realidade em 1995 no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, com a função de modernizar o serviço público de modo a torná-

lo eficiente e com um alto nível de profissionalismo. O funcionamento de todo o aparelho 

estatal precisava de adequar à realidade do Estado em processo de modernização.  

 

Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração que partisse não 

apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também da separação 

entre o público e o administrativo público. Surge assim a administração burocrática 

moderna racional-legal. (BRESSER PEREIRA, 1996, p.271). 

 

Essas mudanças propostas pelo Estado na reforma da administração das políticas 

públicas e nos direitos constitucionais foi necessária para que os serviços fossem prestados à 

população de forma eficiente e competitiva tornando o Estado Brasileiro uma instituição 

pautada na democracia e a serviço dos cidadãos. 

Bresser Pereira (1996), conclui que todas as reformas necessárias para o 

enfrentamento à crise e a retomada do crescimento econômico do Brasil só se tornaram 

possíveis a partir da reforma constitucional, por isso ela se tornou tão importante. Embora, 

seja necessário bem mais do que reformar a constituição para que o projeto social-liberal 

possa implementar as ações necessárias para tornar forte a economia do Brasil. 
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A discussão desse subitem buscou delinear os elementos centrais do processo da 

autodenominada reforma do Estado brasileiro iniciada no governo Fernando Collor de Melo e 

impulsionada na década de 1990 na gestão do presidente FHC. 

Vimos que a proposta do Plano Real, no qual possibilitou a estabilização monetária e a 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado expressam a reforma do Estado no Brasil 

traduzindo os interesses da classe dominante para reativar as taxas de lucro do sistema 

capitalista. Tais medidas objetivaram, entre outras, a privatização, a centralidade do 

funcionalismo público e restrição de direitos sociais com o objetivo de conter a crise fiscal e 

gerar poupança para alavancar o crescimento econômico. 

  

2.2.2 Crítica à concepção de reforma do Estado implementada no Brasil 

 

No delineamento da crítica à concepção de reforma do Estado imposta pelos dois 

governos neoliberais, Behring (2008) chama atenção primeiramente para a errônea explicação 

propagada sobre a causa da crise contemporânea, na qual para os teóricos a serviço do capital 

seria ou estaria localizada no Estado. A autora aponta que as transformações em curso 

correspondem a uma reação do capital ao ciclo depressivo eclodido na década de 1970 

(BEHRING, 2008). 

 A natureza da atual crise do capital não se compara as crises cíclicas que o sistema 

vivenciou no passado e a atual fase do capitalismo contemporâneo impulsionou profundas 

mudanças nas relações sociais. Em resposta a este cenário, alicerçado na tríade - 

Reestruturação Produtiva, mundialização da economia e hegemonia neoliberal (BEHRING, 

2008), o capital se apoia no discurso da globalização, de modo a empreender um movimento 

de internacionalização e captação das economias nacionais desenhando novas funções para 

Estado com vistas a ampliar a concentração e ampliação da riqueza socialmente produzida.  

Segundo Behring (2008), estas propostas reformistas, de inspiração neoliberal, 

caracterizam-se como uma verdadeira contrarreforma, haja vista seu conteúdo conservador e 

regressivo, representando “[...] uma forte destruição dos avanços, mesmo que limitados [...]” 

(BEHRING, 2008, p. 198) principalmente em relação aos direitos sociais reivindicados pelos 

trabalhadores brasileiros e assinalados na Constituição Federal de 1988. A autora ressalta que 

 

A “reforma” do Estado, tal como está sendo conduzida, é a versão brasileira de uma 

estratégia de inserção passiva (Fiori, 2000:37) e a qualquer custo na dinâmica 

internacional e representa uma escolha político-econômica, não um caminho natural 

diante dos imperativos econômicos (BEHRING, 2008, p.198, grifos da autora).  
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O teor das medidas apresentadas sob o caráter de reforma não condiz com o 

significado real da palavra. Behring (2008) aponta que o termo ganha sentido sob as propostas 

defendidas pelo movimento operário socialista no início do século XX cujo sentido é marcado 

pela busca da equidade, e o processo de reforma no Brasil indica um “profundo retrocesso 

social em benefício de poucos” (BEHRING, 2008, p. 22; grifos originais). 

As teorizações de viés liberal-reformista desconsideraram as particularidades da 

formação sócio-histórica do Brasil, o colocando no contexto genérico de desenvolvimento do 

capital, na dinâmica de intervenção do Estado da mesma forma como ocorreu nos países 

centrais do sistema, justificando a necessidade da reforma. Para a autora,  

 

a maior expressão de uma possível inadequação desse viés liberal-reformista [...] se 

localiza na incongruência entre o discurso da chamada reforma e a política 

econômica. Aqui ocorre uma espécie de aparente esquizofrenia: argumenta-se que o 

problema está localizado no Estado, donde é necessário refuncionalizá-lo para novas 

requisições, corrigindo distorções e reduzindo custos; enquanto isso, a política 

econômica corrói aceleradamente os meios de financiamento do Estado brasileiro 

por intermédio de uma inserção na ordem internacional que deixa o país à mercê dos 

especuladores do mercado financeiro, de forma que todo o esforço de redução de 

custos preconizado escoa pelo ralo do crescimento galopante das dívidas interna e 

externa (BEHRING, 2008, p.198-199, grifos da autora). 

 

O cenário, após a implementação das medidas reformistas, ilustra as configurações de 

uma contrarreforma do Estado brasileiro, no qual houve a diminuição dos investimentos do 

Estado em políticas públicas fundamentais, “[...] enquanto a crise fiscal foi aprofundada por 

custos com um setor parasitário, sustentado pelas altas taxas de juros: um Estado mínimo para 

os pobres e trabalhadores, e um Estado máximo para o capital financeiro (NETTO, 1993 apud 

BEHRING, 2008, p.204). 

Prosseguindo suas reflexões, Behring (2008) analisa os elementos que considera 

fortemente representativo para caracterizar a contrarreforma do Estado brasileiro: (1) a 

flexibilização nas relações de trabalho; (2) as privatizações e a relação com o capital 

estrangeiro e (3) a condição da seguridade social pública no Brasil. 

Sobre a flexibilização nas relações de trabalho implementada no Brasil, Behring 

(2008) ressalta que a estratégia da ação governamental para a flexibilização do trabalho está 

imbricada no processo de reestruturação produtiva, impulsionada pelas exigências do novo 

padrão de acumulação capitalista. 

A defesa da flexibilização, enquanto elemento constitutivo da reforma do Estado, 

objetiva retirar os obstáculos para a modernização e a competitividade na esfera industrial, a 
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partir dos custos do trabalho, bem como para garantir condições para atrair capitais 

estrangeiros para o país. 

Desse modo, um elemento essencial para extrair mais valia causando uma queda nos 

custos da produção é a retomada da competitividade. O custo do trabalho foi colocado em 

pauta em todos os países, independente de terem vivenciado ou não o pacto keynesiano-

fordista, e, para a saída da crise, exigiram-se respostas correspondentes à 

 

[...] redução de custos, por meio da flexibilização das relações contratuais de 

trabalho, retirando-se o Estado da regulação destas relações, inclusive no que se 

refere à questão da proteção social, com a redução de encargos sociais [...] nesse 

sentido também operam estratégias de passivização dos trabalhadores, com o 

objetivo de derruir sua identidade de classe. A exemplo disso, destaca-se o discurso 

da qualificação para gerar condições de empregabilidade (BEHRING, 2008, p.214-

215).  

 

A intenção da reforma do Estado brasileiro era flexibilizar as leis trabalhistas 

preconizadas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como justificativa para combater o 

desemprego e retomar o crescimento do país. O Projeto de Lei 5483/01 que propunha 

modificar o artigo 618 da CLT significou uma grande perda de direitos para os trabalhadores, 

na medida em que a base mínima de direitos inscrita na CLT passaria a ser negociada entre 

trabalhadores e patrões, e, logo, os direitos não seriam mais assegurados. 

Desde a implementação do Plano Real, em 1994, foram introduzidas modificações na 

legislação trabalhista, cujos resultados foram perversos para a classe trabalhadora e retratou o 

inverso do anunciado pela proposta reformista: desregulamentação do trabalho era sinônimo 

de preservação dos postos de trabalho e condição para o crescimento. Altos índices de 

desempregos, baixos salários, crescimento de empregos informais, precarização, terceirização 

e superexploração dos trabalhadores foram os resultados das alterações efetivadas.  

O cenário da informalização imposto pela flexibilização nas relações de trabalho 

implicou no agravamento da desproteção do trabalho no sentido do acesso à previdência 

social que historicamente esteve atrelada, de forma compulsória, aos trabalhadores inseridos 

formalmente no mercado de trabalho, entretanto, o trabalhador pode contribuir de forma 

autônoma (o que significa outra problemática considerando uma taxa de contribuição alta 

diante de baixos salários). 

Este processo de flexibilização do trabalho, enquanto defensiva da reestruturação 

produtiva possibilitada através do Plano Real, enfraqueceu o movimento progressista que 

vinha ganhando espaço no período anterior, derruindo direitos conquistados pelo conjunto dos 

trabalhadores. Para adaptar o Brasil à lógica do sistema sociometabólico do capital 
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mundializado, as privatizações foram essenciais para este processo, bem como as “[...] 

intervenções no plano fiscal, que favoreceram segmentos determinados do capital nacional em 

forte articulação com a especulação financeira internacional” (BEHRING, 2008, p.228). 

A desregulamentação, cuja tendência é a redução das legislações dos Estados 

nacionais para a mobilidade do capital globalizado, associa-se às medidas de privatização de 

setores estatais produtivos importantes e: 

 

[...] tem-se a entrega do patrimônio público ao capital estrangeiro, bem como a não-

obrigatoriedade de as empresas privatizadas comprarem insumos no Brasil, o que 

levou ao desmonte de parcela do parque industrial nacional e a uma enorme remessa 

de dinheiro para o exterior, ao desemprego e ao desequilíbrio da balança comercial. 

(BEHRING, 2008, p.201). 

 

A crescente participação do capital estrangeiro na produção orientava-se para serviços 

de utilidade pública (transporte, telefonia), e, para os defensores da reforma, esta política se 

justificava pelo fato de poder assegurar financiamento externo, impulsionando a 

reestruturação produtiva e modernização da economia. Entretanto, Behring (2008, p. 229) 

afirma que a adoção dessa política não possibilitava o equilíbrio da balança de pagamentos (já 

que os serviços de utilidade pública não são exportáveis), pois “[...] a tendência é a de que as 

empresas de serviços – privatizadas e desnacionalizadas – passem a importar equipamentos e 

peças, alimentando o desequilíbrio na balança comercial e a vulnerabilidade aos choques 

externos”.   

As privatizações são os grandes estímulos deste processo e este cenário, que se 

apresentou diferente do anunciado pelos dirigentes da reforma, remete-se à contrarreforma do 

Estado no Brasil cuja essência é “[...] destrutiva e regressiva, antinacional, antipopular e 

antidemocrática” (BEHRING, 2008,p.234), tendo em vista a realidade  que se observou após 

a privatização das empresas estatais: o aumento dos preços e tarifas, aumento do número de 

demissões, compromissos com os fundos de pensão e aposentadorias assumidos pelo Estado, 

entre outros fatores  (BEHRING, 2008).  

Assim, as privatizações, ao invés de reduzir a dívida interna e externa baixar os 

preços, garantir qualidade e eficiência nos serviços que estavam sendo ineficientes nas mãos 

do Estado (segundo os defensores da reforma) ainda gerou custos para o Estado. 

Para a condição da Seguridade Social pública no Brasil, a contrarreforma foi 

devastadora. Segundo Behring (2008), a tentativa do Brasil de construir um Estado de direito 

por meio das garantias postas pela Constituição federal de 1988 esbarrou na emergência do 

neoliberalismo. 
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Os desafios para deslanchar a implementação do conceito ali previsto formalmente 

já seriam grandes, mesmo em condições nas quais o movimento dos trabalhadores se 

mantivesse atento e forte, e a crise econômica estivesse sob a condução, no nível de 

Estado nacional, de segmentos com algum compromisso democrático e 

redistributivo. Já se sabe que a hegemonia política não foi esta a sequência em 1988, 

de forma que o conceito retardatário, híbrido, distorcido ou incluso na seguridade 

social brasileira [...] encontrou dificuldades antigas e novas ainda maiores para 

consolidar-se. (BEHRING, 2008, p.250). 

 

Perante os ajustes neoliberais, a Seguridade Social ocupa um lugar secundário no 

cenário estatal, portanto “o conjunto de direitos sociais duramente conquistados no texto 

constitucional foram, de uma maneira geral submetidos à lógica do ajuste fiscal” (BEHRING, 

2008, p.250). A saúde, a previdência e a assistência social como políticas públicas que 

compõem a seguridade social, bem como a educação, tornam-se focalizadas, distributivas e 

entregues aos interesses do mercado. 

Aliado a isso a autora afirma que houve um retrocesso no cenário das políticas púbicas 

com retorno das organizações sem fins lucrativos responsáveis por viabilizar o atendimento às 

necessidades junto aos cidadãos.  

Diante desses fatores brevemente resumidos neste subitem, concordamos com Behring 

(2008) ao afirmar que a contrarreforma do Estado brasileiro imprimiu obstáculos que 

inviabilizaram o cumprimento das garantias de uma Seguridade Social justa e igualitária 

como foi proposta pelo texto constitucional. 

Nos reportando ao objetivo geral da pesquisa, é possível inferir com base com nas 

considerações expostas até o presente momento, que é perante este cenário de contrarreforma 

que o Estado brasileiro, como parte integrante do sistema sociometabólico do capital, se 

apropria, através de mecanismos legais e constitucionais, do orçamento das políticas públicas 

para potencializar a política fiscal em busca de recuperar o sistema capitalista da crise. 
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CAPÍTULO 3 –APROPRIAÇÃO DO FUNDO PÚBLICO E OS REBATIMENTOS 

PARA O ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 

 

As discussões delineadas até o presente momento buscaram enfatizar a indissociável 

relação de complemento entre o Estado Moderno e o sistema sociometabólico do capital. 

Abordamos também o processo de contrarreforma do Estado brasileiro, enquanto estratégia 

voltada às necessidades de reprodução e acumulação do capital, no qual tem a apropriação do 

fundo público um componente essencial neste movimento. 

Os argumentos postos anteriormente são substanciais para a compreensão do presente 

capítulo, qual seja: discutir a lógica de apropriação do fundo público brasileiro pelo capital, 

considerando-o como mecanismo essencial para manter seu processo acumulativo. Por isso, 

neste momento é essencial esboçar sobre os impactos desta apropriação privada para a 

efetivação do orçamento da Seguridade Social, significativo instrumento para o atendimento 

das demandas da classe trabalhadora. 

A discussão a que se pretende neste capítulo remete a vinculação orgânica entre o 

orçamento das políticas sociais e as prioridades do Estado brasileiro no contexto da crise 

estrutural do capital, visto que toda política social é um processo contraditório resultante de 

correlações de forças gestadas no confronto de interesses de classes mediado pelo Estado.  

Para atingir o objetivo proposto, a discussão será dividida em três momentos: o 

primeiro terá por finalidade tratar sobre os traços fundamentais acerca da categoria fundo 

público e sua relação com as políticas sociais; o segundo buscará apresentar os rebatimentos 

da apropriação do fundo público em tempos de crise estrutural do capital no orçamento da 

Seguridade Social no Brasil; e o terceiro momento irá apresentar os aspectos gerais da dívida 

pública, tenho em vista que esta se configura na principal prioridade dos gastos do Estado, 

significando uma repartição desigual do fundo público afetando, principalmente, a Seguridade 

Social.  

 

3.1 Considerações sobre a categoria fundo público e sua importância para as políticas 

sociais 

 

Os estudos de Salvador (2010)19 e Behring (2009;2010) demonstram que no tempo 

presente, marcado pela crise estrutural do capital, a disputa pelos recursos do fundo público 

                                                             
19Conforme a Plataforma Lattes, Evilasio Salvador é economista formado pela Universidade Federal de Santa Catarina 

(1995), mestre em Política Social pela Universidade de Brasília - UnB (2003), doutor em Política Social pela UnB (2008) e 
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tem se acirrado. Para o Salvador (2010), o fundo público é o principal financiador do sistema, 

atuando tanto no âmbito da reprodução da força de trabalho (através das políticas sociais), 

quanto na esfera acumulativa por meio das políticas econômicas implementadas pelo Estado. 

Para entender a essência do fundo público, a teoria social de Marx comporta as 

orientações metodológicas para sua compreensão, como afirma Behring (2010, p. 15) na 

seguinte passagem: 

 

[...] partindo do suposto marxiano de que o modo de produção capitalista é histórico, 

se modifica e complexifica, é buscar na crítica fundadora de Marx e na sua 

descoberta e sistematização do valor e de seus desdobramentos na totalidade 

concreta da sociedade burguesa elementos para a compreensão do papel do fundo 

público, considerando que o capitalismo permanece orientado para a busca de 

superlucros, de valorização do capital e sua acumulação, por meio da mais-valia [...]. 

 

O fundo público é componente essencial na articulação das políticas sociais e na sua 

relação com a reprodução do capital. Elucidamos anteriormente (Cf. capítulo 01, item 1.4) 

que no período keynesiano o fundo público exerceu papel relevante, onde o Estado tornou-se 

mais ativo no processo de acumulação do capital e assumiu uma destacada função de 

regulação, originando o Estado de Bem-Estar Social nos países centrais. Lembramos que, 

desde a fase de estruturação do modo de produção capitalista, o Estado Moderno atua de 

acordo com os interesses da classe burguesa (detentora do capital) e redefine suas atribuições 

conforme a dinâmica de desenvolvimento do sistema, formulando leis que visam assegurar os 

interesses desta classe economicamente dominante na sociedade. Podemos observar este 

processo através de Maia (2003 apud SALVADOR, 2010, p. 81): 

 

Durante os anos do keynesianismo/fordismo, os recursos dos fundos públicos, 

particularmente o “fundo previdenciário”, foram canalizados para cumprir duas 

missões: garantir a aposentadoria e, durante o processo de acumulação financeira 

(quando os trabalhadores ativos superam o número de beneficiários), canalizar as 

reservas para investimentos, sobretudo no setor de infraestrutura. 

 

Neste sentido, a formação das taxas de lucro nesse período perpassou pelo fundo 

público, onde os investimentos públicos e o progresso científico possibilitou enormes ganhos 

de produtividade ao capital. 

                                                                                                                                                                                              
pós-doutor em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É professor na Universidade de Brasília 

(UnB) na graduação em Serviço Social e no Programa de Pós-graduação em Política Social (Mestrado/Doutorado). Tem livros 

e dezenas de artigos publicados sobre orçamento público, tributação, seguridade social e financiamento das políticas sociais. 

Desenvolve pesquisa na área de Política Social e finanças públicas, principalmente nos seguintes temas: fundo público, 

orçamento público, tributação, seguridade social, previdência social, financiamento das políticas públicas e análise/avaliação de 

políticas sociais. (Informações do Lattes em 22 de setembro de 2017). 
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O fundo público ganhou destaque e garantiu lugar estrutural na dinâmica de 

acumulação capitalista a partir dos “anos dourados” do capital. O Estado de Bem-Estar Social 

inaugurou um padrão de financiamento público da econômica ao possibilitar condições para a 

acumulação do capital (subsídios, pesquisa) e para a reprodução da força de trabalho, por 

meio das políticas de saúde, educação, habitação, entre outras. 

Considerando a premissa de que o fundo público é essencial na formação do 

capitalismo, sendo o pressuposto do financiamento da reprodução social do capital, é 

indiscutível 

 

[...] o lugar estrutural do fundo público no capitalismo contemporâneo, como 

expressão da sua maturidade e imensas contradições. A produção e a realização do 

valor vão requisitar que o Estado se aproprie de parcela bastante significativa da 

mais valia socialmente produzida para assegurar as condições gerais de produção e 

reprodução; dentro desse processo comparece o desenvolvimento de políticas sociais 

como lugar relevante de alocação do fundo público, a pender, claro, da correlação de 

forças políticas e de elementos culturais em cada formação nacional (BEHRING 

2004 apud SALVADOR, 2010, p.80). 

 

Na fase monopolista do capitalismo, o fundo público atua como um instrumento in 

flux20e sua utilização ocupa lugar estrutural no capitalismo e marca presença na reprodução do 

capital da seguinte maneira:  

 

1) Como fonte importante para a realização do investimento capitalista. No 

capitalismo contemporâneo, o fundo público comparece por meio de subsídios, 

de desonerações tributárias, por incentivos fiscais, por redução da base tributária 

da renda do capital como base de financiamento integral ou parcial dos meios 

de produção, que viabilizam a reprodução do capital. 

2) Como fonte que viabiliza a reprodução da força de trabalho, por meio de 

salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição. 

3) Por meio das funções indiretas do Estado, que no capitalismo atual garante 

vultosos recursos do orçamento para investimentos em meios de transporte e 

infraestrutura, nos gastos com investigação e pesquisa, além dos subsídios e 

renúncias fiscais para as empresas. 

4) No capitalismo contemporâneo, o fundo público é responsável por uma 

transferência de recursos sob a forma de juros e amortização da dívida pública 

para o capital financeiro, em especial para as classes dos rentistas 

(SALVADOR, 2010, p.91). 

 

Esta passagem de Salvador (2010) expressa o fato de como o Estado se adapta a 

conveniência do sistema sociometabólico do capital ao criar condições gerais para a produção 

e reprodução do capital. O Estado através do fundo público possibilita os meios para a 

realização de investimentos favoráveis para a manutenção da lógica expansionista do sistema 
                                                             
20Sobre esta expressão Behring, (2010, p.22, grifos originais) esclarece que “[...] o fundo público passou a se 

constituir como um elemento nem ex ante, nem ex post do processo de produção e reprodução do capital [...] mas 

um componente in flux [...] presente no ciclo D –M- D’”. 
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como as políticas de subsídios fiscais (isenção de impostos, contribuições financeiras), 

desonerações tributárias e os incentivos fiscais concedidos para as empresas capitalistas. Ao 

reduzir a carga tributária para os que possuem maior poder aquisitivo, com consequente 

renúncia de arrecadação de recursos orçamentários, há uma forte concentração de renda no 

país, bem como o enfraquecimento das bases tributárias das políticas de previdência social, 

assistência social e saúde, como veremos mais adiante. 

 O fundo público se apresenta como essencial para que o Estado atenda as demandas 

da saúde, assistência social e previdência social (salários indiretos), enquanto mecanismos de 

reprodução da força de trabalho o que contribui para que o conjunto dos capitalistas reduza os 

custos com o trabalho. Entretanto, no atual quadro da crise estrutural as demandas sociais 

tendam a ficar em segundo plano, haja vista a prioridade dos gastos públicos estarem 

direcionados ao pagamento dos juros e amortização da dívida pública.  

Outro aspecto importante de atuação do fundo público corresponde aos grandes 

investimentos em infraestrutura, apoiado no discurso de desenvolvimento econômico, 

propostos principalmente a partir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)21. 

Acerca disso Rodrigues e Salvador (2011, p.153) apontam: 

 

[...] apesar de não ser o fator principal limitador dos gastos sociais, o PAC se 

apropria indiretamente de recursos do fundo público que seriam remetidos ao 

financiamento de algumas políticas sociais, principalmente as da Seguridade Social 

e de educação (estados e municípios), por meio das desonerações tributárias 

concedidas a alguns setores da indústria. Além disso, as medidas institucionais 

propostas contribuem para a manutenção da política estagnacionista que é a causa 

precípua da limitação de gastos com as políticas sociais: a supremacia da política 

econômica, que privilegia o pagamento dos serviços da dívida (juros e amortização 

da dívida) em detrimento dos demais gastos. 

 

O fundo público também marca presença para alimentar a transferência da riqueza 

nacional para o mercado financeiro através do mecanismo da dívida pública, sendo este uma 

das principais limitações para a ampliação e efetivação da Seguridade Social, como apontam 

Rodrigues e Salvador (2011) no trecho acima. Dessa forma, o fundo público é utilizado de 

todas as formas possíveis para atender os interesses do sistema sociometabólico do capital. 

                                                             
21O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um programa do Governo Federal Brasileiro, anunciado 

em janeiro de 2007, com uma previsão de investimento de R$ 503 bilhões, para o período 2007-2010, nas áreas 

de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos. No final do ano de 2008, foi anunciado o 

aumento do montante de recursos destinado ao PAC que passou a ser de R$ 656,5 bilhões (BRASIL, 2007 apud 

RODRIGUES E SALVADOR, 2011, p.130). 



73 
 

Isso posto, apontamos que as contradições do capitalismo são expressas nas crises 

inelimináveis do sistema cujos impactos atingem de maneiras diferentes as classes sociais, 

sendo a classe trabalhadora que arca com o ônus das crises capitalistas.  

Com base nas análises de Mészáros (2011), vimos que o sistema capitalista é resultado 

de um processo historicamente construído que fortalece seu poder de dominação e controle 

sob o metabolismo social, tornando-se hegemônico. A sociedade regida pelos ditames do 

capital é essencialmente antagônica, pois, na medida em que o sistema materializa sua 

acumulação e expansão, as reais necessidades humanas são desprezadas, importando somente 

a absorção da força de trabalho como base da riqueza socialmente produzida. 

No sistema capitalista, a produção socializou-se, no entanto, a apropriação permanece 

privada, isto é, os trabalhadores produzem a riqueza social e esta é apropriada pelos donos dos 

meios de produção. Essa contradição no decorrer da história vem se expressa no âmbito 

econômico e político, acirrando a luta de classes, revestida pelos interesses antagônicos entre 

as duas classes fundamentais do sistema sociometabólico do capital.  

A partir dessa premissa, Oliveira (1998 apud SALVADOR 2010) afirma que na 

conjuntura da crise estrutural do capital a luta de classes se desloca do espaço da produção 

para o fundo público no âmbito do orçamento estatal, consistindo-se no espaço de ferrenhas 

lutas políticas onde os sujeitos sociais buscam inserir seus interesses. Isto implicou em uma 

mudança de pauta de reivindicação no decorrer do século XX: ao invés de lutar pelo fim da 

exploração do trabalho, a classe trabalhadora reduziu suas pautas para o âmbito da ampliação 

e efetivação das políticas públicas. Obviamente que sabemos da necessidade das políticas 

sociais na sociedade capitalista enquanto estratégia para a reprodução social, mas a crítica 

central aqui é o “esquecimento” das pautas “mais radicais” pelo conjunto dos trabalhadores. 

Apolítica econômica e a política social estão intrinsecamente vinculadas com a 

evolução do capitalismo, pois são processos e fruto das relações complexas que se 

estabelecem no âmbito da produção e reprodução do capitalismo.A política social é resultado 

da dinâmica social, a partir dos interesses antagônicos dos sujeitos sociais, surgindo como 

instrumento de controle da classe burguesa e na forma de conquistas da classe trabalhadora 

sendo o Estado responsável por assumir algumas reivindicações dos trabalhadores.  

O orçamento público é um importante elemento para compreender as políticas sociais, 

pois não se limita a um instrumento técnico meramente contábil, dominado pelos discursos 

técnicos, ele reflete as disputas de classes, onde a classe trabalhadora se mobiliza para garantir 

que os recursos públicos financiem suas demandas, através das políticas sociais, e o capital 

demanda esses recursos para manter a acumulação e reprodução do sistema.  
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O instrumento mais visível do fundo público é o orçamento público. O fundo público 

“[...] envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado tem para intervir na 

economia, seja por meio das empresas públicas, pelo uso das suas políticas monetária e fiscal, 

assim como pelo orçamento público.” (SALVADOR, 2012, p.7). 

De acordo com Behring (2010, p.20), essa capacidade é possível por meio de extração 

compulsória, “[...] na forma de impostos, contribuições e taxas – da mais-valia socialmente 

produzida, ou seja, o fundo público é financiado a partir de parte do trabalho excedente que 

metamorfoseou em lucro, juro ou renda da terra e que é apropriado pelo Estado para o 

desempenho de suas múltiplas funções.”. 

O orçamento público é um instrumento administrativo utilizado pelo poder executivo 

em qualquer uma das suas esferas (federal, estadual ou municipal) para determinar a natureza, 

origem e o montante de recursos a serem despendidos em um determinado período 

(SALVADOR; TEIXEIRA, 2014). 

O orçamento público22, em sua estrutura de arrecadação e gastos, revela “[...] sobre 

que classe ou fração de classe recai o maior ou o menor ônus da tributação e as que mais se 

beneficiam com os seus gastos” (SALVADOR, 2012, p.8-9). Todas as ações propostas no 

orçamento público revelam o grau de comprometimento do poder público com as classes, ou 

seja, “o dimensionamento desses gastos permite compreender e mensurar a importância dada 

a cada política pública em cada contexto histórico da conjuntura econômica, social e política 

vivenciada no país”. (SALVADOR, 2008, p.151). 

Compreendemos que o fundo público é conformado pelos recursos advindos dos 

impostos, taxas e contribuições pagas tanto pelos trabalhadores como pelos capitalistas. A 

parcela de contribuições pagas pelos capitalistas tem origem na mais valia extraída da força 

de trabalho, enquanto a dos trabalhadores recai principalmente no trabalho necessário 

(salários) via tributação das mercadorias. Os retornos dessas contribuições se expressam em 

políticas sociais e econômicas, o que significa concentrar os recursos públicos a favor de 

assegurar a rentabilidade do capital ou proporcionar condições melhores de vida para a classe 

trabalhadora. 

Lembremos que o fundo público se torna cada vez mais num elo essencial para o 

sistema do capital, explicitando suas dificuldades em garantir seu processo de valorização 

com a ativação dos limites absolutos perante a crise estrutural (Cf. capítulo 2). Neste sentido, 

a definição de fundo público no Brasil pode ser atribuída ao caráter regressivo do seu 

                                                             
22 Os recursos do orçamento público brasileiro são expressos na Lei Orçamentária Anual (LOA). 
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financiamento, o que torna a Seguridade Social financiada majoritariamente pelos próprios 

usuários dos seus serviços, e os mais pobres, como veremos mais adiante. 

A defesa pela efetivação das políticas sociais que compõem a Seguridade Social se 

alinha à compreensão que a garantia dessas políticas, via fundo público, consiste num 

importante ponto para fortalecer a luta na busca pela construção de uma sociedade onde a 

riqueza social produzida esteja voltada para suprir as necessidades humanas (MÉSZÁROS, 

2011). Deste modo, não consideramos o acesso as políticas sociais como um processo de 

revolução da classe trabalhadora, até porque, como demonstramos anteriormente, o Estado, 

enquanto o complexo social direcionado a atender os interesses da classe economicamente 

dominante, não se constitui o espaço de possibilidades de alterações na ordem social vigente, 

de modo a direcionar suas funções para proporcionar igualdade entre as classes. 

 

3.2 Mecanismos de apropriação do fundo público pelo capital e o orçamento da 

Seguridade Social   

 

As discussões realizadas até o momento demonstram as mudanças ocorridas no 

processo de produção e reprodução no âmbito do sistema sociometabólico do capital. Na 

passagem entre o século XX e XXI estas mudanças, operadas no campo ideológico com o 

predomínio das ideias neoliberais e na esfera econômica com a acentuação do capital 

financeiro, fazem parte das estratégias de enfrentamento à crise instaurada na década de 1970, 

dado o esgotamento das políticas keynesianas, do desenvolvimento fordista e do Estado 

Social implementadas nos países de capitalismo central (Cf. capítulo 2). 

As políticas sociais foram importantes para a política econômica no pós-guerra, 

entretanto, sua condição se modifica no contexto da crise estrutural do capital e os padrões de 

proteção social estabelecidos no período anterior passam a fazer parte das estratégias de 

enfrentamento a esta crise. No Brasil, este cenário seintensificaem torno do orçamento das 

políticas sociais legalizadas somente no final da década de 1980, após as mobilizações sociais 

no período de transição do regime militar para o sistema de governo democrático23 

A direção do fundo público brasileiro está conectada às alterações na forma de 

organização da produção, iniciadas na década de 1970, com rebatimentos em diversos 

aspectos da vida social, tendo o Estado, orientado pelas políticas neoliberais, contribuído para 

                                                             
23É preciso lembrar que, enquanto alguns países desenvolvidos vivenciaram a experiência do Estado de Bem-

Estar Social nos “anos de ouro do capital”, com ampliação das políticas sociais e dos gastos públicos com a 

finalidade de criar demanda e possibilitar o consumo, o Brasil apresentava dificuldades para incorporar direitos 

sociais. 
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o avanço do capital sob o fundo público, o que inclui “[...] a transferência da proteção social 

do âmbito do Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos 

benefícios da Seguridade Social” (SALVADOR,2010, p.116). 

Na década de 1990 houve um aumento da ofensiva do capital sob os países da 

América Latina, inscrita nas propostas contra reformistas do Estado, com a finalidade de 

transformá-los em espaços atrativos ao capital fictício (através do mecanismo da dívida 

pública) e ao Investimento Externo direto (IED) (por meio das privatizações estatais) como 

forma para retomar as taxas de lucro (Cf. capítulo 02, item 2.2). 

A intensificação do capital financeiro nos tempos de crise estrutural indica, de certa 

forma, os empecilhos para obter maiores lucros na esfera da produção, entretanto a esfera 

financeira não cria valor (somente na produção através da exploração da força de trabalho, 

momento que o capitalista se apropria do tempo de trabalho excedente do trabalhador, 

segundo a tese marxiana do valor-trabalho) sendo necessário para a lucratividade do capital 

financeiro as bases que viabilizam a reprodução da força de trabalho, viabilizadas pelo fundo 

público reduzindo os custos do capital na sua aquisição. 

 

O novo ambiente financeiro foi propício para acumulação patrimonial das famílias 

mais ricas. [...] a desregulamentação das finanças possibilitou redirecionamento do 

capital financeiro canalizado pelos investidores institucionais (fundos de pensão, 

fundos coletivos de aplicação, sociedades de seguros, bancos que administram 

sociedades de investimento) que foram forçados pela concorrência a realizar 

administrações mais dinâmicas das carteiras que lhes eram confiadas, isto é, com 

maior grau de especulação financeira. A liberalização financeira pavimentou o 

caminho para acumulação da riqueza privada de forma mais rápida que em outras 

épocas do capitalismo (JUNIOR; SALVADOR, 2015, p.240). 

 

 Neste cenário, sob a regência do capital financeiro e dos ideários neoliberais, foi 

necessário redefinir a Seguridade Social com a finalidade de atender às necessidades do 

capital, onde os ajustes e “reformas”, particularmente nos países periféricos, são as razões 

para atender os objetivos da classe capitalista. 

O Brasil, enquanto parte do processo histórico de constituição de um modelo 

econômico fundamentado na ideologia do sistema do capital, em que pese as suas 

particularidades, a partir dos anos 1990 adentrou neste período marcado pela ofensiva 

burguesa.  Período adverso para materializar as conquistas sociais inscritas na CF/88. A 

Seguridade social24significou um avanço para a proteção social no país, entretanto, para 

                                                             
24Disposta no artigo 194 da Constituição Federal de 1988, Título VIII, capítulo II.   
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atender os objetivos das “reformas” em busca do equilíbrio fiscal, a conjuntura a partir do 

Plano Real se apresentou desfavorável para a Seguridade Social no âmbito da esfera pública. 

A chamada Carta Magna de 1988 inaugurou um modelo de proteção social no país 

com políticassociais voltada a um número maior de trabalhadores (situados tanto no mercado 

formal quanto informal de trabalho), de modo a estabelecer em seu artigo 194 a Seguridade 

Socialenquanto um conjunto de ações organizadas pelos poderes públicos e pela 

sociedadedestinado a assegurar os direitos à saúde, à assistência social e à previdência 

social.Apesar de ser inovadora, a Seguridade Social brasileira se apresenta como um sistema 

que conjuga direitos de caráter contributivo (previdenciário), não contributivo (saúde caráter 

universal) e direitos seletivos que correspondente à política de assistência social, não 

instituindo um sistema homogêneo e integrado. 

Tratando o fundo público sob o ponto de vista político, consideramos que para a 

concretização da Seguridade social, enquanto a mais importante conquista social inscrita na 

CF/88, é necessária a efetivação do seu orçamento composto pelas diversas fontes de 

financiamentos25,partindo do suposto de que para viabilizar as inovações propostas no novo 

modelo de proteção social era necessário ampliar as fontes de financiamento para além da 

folha de pagamento. 

A pluralidade das bases de financiamentos estabelecidas legalmente “[...] deveriam ser 

constituídas por contribuições sociais exclusivas. Essas contribuições adicionadas às receitas 

arrecadadas sobre a folha de pagamentos mais impostos a serem transferidos pelo orçamento 

fiscal seriam conduzidas para um fundo redistributivo da Seguridade Social” (SALVADOR, 

2010, p.27-28). 

A Seguridade Social passou a ter orçamento próprio, conquista derivada dos avanços 

que a CF/1988 possibilitou em termos de orçamento público. De acordo com Salvador (2008), 

antes de 1988, como reflexo do regime militar, o orçamento estava todo centralizado no poder 

executivo descrito em uma peça legal única: o Orçamento Geral da União (OGU), que apesar 

da nomenclatura, deixava de fora importantes montantes das despesas do governo federal.  

Visando a construção de uma administração democrática e justa do orçamento público, 

a Constituição cidadã “confirmou, no campo das finanças públicas os processos de 
                                                             
25A proposição resultante do artigo 194, que trata da ordem social, é que as receitas e despesas da previdência 

social passam a integrar o orçamento geral da Seguridade Social (SALVADOR, 2010, p.35), e o artigo 195 da 

CF/88 preconiza que a Seguridade Social será financiada por toda sociedade, de forma direta e indireta, nos 

termos da lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

acrescidas as contribuições sociais advindas do empregador, da empresa e da entidade a ela equipara na forma da 

lei, incidentes sobre a folha de salários, o lucro, a receita ou o faturamento; do trabalhador e demais segurados da 

previdência social; sobre a receita de concursos de prognósticos; do importador de bens ou serviços do exterior 

(BRASIL, 1988). 
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reordenamento institucional e de unificação do orçamento [...]” (SALVADOR, 2008, p.153). 

Esse reordenamento institucional das finanças públicas exigiu a construção de um modelo de 

administração baseado em um planejamento orçamentário, que se tornou possível de ser 

implementado por meio de um ciclo orçamentário, composto por uma série de leis inscritas no 

capítulo 165 da Constituição Federal.  

 

No tocante à questão do planejamento, isso ocorre pela criação de duas peças 

orçamentárias: o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

Com isso a partir da CF, o ciclo orçamentário é composto pelo PPA, pela LDO e 

pela Lei orçamentária anual (LOA). O objetivo principal dessas leis é integrar 

atividades de planejamento e orçamento visando a garantir a execução das políticas 

governamentais nos municípios estados e em âmbito nacional (SALVADOR, 2008, 

p.153) 

 

Sobre a peça orçamentária denominada Plano Plurianual (PPA), o referido autor 

argumenta que a mesma assumiu o caráter de plano de governo, que serve para definir as 

prioridades orçamentárias de um determinado governo, em qualquer nível federativo por 

quatro anos. Como está previsto no artigo 165, § 1º, da CF/88: “a lei que instituir o plano 

plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada” (BRASIL, 1988, s.p.). Conforme aponta 

Salvador (2008), o PPA é uma peça importante para a atuação dos governos, pois ele define 

um conjunto de programas a serem seguidos para a solução dos problemas referentes às 

demandas da sociedade.  

Nesse contexto, o PPA possui papel central na administração do orçamento público, 

uma vez que, “apenas os programas que estão previstos no PPA podem receber recursos nos 

orçamentos anuais ou serem priorizados na LDO.” (SALVADOR, 2008, p.154). E, para que 

se contemple o conjunto de programas previsto no PPA, existe a Lei de Diretrizes 

orçamentárias (LDO), que faz a ligação entre o PPA e o orçamento.  

A referida peça legislativa existe para estabelecer as prioridades anuais em termos de 

programas e ações governamentais e as metas a serem alcançadas até o ano subsequente. 

(BRASIL, 1988). Segundo Salvador (2008), a inovação em termos orçamentários trazida pela 

LDO, que é uma prévia do orçamento, permite que o legislativo participe da elaboração das 

metas orçamentárias. A LDO permite ainda que sejam estipulados os limites para o 

refinanciamento e pagamentos de juros e encargos das dívidas dos municípios, dos estados e 

da união.   
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 A LOA compreende o próprio orçamento anual. Nela estão dispostos os orçamentos 

fiscal e da Seguridade Social, além de todos os investimentos estatais planejados para o ano 

em questão. Além de determinar o quanto o governo deve arrecadar em tributos para compor 

o montante necessário à efetivação das ações propostas, em todos os três níveis de governo. 

Essas peças orçamentárias representaram um grande avanço possibilitado pelas 

inovações postas pela Constituição Federal de 1988. Por meio delas, é possível construir no 

âmbito da administração pública, um planejamento orçamentário consciente voltado a 

estabelecer de forma clara as prioridades de cada gestão pública. 

O texto final da CF de 1988 estabeleceu para Seguridade Social um orçamento 

conjunto, onde não haveria separação nas fontes orçamentárias de cada política de modo a 

estabelecer uma complementaridade entre os benefícios.26Assim, “[...] haveria um fundo de 

Seguridade Social com recursos das contribuições dos empregados, dos empregadores do 

orçamento fiscal e das receitas de concurso de prognósticos” (BOSCHETI, 2006 apud 

SALVADOR, 2008, p. 143). Salvador (2010, p.230) aponta: 

 

o Orçamento da Seguridade Social (OSS), sob o formato quadripartite, chegou a ser 

elaborado nos primeiros anos após a regulamentação das leis de custeio e de 

benefício da seguridade social, mas que na realidade definiam o financiamento e os 

benefícios da previdência social, com raras passagens sobre a seguridade social no 

texto legal. Em 1993 e 1994, apareceu como proposta do Conselho Nacional da 

Seguridade Social (CNSS), mas essa orientação não prevaleceu. Na realidade, apesar 

da previsão constitucional de gestão quadripartite da seguridade social, o CNSS teve 

vida curta. 

 

A implementação do OSS não imprimiu o direcionamento dado pela CF, dada às 

opções políticas e macroeconômicas que sustentaram o Plano Real, orientadas pelo ideário 

neoliberal. 

 

A finalidade principal do orçamento da seguridade social era constituir-se em um 

espaço próprio e integrador das ações de previdência, saúde e assistência, 

assegurando a apropriação dos recursos do orçamento fiscal. Entretanto, isso na 

prática não se consolidou; a área de assistência social foi virtualmente eliminada, e a 

saúde imprensada, de um lado, pelo Orçamento Geral da União e, de outro, pelo 

Ministério da Previdência (SALVADOR; BOSCHETTI, 2006, p. 54). 

 

                                                             
26A vinculação de recursos para as políticas sociais tornadas possíveis com a CF/1988 representou um avanço 

em termos de proteção social, uma vez que “era uma forma de enfrentar a tradição fiscal perversa do Brasil, onde 

a aplicação dos recursos do orçamento público sempre priorizou a acumulação do capital [...] No período da 

industrialização (1937/1980), por exemplo, os recursos do fundo previdenciário foram canalizados para o 

investimento nas empresas estatais e na construção da infra-estrutura do país[...]. Vincular recursos significava, 

portanto, impedir essa prática, assegurando que parte da receita fosse obrigatoriamente destinada a érea social e 

permitisse universalizar direitos importantes, como os ligados à saúde e à educação. (SALVADOR, 2008, 

p.135). 
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A não implementação do OSS contribuiu para criar o mito de crise no âmbito da 

seguridade social, sendo um elemento importante para justificar as sucessivas “reformas” na 

previdência social, propagada pelos discursos oficiais como uma política deficitária causadora 

do déficit público27. As alegações em torno da crise da seguridade social, em especial da 

previdência social, são fundamentadas nos valores previstos no Orçamento Geral da União 

(OGU), no entanto, 

 

[...]a Constituição brasileira definiu no seu artigo 165, para os três níveis de 

governo, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) será composta pelo Orçamento 

Fiscal, Orçamento de Investimentos das Empresas Estatais e Orçamento da 

Seguridade Social, inexistindo no âmbito constitucional qualquer referência a um 

orçamento específico para a previdência social. O que tradicionalmente os dirigentes 

da previdência social brasileira divulgam é o resultado financeiro do Regime Geral 

da Previdência Social (RGPS) por meio do contraste entre a arrecadação líquida e as 

despesas com benefícios previdenciários do INSS. Pois, a Constituição determina a 

criação de um orçamento com recursos próprios e exclusivos para as políticas da 

Seguridade Social (saúde, previdência e assistência social) distinto daquele que 

financia as demais políticas de governo (SALVADOR, 2010, p.235). 

 

Atualmente foi aprovada pelo congresso a Proposta de Emenda Constitucional nº 287 

(PEC 287-A), que versa sobre a reforma da Previdência que preconiza uma série de mudanças 

na Constituição Federal que devem ser feitas com a missão de diminuira abrangência e a 

importância dos benefícios previdenciários.  

Segundo nota técnica divulgada pelo Departamento intersindical de estatísticas e 

estudos econômicos (DIEESE), em julho deste ano,a PEC 287-A promove o endurecimento 

das regras de acesso aos benefícios bem como o rebaixamento dos salários dos benefícios que 

são concedidos. 

 

Em grandes linhas, a proposta institui a combinação de limite de idade e tempo 

mínimo de contribuição mais elevada do que hoje, extinguindo a aposentadoria 

apenas por tempo de contribuição; estabelece aumento da idade mínima de 

aposentadoria para as mulheres e, em alguns casos, também para os homens; muda o 

cálculo e reduz o valor dos benefícios previdenciários em geral; proíbe o acúmulo de 

aposentadorias e limita o acúmulo de pensão e aposentadoria ao valor de dois 

salários mínimos [...] (DIEESE, 2017, p.2) 

 

                                                             
27Em diversos momentos da história brasileira foi usando esse discurso de crise previdenciária para promover 

reformas na Previdência Social. O Estado capitalista divulga a ideia de que as contribuições dos trabalhadores 

não são suficientes para pagar aos segurados da Previdência Social e por isso a mesma necessita ser 

constantemente reformada em busca da diminuição de benefícios concedidos. Em 2017, a reforma da 

Previdência é justificada pelo governo como uma maneira de potencializar as estratégias de tirar o país de uma 

crise econômica. 
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De acordo com a equipe econômica do governo de Michel Temer (PMDB), essas 

medidas, ao diminuir o montante pago pela Previdência Social aos seus segurados, irão 

contribuir com a amenização dos efeitos da crise econômica do país. 

Neste sentido, compreender o fundo público, particularmente o orçamento público, 

requer pensá-lo da seguinte maneira: o fundo público brasileiro é caracteristicamente 

regressivo, no que tange ao financiamento tributário e a destinação dos seus recursos.  É 

composto em grande parte pelas contribuições pagas pelos trabalhadores assalariados, 

onerando fiscalmente a população mais pobre, com maior incidência sobre o consumo, 

tributos indiretos que recaem sobre os salários, sendo apropriado pelo capital para alimentar 

sua lucratividade. 

Umas das características que marcam o Brasil é a alta concentração de renda e 

desigualdades sociais decorrente da histórica tributação regressiva no país. Salvador (2012, 

p.11) afirma: “o sistema tributário brasileiro tem sido um instrumento a favor da concentração 

de renda, agravando o ônus fiscal dos mais pobres e aliviando o das classes mais ricas”. 

Frente as necessidades de acumulação do capital, a maior regressividade é 

consequência das alterações na legislação tributária ocorrida a partir de 1990 onde os 

princípios constitucionais (baseados na justiça social e fiscal) estabelecidos para o sistema 

tributário foram desconsiderados. Isso significou uma contrarreforma tributária que concedeu 

privilégios à renda do capital e agravou as condições de vida dos trabalhadores/consumidores, 

como aponta Salvador (2009, p 47-48): 

 

A correlação da luta de classes no país, no contexto do neoliberalismo, foi 

desfavorável aos trabalhadores e decisiva para o predomínio dos impostos indiretos 

e regressivos na estrutura tributária. O sistema tributário foi edificado para 

privilegiar a acumulação capitalista e onerar os mais pobres e os trabalhadores 

assalariados, que efetivamente pagam a “conta”. Eles são os maiores responsáveis 

pelo financiamento do Estado brasileiro, arcando com o ônus de mais de 2/3 das 

receitas arrecadadas pela União, estados, Distrito Federal e municípios. As 

aplicações financeiras são menos tributadas que a renda dos trabalhadores 

assalariados. O capital foi o maior ganhador do sistema tributário construído nos 

governos Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Lula. 

 

Os princípios tributários preceituados na CF/88 definem, entre outras questões que, a 

tributação seja direta, de caráter pessoal e progressivo. Os impostos de caráter progressivos 

são aqueles em que a carga tributária aumenta ao passo em que aumenta também o poder 

aquisitivo do contribuinte. Isto cria uma relação positiva entre a carga tributária incidente e a 

renda do contribuinte. 
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No entanto, a contrarreforma tributária modifica o caráter progressivo do sistema 

tributário. Salvador (2008) afirma que nenhum governo do período pós-Constituição Cidadã 

colocou em prática os princípios constitucionais que permitiria um novo desenho para o 

sistema tributário.  

O caráter regressivo do sistema tributário brasileiro continua desfavorecendo a classe 

trabalhadora, pois é sobre ela que recai a maior parte da tributação. Sendo essa classe a 

responsável por financiar, através do pagamento de impostos, em maior parte, a Seguridade 

Social. Diante disso, compreendemos que o capital se apropria da mais valia através da 

exploração do trabalho, e, além disso, apropria-se do fundo público paga pelo trabalhador 

através de imposto. O fundo da Seguridade Social no Brasil, ao invés de assegurar a 

reprodução social da classe trabalhadora através da saúde, assistência e previdência, tem se 

destinado a atender à lógica do capital, que se apropria através de vários mecanismos. Esse 

processo é visível através da retirada de dinheiro público para o pagamento da dívida pública 

(dinheiro destinado aos grandes bancos, os mesmos responsáveis pelo financiamento de 

empresas capitalistas que exploram o trabalhador), e na inserção do setor privado nas políticas 

públicas, onde as empresas terceirizadas tem prestado serviços, principalmente, na saúde.  

Sobre a constituição do sistema tributário brasileiro, ressalta-se que o mesmo é 

composto por um montante arrecadado através de impostos indiretos e diretos. Os impostos 

indiretos incidem sobre os produtos de bens e serviços, eles são pagos pelos comerciantes, 

mas repassados aos consumidores indiretamente por meio do preço final do que é consumido. 

Já os impostos diretos são cobrados pelo Estado diretamente ao cidadão e incidem sobre o 

patrimônio, como aluguéis, salários e rendimentos de aplicações financeiras. Assim, 

 

[...] os impostos diretos no Brasil incidem predominantemente sobre a renda dos 

trabalhadores assalariados. Enquanto isso, os ricos que se encontram no topo da 

pirâmide social pagam cada vez menos impostos no Brasil, principalmente pós 

1994, com inúmeras modificações realizadas na legislação que caminharam na 

contramão da justiça social [...] (SALVADOR, 2008, p.181). 

 

A contrarreformatributária traz consequências perversas para “a (não) implementação 

do orçamento da seguridade social” (SALVADOR, 2008, p.201). A proposta de Reforma 

Tributária, a Proposta de Emenda Constitucional nº233/2008,28encaminhada ao Congresso 

Nacional durante o Governo Lula rebate negativamente nas bases de financiamento da 

seguridade social, na medida em que, 

                                                             
28Esta PEC foi aprovada pela comissão especial em novembro do mesmo ano, mas não chegou a entrar na pauta 

do plenário da Câmara dos Deputados. 
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os três tributos mais relevantes que financiam a seguridade social [...] serão 

modificados.  A COFINS e a CSLL serão extintas e haverá desoneração da 

contribuição patronal sobre a folha de pagamento, por meio de legislação específica, 

após as mudanças constitucionais. Para a seguridade social passam a ser destinadas 

38,8% do produto de arrecadação dos impostos sobre a renda (IR), produtos 

industrializados (IPI) e operações com bens e prestações de serviços (IVA-F) 

(SALVADOR, 2010, p.261). 

 

  Estas alterações, que sepultamas diversas fontes de financiamento preconizadas no 

texto constitucional, penalizam ainda mais os trabalhadores e atendem o processo de 

enfrentamento à crise estrutural do capital, tendo em vista que com a extinção da Contribuição 

para o financiamento da Seguridade Social (COFINS)29e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido (CSLL)30a tendência para o financiamento da seguridade social será retroagir para a 

estrutura estabelecida antes da CF/88(incidindo apenas sob a folha de pagamento). Ao propor 

a desoneração da contribuição patronal a PEC 233/2008permitirá uma perda de R$ 24 bilhões 

para a previdência social (SALVADOR, 2010). 

Diante do exposto, reiteramos que os recursos que compõem da seguridade social 

desempenham um papel importante na política econômica e social a partir das investidas 

neoliberais no país em 1990, no contexto de crise estrutural do capital. A estrutura do 

financiamento da seguridade social (revelada sua característica regressiva) é essencial para a 

compreensão da conformação do fundo público e como ele está direcionado para atender os 

interesses do grande capital, isto é, o fundo público no país vem se apresentando fundamental 

para sustentar a acumulação do capital, por meio da apropriação da riqueza pública.  

Behring (2010) aponta que o argumento que atribui à causa da crise do Estado é uma 

falácia (Cf. capítulo 2), tendo em vista neste período o crescimento estratégico do capital 

advindo do fundo público brasileiro. “Na verdade observa-se uma redefinição do lugar do 

setor público e do fundo público no contexto dos ajustes contra reformistas e que implicaram 

o crescimento do seu lugar estrutural no processo in flux da produção e reprodução das 

relações sociais [...]” (BEHRING, 2010, p. 26). 

Deste modo, diante da necessidade de estabelecer medidas de ajuste fiscal para conter 

a crise, as áreas sociais sofrem cortes orçamentários e os recursos são canalizados para o 

                                                             
29Lei complementar nº 70 de dezembro de 1991 que institui contribuição para financiamento da Seguridade 

Social, os contribuintes são pessoas jurídicas de direito privado. 
30 Contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social instituída em 1988 pela lei nº 7.689. 
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orçamento fiscal, com a finalidade de atingir o superávit31 primário, e por sua utilização para 

o pagamento de juros da dívida. 

O superávit primário se apresenta como um dos “grandes vilões do orçamento da 

seguridade social e das contas públicas em geral” (BEHRING, 2009, p.50), foi instituído 

durante a implementação do Plano Real, no contexto ajuste fiscal brasileiro. É fomentado pela 

Desvinculação de Receitas da União (DRU), que “desvincula 20% das receitas de impostos e 

contribuições sociais” (BEHRING, 2009, p.50). O montante de recursos retidos para formar o 

superávit tem sido muito maior que os gastos nas políticas de seguridade social.  

O montante dos recursos da seguridade social apropriados pelo tesouro nacional 

aumenta a cada ano e, por isso, a DRU se tornou uma peça fundamental na composição do 

superávit primário, “ou seja, a realização de poupança primária no orçamento para honrar o 

pagamento dos juros da dívida.” (SALVADOR, 2008, p.330). Uma vez que, “[...] por meio 

deste expediente, processa-se, então uma transferência não desprezível de recursos do lado 

real da economia, e mais explicitamente, da área social, para a gestão financeirizada da dívida 

pública [...]”. (CARDOSO JR.; CASTRO, 2005, p. 14 apud SALVADOR, 2008, p.329). Ou 

seja, através da DRU o governo tira os recursos da Seguridade Social para pagar a dívida 

pública brasileira. 

Conforme normatizado na Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, 

são desvinculados 20% dos recursos da união que são arrecadados a partir dos seguintes 

impostos: 

 

a) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; b) Cota-Parte da 

Contribuição Sindical; c) Contribuição sobre os Concursos de Prognósticos; d) 

Contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público; e) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas 

Jurídicas; e f) Contribuição sobre Movimentação Financeira ou Transmissão de 

Valores e de Crédito de Natureza Financeira (exclusive a parcela destinada ao Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza). Sobre as Contribuições Previdenciárias para 

o Regime Geral de Previdência Social não se aplica a desvinculação de recursos com 

base no inciso XI do art. 167 da Constituição. Por analogia, também não se aplica a 

mesma desvinculação sobre as receitas de Contribuição para o Plano de Seguridade 

Social do Servidor (SALVADOR, 2010, p.371). 

 

 Segundo Salvador (2008, p.327), foi por meio dessa apropriação de parte desses 

recursos acima descritos que entre os anos de 2000 a 2007 “foram transferidos para o 

orçamento fiscal R$ 278,4 bilhões [...] que pertenciam às políticas da seguridade social”. Para 

                                                             
31Segundo Behring e Boschetti (2008) Superávit primário é o saldo positivo das contas públicas adquirido por 

meio da desvinculação de receitas da união (DRU) que é utilizado para pagar os juros e para a quitação de partes 

da dívida junto aos bancos visando o amortecimento a dívida pública e o favorecimento do capital financeiro. 
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que se compreenda a dimensão deste dispêndio, o autor revela ainda que “esse montante 

equivale a cinco vezes o orçamento anual da saúde e quase dez vezes o orçamento da 

assistência social” (SALVADOR, 2008, p.327). 

A DRU32, no contexto da sua criação em 1993 denominada de Fundo Social de 

Emergência (FSE), posteriormente, alterou-se para Fundo de Estabilização Fiscal (FSE), 

aprovada para ser um mecanismo provisório. Contudo, em 2016, este mecanismo foi 

prorrogado através da Proposta de Emenda Constitucional nº 31/2016 até o ano de 2023 e 

ampliou o percentual de 20% para 30% de todas as contribuições sociais federais. A 

desvinculação dos recursos destas receitas expressa o comprometimento do Estado brasileiro, 

ou melhor, do fundo público com o processo de valorização do capital global, ao desvincular 

estes recursos permite-se que estes sejam gastos com o pagamento da dívida pública (leia-se, 

transferência de dinheiro para bancos), o que demonstra que o ataque do capital sob o 

orçamento da Seguridade Social é uma constante que somente se agrava face às expressões da 

crise estrutural experienciada na cena contemporânea. 

As sucessivas renovações da DRU aprofundam os limites de gastos sociais 

desvinculando os recursos que pela CF deveriam ser vinculados.  Salvador (2008, p.321) 

aponta que “a principal consequência da DRU é o desvio regular de bilhões de reais da saúde, 

educação, previdência e assistência social, que são transferidos por meio do orçamento fiscal 

para os mercados financeiros”.  

Nesta conjuntura de retrocessos sociais guiada pelo ideário neoliberal, foi criada a Lei 

Complementar nº 101/2000, aprovada no Governo de FHC e monitorada pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

configura-se num instrumento importante que permite que capital se aproprie do orçamento 

público.  Em outras palavras, a “LFR trata de limitar as despesas não-financeiras do 

orçamento e priorizar o pagamento de juros” (SALVADOR, 2008, p.329). 

  Salvador (2010) afirma que o FMI foi impositivo e que a aprovação da LRF foi 

estratégica. As regras fiscais normatizadas na lei, visando a gestão responsável das contas 

públicas, está situada no âmbito das ações que visam a implementação da integração submissa 

do Brasil ao movimento da economia globalizada onde é preciso assegurar a acumulação da 

riqueza financeira de modo a garantir os ganhos do capital. Com isso, “a realização de 

superávits primários para honrar o pagamento de juros da dívida é um dos atrativos para o 

                                                             
32Terminologia utilizada a partir de 2000. 
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capital externo, ou seja, amenizar ao capital portador de juros o risco de apostar no mercado 

brasileiro”. (SALVADOR, 2008, p.331). 

 Neste quadro, a LRF configurou-se como um instrumento fundamental para 

possibilitar as mudanças exigidas pelo FMI. Segundo Salvador (2010a) a LRF provocou 

grandes mudanças nas peças orçamentárias da união, dos estados e municípios principalmente 

em dois aspectos: 

 

Um primeiro aspecto diz respeito à determinação de que a LDO passa a ter um 

Anexo de Metas Fiscais (§1º, art. 4, Lei nº 101/2000), no qual deveram ser 

estabelecidas as metas anuais, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e 

primário e montante da dívida, para o exercício a que se referirem e para os dois 

anos seguintes[...]. Um segundo ponto diz respeito à execução orçamentária e ao 

cumprimento das metas, que submetem os gastos orçamentários à lógica da 

financeirização com garantias para o pagamento de juros da dívida. Assim, o art. 9º 

da LRF estabelece que, ao final de cada bimestre, será verificado o cumprimento das 

metas de resultados primário ou nominal da cada Poder. Caso não estejam sendo 

cumpridas, é determinado o ajuste nas despesas com a limitação do empenho 

orçamentário e da movimentação financeira. (SALVADOR, 2008, p. 332). 

 

LRF reforça o planejamento referente às metas fiscais. Entretanto, em nenhum 

momento dispõe sobre metas sociais voltadas à ampliação e consolidação dos direitos sociais, 

prevalecendo a lógica fiscal. Na lógica da LRF o importante consiste em “[...] honrar a 

transferência de recursos do fundo público para os credores financeiros; não há metas de 

redução das desigualdades sociais, e muito menos uma avaliação permanente de quanto se 

gastou e qual o volume de recursos [...] serão destinados [...] para as políticas sociais”. 

(SALVADOR, 2010a, p.383). 

A LRF é uma consequência da lógica perversa do neoliberalismo, o qual ampliou o 

endividamento público e impôs restrições aos gastos sociais. Criada especialmente para 

assegurar o cumprimento das metas fiscais, entre as mais importantes destaca-se a meta de 

superávit primário imposta nos acordos firmados com o FMI. Deste modo, a real intenção 

deste dispositivo legal está em assegurar o pagamento da dívida pública em detrimento da 

ampliação do orçamento da seguridade social, resultando no benefício do capital financeiro. 

 

3.3 Dívida pública brasileira: um debate urgente e necessário 

No atual cenário de crise estrutural do sistema sociometabólico do capital, a dívida 

pública33 constitui-se no principal mecanismo para garantir a rentabilidade do capital na 

                                                             
33 “A dívida pública pode ser externa ou interna, direta ou indireta. Em seu aspecto formal, a dívida pode ser 

contratual (quando está formalizada em contrato firmado entre o devedor e o credor) ou mobiliária (quando são 

emitidos títulos públicos). Ainda de acordo com Fattorelli (2013b, p. 45), no caso da dívida imobiliária (na forma 
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esfera financeira, por meio da transferência da riqueza social produzida. Com a dominância da 

financeirização da economia, a partir da década de 1970 com a crise estrutural do capital, 

parte da dívida pública dos países foram transformados em títulos34 negociáveis de forma 

especulativa no mercado financeiro. Acrescido a este fato, a elevação das taxas de juros 

decretadas pelos Estados Unidos resultou num aumento da dívida externa dos países em 

desenvolvimento, tornando a dívida pública fonte imprescindível para valorização do capital, 

ou seja, passou a ser uma das saídas para a crise estrutural do capital. Este processo determina 

a adoção de políticas que favorecem a destinação dos recursos do fundo público para a esfera 

financeira e impedem a ampliação dos recursos que financiam a Seguridade Social. 

No âmbito da crescente financeirização da economia, o governo FHC, ao implementar 

medidascontra reformistas, possibilitou a desregulamentação financeira e comercial no país, 

com isso a dívida pública cresceu de forma significativa. A passagem a seguir ilustra o 

cenário do aumento exponencial da dívida pública brasileira: 

 

Nos anos 90, os governos reduziram as tarifas e proteções sobre as importações. 

Assim, produtos baratos de empresas transnacionais produzidos nos países ricos, no 

Leste Europeu ou na Ásia do Leste entraram maciçamente no país e quebraram 

muitos negócios aqui dentro. A conta das importações superou a das exportações e a 

situação das contas externas piorou. Para dispor de dólares para financiar esta 

enxurrada de importações, o governo teve de atrair investimentos estrangeiros ao 

país, por meio da dívida externa e interna. Como isso se deu? Aumentando as taxas 

de juros da dívida interna, o governo estimulava os estrangeiros a adquirirem os 

títulos desta dívida, que paga os juros mais altos do mundo. Outro efeito do aumento 

das taxas de juros internas foi o estímulo à chamada “dívida externa privada”; ou 

seja: induziu as empresas e bancos nacionais a tomarem dinheiro lá fora (a juros 

mais baixos) para emprestar ao governo aqui dentro, ganhando também os maiores 

juros do mundo. Assim, os dólares que entravam no país devido a estes empréstimos 

ficavam no Banco Central, que em troca fornecia reais aos investidores, para que 

estes comprassem títulos da dívida interna. Com os maiores juros do mundo, a 

“dívida interna “explodiu, atingindo 1,4 TRILHÃO DE REAIS no final de 2007. E 

isso apesar das PRIVATIZAÇÕES, que desmontaram empresas públicas dourando a 

pílula com o falso discurso de resolver o problema da Dívida (AUDITORIA 

CIDADÃ DA DÍVIDA, 2008, p.17). 

 

A conversão da dívida pública em títulos e com o aumento dos juros sobre estes títulos 

(para pagar as altas taxas de juros contrai-se mais empréstimos, num círculo vicioso sem fim) 

tornam estes títulos em investimentos atrativos em função das garantias que o Estado oferece. 

                                                                                                                                                                                              
de títulos públicos emitidos) não há uma distinção muito clara entre dívida interna e externa. Teoricamente a 

dívida interna seria ―a dívida contraída em moeda nacional junto a residentes no país e a dívida externa seria 

―a dívida contraída em moeda estrangeira (dólar, ouro, iene, libra etc.) junto a residentes no exterior. Na 

prática, em tempos de desregulamentação financeira, os títulos da dívida interna poderão ser comprados por 

bancos estrangeiros e nesse caso a dívida interna converte-se em externa e os títulos da dívida externa poderão 

ser emitidos em moeda nacional, como ocorreu no Brasil, a partir de 2005.” (FATTORELLI, 2013, p. 46 apud 

REIS 2015, p.25). 
34 Os títulos públicos são documentos emitidos pelo Tesouro Nacional que representam uma forma de financiar a 

dívida pública, assim os investidores emprestam dinheiro em troca de rentabilidade. 
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Deste modo, uma grande parcela do fundo público está direcionada para atender os anseios do 

mercado financeiro em detrimento das demandas dos trabalhadores, na medida em que 

escamoteia os recursos orçamentários necessários para efetivar os serviços de saúde, 

previdência social e assistência social, essenciais para garantir minimamente as condições de 

subsistência dos sujeitos sociais.  

Sinalizamos anteriormente que neste contexto de crise e diante do peso da dívida nos 

países periféricos as instituições financeiras (FMI) determinam as prioridades da destinação 

do fundo público do Estado, cujas implicações impactam na distribuição da riqueza 

socialmente produzida e o Estado “reformado” cumpre sua função de assegurar a valorização 

do capital na esfera financeira, especificadamente, dos detentores dos títulos públicos. 

De acordo com a notícia publicada no site Portal Brasil, em 05 de outubro de 2016, o 

Brasil atualmente é classificado como a 8ª maior economia do mundo. Apesar dessa 

classificação ocupa a 79ª posição no ranking do índice de Desenvolvimento Humano35 

mundial, e, em termos de distribuição de renda nacional o país é o 10º pior do mundo, 

segundo o índice de Gini36. Um dos principais motivos desta disparidade é o modelo 

econômico do país que privilegia os gastos com o pagamento da dívida pública em detrimento 

dos investimentos nas áreas sociais. Outro fator importante que põe este cenário é o sistema 

tributário brasileiro. Ao invés de ser um instrumento que possibilitaria distribuição de renda, 

tributando de forma progressiva conforme a CF/88, obtendo recursos através dos tributos 

advindos das grandes fortunas para o fundo público e sendo canalizados para os programas 

sociais, onera os mais pobres o que torna o sistema tributário brasileiro fortemente regressivo 

e concentrador de renda (Cf. item 3.2). 

Historicamente, o compromisso do Estado brasileiro com o pagamento dos juros, em 

como amortizar a dívida pública, se constitui como um impedimento ao crescimento do país e 

ao desenvolvimento de políticas públicas eficientes.  

Essa dívida surge junto aos primeiros passos do Brasil como um país independente de 

Portugal e somente se agrava no decorrer da história. Tornando-se fonte de lucro dos grandes 

capitalistas em proporções cada vez maiores. É ao pagar os juros dessa dívida que o Estado 

transfere a maior parte do que é arrecadado da população em forma de tributos ao capital 

financeiro. 

Todos os dispêndios do Estado brasileiro voltados ao pagamento da dívida ao longo da 

história não foram suficientes para amenizá-la, pelo contrário, cada vez mais o capital cria 

                                                             
35 Índice que avalia a qualidade de vida e desenvolvimento econômica da população de um país. 
36 Instrumento que analisa a concentração de renda em um país. 
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diversos mecanismos para potencializar a capacidade de apropriação do orçamento público 

para o pagamento dos juros da dívida. 

O gráfico a seguir, divulgado pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública no ano de 2015, 

expõe os dados do OGU e como foram destinados os recursos orçamentários para as políticas 

sociais e para o pagamento da dívida pública.   

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Orçamento Geral da União (2015) 

 

 

Fonte: Auditoria Cidadã 

 

Observa-se que do montante arrecadado no ano de 2015, o equivalente a 

2.268.000.000.000,00 (dois trilhões duzentos e sessenta e oito milhões de reais) o valor 

destinado ao pagamento da dívida pública consome grande parte dos recursos arrecadados 

(42, 43%).  A segunda maior valor despesa corresponde à política da previdência social com 

22,69% do montante total. A política de saúde recebe 4,14% do total arrecadado, a política de 
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assistência social 3,05%, a educação 3,91% e para as políticas de trabalho são destinados 

2,99% dos recursos arrecadados. O percentual destinado ao pagamento dos juros e 

amortizações da dívidaé 5 vezes maior que o percentual destinado para os estados e 

municípios, 10 vezes maior que o destinado para a saúde, aproximadamente 13 vezes maior 

que a política de assistência social e 10 vezes maior que o percentual destinado para a 

educação e quase o dobro dos recursos destinados para a previdência social. 

A disparidade entre os valores expostos no gráfico revela a prioridade que o Estado 

brasileiro tem com o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública cujas implicações 

são a acentuação das desigualdades sociais no país, haja vista que as demandas mínimas dos 

trabalhadores não são priorizadas. Demonstra que a política econômica adotada tem sido 

direcionada para honrar os compromissos com os credores do país. 

Conforme afirma Salvador (2010a), o fundo público está presente no processo de 

reprodução do capital, entre outras funções já mencionadas anteriormente, como o 

responsável por transferir recursos para o pagamento dos juros da dívida para o capital 

financeiro, em especial para a classe dos rentistas. Netto e Braz (2012, p.244, grifos dos 

autores) apontam que  

 

os rentistas e os possuidores de capital fictício (ações, cotas de fundos de 

investimentos, títulos de dívidas públicas) extraem ganhos sobre valores 

imaginários– e só descobrem isso quando, nas crises do “mercado financeiro”, 

papeis que, à noite, “valiam” X, na bela manhã seguinte passam a “valer” –X ou, 

literalmente, a não “valer” nada [...]. 

 

Com o surgimento desta classe de rentistas a utilização do fundo público se tornou o 

principal espaço de superacumulação. Em prol desta superacumulação, a dívida pública é o 

mecanismo central de dominação dos rentistas sob os países periféricos, sendo os recursos do 

fundo público canalizados para o mercado financeiro. A dívida pública enquanto um elemento 

importante no processo de acumulação do capital não é novidade da fase financeira do 

sistema:  

 

a dívida pública converte-se numa das alavancas mais poderosas da acumulação 

primitiva. Como uma varinha de condão, ela dota o dinheiro de capacidade criadora, 

transformando-o assim, em capital, ser necessário que seu dono se exponha aos 

aborrecimentos e riscos inseparáveis das aplicações industriais e mesmo usuárias. 

Os credores do Estado nada dão na realidade, pois a soma emprestada converte-se 

em títulos de dívida pública facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em 

suas mãos como se fossem dinheiro [...]. (SALVADOR; BOSCHETI 2006). 
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Deste modo, a dívida pública é parte de um processo de apropriação da riqueza 

socialmente produzida em favorecimento ao capital. Espírito Santo e Mendes (2016, p.32) 

definem a dívida pública enquanto “[...] uma das principais formas utilizadas pelos mercados 

financeiros globais no sequestro dos recursos públicos, pois a ideia subjetiva de um governo 

ser crível ou não, está diretamente vinculada a sua capacidade de pagamento”. Assim, pagar 

as altas taxas de juros da dívida pública torna-se um compromisso de prioridade Estatal, e, os 

recursos usados para esse pagamento provêm dos tributos socialmente recolhidos. 

Sobre este aspecto, Salvador (2010b, p.36) aponta: “[...] no Brasil, o serviço da dívida 

compromete uma parcela importante dos orçamentos da seguridade social e fiscal”, seja na 

forma de juros e encargos da dívida, seja no pagamento de amortização da dívida para o setor 

financeiro. 

Aqueles que são portadores de títulos públicosse apresentam como “credores” do setor 

público “[...] para esconder a sua real condição de privilegiados pela política econômica [...]” 

(SALVADOR, 2010, p.356). 

 O capital representado pelos bancos, fundos de pensão, seguradoras e fundos de 

investimentos (detentores dos títulos da dívida pública) ao se apropriarem de parcelas 

significativas do fundo público, estão se apropriando tanto da mais valia extraída dos 

trabalhadores quanto do trabalho necessário (salários dos trabalhadores).  

O acesso aos recursos que compõem o fundo público através do pagamento dos juros 

da dívida pública revela a função social do Estado Moderno no contexto da crise estrutural, 

tendo em vista que o suporte do fundo público possibilita os meios favoráveis ao 

desenvolvimento da reprodução ampliada do capital. 

O Brasil mostrou-se totalmente submisso aos interesses das finanças globais impostos 

pela hegemonia do capital financeiro constituída a partir da década de 1970, “seguindo a 

dinâmica mundial de dominância do capital a juros, o Brasil tornou-se uma das principais 

plataformas de valorização financeira internacional” (ESPÍRITO SANTO; MENDES, 2016, 

p.34). 

Neste contexto, a apropriação do fundo público, por meio do mecanismo da dívida, 

converteu-se em uma das saídas da crise do capital. Devido a isso, a dívida pública do Brasil 

tem crescido bastante recentemente, não sendo fruto apenas de um descontrole das contas 

públicas, mas principalmente 

 

[...]das políticas econômicas neoliberais específicas, construídas a partir de 

interesses políticos estruturais e também conjunturais no mundo da predominância 

do capital portador de juros [...] os credores da dívida interna e externa ganharam 
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cada vez mais poder político e, como resultado, tornaram-se sócios privilegiados dos 

recursos públicos.” (ESPÍRITO SANTO;MENDES, 2016, p.33-37). 

  

De acordo com Salvador (2008), no quadro das modificações contemporâneas da 

acumulação capitalista, observa-se o investimento em uma acumulação financeira em 

proporções cada vez maiores. Assim, o investimento dos ganhos financeiros ocorre no âmbito 

das chamadas instituições financeiras especializadasque são responsáveis por administrar os 

lucros investidos pelas famílias e pelas empresas, principalmente em poupanças salariais e 

planos de previdência privada. 

Segundo Salvador (2008, p.306), “no pós real, os ganhos inflacionários foram 

substituídos pela renda de juros significando uma segunda fase do processo de 

financeirização”. Desta forma, os investimentos sociais em geral se transferem para o setor 

financeiro ao invés do industrial, uma vez que este se torna muito mais rentável. 

 

No período de liberalização comercial e financeira, sobretudo após o Plano Real, de 

julho de 1994, a acumulação rentista ocorre em novas bases institucionais e em um 

ambiente econômico marcado pela baixa inflação e elevadas taxas de juros, sob a 

égide do pensamento neoliberal. O novo desenho institucional assegurou que os 

ganhos inflacionários dos bancos fossem substituídos por resultados provenientes de 

aplicações em ativos vinculados à dívida pública. [...] O fundo público transfere 

enorme massa de recursos para esses rentistas, o que restringe as políticas sociais, a 

capacidade de investimento público, ainda, concentrando renda e riqueza e 

dificultando o crescimento econômico. (SALVADOR, 2008, p.309). 

 

 O Estado transfere uma parcela significativa dos recursos do fundo público para os 

rentistas e neste processo os custos dessa transferência recaem duplamente sobre os 

trabalhadores: na regressividade do sistema tributário, onde os impostos crescentes objetivam 

arcar com o pagamento da dívida, com maior incidência no consumo da população com 

menor poder aquisitivo, além disso, a classe trabalhadora é penalizada com os cortes no 

orçamento das políticas sociais, tendo em vista o redirecionamento dos recursos 

orçamentários para o pagamento da dívida pública.Com o discurso da crise do Estado, cuja 

origem está na crise da dívida (Cf. capítulo 2, item 2.2), o Brasil comprometeu-se com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI)em gerar elevados superávits primários, além de 

turbinar a carga tributária em nome do pagamento dos custos do endividamento público.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste estudo, consideramos o Estado como estrutura de complemento ao sistema 

sociometabólico do capital, que independente da forma de sociabilidade irá possibilitar meios 

favoráveis à acumulação capitalista. Compreendemos que em tempos de crise estrutural, o 

capital desloca a sua prioridade acumulativa para a esfera financeira com base na apropriação 

dos recursos do fundo público administrados pelo Estado, para potencializar as políticas 

econômicas neoliberais em prejuízo às políticas sociais. 

Compreendemos que o Estado surge atrelado à emergência da sociedade de classes, 

passando a existir para regular essa nova ordem em favor da classe economicamente 

dominante.  Seguindo o ritmo ditado pelas transformações produtivas, a modalidade moderna 

do Estado se constrói no âmbito das determinações do período denominado por Marx como 

“acumulação primitiva do capital”, o que denota que, desde a sua pré-história, o capitalismo 

demanda do Estado os meios para promover a sua dominação sobre a classe trabalhadora.  

O Estado moderno surge representando o poder político da burguesia, com a tarefa de 

conduzir o controle da classe dominante sobre aqueles que detém apenas a força de trabalho. 

Neste contexto a burguesia necessitava de uma base ideológica que lhes desse suporte nos 

campos políticos e econômicos diante da nova ordem social que emergia do modo de 

produção capitalista. Diferente da fase anterior caracterizada pelo modo de produção feudal, a 

burguesia necessitava de uma sociedade livre, dinâmica e individualista, disponível para a 

exploração capitalista.  

Daí surge o liberalismo como a base filosófica que teve a missão de justificar essas 

novas relações sociais favoráveis ao capital. O liberalismo está intrinsecamente ligado à posse 

da propriedade privada dos meios de produção servindo para justificar a busca pela riqueza 

como o maior motivo da ação do homem, diferente da direção religiosa que guiava as ações 

do homem medieval. 

Mesmo séculos depois da “acumulação primitiva do capital”, o feudalismo ainda 

vigorava na França, e para que o Estado moderno se firmasse em escala mundial a burguesia 

precisou mostrar-se revolucionária. Foi somente diante das determinações sociais, políticas e 

econômicas que tiveram como estopim a  Revolução Francesa que o Estado moderno pode se 

consolidar.  

É sobre essas bases de destituição do poder feudal e orientado pelo liberalismo que o 

Estado moderno impulsiona o desenvolvimento das forças produtivas características do 



94 
 

sistema capitalista. Nesse contexto, a obrigação do Estado moderno era proteger a liberdade, o 

direito à vida, de segurança e propriedade, promovendo a liberdade de mercado.  

A dinâmica da produção capitalista orientada pelos preceitos liberais se intensificou 

entre fim do século XIX e início do século XX e ao excluir os diversos indivíduos do 

processo produtivo acabou gerando um cenário de desemprego, pobreza, desigualdades e 

tensões sociais e consequentemente a contestação da efetividade das ideias liberais. 

Destacando-se também nesse momento a emergência do movimento operário e a origem do 

capital financeiro, além da crise de 1929. Todos esses fatores associados contribuíram para o 

enfraquecimento das ideais do liberalismo clássico.  

Para controlar esse momento de crise do capital, alguns segmentos da classe burguesa 

reconheceram os limites do mercado negados pelo liberalismo, possibilitando o surgimento no 

âmbito da doutrina liberal de uma vertente defensora de um mercado economicamente 

passivo. Baseada nas ideias de Keynes, essa vertente defendia que o Estado interviesse no 

mercado, visando se superar a crise e reativar a produção. Através de uma participação estatal 

regulando a relação entre capital e trabalho, por meio da promoção do pleno emprego, acesso 

ao consumo e das políticas sociais.  

As políticas Keynesianas aliadas ao fordismo foram as responsáveis por reativar a 

produção e impulsionar a economia, inaugurando assim os “anos dourados do capitalismo”, 

período quando as taxas de crescimento se tornaram expressivas, compreendido entre as 

décadas de 1945 e 1975.  

Nesse período a classe trabalhadora teve acesso a uma série de bens e serviços o que 

significou uma aparente melhora substancial na condição de vida, período denominado Estado 

de Bem-Estar Social. No entanto, os acordos de trabalho característicos dessa fase fizeram 

com que o movimento operário abrisse mão de suas reivindicações mais radicais em nome do 

acesso aos direitos por meio das políticas sociais. 

Diante desse quadro, a importância do fundo público para a acumulação capitalista já 

pode ser observada. É no contexto do keynesianismo que os recursos públicos ganham 

centralidade na manutenção do sistema do capital. Uma vez que, o Estado no uso dos recursos 

do fundo público, exerceu funções econômicas favoráveis ao capital, além de ter possibilitado 

através da ampliação das políticas sociais a infraestrutura necessária para a produção e o 

consumo em massa, que aqueceram a economia e consequentemente os lucros dos 

capitalistas. 

Apesar da ascensão social da classe trabalhadora observada nesse período o que houve 

foi uma continuidade do papel de explorado exercido historicamente por essa classe na base 
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material do capital. Uma vez que não se pode dizer que os benefícios concedidos à classe 

trabalhadora no “Anos Dourados do capital” significaram uma ruptura histórica da relação 

antagônica entre capital e trabalho.   

No entanto, todo esse cenário positivo característico do Welfare State foi 

enfraquecido. No final dos anos de 1960 houve um enfraquecimento econômico, o que 

impossibilitou que o Estado mantivesse os investimentos na área social conciliados aos 

investimentos na economia capitalista. Logo os investimentos sociais realizados pelo Estado 

levaram a culpa pela crise fiscal e foram diminuídos.  

A crise produtiva que ocasionou o fim do WelfareStateno final da década de 

1960culminou em um período de recessão. Partindo deste período até os dias atuais, o 

contexto de crise torna-se dominante, consolidando-se na crise estrutural do capital, que afeta 

não apenas o processo produtivo, mas todos os segmentos da vida social influenciados pelo 

capital. 

A solução encontrada pelo capital nesse contexto de crise foi a implementação de um 

novo modelo de acumulação, orientada pela retomada da orientação liberal expressa no 

neoliberalismo e baseada na reestruturação produtiva e financeirização do capital. É nesse 

quadro de crise estrutural do capital, quando as contradições desse sistema o faz se deparar 

com os seus limites absolutos, que o Estado expressa mais intensamente o seu papel de 

estrutura indispensável ao capital, complementando este sistema no exercício do seu papel 

histórico de superação dos limites que se impõe ao seu desenvolvimento. O Estado moderno 

é, portanto, a única estrutura compatível e indispensável para assegurar e proteger a 

produtividade do sistema sociometabólico do capital diante das crises que lhes são inerentes.  

Foi no exercício desse papel de estrutura complementar ao capital que na década de 

1990 o Estado brasileiro adere aos preceitos neoliberais, justificando-se pela recuperação do 

país dos prejuízos da crise da década de 1980 e atendendo às imposições das instituições 

internacionais representantes do capital financeiro. Conduzindo assim as suas ações de modo 

a favorecer o capital, gerando inúmeros prejuízos à classe trabalhadora e aos direitos sociais 

recém normatizados pela Constituição Federal de 1988. 

 Para consolidar os objetivos neoliberais para o Brasil era preciso estabelecer no 

âmbito do Estado uma série de reformas para desmontar os direitos adquiridos em 1988. Esse 

conjunto de reformas resultou no processo denominado contrarreforma do Estado brasileiro 

expresso, por exemplo, pela privatização, a centralidade do funcionalismo público e restrição 

de direitos sociais, com o objetivo de conter a crise fiscal e gerar poupança para alavancar o 

crescimento econômico. 
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O resultado dessa contrarreforma imprimiu no Brasil a diminuição dos investimentos 

em políticas públicas fundamentais, a flexibilização das relações de trabalho e a altas taxas de 

juros fragilizando ainda mais a classe que vive do trabalho. Além da potencialização da 

apropriação privada do fundo público o que afeta o orçamento das políticas públicas em 

especial aquelas que compõem a Seguridade Social. 

Consideramos, portanto, a apropriação privada do fundo público brasileiro como um 

mecanismo essencial para a manutenção do processo de acumulação do capital na cena 

contemporânea. Uma vez que o fundo público se configura como o principal financiador do 

sistema do capital, seja por meio da garantia da força de trabalho via políticas públicas ou 

através das políticas econômicas favoráveis à acumulação capitalista. 

O fundo público é a expressão de toda a capacidade de investimento do Estado e é 

composto pelas contribuições compulsórias arrecadadas através de impostos e taxas cobrados 

dos trabalhadores e empresas. Já o orçamento público se configura como uma peça 

administrativa onde estão dispostos a natureza, origem e o montante de recursos a serem 

disponibilizados pelo poder executivo em um determinado período. 

A Constituição de 1988 estabeleceu para a Seguridade Social um orçamento único, de 

modo a garantir uma efetividade na distribuição dos recursos. Essa premissa de um orçamento 

único e eficiente foi destituída diante dos interesses macroeconômicos orientados pelo 

neoliberalismo.  

O fundo público torna-se então, um campo de possibilidades para a acumulação 

capitalista, desde a sua composição através dos impostos regressivos até a efetivação dos 

diversos mecanismos de apropriação dos recursos que compõem o orçamento público para a 

composição de superávit primário, além de turbinar o sistema tributário visando o pagamento 

da dívida pública.  

A dívida pública configura-se, portanto, como o principal mecanismo para garantir ao 

capital a rentabilidade na esfera financeira por meio da apropriação da riqueza socialmente 

produzida e absorvida pelo Estado através do sistema tributário.  

Esse compromisso histórico do Estado brasileiro em honrar com os encargos da dívida 

pública acaba por fragilizar o desenvolvimento do país bem como a efetivação de políticas 

públicas eficientes, principalmente aquelas que compõem a Seguridade Social, gerando 

desigualdades sociais cada vez maiores. 

Perante o objetivo a que se propôs, esse trabalho abarcou somente alguns aspectos de 

uma infinidade de questões que permeiam o âmbito do fundo público brasileiro e a 

apropriação indevida que ele sofre pelo capital. As determinações que envolvem esse tema 
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são complexas e cheias de antagonismos, impossíveis de serem concluídas em apenas uma 

produção, ficando assim para estudos posteriores. 

Diante dessa enormidade de determinações que possui o universo aqui abordado, o 

processo de construção desta produção despertou a necessidade de estudar algumas 

problemáticas que não puderam ser mencionadas ou analisadas mais profundamente aqui. A 

exemplo da estrutura do capital financeiro e dos fundos das políticas sociais que compõem a 

Seguridade Social, do aprofundamento da dívida pública no âmbito dos estados e municípios, 

em especial o estado de Sergipe, e da necessidade da realização de uma auditoria da dívida 

pública, enquanto um importante instrumento de controle social, a questão da dívida pública e 

o petróleo considerando o discurso sobre a autossuficiência do petróleo no país, o Estado 

vende  os poços  de petróleo (recursos naturais) a preços baixos para obter recursos para o 

pagamento da dívida pública, expressando sua subordinação aos interesses do capital 

financeiro. Além disso, o discurso da autossuficiência não condiz com os altos preços pagos 

pelos combustíveis, onde a elevação dos impostos que incidem sobre os combustíveis 

édestinada ao cumprimento das metas para pagar a dívida pública. 
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