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POLÍTICA editorial e NORMAS para submissão de artigos
POLÍTICA EDITORIAL
A Revista Advir é uma publicação semestral editada pela Associação de
Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Asduerj), já indexada no
sistema CNPq/Capes e Latindex (Sistema regional de información en línea para
revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Directorio,
catálogo e índice).
Objetivo: divulgar produções científicas nacionais e estrangeiras.
Público-alvo: comunidade científica do Brasil e exterior.
Os textos enviados para Advir devem ser inéditos. A critério do conselho editorial
excepcionalmente poderão ser aceitos textos para republicação.
Todo material recebido será submetido a, pelo menos, dois pareceristas do
Conselho Consultivo, que decidirão, em caráter definitivo e com base em critérios
científicos, sobre sua publicação ou não, ficando a critério do Conselho Editorial
definir em que edição e seção da revista isso ocorrerá, tendo em vista apenas critérios
de adequação editorial.
O Conselho Consultivo poderá sugerir ao autor modificações de estrutura ou de
conteúdo, bem como rejeitar os trabalhos. É do(s) autor(es) a inteira responsabilidade
pelo conteúdo do material enviado, inclusive a revisão gramatical e adequação às
normas de publicação. Os autores serão contatados, individualmente, para envio
do resultado do parecer.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS
(Reprodução parcial, com acréscimos, da ABNT NBR 14724:2011)
Resumo/Abstract/palavras-chave/keywords: O(s) autor(es) deve orientar-se pelo
escrito na ABNTNBR 6028. Resumos de artigos acadêmicos em periódicos devem
ter entre 150 e 200 palavras.
As palavras-chave (no caso da Advir, até cinco) devem ser representativas do conteúdo
do documento, escolhidas, preferentemente, em vocabulário controlado.
Título em inglês: O Abstract deve, necessariamente, também conter a tradução ao
inglês do título do artigo.
Idioma: Os trabalhos deverão ser redigidos em português ou espanhol. Textos escritos
em outros idiomas deverão ser traduzidos ao português.
Número de páginas: O texto deve ter entre 8 e 15 páginas.
Dimensões e cores: Os textos devem ser digitados em página A4, com letras em cor
preta, devendo ser utilizado o padrão preto (e seus matizes) e branco para as ilustrações.
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Margens: As margens devem ser: para o anverso, esquerda e superior de 3 cm e direita e
inferior de 2 cm; para o verso, direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm.
Fonte: Deve-se utilizar a fonte Times New Roman, tamanho 12, para todo o trabalho, inclusive
capa, excetuando-se citações com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, dados
internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e das tabelas,
que devem ser em tamanho menor e uniforme.
Espaçamento: Todo texto deve ser digitado com espaçamento 1,5 entre as linhas,
excetuando-se as citações de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das
ilustrações e das tabelas, que devem ser digitados em espaço simples. As referências, ao final
do trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco.
Notas de rodapé: As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do
texto por um espaço simples de entre as linhas e por filete de 5 cm, a partir da margem
esquerda. Devem ser alinhadas, a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira
letra da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte
menor.
Citações: Apresentadas conforme a ABNT NBR:10520 (ou última edição revisada
disponível).
Siglas: A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre
parênteses, precedida do nome completo.
Equações e fórmulas: Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto e, se necessário,
numeradas com algarismos arábicos entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal
do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte seus elementos (expoentes,
índices, entre outros).
Ilustrações: Devem seguir o padrão preto (e seus matizes) e branco. Qualquer que seja o
tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa
(desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro,
retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu número de ordem de ocorrência no
texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título. Após a ilustração, na parte
inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio
autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua compreensão (se houver). A
ilustração deve ser citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se
refere.
Tabelas: Devem ser citadas no texto, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se
referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Referências bibliográficas: Apresentadas conforme a ABNT NBR 6023:2002 (ou última
edição revisada disponível).
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Apresentação
Desde que a Revista Advir nos convidou para organizar o dossiê desta 36ª edição, dedicado ao
tema da dívida pública, sentimo-nos muito honradas e desafiadas, tanto porque o convite constituiu
um reconhecimento do trabalho que vimos fazendo há 14 anos no Grupo de Estudos e Pesquisas do
Orçamento Público e da Seguridade Social (GOPSS/UERJ/CNPq), o qual coordenamos, quanto
porque se trata de enfrentar um tema candente, uma espécie de nó górdio em torno do qual gravitam
os principais dilemas a serem enfrentados pelos trabalhadores neste momento de inflexão histórica,
de capitalismo em crise estrutural, com repercussões no Brasil e no estado do Rio de Janeiro.
Assim, a direção do nosso sindicato, a ASDUERJ, colocou em nossas mãos a responsabilidade
de reunir massa crítica para produzir reflexão e luta em torno desse tema cercado de moralismos –
a relação credor/devedor –, informações dissonantes e truncadas, sigilos (nem a única CPI da dívida
conseguiu, até hoje, mapear detalhadamente quem são, afinal, os credores!) e com fortes
consequências para a reprodução da vida e a garantia de direitos, hoje, nitidamente ameaçados num
ambiente contrarreformista que mais os retira. Os números assustadores e terríveis da lógica da
dívida pública que nos envolve a todas e todos, e que com os quais o(a) leitor(a) irá se deparar nesta
publicação, não nos permitem mais alegria do que a de ter alcançado nosso objetivo: reunir um
debate crítico sobre a economia política do endividamento crônico dos estados e o conjunto de
consequências em seu entorno. A possibilidade de reunir estes autores e conteúdos se deve
significativamente ao projeto PROCAD/CAPES, que articula UnB, UERJ e UFRN, e que reúne a
maioria dos pesquisadores(as) que contribuíram para o Dossiê.
Os textos aqui publicados tratam do tema a partir de angulações diferentes: a dinâmica mais
global da dívida alimentando o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo em crise; a
especificidade do capital financeiro no Brasil em sua relação com a dívida; a dívida como expropriação
dos trabalhadores; a urgência da auditoria da dívida; a contrarreforma da previdência e os demais
ataques aos direitos na sua relação com a dívida; a novidade histórica do crédito consignado e seu
impacto no processo de financeirização e na dívida das famílias; a lógica das isenções fiscais como
constrangimento de um gasto público que privilegia a dívida; o papel do BNDES na economia
política brasileira recente e sua relação com o fundo público; os mecanismos do ajuste fiscal brasileiro
que operam a punção do fundo público para o capital portador de juros, detentor dos títulos da
dívida pública; as consequências trágicas para os estados, com destaque para o Rio de Janeiro –
que vive hoje a mais profunda crise de sua história, com inteira relação com o endividamento, ainda
que não exclusivamente, para políticas sociais, especialmente em seu núcleo duro, a seguridade
social e, dentro dela, e programas na área de esportes em tempos de megaeventos esportivos.
Convidamos leitoras e leitores a ler cada linha, pois estamos seguras de que aqui estão importantes
aportes para compreender e agir neste nosso mundo, buscando em sua hemorragia de sentidos uma
perspectiva de emancipação. Tal direção estratégica passa necessariamente pela superação da relação
de dominação de classes e de dominação sobre países e regiões inteiras, expressas pela dívida
pública. Esta é um pilar fundamental da reprodução ampliada do capitalismo hoje, agregada à maior
ofensiva sobre o trabalho, tendo em vista recuperar as taxas de lucro, e que vem na ampliação da
precarização do trabalho e dos direitos, muitas vezes, pouco consolidados, como no Brasil. AAdvir
36 nos convoca a afinar a análise, buscar as contradições nesse processo e a agir em busca de um
novo devir que há de vir.
Profª Drª Elaine Rossetti Behring (FSS/UERJ)
Profª Drª Juliana Fiúza Cislaghi (FSS/UERJ)
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A Dívida e o calvário do Fundo Público
Elaine Rossetti Behring
(FSS/UERJ – GOPSS-UERJ/CNPq/Capes)

Resumo
O artigo discute a dinâmica do endividamento público em nível internacional e no Brasil,
problematizando a relação entre endividamento e fundo público, que vem implicando ajustes
fiscais em nome da austeridade na gestão pública, quando na verdade se trata de uma apropriação
da riqueza socialmente produzida, com fortes consequências sociais e políticas.
Palavras-chave: Dívida pública. Fundo público. Auditoria. Estado.
The debt and calvary of the Public Fund
Abstract
The article discusses the dynamics of public debt at the international level and in Brazil,
questioning the relationship between debt and public fund, which comes in fiscal adjustments on
behalf of austerity in public administration, when in fact it is an appropriation of socially produced
wealth with strong social and political consequences.
Keywords: Public Debt. Public fund. Audit. State.
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A Dívida e o calvário do Fundo Público

Introdução
O Brasil convive há algumas décadas com uma espécie de ajuste fiscal permanente. Desde o
final da ditadura militar pós-1964, e acelerado pela conhecida “crise da dívida” de 1980-1982
que atingiu duramente vários países da América Latina, especialmente o Brasil, foram inúmeros
planos e medidas (Tavares e Fiori, 1993) buscando ajustar o País às novas condições de oferta
de créditos e à cobrança dos mesmos, a taxas de juros nada módicas, sob a coordenação e
tutela dos organismos internacionais, com destaque para o Fundo Monetário Internacional (FMI).
O Plano Real, de 1994, e o último acordo formal com o FMI, de 1999, podem ser considerados
como momentos de inflexão, pois consolidaram uma dinâmica interna duradoura de controle da
inflação e de alocação dos recursos públicos que, em nome da estabilidade monetária, engessou
o Estado brasileiro para canalizar recursos para o pagamento de juros, encargos e amortizações
de uma dívida pública – externa e interna – que, apesar da sangria de recursos que promove,
nunca é paga e, menos ainda, extinta. Ao contrário, a dívida pública que nos coloca em condição
de ajuste fiscal permanente com sua inesgotável chantagem e punção do fundo público, é uma
espécie de calvário1: um longo sofrimento, especialmente para a classe trabalhadora.
Este não é, contudo, um martírio exclusivamente brasileiro. No contexto da financeirização
do capitalismo, da hegemonia do capital portador de juros com apoio dos Estados nacionais, e
de crise estrutural desse modo de produção e reprodução social, a dívida pública se torna um
mecanismo fundamental de punção da riqueza socialmente produzida, engendrando também a
expropriação de direitos, por meio da captura, da punção do fundo público. Trata-se de uma
dinâmica que envolve todos os trabalhadores ao sul e ao norte da Linha do Equador, mediada
evidentemente pelas especificidades e pela correlação de forças entre as classes e seus segmentos
em cada espaço nacional.
Neste artigo, pretendo discutir de maneira mais geral essa relação entre dívida e fundo público
no contexto da crise atual do capitalismo, tendo em vista subsidiar uma visão mais ampliada e
crítica desse processo. Pois o ajuste fiscal permanente com suas medidas em geral draconianas,
e o pagamento da dívida que o fundamenta e requisita, aparecem diante de nós como forças da
natureza: inevitáveis, indiscutíveis e inquestionáveis. São sempre um custo a ser compartilhado
por todos e todas, como se não houvesse responsabilidades (e irresponsabilidades) a serem
apuradas. Estamos no ambiente em que se difunde uma cultura da crise (Mota, 1995), no qual
se justifica toda sorte de arbitrariedades para socializar seus custos.2 O calvário da dívida e do
ajuste fiscal permanente vem implicando um nítido esvaziamento e mal-estar do Estado
Democrático de Direito. O capitalismo em crise estrutural não convive com sua mais mítica
criação republicana: programas de governo democraticamente eleitos são descartados no dia
seguinte pelos próprios candidatos em nome da força maior, qual seja, a crise e a socialização de
seus custos; Constituições são rasgadas e cresce o poder de decreto e de polícia, este último,
largamente utilizado contra as resistências. Trata-se do que Demier (2017) vem caracterizando
como uma democracia blindada – e não apenas tecnocraticamente insulada (Evans, 1992). As
classes dominantes, econômica e socialmente, operam contra a democracia política tal como já
identificávamos na análise que fizemos da contrarreforma do Estado no Brasil nos anos de FHC
(Behring, 2003)3 ou como aponta o conhecido texto de Ellen Wood (2003).
Vamos, então, dimensionar a chantagem da dívida sobre os Estados nacionais, quanto à
formação e alocação do fundo público neste contexto de crise. Partimos inicialmente de uma
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caracterização do que é o fundo público e de seu lugar estrutural no capitalismo maduro, para
em seguida abordar a lógica da dívida e a punção que realiza do fundo público para o capital
portador de juros. Mas antes de prosseguir, cabe ainda introduzir que o endividamento já era
identificado por Karl Marx em O Capital, Livro I, Tomo 2, de 1867, como um eixo importante
da constituição mesma do capitalismo, já na assim chamada acumulação primitiva do capital.
Para ele: “ A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva.
Como o toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro improdutivo de força criadora e o
transforma, desse modo, em capital. Os credores do Estado, na realidade, não são nada, pois a
soma emprestada é convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a
funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante” (1982:288).
No Livro III, Marx trata do capital portador de juros como uma forma central no metabolismo
da totalidade concreta que é a sociedade burguesa. É evidente que essas formas assumem maior
estatura no capitalismo atual. No entanto, os fundamentos para compreendê-las mais
profundamente estão em Marx e na tradição que ele funda junto com Friedrich Engels, com a
qual dialogamos neste artigo.
Ao final, apontamos algumas saídas que vêm sendo delineadas no debate acadêmico, político
e dos movimentos sociais em nível mundial, todas visando uma alteração da correlação de
forças em favor dos trabalhadores, a defesa dos direitos e, no limite, propondo a transição para
uma outra sociabilidade.
1 - Sobre o fundo público
Viemos nos últimos anos realizando um esforço teórico e de pesquisa tendo em vista a
compreensão do fundo público a partir da crítica da economia política, ou seja, de sua relação
com o valor e o processo de acumulação de capital. Os resultados preliminares dessa pesquisa
estão socializados em algumas publicações já disponíveis (Behring 2008, 2010 e 2012), sendo
que estamos em vias de concluir um trabalho mais denso e extenso sobre essa categoria.4 Aqui
sintetizamos alguns dos termos desse debate para melhor situar a relação entre dívida e fundo
público.
Nosso primeiro contato com o tema do fundo público se deu, na verdade, a partir da categoria
mandeliana de capital estatal (Mandel, 1982), que parece, a princípio, ter o mesmo sentido
geral que fundo público no texto seminal de Francisco de Oliveira (1998), qual seja, o conjunto
de recursos que o Estado mobiliza, que extrai da sociedade, na forma de taxas, contribuições,
impostos, etc., para o desempenho de suas funções. Recente trabalho de Salvador (2015, p. 9)
é bastante preciso quanto a essa visão mais geral. Segundo ele: “O fundo público envolve toda
a capacidade de mobilização que o Estado tem para intervir na economia, seja por meio das
empresas públicas ou pelo uso de suas políticas monetária e fiscal, assim como pelo orçamento
público”. Salvador destaca quatro funções do fundo público na economia: o financiamento do
investimento capitalista, das políticas sociais, da infraestrutura, e a remuneração do rentismo.
Mas esta é ainda uma aproximação genérica. Se ultrapassarmos esse patamar, vamos desvelar
importantes diferenças entre Mandel e Oliveira, e mais mediações e contradições que tornam o
fundo público um tema palpitante para quem busca compreender, sob a lupa da crítica da economia
política, a totalidade concreta, a sociedade burguesa contemporânea, madura e decadente,
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sustentada sobre o castelo de cartas do endividamento público e privado, tendo como garantia
e “rede de proteção” o fundo público.
Viemos adotando as teses de Francisco de Oliveira sobre o fundo público em dois sentidos.
Primeiro, de que houve uma mudança de qualidade da presença do fundo público no capitalismo
após a Segunda Guerra Mundial, que é a expressão da maturidade do capitalismo e das formas
que assumem suas contradições entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações
sociais de produção, implicando um novo padrão de financiamento público. Essa tese de Oliveira
nos parece indiscutível e se constitui num fundamento da nossa própria reflexão. Segundo, e daí
decorrente, a caracterização de que o fundo público passa a ser um componente estruturante,
ex ante e ex post, segundo Oliveira (1998), ou in flux do capitalismo, em nossa formulação
(Behring, 2010 e 2012). Esse entendimento é fundamental para compreender o quanto se tornou
estratégica a direção do Estado burguês pelos vários capitais para operar uma nova repartição
do butim em favor dos segmentos hegemônicos. Partindo dos termos marxianos, o butim, quando
transformado em fundo público, é mais-valia socialmente produzida (trabalho excedente), mas é
também parte do trabalho necessário (Behring, 2010). No tempo presente, o capital portador
de juros com sua hegemonia realiza a punção de grande parte do fundo público por meio da
dívida dos Estados nacionais, de entes subnacionais e de empresas estatais. Porém, o fundo
público é também central para os trabalhadores, tendo em vista se apropriarem do que deles foi
extraído ou expropriado, no sentido de sua reprodução social imediata. Ou seja, estamos com
Oliveira (1998) quando mostra que a luta de classes e seus segmentos incide sobre a dinâmica
do fundo público, seja de sua formação – com o conflito tributário –, seja de sua alocação, com
o conflito distributivo, a exemplo das disputas de vida e morte em torno dos orçamentos públicos.
No entanto, nossa concordância aí se encerra, pois os desdobramentos que vêm em seguida na
obra de Oliveira são bastante controversos se partirmos da crítica marxista da economia política,
a exemplo de sua discussão sobre o “antivalor” e o “modo de produção social-democrata”,
sobre o que não trataremos neste texto.5
Temos, portanto, a compreensão de que o fundo público se forma a partir da mais-valia
socialmente produzida, diga-se, do trabalho excedente, que se reparte em juros, lucro e renda
da terra, sobre os quais incidirá a capacidade extrativa do Estado, a carga tributária, envolvendo
todos os participantes do butim: o capital portador de juros, o capitalista funcionante/industrial,
o capital comercial e os proprietários de terras. Mas o fundo público também se compõe do
trabalho necessário – e diríamos, cada vez mais, com o advento do neoliberalismo e a ofensiva
tributária por meio da expansão da tributação indireta, aquela que se faz sobre o consumo
(Salvador, 2010 e 2015). Isso ocorre à medida que, após o processo de exploração do trabalho
que operou a valorização do valor, se realiza uma nova punção dos salários a partir da carga
tributária. Nessa direção, o fundo público é mais-valor (trabalho excedente), mas com ele não
se confunde, e é trabalho necessário. Esse caminho, ao nosso ver, permite observar, por exemplo,
que não necessariamente a existência de salários indiretos na forma das políticas sociais, com
seus benefícios e serviços, tem impactos redistributivos, pois há que considerar que a força de
trabalho paga a conta efetivamente: produzindo mais-valia e sofrendo a “exploração tributária”
(O’Connor, 1977, e Behring, 2010). Isso tem fortes implicações para a condição da política
social como alocação do fundo público para a reprodução dos trabalhadores, sempre envolvida
pelo viés social-democrata da redistribuição.
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Num contexto de ampliação das expropriações (Fontes, 2010, e Boschetti, 2016) e de
ofensiva sobre o trabalho no sentido de assegurar a oferta nas melhores condições de sua subsunção
real ao capital para o processo intensivo de valorização, é impensável que a política social possa
retrair a base social da exploração por seus efeitos redistributivos, mesmo porque esta jamais foi
sua função no mundo do capital, em que pese sua importância real para a reprodução da força
de trabalho, compensação dos impactos do processo de exploração e realização de direitos
sociais, razão pela qual devemos defender a política social e os direitos. Na verdade, as políticas
sociais em tempos de neoliberalismo, com sua ofensiva sobre o trabalho por meio da precarização,
terceirização e quebra dos direitos trabalhistas, vêm sendo formuladas para compensar a
intensificação da exploração, o que implica processos de pauperização absoluta e relativa, na
maioria das vezes combinadas, a depender da luta de classes nos espaços nacionais e considerando
o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo e sua incessante busca pelo diferencial
de produtividade do trabalho (Mandel, 1982). Nesse sentido é que, por exemplo, crescem as
dimensões assistenciais das políticas sociais e a própria assistência social como política pública.
Mas tais políticas vêm sendo também um importante impulso para a rotação do capital em
contexto de crise estrutural, impulsionando o consumo a partir da ênfase na transferência de
renda, desde que não “desestimule” o trabalho, de acordo com o discurso liberal. Há que registrar,
fundamentalmente, finalizando esta breve caracterização, que a parte do fundo público que se
destina às políticas sociais – o “patinho feio” mais vulnerável do keynesianismo-fordismo (Behring,
1998), donde decorre seu minimalismo e os constantes cortes de recursos no contexto da crise
– tem sido cada vez menor diante dos suportes ao capital, especialmente para o capital portador
de juros, remetendo ao problema central da reflexão neste momento: o calvário produzido pela
dívida pública e pela hegemonia da finança, que operam uma punção gigantesca do fundo público,
que tem relação direta com processos de dominação de classe e entre países na hierarquia
desigual e combinada da economia mundial capitalista.
2 - Dívida pública: punção e dominação
Observemos em primeiro lugar o tamanho do problema que se arrasta dolorosamente, para
em seguida analisar como o ajuste fiscal – repito, para nós, permanente – e/ou políticas de
austeridade vêm sendo desencadeados e sobre quem recaem as consequências e os custos
dessas medidas, ou o inverso, quem se beneficia delas. Temos desde já como suposto
desenvolvido no item anterior de que o sistema da dívida (Milliet & Toussaint, 2011, e Gotinniaux
et al., 2016) é um mecanismo de punção de recursos dos(as) trabalhadores(as) e pequenos(as)
produtores(as) para o grande capital, especialmente o capital portador de juros, o grande
beneficiário, por meio de suas diversas instituições e da sua relação com os capitalistas funcionantes
e Estados. Mas vejamos as cifras da dívida, diga-se, a quantificação do problema.6
Segundo Gotinniaux et al. (2016), num estudo com base nos dados disponibilizados pelo
FMI, Banco Mundial e órgãos da União Europeia, a dívida externa dos países ditos “em
desenvolvimento” alcançava em 2012 cerca de US$ 4,830 trilhões, sendo US$ 3,406 trilhões
de longo prazo (acima de um ano), US$ 1,278 trilhão de curto prazo e US$ 146 bilhões sob a
guarda do FMI. Da parte da dívida de longo prazo, US$ 1,766 trilhão são dívida pública. Do
conjunto da dívida externa pública e privada dos países em desenvolvimento, cabe à América
Latina US$ 1,258 trilhão. Quanto ao estoque da dívida externa pública total dos países em
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desenvolvimento – US$ 1,766 trilhão –, 50% dos credores são públicos, o que significa que as
dívidas foram contraídas em acordos multilaterais ou bilaterais com outros estados; e 50% com
instituições privadas por meio dos mercados financeiros (41%), diga-se, da compra e venda de
títulos da dívida externa pública e de créditos bancários e outros (9%). O estudo da equipe do
CADMT mostra que logo após a crise da dívida dos anos 1980-1982 houve um decréscimo
dos credores privados, mas que entre 2000 e 2012, a participação desses agentes aumentou de
forma significativa, denotando o processo especulativo com a titularização das dívidas dos Estados
nacionais e entes federativos subnacionais, com destaque para a América Latina, onde o aumento
do número de credores privados quase duplicou no período supracitado (de 385 para 587).
Desde 1980, a dívida externa dos países em desenvolvimento aumentou em nove vezes (sic!). E
desde então, bilhões de dólares foram destinados ao pagamento dos serviços da dívida, no
mesmo passo de seu espetacular crescimento: de um estoque, em 1980, de US$ 510, com um
serviço de US$ 79 (US$ 48 público e US$ 31 privado), passou-se, em 2012, a um estoque de
US$ 4,830, com um serviço de US$ 660 (US$ 182 público e US$ 478 privado).
Parte desse processo de endividamento é nitidamente odioso. O conceito de dívida odiosa
foi desenvolvido pelo jurista russo Alexander Sack, em 1927, e hoje é reivindicado por diversas
organizações e intelectuais, no contexto de análises que preconizam a auditoria e a anulação da
dívida pública, parcial ou totalmente. É o caso de François Chesnais, de Éric Toussaint e dos
militantes do CADTM, dentre outros. São dívidas contraídas em contextos ditatoriais, sem o
consentimento da população, que não trouxeram qualquer benefício para o país devedor ou que
financiaram atividades que violaram direitos humanos e sociais, e cuja condição de endividamento
seria de conhecimento dos credores. Nesse caso, segundo o jurista, é uma dívida de regime e
pessoal, que cai junto com o governo que a contraiu (Milliet & Toussaint, 2011:313). Nas
publicações das equipes do CADTM, há inúmeros exemplos de dívidas odiosas (2011:330 e
331; 2016:40 e 41), mas aqui destaco o Brasil, cuja dívida externa pública chegava, em 2012,
a US$ 117 bilhões, dos quais US$ 77 bilhões têm origem no período 1964-1984, quando
estivemos sob o tacão de juntas militares.
Há também o conceito de dívida ilegítima, segundo o qual, apesar do regime não ser ditatorial,
houve endividamento com fortes consequências sobre os direitos humanos e sociais, sem respeito
ao interesse geral e consulta e esclarecimento prévios acerca dos impactos do endividamento
sobre as políticas públicas impostas pelos credores, em geral, feito com juros escorchantes
(Gotinniaux et al., 2016:74). O exemplo principal é o da Grécia em 2010, onde foram aplicadas
medidas de ajuste dramáticas, com gravíssimas consequências para os trabalhadores, mas há
inúmeros outros exemplos, tanto ao norte, quanto ao sul. Há ainda a dívida ilegal, ou seja,
quando não se observou a legislação em vigor por ocasião da sua contratação, e que ainda
assim foi contraída. Por fim, mais recentemente, fala-se da dívida insustentável, aquela cujo
pagamento impede o Estado de assegurar direitos fundamentais de alimentação, saúde, educação
e emprego. Todos esses conceitos podem e devem orientar processos de auditoria e anulação
das dívidas públicas, reivindicando a legislação internacional. Um bom roteiro de possibilidades
nessa direção pode ser encontrado em Milliet & Toussaint, 2011 (p. 283-319).
Vale registrar que os dados que expusemos até agora registram a dinâmica da dívida externa,
mas que em muitos países cresceu exponencialmente a dívida interna, ou seja, os empréstimos
públicos com instituições bancárias e financeiras nacionais, e em moeda nacional. Esse foi o caso
do Brasil, onde houve uma espécie de internalização da dívida externa, considerando o crescimento
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da participação estrangeira como acionista do sistema financeiro nacional. Muitas vezes, há
alguma indexação dos empréstimos nacionais em moedas fortes, em geral, o dólar, aumentando
a vulnerabilidade do País frente às flutuações do dólar no mercado mundial, o que por sua vez
tem relação com inúmeros outros fatores. No Brasil, até 31 de dezembro de 2015, segundo
dados disponibilizados pela organização Auditoria Cidadã da Dívida7, a dívida interna chegou
ao patamar de R$ 3,936 trilhões, e a dívida externa, a US$ 545 bilhões. Os juros, encargos,
amortizações e refinanciamento da dívida chegaram, em 2015, a 42% do Orçamento Geral da
União, ou seja, R$ 962 bilhões, R$ 2,63 bilhões por dia.8 Dados do BID mostram que, desde
2013, 95% da dívida brasileira é interna e 5% externa (Gotinniaux et al., 2016:58). Assim, fica
claro que há um sistema da dívida que articula dívida interna e externa, dívida pública e privada,
numa punção contínua de recursos, cujos custos são socializados pelas políticas de ajuste e
austeridade fiscal.
Utilizar o termo austeridade, como fazem praticamente 100% dos governantes, é na verdade
uma grande ironia, pois a austeridade é para muitos, enquanto muito poucos vivem no luxo e no
desperdício, conforme evidencia a bela e contundente crítica de István Mészáros, nesta sociedade
que não tem o ser humano como finalidade (2002:612). Para ele, o capitalismo atual, em crise
estrutural, promove uma reabilitação prática do luxo, que passa a comandar o sociometabolismo
do capital, como um imperativo estrutural objetivo do sistema, o que é diferente do ascetismo
identificado por Max Weber, quando via na ética protestante o espírito do capitalismo. Assim,
relativizam-se as necessidades e se legitima o luxo como orientador da produção de riqueza
material, francamente reabilitado e positivamente exaltado (2002:643-645). A lógica da dívida,
ou da “fábrica do homem endividado” como um processo que produz uma relação específica de
poder na condição do neoliberalismo, nos termos de Maurizio Lazzarato (2011)9, opera a punção
de volumes imensos de riqueza socialmente produzida para uma minoria viver luxuosamente,
especialmente os banqueiros, financistas e seus operadores, ou seja, aqueles que são as pernas
e cabeças do capital portador de juros.
No entanto, se para os países ditos em desenvolvimento, em geral ao sul do planeta, o
processo de endividamento é um calvário já de longa duração, muitas vezes odioso e ilegítimo,
produzindo essa imensa hemorragia de recursos10 na direção dos ditos “países desenvolvidos”,
como uma espécie de “expiação dos pecados” da gestão macroeconômica cronicamente
“populista e perdulária”, eis que ao norte da Linha do Equador explodiu também o endividamento,
destacadamente após a crise que teve seu epicentro nos EUA, conhecida como crise das
subprimes, de 2008/2009. Vejamos, então, alguns dados desse universo de países por meio
dos quais constatamos que esta é uma lógica perversa que atinge a todos, ainda que desigual e
combinadamente (Mandel, 1982).
Sobre os países da União Europeia, especialmente da Zona do Euro, interditados pelo BCE
de emissão de moeda, houve desde 2008/2009 um crescimento extraordinário do endividamento
público como forma principal de contrarrestar a tsunami de quebras bancárias e empresariais.
Os países que pareciam ter seu endividamento sob certo controle, ao desencadear de forma
desenfreada mecanismos de titularização da dívida para levantar recursos para salvamento de
bancos e empresas, intensificam na sequência o discurso da socialização dos custos por meio de
“reformas” trabalhistas, a exemplo do capitulador social-democrata François Hollande, na França,
e de cortes orçamentários nas políticas públicas que asseguram direitos, de forma mais ou menos
generalizada nos países, como imposição da Troika (Comissão Europeia [CE], Banco Central
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Europeu [BCE] e FMI). Assim chegaram as medidas de “austeridade” no continente-berço do
Estado Social, evidenciando para os trabalhadores a condição neoliberal de profunda insegurança
da existência.
Segundo o Eurostat e dados do BCE, entre 2008 e 2012, houve uma “ajuda” pública – dos
estados diretamente aos bancos – de cerca de 601,2 bilhões de euros, ou seja, cerca de 4,6%
do PIB dos 28 países da UE. Esse suporte envolveu ainda cerca de 5,292 trilhões de euros em
garantias aos bancos caso seus ativos percam valor, ou seja, trata-se de um compromisso com
potenciais perdas futuras, às expensas do fundo público (Gotinniaux et al., 2016:70). AAlemanha
assumiu mais de um trilhão de euros em garantias, o que teria um impacto de 1,8% de seu PIB.
Já um país como a Irlanda comprometeu 66 bilhões de euros e cerca de 40% de seu PIB, e a
Grécia, 28% do PIB em garantias futuras aos bancos. Ou seja, são verdadeiras bombas de
efeito retardado esperando para explodir na próxima grande turbulência. Enquanto isso, os
governos aplicam as tais políticas de austeridade visando à economia para cobrir um déficit
público gerado pela opção de salvamento dos bancos, beneficiando principalmente as grandes
instituições bancárias que mantiveram taxas de lucro significativas no contexto das mesmas
operações de salvamento.
O efeito geral desse processo sobre os orçamentos públicos dos países da UE foi o crescimento
do peso dos itens referentes ao reembolso da dívida em proporção do PIB e dos orçamentos
nacionais, em comparação com políticas públicas centrais, como saúde e educação, que sofreram
cortes significativos. Tal quadro de deterioração das contas públicas ainda foi aguçado pelos
“presentes fiscais” na forma de renúncia de receita (o que se denomina no Brasil de gastos
tributários), muitas vezes em nome da geração de empregos e para evitar a deslocalização de
empresas, chantagem empresarial frequente no contexto da crise e da correlata guerra fiscal
entre os estados e regiões.
Os Estados Unidos desenvolveram, entre 2008 e 2013, vários programas de salvamento das
instituições financeiras contaminadas pelo capitalismo tóxico (Husson, 2009). Nesse período,
transferiram diretamente aos bancos US$ 3,326 trilhões e deram garantias estatais da ordem de
US$ 16,184 trilhões, ou seja, uma bomba ainda maior que a de toda a União Europeia sobre o
futuro. Se em 2008 essas instituições tiveram 44% negativos em perdas, em 2012, após o
salvamento de Obama, tudo estava “muito bem, obrigada” para os bancos, pois as taxas de
lucro alcançaram um percentual maior que o de antes da crise, de cerca de 280% (Gotinniaux et
al., 2016:79). Do outro lado da mesma moeda, e sem planos de salvamento, mais de 14 milhões
de famílias foram expulsas de suas casas por hipotecas imobiliárias nos EUA, entre 2005 e
2012. O riquíssimo estudo do grupo do CADTM, fundado, repito, nas fontes do Eurostat, da
OCDE, do FMI e do Banco Mundial, ainda revela muitos elementos: a dívida dos países em
desenvolvimento é muito menor em comparação com os EUA e a UE, no entanto, o elemento de
dominação desse processo se revela pelas exigências de ajuste sobre os mais fracos, tendo em
vista mostrar que têm capacidade de pagamento de dívida em caso de quebra do sistema mundial
e no cotidiano de cada país. O exemplo maior disso é a política de produzir superávit primário
para fazer crescerem as reservas internacionais dos países como garantia de pagamento de
dívida, enquanto políticas sociais importantíssimas são duramente penalizadas. Este é, sem dúvida,
o caso do Brasil. E para os que pensam que outros países têm as mesmas obrigações ou que
esta é uma política “austera” para todos, esse é um ledo engano. Estudo de Evilásio Salvador11
mostra que em 2013 apenas cinco países do G20, dentre eles o Brasil, realizavam superávit
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primário, mecanismo da economia política monetarista voltado para dar garantias aos credores
de que um país tem capacidade de pagamento de dívida em caso de turbulências internas ou
internacionais. Para produzir o superávit primário, que entra na cena brasileira com o acordo
com o FMI em 1999, o País pode cortar gastos de custeio em políticas públicas fundamentais e
estruturantes, mas não pode deixar de pagar os juros e encargos da dívida. Na nossa economia
política de ajuste fiscal permanente, foram introduzidos vários mecanismos para assegurar o
superávit primário e deixar os mercados financeiros calmos e bem remunerados, dos quais
destacamos a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que protege a dívida em detrimento de
todo o gasto público, apesar de suas democráticas lantejoulas que enganam os incautos sobre
sua intenção de incentivar a boa gestão pública; e a Desvinculação de Receitas da União (DRU),
mecanismo que retira hoje 30% de várias fontes de impostos e contribuições sociais, que passam
a ser recursos desvinculados e vêm sendo largamente utilizados para pagar juros e encargos da
dívida pública, quando deveriam financiar políticas públicas estruturantes, produzindo-se aí uma
perversa alquimia (Boschetti e Salvador, 2006).12 Em estudo que publicamos (Behring, 2013),
comparando o orçamento público da França e do Brasil, também chegamos a essa mesma
conclusão: a de que o calvário da dívida é uma questão política, que se define na arena da luta de
classes no espaço nacional e internacional.
3 - Esta é uma luta anticapitalista
Por tudo o que foi exposto até aqui, é evidente que a dívida pública está longe de ser uma
espécie de obrigação moral de pagamento ou um problema de gestão a ser resolvido pelo ajuste
fiscal, para que os estados caibam “no seu tamanho” pondo “fim à gastança” e ao “populismo
econômico”, frases comuns dos apologistas da contrarreforma do Estado, a qual vimos
acompanhando desde os anos 90 do século XX no Brasil (Behring, 2003), e desde os anos 80
ao norte da linha do Equador, com o advento do neoliberalismo como programa de governo e
uma espécie de “nova razão do mundo” (Dardot e Laval, 2016). Na verdade, o endividamento
está no centro da lógica do capitalismo em crise. Não numa crise cíclica, mas estrutural – o que
não quer dizer, a meu ver, crise final, já que não compartilho de teses catastrofistas que quase
naturalizam o capitalismo como uma espécie de autômato. O endividamento público é uma
forma de punção violenta da riqueza socialmente produzida, por meio da apropriação privada
de parte muito significativa, como vimos acima, do fundo público, que por sua vez se compõe de
trabalho excedente e trabalho necessário, recaindo sobre os trabalhadores cada vez mais esse
ônus. Porém, o fim do capitalismo se relaciona diretamente com a luta de classes, já que a
economia é a mais moral das ciências e anda sobre as pernas de homens e mulheres de carne e
osso, que fazem sua história e escolhas, ainda que não nas condições desejadas.
É nessa perspectiva que o problema do endividamento precisa hoje estar no centro das lutas
sociais anticapitalistas e socialistas. Toda luta por direitos e por políticas públicas e sociais que
os viabilizem precisa se conectar à denúncia do endividamento, ao desvelamento da lógica que
inviabiliza os recursos para a implementação de políticas universais de educação, saúde,
previdência, assistência social, habitação, cultura e tantas outras. As auditorias das dívidas públicas
são uma mediação importante nesse processo, pois podem revelar a razão sórdida da punção
de recursos das maiorias, na forma do fundo público, para o sacrifício dessas mesmas maiorias
no altar do capital, alimentado pelas mídias que emitem os sinais dos mercados (cf. Toussaint,

Advir • julho de 2017 • 17

ADVIR36.pmd

17

06/07/2017, 12:06

A Dívida e o calvário do Fundo Público

2011:41-44). Pois se parte desses recursos será direcionada à especulação e ao luxo, outra
parte buscará nichos de valorização, diga-se, realizar desesperadamente em tempos de crise, de
curto-circuito econômico, a metamorfose D-M-D’, retomando o ciclo de acumulação. Nesse
movimento vale a ofensiva sobre o trabalho, tendo em vista a produção acelerada de mais-valor.
Vale rever a legislação trabalhista e previdenciária. Vale terceirizar e precarizar a força de trabalho.
Neste passo, os processos de supercapitalização sinalizados por Mandel (1982) também se
impõem insidiosamente, mercantilizando aquilo que era direito, como é o caso da ofensiva do
mercado sobre a educação, a saúde e a previdência; e muitas vezes se apropriando também por
essa via de fundo público por meio das parcerias público-privadas, verdadeiras gambiarras de
recursos. Aqui entram as Organizações Sociais e todo tipo de novos entes jurídicos da
contrarreforma do Estado, em curso no Brasil desde 1995 com o Plano Diretor da Reforma do
Estado (PDRE-MARE, 1995), documento orientador de período, com poucos anteparos. Tudo
em nome da boa e austera gestão, sobretudo para que o Estado caiba no seu tamanho e não
deixe de ser um bom pagador de sua dívida.
É urgente e necessário colocar em pauta a anulação e o não pagamento total ou parcial da
dívida pública, a depender dos resultados de uma auditoria democrática e independente, com
participação popular. É evidente que essa possibilidade histórica depende de uma correlação de
forças diferente da atual. Basta observar que o governo Dilma Rousseff teve nas mãos, por
ocasião da publicação final da lei do PPA 2016-2019, a possibilidade histórica da auditoria da
dívida, e não teve nem o compromisso nem muito menos a coragem política e soberana de
abraçar essa causa, vetando artigo surpreendentemente aprovado pelo Congresso que indicava
a realização da auditoria da dívida pública no Brasil. É decisivo que os trabalhadores e lutadores
dos movimentos sociais compreendam que aí reside o nó górdio da economia política brasileira
e que boa parte de suas demandas não encontram solução de continuidade mínimas num Estado
quase interditado pela dívida e numa democracia blindada exatamente para assegurar esse fluxo
invertido de recursos, dos trabalhadores pobres para os ricos, os mesmos que os exploram no
chão de fábrica, nas pequenas unidades familiares terceirizadas e nas grandes propriedades
fundiárias, dentre outros. Desfazer o nó do endividamento público e romper com o calvário do
fundo público é adentrar numa nova quadra histórica na qual a emancipação social de homens e
mulheres finalmente se sobreponha à barbarização da vida.
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Notas
1
A analogia bíblica, embora eu não professe nenhuma religião, faz sentido aqui, dado o impacto
deletério e duradouro do endividamento na vida de bilhões de pessoas, destacadamente, os trabalhadores
pobres de todo o planeta.

É o caso, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, no exato momento em que termino de escrever
estas linhas (fevereiro de 2017), onde uma série de medidas já chamadas de “pacote de maldades” estão
sendo propostas para “sanear” as contas públicas do estado e, supostamente, enfrentar a crise. Na
verdade, as medidas penalizam severamente os servidores públicos e a população em geral, mas preservam
as isenções fiscais ao empresariado e o pagamento da dívida pública. Os grandes protestos dos
trabalhadores contra o pacote têm sido sistematicamente reprimidos com violência. Remeto o(a) leitor(a)
a conferir o artigo de Juliana Fiuza Cislaghi, nesta publicação.
2

No Brasil, desde abril de 2016, está em curso um golpe de Estado parlamentar, midiático e com
apoio de segmentos do Judiciário, que foi claramente deslanchado em nome do ajuste fiscal (permanente)
e que envolve, dentre outras medidas, a PEC 55 aprovada no Senado, apesar da grande manifestação de
resistência na Esplanada dos Ministérios, que praticamente congela gastos públicos nos próximos 20
anos; e mais uma contrarreforma da Previdência Social, sob a alegação tão falsa como conhecida de seu
déficit crônico que a levaria ao colapso, operando uma verdadeira chantagem sobre a população. Para
uma crítica consistente dessa última proposta, conferir Graneman (2016). Vale dizer: tudo isso é para
recuperar a confiança dos investidores e dos credores da dívida brasileira.
3

Este artigo está sendo elaborado no contexto de uma licença sabática concedida pelo Departamento
de Política Social e pelo PROCAD/UERJ, entre agosto de 2016 e fevereiro de 2017, para a redação de um
livro sobre esse tema do fundo público, na sua relação com a política social. Além de agradecer ao
coletivo do DPS/UERJ e à CECAD/UERJ pela liberação, quero registrar o agradecimento ao SER/UnB e
ao GESST/UnB, em especial, ao Prof. Evilásio Salvador, que gentilmente me recebeu no processo, e à
Prof.ª Ivanete Boschetti, coordenadora do GESST e do Procad/CAPES (UnB, UERJ e UFRN), onde
minhas atividades se realizaram nesse período.
4

Sobre nossa crítica a Oliveira e a algumas formulações que se desdobram de seu texto, bem como
sobre certa confusão entre fundo público e excedente, conferir Behring, 2016.
5

Advir • julho de 2017 • 20

ADVIR36.pmd

20

06/07/2017, 12:06

Elaine Rossetti Behring

Utilizarei neste item as informações disponibilizadas pelas equipes do CADMT (Comité pour
l’Annulation de la Dette du Tier Monde), instituição independente criada em 1990, que publica
periodicamente relatórios e livros sobre a questão da dívida, disponíveis em sua página na Internet, em
vários idiomas (http://www.cadtm.org/Francais). O CADTM esteve presente na auditoria da dívida do
Equador e da Grécia, tendo como um de seus principais militantes e intelectuais o belga Eric Toussaint.
Junto com Damien Millet, Toussaint organizou a importante publicação La Dette ou la Vie (2011), com
análises decisivas sobre o tema em foco.
6

Para conhecer a Auditoria Cidadã da Dívida, convido o(a) leitor(a) a visitar o sítio dessa importante
organização brasileira sem fins lucrativos, que participa do movimento mundial pela auditoria da dívida:
http://www.auditoriacidada.org.br/quem-somos/. O texto de Matheus Magalhães que compõe esse dossiê
traz muitos elementos da experiência e contribuição desse movimento.
7

Há uma ponderação de Evilásio Salvador (2015) sobre a inclusão do refinanciamento da dívida no
dado da Auditoria Cidadã da Dívida, considerando que o refinanciamento é a rolagem de títulos e é
dívida, mas não incide sobre o orçamento público diretamente ano a ano. Assim, para ele, o custo
orçamentário ano a ano se dá com juros e amortizações, chegando em 2014 a 22,84% do OGU. Ainda
assim, é o primeiro item de gasto do orçamento federal brasileiro e somos o terceiro país que mais gasta
com a dívida, depois da Grécia, em profunda crise produzida pela dívida odiosa e ilegítima, e do Líbano,
país com grandes custos de guerra.
8

Esta não é uma análise a partir da crítica marxista da economia política, mas traz elementos
importantes para pensar sobre as relações de poder engendradas pela condição de devedor ou credor.
9

O estudo da equipe do CADTM mostra que na conta entre os créditos recebidos hoje e as
amortizações, juros e encargos pagos, os países ditos em desenvolvimento transferem mais recursos do
que recebem, já que os juros e as amortizações são pagos por dívidas contraídas em tempos mais
distantes. Se na conta entram as repatriações de lucros das multinacionais, tem-se uma transferência
monumental de recursos dos países do sul para o norte. Cerca de US$ 1,237 trilhão, apenas em 2012
(Gotinniaux, 2016:43). Um dado a mais sobre a mesma questão é que o continente africano, comprometeu
5% de seu PIB repatriando lucros para o norte, enquanto recebeu apenas 1% de seu PIB a título de ajuda
pública para o desenvolvimento (2016:50).
10

11
Dados apresentados por ocasião do minicurso proferido pelo Prof. Evilásio Salvador em 9/12/2015,
sobre o tema Estado, Fundo Público e Ajuste Fiscal, no seminário de lançamento do Procad/CAPES e
em comemoração aos 15 anos do GESST/UnB, gentilmente cedidos pelo professor.

Sobre a DRU, sua concepção e efeitos perversos, conferir também o artigo de Dyanna Scoralich,
neste dossiê.
12

Recebido para avaliação em outubro de 2016.
Aprovado para publicação em abril de 2017.
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Resumo
A consolidação do neoliberalismo no Brasil decorre de um conjunto de mudanças que
contribuíram para a adequação do país ao circuito internacional das finanças. O Estado é
responsável por operar boa parte dessas mudanças, as quais têm, como um dos alvos prioritários,
o fundo público. Nesse contexto, a dívida pública torna-se um mecanismo fundamental de
drenagem de recursos federais em direção aos interesses do capital rentista. Não por acaso, é
possível identificar um aumento exponencial do volume de recursos direcionados a esse fim. O
objetivo deste artigo é analisar os mecanismos criados para drenar recursos do fundo público e
viabilizar sua alocação no pagamento da dívida. Como forma de legitimar essa canalização de
recursos, destacamos três mecanismos criados entre os anos 1990 e 2000: o superávit primário,
a Desvinculação de Receitas da União e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Buscamos destacar
o caráter político do debate sobre o fundo público, ressaltando os interesses que orientam a
gestão dos recursos públicos e as disputas entre as classes sociais que permeiam essas definições.
Palavras-chave: Fundo público. Dívida pública. Financeirização. Capital portador de juros.
Neoliberalismo.
Public debt, private interests: The rentier hegemony
and the Brazilian public fund in neoliberalismo
Abstract
The consolidation of neoliberalism in Brazil stems from a set of changes aimed at adapting the
country’s international financial circuit. The State is responsible for operating many of these changes,
which have, as one of the priority targets, the public fund. Public debt becomes a fundamental
mechanism for draining federal resources toward the interests of rentier capital. Not surprisingly,
it is possible to identify an exponential increase in the volume of resources directed to this end.
The purpose of this article is to analyze the mechanisms created to drain resources from the
public fund and enable its allocation in debt repayment. As a way to legitimize this channeling of
resources, we highlight three mechanisms created between the years 1990 and 2000: the primary
surplus, the Union Unbundling of Revenues and the Fiscal Responsibility Law. We seek to
emphasize the political nature of the debate on the public fund, highlighting the interests that guide
the management of public resources and the disputes between social classes that permeate these
definitions.
Keywords: Public fund. Public debt. Financialization. Interest bearing capital. Neoliberalism.
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1 - Introdução
O neoliberalismo consiste em uma mudança operada pelas classes dominantes para fazer
frente à crise de acumulação e de hegemonia vivenciada no final dos anos 1960 e início de 1970.
Esse projeto de dominação implicou alterações na dinâmica de acumulação capitalista que seriam
impensáveis sem a participação ativa do Estado, encontrando na rentabilidade financeira o
caminho para a retomada das margens de lucro.
Desse modo, torna-se indispensável articular as mudanças no âmbito das finanças a um
determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, em que a rentabilidade esperada
já não mais poderia ser sustentada diretamente pela produção. Ao contrário do que aparece na
superficialidade dos fenômenos, não existe um total descolamento entre produção e finanças. O
que existe é uma articulação em que, mesmo sendo possível encontrar vultosas margens de
lucratividade por aplicações financeiras, persiste a dependência do valor gerado na esfera da
produção para que essa rentabilidade se efetive.
Ao Estado, coube promover um conjunto de mudanças para reorganizar o ordenamento
jurídico e político de modo a dar conta das demandas burguesas que emergem nesse contexto e
seguir com sua tarefa de garantir as condições de acumulação capitalista, as quais ganham
especificidades neste momento histórico. Sendo assim, a dificuldade de retomar as taxas de
crescimento para embasar a lucratividade vai levando a uma captura do fundo público cada vez
mais intensa, especialmente nos países dependentes, dando uma importância crescente ao debate
da dívida pública.1
Partimos do entendimento de que parte significativa do fundo público é composto por recursos
arrecadados sob a forma de impostos e contribuições, pagos tanto pela classe trabalhadora
quanto por capitalistas. Principalmente nos países em que há uma grande desigualdade de renda,
essa arrecadação não se dá de forma progressiva, de modo que a maior parte advém de parcelas
do salário recebido pela classe trabalhadora (BEHRING, 2010). Isto sem falar que, mesmo a
parcela paga pelos capitalistas tem sua origem na mais-valia extraída por meio da exploração da
classe trabalhadora, portanto, no trabalho.2 A forma como esses recursos são repartidos entre as
classes depende da correlação de forças de cada momento histórico.
Os anos 1990 marcam a consolidação do neoliberalismo no Brasil, embora seus germes já
estejam presentes nos anos 1980. Como apontam Leda Paulani e Christy Pato (2008), foi
necessário empreender um conjunto de alterações para adequar o Brasil a essa plataforma de
valorização financeira. A privatização, a reforma da Previdência e as mudanças na legislação e
no trato orçamentário estão entre os ajustes implementados para “modernizar” o país com o
suposto objetivo de reorganizar as contas públicas.
Buscaremos levantar os mecanismos criados para drenar recursos do fundo público e viabilizar
sua alocação no pagamento da dívida, fortalecendo o repasse de recursos para servir aos interesses
do capital financeiro e dificultar a estruturação da rede de proteção social indicada pela então
recém-aprovada Constituição Federal. Esse projeto neoliberal resolve, de forma conservadora,
a intensificação das disputas entre as classes vividas nos anos 1980, em que a pressão pela
ampliação de direitos ganhava força política e alimentava a luta da classe trabalhadora e suas
ferramentas organizativas.
A Emenda Constitucional 95, aprovada em 2017, mais de duas décadas depois, estabelece
um teto para os gastos públicos primários, o que leva a outro patamar a priorização ao pagamento
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da dívida pública. Sua aprovação, entretanto, não descarta a importância dos mecanismos criados
nos anos 1990/2000 para a sinalização do sentido das mudanças em curso.
A identificação do caráter político da luta de classes pela apropriação do fundo público
impõe a necessidade de destacar a importância da relação entre o debate mais específico do
trato orçamentário, os elementos trazidos pela crítica da economia política e a análise da política
econômica. As definições em torno desse tema mantêm íntima relação com as bases do modo
de produção capitalista, mas também dizem respeito à forma como as distintas classes sociais se
enfrentam e atuam no cenário político.
2 - Financeirização e dívida pública no Brasil
Os desafios para a concretização de direitos não se esgotam na busca por um maior controle
e participação na aplicação dos recursos. De fato, ao longo dos anos 1990, o caminho para a
implementação das conquistas do texto constitucional tinha (e ainda tem) um longo percurso. A
adesão ao receituário neoliberal foi apresentada como forma de garantir o retorno ao crescimento
e a tão esperada fase de prosperidade. Tal fato criou obstáculos para o avanço das conquistas
sociais apontadas no texto constitucional de 1988.
O sentido geral das medidas tomadas seguiu em três eixos: privatização, liberalização e
desregulamentação. Esse é o tripé do que Chesnais (2005) caracteriza como o processo de
mundialização, e o Brasil não escapou de pautar a “modernização” nesse sentido, incorporandose de forma mais consistente nessa dinâmica, que já havia sido absorvida por diversos países do
bloco dominante, garantindo a constituição da hegemonia das finanças.
Grande parte dessas mudanças foi justificada pela suposta preocupação em pagar a dívida.
No entanto, ao invés de diminuir, seu valor aumentou de forma acelerada. Segundo José Menezes
Gomes (2015, p. 7), coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã da Dívida, “a
dívida pública que em julho de 1994 era de RS 84 bilhões, em 2015 se aproxima de R$ 3,5
trilhões, mesmo que o país já tenha pago R$ 11 trilhões nesses 21 anos”. Esse crescimento se
deveu, em grande parte, ao forte aumento da taxa de juros ocorrido nos anos 1990, um dos
pilares usados para garantir a estabilidade monetária via atração de significativos montantes de
recursos externos, muitas vezes, com aspirações puramente especulativas. A partir de 2003, a
taxa de juros segue, no geral, uma rota de queda, voltando a subir em 2012 e estabilizando-se
em 14,15% em 2015, a maior taxa real de juros do mundo.
É importante ressaltar que essa política está articulada aos interesses do capital financeiro
internacional, que buscava ampliar suas possibilidades de rentabilidade por meio da absorção
dos excedentes produzidos nas economias dependentes. O mais grave a se considerar é que, ao
contrário dos argumentos liberais, pautados na ideia de que o Estado gasta mal ou de que seria
perdulário e, por isso, estaria endividado, o aumento da dívida tem base financeira (aumento dos
juros). Desse modo, não se trata de gastar muito ou gastar mal, aliás, pouco se gastou. Em
outras palavras, do montante total da dívida, apenas uma parcela de recursos foi emprestada e
efetivamente gasta. A maior parte desta consiste em juros em cima de juros. Em outras palavras,
o endividamento é, muitas vezes, utilizado para pagar a própria dívida (FATTORELLI, 2012).
A preocupação com o crescimento do volume da dívida começa a ganhar um contorno mais
incisivo ainda nos anos 1980, em virtude do brusco aumento da taxa de juros estadunidense em
1979, que comprometeu enormemente os países dependentes. Para Chesnais, “é nos países
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econômica e politicamente dominados que essas consequências foram mais dramáticas” (2010,
p. 152). O Brasil, em especial, que na gestão de Delfim Netto no Ministério da Fazenda durante
a ditadura empresarial-militar, havia financiado boa parte do seu desenvolvimento capitalista
com empréstimos externos contraídos a taxas de juros flutuantes, viu sua dívida aumentar
exponencialmente a partir do choque de juros do Banco Central dos EUA (Federal Reserve).
“A multiplicação por três, e mesmo por quatro, das taxas de juros nas quais os valores emprestados
deviam ser reembolsados precipitou a ‘crise da dívida do Terceiro Mundo’, cujo primeiro episódio
foi a crise mexicana de 1982" (CHESNAIS, 2010, p. 152). Esse contexto tornou a dívida
impagável, além de “injusta”, como afirma o autor.
Tem-se, portanto, principalmente a partir da década de 1990, uma gestão dos recursos do
Estado subordinada às necessidades do pagamento dos juros e a constituição de todo um aparato
técnico-institucional que legitima essa orientação. Com isso, constata-se a manutenção do poder
dos setores rentistas e uma transferência de recursos da classe trabalhadora em direção ao
capital portador de juros.3 Para se ter uma ideia, em 2014, o gasto do governo federal com juros
e amortizações da dívida foi de R$ 978 bilhões, 45,11% de todo o orçamento efetivamente
executado no ano. Segundo Fattorelli e Ávila (2015), “essa quantia corresponde a 12 vezes o
que foi destinado à educação, 11 vezes os gastos com saúde ou mais que o dobro dos gastos
com a Previdência Social”.
Miguel Bruno destaca que essa é uma diferença do processo de financeirização no Brasil em
relação aos países imperialistas. Nestes últimos, a base da financeirização é o mercado de capitais
e a baixa taxa de juros, de modo que há um incentivo ao aumento do crédito e estímulo à
especulação no mercado acionário, o que desaguou em diversas crises financeiras. O Brasil, ao
contrário, tem “o endividamento do Estado no centro da acumulação financeira e não no mercado
de capitais” (BRUNO, 2010, p. 97). Na medida em que a financeirização vem acompanhada de
pouco crédito e de alto custo, estimula ainda mais a especulação, nesse caso, no mercado de
títulos, tendo em vista ser mais atraente emprestar dinheiro ao Estado.4
Com isso, a presença de instituições de fomento ao desenvolvimento, como o BNDES, é
ainda mais necessária. Esse banco, que contribuiu fundamentalmente para financiar o processo
de privatização das estatais nos anos 1990, sofreu uma reorientação nos governos Lula, passando
a impulsionar a transnacionalização de empresas brasileiras. Por meio da participação acionária
via BNDESPar e de juros subsidiados5, o programa das Campeãs Nacionais buscou fortalecer
o grande capital nacional, reforçando processos de concentração e centralização de capitais,
além de manter nossa “tradição” na produção de bens com baixo valor agregado.
De uma maneira geral, podemos dizer que os governos do Partido dos Trabalhadores, em
especial os mandatos do presidente Lula, estiveram em uma “corda bamba” em que, sem romper
com a hegemonia das finanças, buscavam alavancar a produção industrial. Essa alavanca tinha
nos recursos do fundo público uma de suas principais molas propulsoras. Sendo assim, por um
lado, sangravam recursos públicos para alimentar o capital portador de juros via endividamento,
e, por outro – e para compensar este –, drenavam recursos para financiar a acumulação capitalista,
em especial, via BNDES – desestimulada pelo incentivo às finanças. Esse processo de concertação
dos interesses das frações burguesas no bloco de poder dominante só foi possível durante o
auge do crescimento econômico. Com o fim do ciclo, deu-se a ruptura entre as frações desse
bloco de poder e, recentemente, o avanço da hegemonia rentista dentro da própria classe burguesa
e, com mais força, contra os interesses da classe trabalhadora.
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O aperto de cinto, quando necessário para bancar toda essa estrutura, vem sempre na redução
no gasto social e aumento de impostos, o que, no caso de uma estrutura regressiva como a
vigente, significa fundamentalmente onerar a classe trabalhadora. Isso porque a política monetária
é vista como imutável e submete as políticas fiscal e cambial a um engessamento com forte
expressão no gasto público. Desse modo, o Estado tem suas possibilidades de intervenção
bastante limitadas, equilibrando-se em torno de políticas paliativas que atenuam apenas
parcialmente os efeitos de suas decisões econômicas.
Nesse contexto, o endividamento do Estado e a política econômica fornecem o lastro
institucional para a liberalização financeira com mercado de derivativos profundo e
orientam-se, preponderantemente, pelos atributos que conferem “credibilidade” às suas
formas de intervenção, de acordo com o novo consenso de política econômica,
consubstanciado no regime de metas de inflação (BRUNO, 2010, p. 101).

Os mandatos do presidente Lula buscaram, com certa habilidade, operar algumas concessões
à classe trabalhadora. Para tanto, recorreu-se com frequência à adoção de medidas ambíguas e
limitadas no seu potencial ofensivo. Sua equipe manteve altas as taxas de juros, mas concedeu
créditos a juros subsidiados. Criou programas sociais que atingiram considerável parcela da
população, mas o fez cheio de restrições e condicionalidades e, na maior parte deles, por meio
de transferência direta de renda, o que beneficia também o capital portador de juros.
Desse modo, ainda que com algumas diferenças, a hegemonia das finanças é um elemento de
continuidade desde os anos 1990. Sua base está assentada no tripé superávit primário, câmbio
flutuante e metas de inflação. Um dos seus elementos-chave, portanto, está na dinâmica que
alimenta a dívida e nos mecanismos que não apenas facilitam, mas também legitimam o
deslocamento de recursos do fundo público para o seu pagamento.
3 - O Fundo Público em disputa: os mecanismos de drenagem dos recursos
federais para o capital portador de juros
De 1994, início da implementação do Plano Real, até o ano 2000, foram feitas algumas
alterações que atingem a forma como são gastos os recursos do fundo público, tanto porque
estabelecem prioridades para o pagamento dos juros quanto porque garantem mecanismos para
disponibilizar recursos para esse fim. Essas alterações permanecem até hoje e consistiram em
um conjunto de medidas relacionadas ao trato orçamentário que refletem a necessidade de
alteração na forma como os recursos do Estado são gastos. Dentre eles, gostaríamos de destacar
três: as metas de superávit primário, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Desvinculação
de Receitas da União (DRU).
A realização do superávit primário significa produzir uma poupança primária no orçamento
para dar garantia aos credores da dívida de que o país possui condições de arcar com o pagamento
dos juros. Ele é calculado somando o total das receitas e excluindo as despesas financeiras, ou
seja, retirando do cálculo das despesas o que é gasto com o pagamento do serviço da dívida.
A preocupação em gerar superávits primários ganhou força por meio de um acordo firmado
com o FMI em 1998 – logo após a vitória nas urnas para o segundo mandato de FHC –, em que
se estabeleceu a elaboração de metas como uma condicionalidade para o recebimento do repasse
de recursos. A política de metas de superávit primário, portanto, começou em 1999 e não saiu
de cena desde então.
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Esse acordo com o FMI, assinado em novembro de 1998, ratificava o caminho até então
adotado no governo FHC para a saída da crise e retomada do crescimento. Filgueiras (2000, p.
143) resume alguns dos compromissos firmados, dentre eles, destacamos:
[...] prosseguir com a abertura comercial, não impondo restrições comerciais que fossem
incompatíveis com os compromissos da Organização Mundial do Comércio [OMC] [...];
acelerar as privatizações e a aprovação das reformas liberais e realizar um programa de
ajuste fiscal para três anos (1999/2001), assumindo metas com relação à obtenção de
superávits primários fiscais e ao pagamento de juros.

Esse acordo nos mostra uma preocupação governamental centrada no ajuste externo e na
busca por dar todas as garantias possíveis ao capital portador de juros. Uma preocupação,
portanto, que limitou ainda mais as condições de aumentar o crescimento econômico e reduzir o
índice de desemprego, agravando as condições de vida da classe trabalhadora.
Os governos do PT que sucederam FHC mantiveram a política de superávit primário e
seguiram atuando sob a hegemonia das finanças. Embora consistissem em governos de conciliação
de classes, as margens de manobra ficaram muito restritas, tendo em vista a ausência de mudanças
estruturais. O gráfico 1 mostra a média no resultado do superávit primário segundo cada governo
(de Collor ao segundo de Lula) e os três primeiros anos do governo Dilma.
Gráfico 1 – Superávit primário por presidente – média por mandato em % do PIB (1990 a 2013)

Fonte: Banco Central (CRESPO, 2014)

Como é possível identificar no gráfico, os governos do presidente Lula, além de não romperem
com o superávit primário, foram os que mais pouparam. A média de superávit primário foi de
2,4% do PIB no primeiro mandato e 2% no segundo. Buscaram assegurar que os interesses de
rentabilidade do capital portador de juros não teriam prejuízos com suas decisões, preservando
os ganhos da grande burguesia.
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Sendo assim, apesar da defesa da necessidade desse remédio amargo, quanto mais os governos
avançam nos ajustes fiscais e na preocupação em dar garantias de que honrarão seus
compromissos, mais a dívida aumenta e mais atrativos ficam os investimentos na esfera financeira.
Ao mesmo tempo, o aumento do endividamento do Estado demanda esforços ainda maiores
para assegurar aos credores que os pagamentos serão garantidos e permite o avanço na retirada
de direitos. Desse modo, tanto o endividamento quanto as decisões tomadas para enfrentá-lo
funcionam como alavancas para a rentabilidade do capital portador de juros e abrem os caminhos
para transferir a conta à classe trabalhadora.
A Desvinculação de Receitas da União (DRU) recebeu esse nome em 2000, mas tem sua
origem em 1994, por meio da criação do Fundo Social de Emergência (FSE). Portanto, é um
pouco anterior ao estabelecimento das metas de superávit primário e permite a desvinculação de
recursos das contribuições sociais e sua utilização para outros fins. Filgueiras resgata a Exposição
de Motivos n.º 395, divulgada no dia em que foi anunciado o Plano, e destaca que o FSE:
[...] tem como principal objetivo equacionar o financiamento dos principais programas
sociais que na proposta orçamentária original, mesmo após cortes feitos, teriam de ser
financiados por fontes inflacionárias. Também será utilizado, de forma complementar, no
pagamento de despesas relacionadas com outros programas especiais de relevante
interesse econômico e social [...] (2000, p. 103, grifo nosso).

Como é sabido, esse fundo não foi utilizado de acordo com o que foi definido como sendo o
objetivo principal (“equacionar o financiamento dos principais programas sociais”). Desde o
início, foi o objetivo estabelecido como complementar que orientou as ações voltadas à utilização
desses recursos, ou seja, o “pagamento de despesas relacionadas com outros programas
especiais”. A grande questão é que esses programas de “relevante interesse econômico e social”
são, na maior parte das vezes, identificados com o pagamento de juros. Assim, o FSE foi
recorrentemente utilizado com os mais variados objetivos, principalmente, o de atingir o chamado
equilíbrio fiscal, definido na perspectiva do superávit primário. Mais uma vez, vemos interesses
privados aparecendo como se representassem o interesse coletivo.
Pelas suas características, o FSE permitia a utilização dos recursos com uma maior flexibilidade
e rapidez, o que contribuiria para amenizar os efeitos da suposta excessiva “rigidez nas contas
públicas”. Uma “rigidez” fruto do avanço conquistado com a Constituição de 1988, que buscou
amarrar melhor o trato dos recursos públicos e submetê-los à discussão no Legislativo, como
forma de evitar o uso indevido por parte do poder Executivo, prerrogativa contornada, ao
menos parcialmente, por meio do FSE. Sendo assim, ao desvincular recursos que estão definidos
para uma determinada dotação orçamentária, permite-se que estes sejam gastos com o pagamento
dos serviços da dívida, sem nenhum controle e passando por cima das definições orçamentárias
aprovadas pelo Legislativo.
Não por acaso o FSE foi, posteriormente (1996), rebatizado com o nome de Fundo de
Estabilização Fiscal (FEF), uma denominação mais próxima de sua efetiva função. Este vigorou
com esse nome até 31 de dezembro de 1999. A partir de 2000, foi reformulado7û, passando a se
chamar Desvinculação de Receitas da União (DRU) – denominação ainda mais adequada para
o objetivo efetivamente dado ao mecanismo. No final de 2011, foi promulgada uma Emenda
Constitucional que prorrogou a DRU até 2015.
Salvador (2010, p. 370) tem uma definição bastante oportuna acerca do seu significado: “a
DRU é a alquimia que transforma recursos que pertencem à Seguridade Social em receitas do
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orçamento fiscal”. Isto porque permite que até 20% das receitas de contribuições sociais
(excetuando as contribuições de empregados e empregadores para a Previdência) sejam
desvinculadas. Essas receitas consistem em parte significativa dos recursos da Seguridade Social
e, depois de desvinculadas, podem ser repassadas ao orçamento fiscal no intuito de efetuar
despesas com o serviço da dívida ou serem contingenciadas para o superávit primário.
A emenda constitucional que renova esse dispositivo em 2016 faz algumas alterações
substanciais: em primeiro lugar, amplia de 20 para 30 o percentual das receitas de tributos
federais que podem ser desvinculadas, dando uma flexibilidade ainda maior para permitir o
repasse de recursos para o pagamento da dívida. Em segundo lugar, prevê a criação da
Desvinculação de Receitas do Estado (DRE) e Desvinculação de Receitas do Município (DRM),
as quais, mesmo explicitamente não podendo afetar os recursos destinados à saúde e educação,
representam um risco de redução dos gastos com as demais políticas sociais nos estados e
municípios.
Em resumo, podemos dizer que a DRU foi criada para contribuir na promoção do “equilíbrio
fiscal”, ainda que o caminho encontrado para isso seja o de retirar recursos que deveriam ser
utilizados para as políticas sociais. Sendo assim, essa ferramenta da hegemonia rentista fere não
apenas as definições constitucionais, mas também as definições orçamentárias aprovadas no
Legislativo, sem falar que desconsidera as lutas e pressões empreendidas pela classe trabalhadora
pela ampliação no acesso a direitos e melhoria da qualidade dos serviços prestados.
A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi criada nesse mesmo sentido. Sobre esta, o que
mais se difunde é o limite de gastos com o funcionalismo público. Este é apenas um dos pontos
da lei. Oficialmente, alega-se a necessidade em se gastar de forma “responsável” e evitar os
excessos. Na verdade, se analisarmos de forma cuidadosa, veremos que o real objetivo – que
não aparece no discurso oficial – é o de reduzir a capacidade de o Estado implementar políticas
sociais e investimentos com vistas a garantir suas obrigações financeiras com os donos dos
títulos da dívida pública. É isso o que não aparece no debate: que esse limite foi criado justamente
para contribuir com a geração do superávit primário.
A lei foi definida por meio da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, mesmo ano da
DRU, e reforça a ideia de que a política fiscal é que deve avalizar o espaço de valorização do
capital portador de juros. Nas palavras de Salvador (2010, p. 382), “a política fiscal é a guardiã
da expectativa de rentabilidade de capitais estrangeiros [e nacionais!], e a realização de superávits
primários para honrar o pagamento dos juros da dívida é um dos atrativos para o capital externo
[e nacional]”, assim reduzindo seus riscos.
Pode-se destacar, também, a obrigatoriedade, definida pela LRF, de estabelecer as metas de
superávit primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deixando bem clara a prioridade
do governo no que diz respeito ao tratamento da política fiscal. Essas metas devem constar no
Anexo de Metas Fiscais, que passa a compor a LDO. No artigo 4.º, § 1.º, a lei define que no
anexo “serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas,
despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes”. O parágrafo seguinte define que esse anexo deve conter
também:
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; II - demonstrativo das
metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados
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pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando
a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; III evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem
e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; IV - avaliação da situação
financeira e atuarial: a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores
públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador; b) dos demais fundos públicos e programas
estatais de natureza atuarial; V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia
de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

Além disso, a LDO deve apresentar um anexo de riscos fiscais, avaliando passivos e demais
riscos que possam afetar as contas públicas, e um outro anexo específico para definir os objetivos
da política monetária, creditícia e cambial.
O artigo que mais impressiona é o 9.º. Nele, estão indicados os procedimentos que devem
ser tomados caso seja verificada uma dificuldade em relação ao cumprimento das metas:
Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o
cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos
montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (grifo nosso).

Na prática, o governo deve deixar de usar um recurso, que foi definido para uma dotação
orçamentária, para garantir que as metas sejam atingidas. O mais grave – e que não deixa
dúvidas acerca das reais possibilidades abertas por essa lei – é que o § 2.o estabelece que essa
limitação não vale para o pagamento de juros. Esse parágrafo diz o seguinte: “não serão objeto
de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive
aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias”. Significa dizer que os cortes devem ser feitos desde que não comprometam os
recursos voltados à remuneração do capital portador de juros. Salvador observa ainda que o
“corte não precisará ser aprovado pelo Legislativo, enquanto [se] uma expansão ou melhoria de
um serviço público for feita mediante a interrupção de outra despesa, deve ser submetida ao
parlamento” (2010, p. 383). Ou seja, a interrupção de uma despesa para utilização desses
recursos no pagamento de juros da dívida não precisa passar pelo Legislativo, mas se for para
expandir ou melhorar um serviço público, a aprovação é requerida.
Do mesmo modo, o artigo 17 trata das despesas de caráter continuado e define que os atos
que aumentarem uma despesa precisam, além de demonstrar as origens para seu custeio,
comprovar que não afetará as metas e os resultados fiscais previstos. O § 6.º novamente confere
tratamento diferenciado ao pagamento de juros: “o disposto no § 1.º8û não se aplica às despesas
destinadas ao serviço da dívida [...]”.
Apesar de todas essas preocupações com o atendimento das metas fiscais, a noção de
“responsabilidade” que a lei estabelece não contempla nenhuma preocupação com metas sociais
ou com definições voltadas à política social, muito menos com a distribuição de renda e redução
das desigualdades. Pelo contrário, todos os demais gastos do orçamento devem se submeter à
necessidade de garantia do superávit primário e do pagamento dos juros da dívida. Assim, a
execução do orçamento fica submetida ao cumprimento dessas exigências.
O artigo que mais se discute, entretanto, e que aparece frequentemente na mídia e nos
comentários dos “especialistas” acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal está no Capítulo IV,
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Da Despesa Pública, Seção II, Das Despesas com Pessoal. É o artigo 19, que dispõe sobre o
limite de gastos com pessoal. Esse artigo define que
Para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, a despesa total com
pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder
os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta
por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por
cento).

Desse modo, os gastos com pessoal têm seus limites muito claramente estabelecidos, ao
passo que as despesas financeiras, além de não terem limites, têm enorme prioridade de recursos.
Isto sem falar que esse percentual é definido sem levar em consideração as desigualdades regionais,
típicas de um país dependente como o Brasil.
Não temos dúvida, portanto, que a efetivação dessa lei compromete as possibilidades de
investimento e de ampliação das políticas sociais e dos serviços públicos de uma maneira geral,
transferindo recursos que poderiam ser utilizados para tal fim no intuito de arcar com as obrigações
financeiras.
Para finalizar esse ponto, gostaríamos de abordar, rapidamente, duas outras formas de fazer
com que os recursos sejam canalizados para o capital portador de juros: a política de
contingenciamento e a não execução dos gastos previstos no orçamento.
Em relação ao contingenciamento, podemos dizer que, mesmo depois do orçamento ter sido
discutido e aprovado, não há garantia de que os recursos chegarão efetivamente aos programas
e projetos que precisam ser realizados. O contingenciamento consiste em “um instrumento que
limita o empenho, a movimentação financeira e os pagamentos das despesas discricionárias no
âmbito federal” (SALVADOR, 2010, p. 189). Com isso, os recursos, ainda que já autorizados,
são reduzidos de modo a limitar a capacidade de gastos.
Do mesmo modo, o recurso pode ter sido autorizado, mas não ser empenhado. Nesse caso,
a não execução do orçamento acaba tendo, concretamente, o mesmo efeito que teria se o
recurso fosse contingenciado. Na prática, ambos os casos permitem que a liberação de gastos
seja feita a depender do cumprimento das metas econômicas, ficando condicionada à realização
destas. Em ambas as situações, os valores ficam no caixa único do Tesouro Nacional e podem
ser direcionados para o pagamento de juros da dívida.
4 - Considerações finais
Os mecanismos legais a que nos referimos – LRF, DRU, superávit primário – contribuem
para fortalecer uma mudança no padrão neoliberal de acumulação capitalista no Brasil, inserindo
o país no circuito da financeirização em um novo patamar. Tratam-se de instrumentos para
viabilizar uma alteração no perfil do gasto público mais adequado às exigências da acumulação
no novo imperialismo (HARVEY, 2004).
A esses mecanismos somam-se os esforços em promover o ajuste fiscal, reforçando a
austeridade vivenciada desde os anos 1990. A preocupação com o ajuste fiscal é uma constante
no contexto da hegemonia rentista e o seu foco principal é buscar uma alteração na relação entre
receitas e despesas do orçamento federal, de modo a ampliar as margens para o pagamento dos
juros da dívida.
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Especialmente desde 2015, o contingenciamento de recursos tem recebido destaque dado o
volume que passaram a assumir com a intensificação da crise. A isto se somam pacotes de
medidas que incluem a retirada de direitos como forma de reduzir as despesas do Estado.
Alterações no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo e Serviço (FGTS), do abono
salarial e de pensões, dentre outras, abrem o caminho para novas medidas, em fase de gestação,
como mais uma contrarreforma na Previdência e a contrarreforma trabalhista, só para ficar nas
mais discutidas.
Sem sombra de dúvida, a alteração mais significativa é a Emenda Constitucional 95 (antigas
PEC 241 e 55), que estabelece um teto para os gastos públicos durante 20 exercícios financeiros.
Sua importância se deve ao fato de que estabelece um novo padrão fiscal, o qual atrela o limite
dos gastos ao crescimento da inflação do ano anterior, ou seja, independentemente do ritmo do
crescimento econômico e do crescimento populacional ou dos pisos anteriormente estabelecidos
pela Constituição para gastos com educação e saúde, por exemplo.
Essa Emenda Constitucional representa um salto de qualidade na hegemonia rentista. Mais
do que estabelecer diretrizes orientando a prioridade ou recomendando o esforço de poupança
para o pagamento da dívida, trata-se, agora, de estabelecer um limite bem estreito para o
pagamento das despesas primárias, o que ampliará de forma substantiva o montante de recursos
drenados para o capital portador de juros.
O governo golpista de Temer busca elevar a um novo patamar os mecanismos de gestão do
fundo público. Sendo assim, não significa o retorno do neoliberalismo, dado que não saímos
deste; na verdade, representa o aprofundamento desse projeto contemporâneo das classes
dominantes. Além disso, expressa a dificuldade da classe trabalhadora em se organizar tanto
para resistir a essas mudanças quanto para ampliar sua apropriação do fundo público.
Um dos desafios para entendermos essa complexa conjuntura, é avançar em relação a uma
análise do destino dos recursos governamentais. Trata-se não apenas de analisar o que foi gasto,
mas como foi gasto, bem como identificar qual classe social arca com a maior parte do
financiamento desses gastos. Mais que isso: deve-se identificar a lógica que orienta a gestão
desses recursos e as prioridades definidas. A análise sobre o fundo público e a dívida nos traz
pistas importantíssimas acerca da correlação de forças entre as diferentes classes sociais da
formação econômico-social brasileira, além de servir como munição para as lutas e uma referência
para a definição de pautas e reivindicações.
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Notas
Como Marx ([1867] 1988a) aponta, já na acumulação primitiva, a dívida pública cumpria
uma função de destaque, não sendo, portanto, uma novidade do tempo presente. Entretanto,
é possível dizer que a dívida assume um papel estrutural no contexto da hegemonia rentista
(ver BRETTAS, 2012).
1

O financiamento do orçamento não se limita à arrecadação tributária, mas, segundo
Salvador e Teixeira (2014), a receita tributária e de contribuições (excetuando o
refinanciamento da dívida pública) corresponderam a 70,78% dos recursos dos orçamentos
2
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fiscal e da seguridade social. O conjunto dos recursos envolve tudo o que é obtido pelo
Estado para atender aos gastos públicos. Do ponto de vista econômico, essas receitas se
classificam em correntes (tributária, patrimonial, industrial, de contribuições, agropecuária,
de serviços) e de capital (provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos
de outras pessoas de direito público ou privado destinados a atender a despesas classificáveis
em despesas de capital, e, ainda, o superávit do orçamento corrente).
Diante da intensa polêmica no âmbito do marxismo, gostaríamos de destacar nosso
entendimento sobre o capital portador de juros, muitas vezes confundido com capital
especulativo ou mesmo como capital financeiro. O capital portador de juros consiste em uma
soma de dinheiro que, uma vez emprestada, possibilita a seu proprietário ter acesso a uma
parcela da mais-valia produzida. Nas palavras de Marx, “o possuidor de dinheiro que quer
valorizar seu dinheiro como capital portador de juros aliena-o a um terceiro, lança-o na
circulação, torna-o mercadoria como capital; não só como capital para si mesmo, mas também
para os outros; não é meramente capital para aquele que o aliena, mas é entregue ao terceiro
de antemão como capital, como valor que possui valor de uso de criar mais-valia, lucro;
como valor que se conserva no movimento e, depois de ter funcionado, retorna para quem
originalmente o despendeu, nesse caso, o possuidor do dinheiro; portanto, afasta-se dele
apenas por um período, passa da posse de seu proprietário apenas temporariamente à posse
do capitalista funcionante, não é dado nem vendido, mas apenas emprestado; só é alienado
sob a condição, primeiro, de voltar, após determinado prazo, a seu ponto de partida, e,
segundo, de voltar como capital realizado, tendo realizado seu valor de uso de produzir maisvalia ([1894] 1988b, p. 244-245).
3

“Sob condições macroeconômicas que caracterizam um processo de financeirização
por renda de juros, o endividamento público interno contribui muito mais para reproduzir os
limites estruturais ao desenvolvimento econômico brasileiro do que para superá-los, caso em
que seria necessário que os déficits públicos tivessem como contrapartida o aumento do
investimento do governo.” (BRUNO, 2010, p. 102)
4

De 2008 a 2011, o Tesouro Nacional repassou R$ 291 bilhões ao BNDES para garantir
o aumento do seu volume de empréstimo com forte subsídio, pois captava recursos à taxa
Selic de 11,75% e emprestava pela Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 6%. Esse
subsídio em 2011 representava um valor de R$ 20 bilhões ou quase o orçamento de todas as
universidades federais (GOMES, 2015, p. 4).
5

A principal diferença da DRU é o fato de que esta não reduz o valor de transferências
constitucionais por repartição de receitas a estados e municípios.
6

Art.17, § 1.o (“Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem
dos recursos para seu custeio”).
7
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Resumo
Os processos privatizantes, diretos e indiretos, da previdência e saúde públicas, somados à
supressão dos direitos do trabalho no capitalismo contemporâneo, se submetem aos imperativos
da acumulação. Ao expropriar direitos conquistados, suprimem da classe trabalhadora a
possibilidade de acessar parte da riqueza socialmente produzida, apropriada pelo Estado sob
forma de fundo público. A supressão ou restrição de direitos existentes reduz a participação
social do Estado na reprodução ampliada da força de trabalho e a impele a se submeter
barbaramente à superexploração do capital.
Palavras-chave: Estado Social Capitalista. Expropriação. Acumulação. Dívida Pública.
Public debt and social expropriation
Abstract
The privatizing processes, direct and indirect, of social security and health, added to the
suppression of labor rights in contemporary capitalism, are submitted to the imperatives of
accumulation. When expropriating conquered rights, they remove for the working class the
possibility of accessing of part of the socially produced wealth, appropriated by the state in the
form of a public fund. The abolition or restriction of existing rights reduces the social participation
of the State in the expanded reproduction of the labor force, and impels it to submit barbarously
to the overexploitation of capital.
Keywords: Capitalist Social State. Expropriation. Accumulation. Public Debt.

Advir • julho de 2017 • 37

ADVIR36.pmd

37

06/07/2017, 12:06

Dívida pública e expropriação social

1 - Introdução
A irrupção de crises gerais e crises específicas constitui um processo inerente ao capitalismo.
São reconhecidas como crises gerais do capitalismo mundial aquelas de 1857, 1929 e a crise
recente que eclodiu em 2008.2 Na perspectiva marxiana, as crises constituem manifestações das
contradições capitalistas em sua incessante busca de superlucros e superacumulação. Para Marx
(2009), as crises são manifestações das contradições inerentes ao modo de produção capitalista,
na sua busca implacável por superlucros: “As crises do mercado mundial conduzem os
antagonismos e as contradições da produção capitalista até sua explosão” (2009, p. 85). Explosão
não no sentido de destruição da produção capitalista, mas explicitação aguda de suas contradições,
provocadas pela condição estrutural de produção e reprodução do capital, em que a riqueza é
socialmente produzida, mas apropriada e acumulada privadamente pela minoria que detém os
meios de produção.
As particularidades da crise contemporânea repõem sob novas condições as relações entre
o trabalho e os direitos sociais, e todas as crises do capital que irromperam após a década de
1970 impuseram sucessivamente imensas derrotas à classe trabalhadora, conforme sinaliza Mandel
(1990, p. 231): “Aumentando o desemprego e o medo do desemprego, a crise tende a fazer
com que os trabalhadores aceitem as reduções (ou estagnações) dos salários reais, a aceleração
dos ritmos de produção, as perdas de conquistas em matéria de condições de trabalho e de
seguridade social, a redução das proteções construídas na fase de prosperidade contra a pobreza
e a injustiça mais flagrantes”. O medo que circunda a vida da classe trabalhadora, imposto pela
classe dominante cotidianamente, é um poderoso aliado do conformismo, pois fragiliza os
processos coletivos e a indignação e organização das lutas sociais.
As perdas no campo do trabalho e dos direitos sociais sofrem as injunções dos compromissos
firmados pelos governos nacionais com o pagamento de juros e amortizações da dívida pública.
A dívida pública, assim, induz os processos de expropriação de direitos, alterando profundamente
o sentido e significado do Estado Social e impondo à classe trabalhadora a mais perversa forma
contemporânea de subsunção do trabalho ao capital.
2 - Delimitando o significado de Estado Social no capitalismo
O que se designa aqui como “Estado Social” é o processo de regulação econômica e social
efetivada pelo Estado no capitalismo tardio (Mandel, 1982) e não significa atribuir ao Estado
uma natureza anticapitalista, menos ainda lhe atribuir qualquer intencionalidade de socializar a
riqueza por meio de políticas sociais. Trata-se, ao contrário, de lhe atribuir uma caracterização
(ou qualificação) mais precisa para demonstrar o fato que, assumir uma “feição” social por meio
de direitos materializados pelas políticas sociais não retira do Estado sua natureza capitalista e
nem faz dele uma instância neutra de produção de bem-estar.3 O que se denomina aqui de
Estado Social Capitalista, portanto, é o Estado que, no período que se inicia no pós-Crise de
1929, assume importante papel na regulação das relações econômicas e sociais, tendo por base
a constituição de um sistema de direitos de natureza capitalista, assentado em políticas sociais
destinadas a assegurar essencialmente, trabalho, educação, saúde, previdência, habitação,
transporte e assistência social, bem como outros serviços sociais.
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A relação entre Estado, direitos e política social que estrutura o Estado Social Capitalista
pode assegurar uma determinada forma de cidadania, qual seja, a cidadania burguesa. Uma
cidadania que, ao conjugar direitos resultantes da luta de classes, possibilitou o alcance da
emancipação política e, por vezes, é superestimada como possibilidade de materialização da
emancipação humana. Contudo, a cidadania possível e concretizada no âmbito do Estado Social
Capitalista se, por um lado, pode “perturbar” a lei geral da acumulação capitalista ao tensionar o
capital, por outro, contraditoriamente, participa da reprodução ampliada do capital, sendo a
este cada vez mais subordinada, sobretudo em tempos de crise.
A crise contemporânea atinge todas as dimensões da vida, destrói as forças produtivas,
transforma as relações de produção e submete o trabalho às mais bárbaras formas de exploração
do capital, com a destruição da natureza e das conquistas civilizatórias, movida pela busca
permanente de superlucros e superacumulação. Os direitos e as políticas sociais são alvo direto
da crise, não porque sua existência seja uma ameaça ao capitalismo, mas porque sua extinção
ou redução contribui para ampliar os processos de mercantilização. Sua corrosão objetiva reduzir
a parcela do fundo público utilizada em sua realização e transferi-la ao capital por meio do
pagamento dos juros e das amortizações da dívida pública, mercantilizar bens e serviços públicos
para ampliar novos nichos de acumulação, e reduzir diversas formas de proteção para disponibilizar
a força de trabalho para o capital. Ou seja, as políticas sociais, de modo geral, participam
diretamente na reprodução ampliada do capital por diversas formas, e a política de assistência
social adquire um significado inteiramente novo e ampliado em ambiente de crise.
Num contexto de crise, a assistência social, especialmente sob a forma de programas de
transferências monetárias (os chamados programas de renda mínima), participa ainda mais
ativamente do processo de reprodução ampliada da superpopulação relativa, não mais na condição
de política subsidiária nos regimes de proteção social, mas na condição de política central de
garantia de acesso a um mínimo de rendimento para assegurar o consumo e a reprodução da
força de trabalho e também daqueles que não podem trabalhar. Em vez de processar o acesso
a bens e serviços públicos, avoluma-se na prestação de benefícios assistenciais ínfimos enquanto
se reduzem os investimentos nas demais políticas sociais. Dialeticamente, em contexto de crise e
de destruição de direitos do trabalho e da previdência social, a assistência social sofre importante
crescimento, revelando-se uma estratégia partícipe de sustentação ou minoração dos agudos
processos de expropriação que vêm sendo impostos duramente à classe trabalhadora. Alguns
autores consideram que a assistência social pode ser uma estratégia de redução da
superexploração porque garantiria à classe trabalhadora expropriada algum tipo de proteção
minimalista. Aqui sustenta-se, ao contrário, que sua expansão em contexto de crise e de destruição
ou diminuição de direitos constitui elemento intrínseco aos processos de expropriação e
superexploração.
3 - Expropriações na acumulação primitiva
O tema das expropriações foi tratado por Marx ao discutir a acumulação primitiva e
compreendida como a “separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições de
realização do trabalho” (Marx, 1984, p. 262). Dizia Marx: “A assim chamada acumulação primitiva
é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meios de
produção” (Idem, p. 262). Mas continua: “A expropriação rouba dos trabalhadores seus meios
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de produção e todas as garantias de sua existência” (Idem, p. 262). Ao descrever os processos
de expropriação4 que se iniciam em fins do século XV e nas primeiras décadas do século XVI,
Marx aponta que se estendem até o século XIX.
O primeiro grande processo de expropriação, chamado por Marx de “prelúdio do
revolucionamento” (Idem, p. 264), ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras décadas
do século XVI com a dissolução dos séquitos feudais, a expulsão violenta do campesinato da
base fundiária e a usurpação de sua terra comunal. Outro “novo e terrível” impulso da expropriação
ocorreu no século XVI com o roubo dos bens da Igreja Católica pela Reforma, pois a dissolução
dos conventos lançou seus moradores na proletarização. Marx considera como expropriação a
supressão da “propriedade legalmente garantida a camponeses empobrecidos de uma parte dos
dízimos da Igreja” (Marx, 1984, p. 266). Sobre essa forma de expropriação, que considerava
como “direito consuetudinário” em seu debate sobre a lei referente ao furto da madeira5, Marx
afirmará em 1842 na Gazeta Renana que:
Os conventos foram abolidos, sua propriedade foi secularizada, e isso foi justo. Porém, o
apoio contingente que os pobres recebiam dos conventos de modo nenhum foi
transformado em outra fonte positiva de posse. Quando a propriedade dos conventos foi
convertida em propriedade privada e os conventos foram de certo modo indenizados, não
houve qualquer compensação para os pobres que viviam dos conventos. Pelo contrário,
um novo limite lhes foi traçado e eles foram privados de um antigo direito (MARX, 2017,
p. 87).

Entre os séculos XVII e XVIII, Marx cita a destruição da classe de camponeses independentes
(yeomanry). No século XVII, também aponta como processo de expropriação o “roubo dos
domínios do Estado” pela Revolução Gloriosa.6 No século XIX, Marx aponta que “o último
grande processo de expropriação dos lavradores da base fundiária é finalmente a assim chamada
Clearing Estates (clarear propriedades), de fato, limpá-las de seres humanos” (Idem, p. 271).
Ao explicar cada um desses processos, Marx aponta uma distinção crucial quando demonstra
que a expropriação nos séculos XVI e XVII efetivava-se como ato individual de violência,
contra a qual a legislação lutou 150 anos. Mas, continua, o progresso dos séculos XVIII e XIX
tornou a própria lei um veículo do “roubo das terras do povo” (Idem, p. 269). Ao sintetizar os
processos de expropriação que constituem a base da acumulação primitiva, Marx sinaliza que:
O roubo dos bens da Igreja, a fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o furto da
propriedade comunal, a transformação usurpadora executada com terrorismo 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 (MARX, 1984, p. 275).

A expropriação, portanto, não se limita à supressão direta dos meios de produção dos
camponeses e trabalhadores do campo, mas incluem os processos (inclusive o chamado direito
consuetudinário) que provocam a submissão destes à lei geral da acumulação e criam a oferta
necessária para a indústria urbana em desenvolvimento à época. E não se materializam somente
pela violência, mas também pelas leis capitalistas que constituem veículo necessário à instituição
das bases sociais para assegurar a acumulação. A supressão por meio da lei dos primeiros
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direitos consuetudinários e também de outros já reconhecidos em lei no século XIX, a exemplo
da assistência aos pobres estabelecida na Lei de Speenhamland, é reconhecida por Marx como
uma forma de expropriação. Essa interpretação é corroborada por Bensaïd, que afirma que a
“própria lei se tornou o instrumento da espoliação” (Bensaïd, 2017, p. 24).7
O sentido da expropriação em Marx era retirar dos trabalhadores o único meio de subsistência
de que dispunham, a fim de obrigá-los a vender sua força de trabalho e participar “livremente”
do processo de acumulação. A acumulação primitiva, portanto, é o processo histórico que
transforma os produtores em trabalhadores “livres”, obrigados a venderem sua força de trabalho,
ou seja, se submeterem ao assalariamento capitalista para assegurar sua subsistência. Se, por
um lado, liberta-os da servidão e da coação corporativa, por outro, rouba deles “seus meios de
produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas instituições feudais” (Marx,
1984, p. 262). Sentencia Marx: “E a história dessa expropriação está inscrita nos anais da
humanidade com traços de sangue e fogo” (Idem, p. 262). A expropriação dos “meios de
produção”, mas também “de todas as garantias de sua existência” é para Marx o ponto de
partida do desenvolvimento que permitiu tanto o estabelecimento do assalariamento quanto do
capitalista.
Esses processos de expropriação tornaram os trabalhadores errantes, sem destino e sem
condição mínima de subsistência. O reconhecimento oficial do pauperismo pelo reinado de
Elizabeth na Inglaterra não se traduziu em medidas protetivas. Ao contrário, tido como ameaça
à ordem social, provocou reações violentas na direção do encarceramento dos pobres e sua
sujeição a trabalhos forçados nas workhouses. Os trabalhadores arrancados do seu modo de
vida não eram absorvidos pela manufatura nascente e pelas novas condições e organização do
trabalho. Passaram a constituir o que Marx designou como uma “massa de esmoleiros, assaltantes,
vagabundos, em parte por predisposição, e na maioria dos casos, por força das circunstâncias”
(Idem, p. 275).
As primeiras “legislações sociais” inglesas (Leis dos Pobres e Legislações Fabris) contra os
trabalhadores expropriados, instituídas desde o século XV, são consideradas por Marx como
“uma legislação sanguinária contra a vagabundagem (...). 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, 1984, p. 275). Tais legislações atuam na intersecção entre assistência
social para os pobres inválidos e punição e trabalho forçado para os capacitados ao trabalho,
conforme aponta Marx (Idem, p. 275-276), ao arrolar essas primeiras medidas “sociais”: “1530:
esmoleiros velhos e incapacitados para o trabalho recebem licença para mendigar. Em
contraposição, açoitamento e encarceramento para vagabundos válidos” (...); “1547: estabelece
que, se alguém se recusa a trabalhar, deverá ser condenado a se tornar escravo da pessoa que
o denunciou como vadio”; “1572: esmoleiros sem licença e com mais de 14 anos de idade
devem ser duramente açoitados e terão a orelha esquerda marcada a ferro caso ninguém os
queira tomar a serviço por 2 anos”.
Os trabalhadores sem trabalho expulsos do campo são responsabilizados pela sua condição,
transformados em vagabundos e submetidos a legislações dolorosamente punitivas, utilizadas
para “regular” o assalariamento nascente ou, como afirma Marx, para enquadrá-los “numa
disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado, por meio do açoite, do ferro em brasa
e da tortura” (Idem, p. 277). Às “sanguinárias” Leis dos Pobres que se sucedem entre 1531 e
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1601, deve-se acrescentar a Lei de Domicílio (Settlement Acy) de 1662, o Speenhamland Act
de 17958 e a Lei Revisora das Leis dos Pobres (Poor Law Amendment Act) de 1834, que
também constituíram uma forma de mediar a reprodução da superpopulação relativa,
especialmente a estagnada, constituída pelos “aptos ao trabalho”, “órfãos e crianças indigentes”
candidatos ao exército industrial de reserva e pelos “degradados, maltrapilhos, incapacitados
para o trabalho”, conforme Marx (Idem, p. 277).
Tais medidas extremas de subjugação do trabalho ao capital foram determinantes para a
constituição do assalariamento, ainda que nesse período o modo de produção não possuísse um
caráter especificamente capitalista, já que a “demanda de trabalho assalariado crescia, portanto,
rapidamente com toda a acumulação do capital, enquanto a oferta de trabalho assalariado seguia
apenas lentamente” (Idem, p. 277). Essas legislações, contudo, não deixam dúvida sobre a
relação entre trabalho e assistência social na reprodução das relações sociais capitalistas e no
uso da “força do Estado para ‘regular’ o salário, isto é, para prolongar jornada de trabalho e
manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência” (Idem, p. 277). Alguns processos
contemporâneos de expropriação social agem nessa intersecção entre trabalho e direitos sociais,
de forma a instituir “novos” e “modernos” processos de disponibilização da força de trabalho
para a acumulação do capital, a exemplo do endividamento público exponenciado.
4 - Expropriações no Estado Social contemporâneo
A partir da análise marxiana, Fontes (2010) considera que a expropriação não pode ser
entendida como fenômeno meramente econômico, já que possui um sentido propriamente social:
“Trata-se da imposição – mais ou menos violenta – de uma lógica da vida social pautada pela
supressão de meios de existência ao lado da mercantilização crescente dos elementos necessários
à vida, dentre os quais figura centralmente a nova necessidade, sentida objetiva e subjetivamente,
de venda da força de trabalho” (Fontes, 2010, p. 88). A autora considera que, no capitalismo
contemporâneo, “a expansão da expropriação dos recursos sociais de produção não diz respeito
apenas à expropriação da terra, de forma absoluta, mas à supressão das condições dadas de
existência dos trabalhadores e sua consequente inserção, direta e mediada pela tradição, nas
relações mercantis (e no mercado de força de trabalho)” (Idem, p. 89).
Nesses termos, concordando com a análise de Fontes, assume-se aqui que no capitalismo
contemporâneo os processos que suprimem as condições de subsistência asseguradas pelos
direitos conquistados e que subtraem as condições materiais que possibilitam à classe trabalhadora
deixar de vender sua força de trabalho em situações determinadas (como é caso das
aposentadorias, seguro-desemprego, seguro-saúde) constituem processos contemporâneos de
expropriação social. Os processos de alienação dos bens públicos transformando-os em
mercadorias também podem ser entendidos como processos de expropriação, já que constituem
renovadas formas de garantia da acumulação de capital.
Ao comentar a interpretação de Marx sobre a dívida pública como alienação do Estado, Éric
Toussaint (2011)9 ressalta que a dívida pública constitui elemento fundamental da acumulação
capitalista, já sinalizada por Marx: “A dívida pública age como um dos agentes mais enérgicos da
acumulação primitiva” (Marx, 2011, p. 245). Para Toussaint, com a supressão de direitos, bens
e serviços públicos, os poderes públicos renunciam ao exercício de sua responsabilidade com
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os cidadãos em favor da transferência de imensa parcela do fundo público para o sistema
financeiro. Ocorre uma dialética interdependente entre as expropriações e a dívida pública, pois
como a dívida pública se assenta no fundo público e os governos contraem empréstimos para
suas despesas ordinárias e extraordinárias, o pagamento dos juros, das amortizações e do próprio
capital da dívida gera um aumento crescente de impostos. Por outro lado, sinaliza Marx, a
sobrecarga de impostos requerida pela acumulação de dívidas contraídas pelos governantes
obriga os governos a recorrer a novos empréstimos, e assim sucessivamente. O compromisso
com o pagamento de juros e amortizações leva os governos a aumentar impostos sobre a classe
trabalhadora, mas também a reduzir investimentos em direitos e serviços públicos, provocando
uma expropriação forçada da classe trabalhadora.
Ao se referir às implicações da dívida pública, Marx (2011, p. 247) sentencia: “A influência
deletéria que ela exerce sobre a situação da classe trabalhadora deve nos ocupar menos aqui do
que a expropriação forçada que provoca para o camponês, o artesão, e outros integrantes da
pequena classe média”. Ao lado das expropriações dos meios de produção, Marx relaciona
aquelas relativas à alienação do Estado e aos “direitos” da população pobre, conforme apontado
anteriormente: “Essa dolorosa, essa terrível expropriação dos trabalhadores, eis a origem, eis a
gênese do capital. Ela abrange uma série de procedimentos violentos, dos quais analisamos
somente os mais significativos métodos da acumulação primitiva” (Idem, p. 249).
Nessa mesma direção analítica, Fontes (2010) considera que a elevada concentração de
capitais sob a forma monetária impulsiona formas variadas e perversas de expropriações como
condição fundamental para “transformar o conjunto da existência social numa forma subordinada
ao capital” (p. 42). A ampliação da base social do capital, explica a autora, pressupõe a subsunção
real do trabalho ao capital, o que significa “que o capital tende a subordinar, definir, circunscrever
a atividade mais propriamente humana – o trabalho – sob qualquer modalidade concreta com
que se apresente, alterando incessantemente a maneira específica de seu exercício, modificando
suas características em prol da acumulação ampliada do capital” (Idem, p. 43).
A autora ressalta que o capitalismo não pode ser reduzido ao movimento das expropriações,
e estas, tampouco, devem ser relacionadas exclusivamente à acumulação primitiva como um
momento ou período anterior ao capitalismo. Também afirma que as expropriações são processos
permanentes e condição da constituição e expansão da base social do capital, ou seja, não há
aqui qualquer dualidade, mas sim uma relação dialética intrinsecamente determinada entre
expropriação e base social, leia-se unidade entre todos os momentos do processo de produção
e reprodução do capital. Para qualificar e particularizar esse processo, Fontes (2010, p. 44)
afirma que a “expropriação primária original” das massas campesinas ou agrárias da posse da
terra não se limita a um “momento” pré-capitalista (acumulação primitiva), mas permanece e se
aprofunda no capitalismo contemporâneo”.10 A disponibilização de trabalhadores expropriados
de suas condições de subsistência não só agudiza a desigualdade de classe em todo o mundo,
como também favorece a exploração da força de trabalho pelo capital, que tem à sua disposição
uma imensa massa de trabalhadores que têm no trabalho a única forma de sobrevivência.
Para diferenciar alguns processos contemporâneos de subsunção do trabalho ao capital da
chamada expropriação primária, a autora forja a expressão expropriações secundárias para
se referir aos processos contemporâneos que constituem uma “nova – e fundamental – forma de
exasperação da disponibilidade dos trabalhadores para o mercado, impondo novas condições e
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abrindo novos setores para extração de mais valor” (Fontes, 2010, p. 54). O que a autora
designa como expropriações secundárias, portanto, não corresponde à perda da propriedade
dos meios de produção, mas designa os processos econômicos e sociais que intensificam a
disponibilização do trabalhador para o mercado e ainda criam novas formas de acumulação e
extração de mais valor, a exemplo da mercantilização que se processa em campos anteriormente
instituídos, como de prestação de serviços e bens públicos.
Algumas dessas formas de expropriação secundária indicadas pela autora se relacionam
com a derruição dos direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora e concretizados
no Estado Social Capitalista. Fontes (2010) aponta vários “exemplos” de expropriações
secundárias contemporâneas relacionadas à subtração de direitos sociais. Uma das mais
significativas é a supressão ou redução de direitos de aposentadorias e pensões, com vistas a
eliminar um anteparo histórico à plena disponibilização de trabalhadores para o mercado, já que
as aposentadorias permitiam ao trabalhador “cessar” a venda de sua força de trabalho em
determinadas circunstâncias (Idem, p. 56).
Outra forma de expropriação igualmente avassaladora para os trabalhadores são as sistemáticas
supressões ou reduções de direitos do trabalho associados diretamente à produção de valor: a
precarização, a terceirização, a realização de trabalhos desprovidos de direitos, por meio de
“bolsas” de estágio, os contratos intermitentes de curta duração, as atividades sem nenhum tipo
de direitos vinculados (Idem, p. 6). A autora cita, ainda, expropriações no campo da saúde, que
submete ao controle privado as próprias condições de existência biológica (Idem, p. 62).
O que nos parece fecundo nesta análise é compreender a expropriação como processo de
subtração de condições históricas de reprodução da força de trabalho, por meio da reapropriação,
pelo capital, de parte do fundo público antes destinado aos direitos conquistados pela classe
trabalhadora. Como sintetiza a autora: “As expropriações são a contraface necessária da
concentração exacerbada de capitais e que, menos do que a produção de externalidades, são a
forma mais selvagem da expansão (e não do recuo) do capitalismo” (Idem, p. 93). Não se trata,
evidentemente, de considerar os direitos, sobretudo os seguros sociais, como “propriedade
social”, nos termos de Castel (1998), ou como antivalor, nos termos de Oliveira (1998). Tratase de qualificar a bárbara subtração de direitos sociais por sucessivas e avassaladoras
contrarreformas nas políticas sociais (Behring, 2012), obrigando a classe trabalhadora a oferecer
sua força de trabalho no mercado a qualquer custo e a se submeter às mais perversas e precarizadas
relações de trabalho, que exacerbam a extração da mais-valia relativa e absoluta.
A redução dos sistemas públicos e a expansão dos sistemas privados de saúde e previdência
concretizam uma forma de expropriação social, ao menos, por três mecanismos: a) ao restringir
o uso do fundo público para as políticas sociais que se tornam privatizadas ou minimizadas,
desloca parcela do fundo público, que constitui parte da riqueza socialmente produzida, para a
acumulação, por meio de subvenções aos fundos de pensões públicos (regimes fechados de
aposentadoria administrados por Fundos de Pensões) e privados (regimes abertos de
aposentadoria instituídos majoritariamente por bancos ou seguradoras privadas), que já constituem
as principais agências de financeirização, e também para os planos privados de saúde. Esse
processo constitui uma forma contemporânea de “alienação dos domínios do Estado”, junto
com as privatizações de bens públicos; b) ao suprimir ou restringir os direitos sociais de saúde e
previdência, obriga a classe trabalhadora a dispender parte de seu salário com a compra de
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bens e serviços no mercado, operando a transformação dos direitos do cidadão em mercadorias
e criando a figura do “cidadão consumidor” (Mota, 2008). Opera-se aqui uma dupla subsunção
do trabalho ao capital: a subtração de direitos sociais de subsistência que obriga os trabalhadores
a disponibilizar sua força de trabalho no mercado, e a mercantilização de direitos que passam a
ser mercadorias disponíveis no mercado; c) ao suprimir ou reduzir os direitos de aposentadoria,
seguro-desemprego e seguro-saúde, obriga o trabalhador a oferecer sua força de trabalho a
qualquer custo e em qualquer condição, “livre como os pássaros”, e ainda o obriga a se submeter
a regras vexatórias para acessar os ínfimos benefícios da assistência social, quando disponíveis.11
Esses mecanismos estão presentes em todas as contrarreformas impingidas ao Estado Social
capitalista. Sob orientação do Banco Mundial, todos os países capitalistas da União Europeia,
da América Latina e do Caribe passaram a introduzir políticas de privatização ou redução dos
sistemas públicos de aposentadoria e de estímulo aos sistemas privados. As aposentadorias com
financiamento por repartição estão sendo progressivamente substituídas pelos regimes financiados
por capitalização; as prestações definidas estão dando lugar para as aposentadorias com
contribuição definida; a idade para obter aposentadoria está ficando cada vez mais distante. O
objetivo não é “proteger” a classe trabalhadora em momentos de “risco” e necessidades sociais,
mas limitar o aumento das despesas públicas pela via da restrição/redução dos direitos, estimular
a oferta mercantil desses serviços e assegurar a subsunção do trabalho nesse contexto de ofensiva
do capital. O que está no coração dessas contrarreformas é a garantia da reprodução ampliada
do capital em larga escala, já que o desenvolvimento de sistemas privados de aposentadoria se
presta largamente à acumulação capitalista. Ou, conforme sinaliza Chesnais (2011, p. 38): “Os
assalariados aposentados deixam de ser apenas ‘contribuintes’ ou ‘poupadores’. Eles se tornam,
na maioria das vezes, sem ter consciência, parte de uma engrenagem que comporta a apropriação
de rendimentos originados na exploração do trabalho dos assalariados, tanto nos países onde o
sistema de pensão por capitalização foi criado quanto naqueles onde os investimentos e
especulações serão realizados”.12 Mesmo sem ter consciência, os trabalhadores (com ou sem
trabalho) participam ativamente do processo de acumulação ou, como afirma Marx: “(...) num
modo de produção em que o trabalhador existe para as necessidades de valorização de valores
existentes, em vez de a riqueza objetiva existir para as necessidades de desenvolvimento do
trabalhador” (1984, p. 193).
No capitalismo periférico brasileiro, os processos de expropriação contemporâneos reduzem
o já recente, limitado e regressivo Estado Social, exasperando ainda mais os processos de
acumulação e exploração da classe trabalhadora. Entre as iniciativas “legais” de expropriação
comandadas pelo Estado brasileiro, pode-se exemplificar a PEC 215/2000, desarquivada pelo
então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e aprovada no dia 27/10/2015 na Comissão
Especial da Demarcação de Terras Indígenas, com impressionante esmero capitalista. Atendendo
à pressão da bancada ruralista, a PEC é uma ameaça aos povos indígenas e quilombolas e às
unidades de conservação, pois transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a
demarcação de terras indígenas, assegura indenização aos proprietários de terras demarcadas
em qualquer circunstância e desconsidera como terras indígenas aquelas que já foram
expropriadas dos povos indígenas antes da Constituição de 1988.
As recentes contrarreformas implementadas no âmbito do trabalho pelo Governo Dilma
Rousseff, com as alterações no seguro-desemprego e abono salarial pela MP 665/2014
(convertida na Lei 13.134, de 16/6/2015), e no âmbito da previdência com as restrições impostas
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à pensão por morte e ao auxílio-doença pela MP 664/2015 (convertida na Lei 13.135, de 17/6/
2015) e as mudanças no Fator Previdenciário, com ampliação da idade para usufruto da
aposentadoria (Lei 13.135) são também exemplares nesse processo de expropriação
contemporâneo. Sob o governo golpista de Michel Temer, a aprovação da chamada “PEC do
Fim do Mundo” (PEC 241-55/2016, promulgada em 15/12/2016), limita por 20 anos os gastos
públicos e institui um draconiano mecanismo de controle de gastos federais, que só poderão
aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). Tal proposição implicará drástica redução dos direitos e serviços
públicos e comprometerá de forma ainda mais intensa o fundo público com o pagamento de
juros e a amortização da dívida pública e acumulação capitalista. A proposta de “reforma” da
previdência social (PEC 287/2016), ainda em tramitação, constitui verdadeiro “tornado
antissocial”, exemplar processo de expropriação de direitos conquistados pela classe
trabalhadora, já que suas propostas dificultam o acesso aos direitos e se esmeram na
disponibilização da força de trabalho para o mercado, além de favorecer a mercantilização e os
fundos privados de aposentadoria. A chamada Lei da Terceirização (PLC Senado 30/2015), já
aprovada na Câmara dos Deputados (PL 4.330/2004, na origem) e em análise no Senado, é um
atentado contra os direitos trabalhistas, possibilitando flexibilizar e terceirizar atividades-fim e
transferindo para empregados e empregadores as negociações trabalhistas, sobrepondo o
negociado sobre o legislado. É mais um exemplo que intensifica a subsunção do trabalho ao
capital e disponibiliza os trabalhadores à tirania da acumulação.
Tais medidas subtraem direitos, criam novos nichos de acumulação, contribuem para o
rebaixamento dos salários e dos serviços sociais e disponibilizam, com maior ou menor intensidade,
a força de trabalho para a exploração do capital.
5 - Considerações finais
Os processos privatizantes, diretos e indiretos, da previdência e saúde públicas, somados à
supressão dos direitos do trabalho, submetem-se ao imperativo da acumulação e, ao expropriar
direitos conquistados, suprimem da classe trabalhadora a possibilidade de acessar parte da
riqueza socialmente produzida, apropriada pelo Estado sob a forma de fundo público, constituído
por impostos e tributos para financiar os serviços públicos. A supressão ou restrição de direitos
existentes reduz a participação social do Estado na reprodução ampliada da força de trabalho e,
em novo contexto e condições históricas, deixa os trabalhadores “livres como pássaros”,
impelindo-os a se submeter a não importa que tipo de trabalho ou atividade para assegurar sua
subsistência e de sua família, ou seja, lança-os ao jugo das relações de mercado sem nenhum
tipo de proteção.
A redução do dispêndio do fundo público na realização de direitos do trabalho, previdência,
saúde e educação, especialmente, produz uma dupla operação na constituição da base social da
acumulação. Por um lado, obriga a classe trabalhadora a buscar meios de reprodução de sua
força de trabalho no mercado pela compra de serviços e benefícios que deixam de ser públicos
e se tornam mercadoria, implicando a criação de mais excedente, portanto, mais acumulação.
Por outro, muda o papel do Estado na reprodução ampliada do capital, sem retirar sua importante
função de partícipe desse processo, mas agora sob novas configurações do Estado Social. Por
um lado, suas funções se limitam cada vez mais à regulação e normatização de políticas sociais
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que são potencialmente capazes de se constituir em nichos de acumulação por sua privatização
e redução, como é o caso da saúde, previdência, mas também educação, habitação, transporte
e outros. Por outro lado, suas funções se agigantam na interposição da assistência social, que
ganha relevância em contexto de crise e, como afirma Mota: “As classes dominantes invocam a
assistência social como uma solução para combater a pobreza relativa e nela imprimem o selo
do enfrentamento da desigualdade” (2008, p. 141).
O Estado Social mantém sua função de regulação e distribuição de parte da riqueza socialmente
produzida, apropriada como fundo público, e não deixa de participar da reprodução ampliada
do capital, mas realiza as funções de reprodução da força de trabalho e da população não
trabalhadora nos limites da sobrevivência. No âmbito da previdência e saúde, a ação estatal se
limita cada vez mais à manutenção de sistemas públicos mínimos ou básicos (os chamados
planos de base) e regula a instituição de planos privados abertos e/ou fechados que se constituem
em novos nichos de acumulação. No âmbito do trabalho, flexibiliza as normas, submete o
trabalhador a regras ditadas pelo capital, favorecendo mais intensamente a extração de mais
valor. Na assistência social, reedita sua antiga e insolúvel tensão com o trabalho, mas agora com
novas nomenclaturas e configurações chamadas políticas de ativação para o trabalho. Estabelece
benefícios assistenciais monetários que podem ser ingenuamente compreendidos como
mecanismos de redução da superexploração, quando, na verdade, participam dos processos de
expropriação e submetem o trabalhador à servidão sem proteção.
Tais reflexões nos instigam a considerar a dívida pública como uma forma de expropriação
contemporânea e, dialeticamente, uma determinação fundante de sua existência, já que a supressão
dos direitos está indissoluvelmente relacionada à acumulação capitalista.
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Notas
Artigo elaborado a partir de comunicação oral apresentada em mesa coordenada no ENPESS, em
dezembro de 2016, com o título Expropriações no Estado Social Capitalista contemporâneo. Alterações no
título e no conteúdo foram feitas para adequar o texto ao debate sobre Expropriações e Dívida Pública. Essas
reflexões foram iniciadas no livro “Assistência Social e Trabalho no Capitalismo” (2016).
1

Netto e Braz (2006) sintetizam as crises cíclicas do capitalismo em uma perspectiva marxiana. As
“notas editoriais” organizadas pela editora francesa Demopolis ao final do texto inédito de Marx, “Les Crises
du Capitalisme”, também se referem a esses momentos como períodos de crise geral do capitalismo.
2

3
Muitos estudos no campo da política social, equivocadamente, entendem que a política social e o
Estado são espaços de garantia de bem-estar nas sociedades capitalistas, sem considerar suas funções na
reprodução ampliada do capital.

Marx sinaliza que, apesar das diferenças entre a expropriação “clássica” ocorrida na Inglaterra e
em outros países, como França e Itália, todos os países vivenciaram esse processo e instituíram legislações
nos moldes das Leis dos Pobres inglesas. Cf. p. 263, N.R., 189, e p. 267, N.R. 196.
4

5

2017.
6

Cf. MARX. Os despossuídos: debates sobre a lei referente ao furto da madeira. São Paulo, Boitempo,
A Revolução Gloriosa ocorreu no Reino Unido entre 1688 e 1689.

Cf. Daniel Bensaïd, “Os Despossuídos: Karl Marx, os ladrões de madeira e o direito dos pobres”,
apresentação ao texto de Marx sobre a lei referente ao furto de madeira, publicado pela Boitempo em 2017. A
Lei de Speenhamland instituiu o primeiro direito a um benefício monetário (no valor do preço do pão) à
7
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classe trabalhadora na Inglaterra em 1795, sendo revogada pela Nova Lei dos Pobres em 1835. Sobre o tema,
ver Polanyi (2000) e Boschetti (2003 e 2016). David Harvey utiliza o termo espoliação para se referir aos
processos de expropriação. Sobre a polêmica entre os termos expropriação e espoliação, ver Fontes (2010).
Essa legislação difere das anteriores e de sua sucessora que a revoga (Nova Lei dos Pobres de
1834) porque atribuía aos trabalhadores pobres válidos o direito de receber um mísero valor monetário que
correspondia ao preço diário de um pão (Cf. Polany, 2000). Ver nota anterior.
8

No livro “La Dette ou la Vie” (Bruxelles, Ed. Aden, 2011), organizado por Éric Toussaint e Damien
Millet, o capítulo 17, intitulado “La dette publique: cette aliénation de l’État”, escrito por Toussaint, comenta
extratos d’O Capital sobre a dívida pública reproduzidos neste capítulo. As referências e citações de Marx
com data de 2011 correspondem aos textos publicados neste capítulo.
9

Fontes (2010, p. 45-53) indica diversos fenômenos contemporâneos de expropriação primária em
todo o mundo.
10

Lembre-se que, no Brasil, até a instituição do Programa Bolsa Família (2003), os benefícios monetários
da assistência social previstos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) se destinavam tão-somente
aos incapacitados ao trabalho (idosos e pessoas com deficiência).
11

12
Exemplo dessa situação no Brasil são os estímulos aos empréstimos consignados para aposentados
e pensionistas, que os colocam na armadilha do endividamento no sistema bancário, constituindo fonte
segura de especulação, já descontados automaticamente das aposentadorias.
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Resumo
Este trabalho procurou traçar as principais correlações entre o sistema da dívida no Brasil e
a busca pela aprovação de projetos de lei que visam implementar novos pacotes de ajuste fiscal
no País. Elabora-se uma discussão a respeito do uso do conceito de sistema da dívida enquanto
termo que se diferencia do que, em princípio, é o instrumento do endividamento como recurso
legítimo de financiamento dos Estados, para designar o uso da dívida pública como forma de
apropriação privada de recursos públicos por uma classe de rentistas e especuladores do mercado
financeiro. Em seguida, levantam-se elementos por meio dos quais observamos que a dívida
pública tem sido utilizada como elemento justificador da elaboração, no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo Federal, de projetos que acirram o ajuste fiscal sobre as despesas primárias
do orçamento de todos os entes federativos, ao passo que não estabelecem limites de gastos
com as despesas não primárias, ou seja, financeiras desses mesmo entes.
Palavras-chave: Sistema da dívida. Ajuste fiscal. Dívida pública. Fundo público.
Debt´s system and the new fiscal adjustement packages in Brazil
Abstract
This study sought to outline the main correlations between the debt’s system in Brazil and the
searching for approving of law projects aimed at implementing new fiscal adjustment packages in
the country. It is elaborate a discussion about the use of the concept of debt’s system, as a term
that differs from what, in principle, is the debt instrument as a legitimate resource of State financing,
to designate the use of public debt as a form to the private appropriation of public resources by
a class of rentiers and speculators in the financial market. Then it is showed elements that lead us
to conclude that public debt has been used as a justifier element to the elaboration, by the
Executive and Legislative Powers, of projects, which enhance the fiscal adjustment on the primary
expenditure in all federative entities, whereas no set spending limits with financial expenditure.
Keywords: Debt’s system. Fiscal adjustment. Public debt. Public found.

Advir • julho de 2017 • 51

ADVIR36.pmd

51

06/07/2017, 12:06

Sistema da dívida e os novos pacotes de ajuste fiscal no Brasil

Introdução
Inserida no âmbito do debate a respeito dos recursos estatais, a discussão sobre a dívida
pública muitas vezes é conduzida sob um mito de neutralidade que a pressupõe como uma
questão puramente técnica. A discussão então se limita ao objetivo do alcance da eficiência e
responsabilidade estatal na gestão da dívida, por meio da adequação entre receitas e despesas.
Entretanto, tanto a arrecadação dos recursos públicos quanto o seu dispêndio são realizados em
meio à realidade contraditória do modo de produção capitalista, no âmbito de um Estado que
possui inerente caráter classista, bem como são efetivados de acordo com a correlação de
forças entre classes em um determinado momento histórico (BRETTAS, 2012).
Contrariamente ao entendimento de que a crescente do estoque e fluxo da dívida pública em
todo o mundo desde os anos 1970 se justifica pela ineficiência, morosidade ou mesmo
benevolência do Estado, esse fenômeno se dá em razão de uma série de processos históricos
que culminaram em uma hegemonia do capital financeiro, enquanto fração da classe dominante,
que atribui à dívida pública um papel fundamental na reprodução ampliada do capital com o
advento da sua mundialização (CHESNAIS, 2001, LUPATINI, 2012).
Mas para que se elevem os lucros na esfera financeira por meio da usurpação de recursos
públicos operada pelo que vem se constituindo como um sistema da dívida, faz-se necessário
um contínuo e cada vez mais acentuado ajuste fiscal sobre as despesas primárias do orçamento,
incitando-nos a levantar o debate a respeito da ligação existente entre esses dois processos:
sistema da dívida e ajuste fiscal.
Sistema da dívida e geração de dívida sem contrapartida
Inversamente ao que se espera que ocorra em um processo de endividamento público, onde
a dívida é gerada a partir da obtenção de um montante de recursos por estado junto a um
credor, seja ele um banco, uma instituição multilateral ou mesmo uma pessoa física que venha a
adquirir um título de dívida, processos de auditoria têm constatado a elaboração e o
desenvolvimento de mecanismos de geração de dívida sem contrapartida em diversos países. A
incidência desses mecanismos de endividamento às avessas vêm sendo trabalhadas por Fattorelli
(2013b) por meio do conceito de sistema da dívida. Em um exercício de compreensão do
conceito, debruçaremo-nos sobre alguns desses mecanismos.
A elevação unilateral das taxas de juros internacionais Prime, pelo sistema de bancos centrais
dos Estados Unidos (Federal Reserve System), e Libor, pela Associação dos Bancos Britânicos
(British Bankers’ Association), no fim da década de 1970 e início da década de 1980, alterou
abruptamente os custos de dívidas (públicas e privadas) contratadas com bancos privados
internacionais. Cabe lembrar que no contexto do excesso de liquidez financeira internacional
relacionado à crise capitalista dos anos 1970, houve uma grande oferta de crédito por parte dos
bancos internacionais aos Estados, inclusive de países de capitalismo periférico, ocasionando
uma explosão do estoque da dívida externa de diversos países sul-americanos, entre elas, a
brasileira, que saltou de cinco bilhões de dólares em 1969 para 80 bilhões em 1982
(FATTORELLI, 2013b).
Esses movimentos de alteração unilateral das taxas de juros se relacionam com as vitórias
ideopolíticas da finança concentrada já a partir do início da década de 1970, que perpassam a
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revogação da paridade dólar-ouro do sistema de Bretton Woods, que ampliou horizontes à
fração de classe no sentido da liberalização e desregulamentação financeiras, como a
implementação das taxas de câmbio flexíveis, juntamente ao estabelecimento prévio da moeda
americana como parâmetro internacional e ativo financeiro de maior legitimidade (CHESNAIS,
2001).
Combinada a elevação do estoque da dívida nos países de capitalismo periférico nos anos
1970 com o agravamento da crise de superprodução nos anos 1980, em especial, nos países da
América Latina, resultou-se o fenômeno da “crise da dívida”, que tem como elemento marcante
a declaração de moratória do México, em 1982. É justamente a partir desse ano que o Fundo
Monetário Internacional (FMI) passa a exigir dos bancos centrais de países como Argentina,
Brasil e Equador a subscrição de sucessivos acordos de renegociação de dívida, que, no fundo,
significaram a transformação de dívidas privadas em públicas (FATTORELLI, 2013b).
No Brasil, esse processo tem início pela Carta de Intenções do Governo Brasileiro ao Fundo
Monetário Internacional (1982), o primeiro acordo entre o País e o Fundo que versa sobre
renegociação de dívida. No documento, o Estado brasileiro se compromete, entre outras medidas
de “equilíbrio econômico”, a estabelecer critérios de desempenho para eliminação de débitos
externos vencidos. Como mostra o estudo de Fattorelli (2013b), a partir de então, surgem
diversos indícios de transformação de dívidas privadas em públicas na América Latina em meio
a operações realizadas sem a devida transparência. Se no Brasil esse processo é ainda tido por
meio de indícios, a auditoria da dívida com participação cidadã realizada no Equador, em 2007,
constatou estatizações bilionárias de dívidas privadas, assunto sobre o qual não nos debruçaremos
neste momento, mas pode se conferir no estudo supracitado (FATTORELLI, 2013b).
Outro processo de estatização de dívidas privadas que se mostra como um forte mecanismo
de geração de dívida pública é o salvamento bancário. Em especial, no período de 1995 a 2002,
embora esse processo tenha se prolongado até 2005 por meio do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), na esfera federal,
e do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (Proes),
na esfera estadual. Operou-se no Brasil uma política de privatização de bancos estatais, na qual,
por um lado, foram entregues à iniciativa privada as estruturas físicas e tecnológicas, bem como
a clientela e os créditos a receber dos bancos, e por outro, estatizados os passivos dos mesmos,
transformados em dívida pública. Apesar da impressionante falta de transparência, os dados
obtidos pela CPI1 da dívida apontam que o custo dos programas foi de R$ 43,3 bilhões e R$
61,9 bilhões em valores correntes, respectivamente (FATTORELLI, 2013a, FATTORELLI,
2013b).
Do ponto de vista da realização dos lucros e valorização do capital financeiro na reprodução
ampliada do capital, não só a estatização de dívidas privadas, mas a própria estatização da
dívida do ponto de vista da totalidade do montante de endividamento em nível internacional se
mostrou um processo importante de valorização do capital portador de juros. Esse processo se
verificou no Brasil com o início da desaceleração do ciclo expansivo da economia nacional em
1974 e a consequente redução na demanda privada por crédito no País, assumindo o Estado a
tomada de recursos externos para financiar grandes projetos (LUPATINI, 2012). Importante
ressaltar que enquanto meio de financiamento de um regime ditatorial, boa parte das dívidas
brasileiras são marcadas pelo caráter odioso, elemento de questionamento desses contratos
perante o Direito Internacional (FATTORELLI, 2013b).
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Também as conversões de dívida pública têm se mostrado ferramentas de perpetuação das
dívidas já contraídas. Um marcante exemplo é o Plano Brady, implementado em diversos países,
com forte atuação na América do Sul, inclusive no Brasil, na década de 1990. Ainda sob o
pretexto de renegociar as dívidas externas de países subdesenvolvidos afetados pela crise dos
anos 1980, o Plano, de autoria do então Secretário do Tesouro Americano, Nicholas Frederick
Brady, propunha renovar parte das dívidas por meio da emissão de novos títulos, conhecidos
como Bradies, além da implementação de contrarreformas no sentido de desregulamentar
operações de mercado. Entretanto, esse plano continha vícios desde o seu processo de formulação,
como diz Fattorelli:
A operação Brady foi flagrantemente ilegal, pois se revestiu de características próprias de
uma transação privada e fora dos mercados tradicionais (uma vez que se deu em clearing
houses, especialmente em Luxemburgo), porque não foram observadas as regras da SEC
(Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos), instituição que deveria garantir
a idoneidade de emissões de papéis financeiros (2013b, p. 55).

A implementação do Plano no Brasil levou a uma elevação do montante renegociado de
dívida de US$ 18 bilhões para US$ 51 bilhões em Bônus Brady emitidos, em razão das elevadas
taxas de remuneração, capitalização de juros e mora e da incidência de anatocismo e usura.
Esse agravamento do endividamento se repetiu na maioria dos países, mediante o qual o FMI
passou a exigir, para o pagamento de parte dessas dívidas, a privatização de empresas e estruturas
estatais, entre elas, algumas das construções financiadas por meio do processo de endividamento
ocorrido na década de 1970 (FATTORELLI, 2013b).
No acordo firmado com o Brasil, o Plano exigiu que todos os bônus, quando de sua emissão,
estivessem aptos para conversão no Programa Nacional de Privatização do Brasil, o que permitiu
que parte do pagamento pela privatização de empresas estatais brasileiras na década de 1990
fosse realizado por meio desses títulos. Para além desses fatores, sobre a maior parte das
conversões realizadas pelo Plano incidem indícios de mero processo de renovação de dívidas
que haviam prescrito e, portanto, deveriam ter sido anuladas (FATTORELLI, 2013a,
FATTORELLI, 2013b).
Perpassa a geração de dívidas, ainda, a emissão de títulos da dívida interna para pagamento
de juros, amortização e encargos da dívida externa, bem como o inverso, com a contratação de
empréstimos e emissão de títulos da dívida externa para pagamentos de dívida interna. Pode-se
listar, ainda, as próprias condições onerosas presentes na contratação de empréstimos, tornandoos impagáveis, provocando essa contratação de novas dívidas para o pagamento de
compromissos anteriores. Em casos mais extremos, observa-se a contratação de empréstimos
bilaterais ligados de maneira ilegal, com a concessão do crédito condicionada à compra de bens
e serviços do país credor (FATTORELLI, 2013b).
Os incentivos ao capital exportador para a geração de superávits comerciais desde a década
de 1980 no Brasil, que exigiram contundentes ajustes e levaram ao estrangulamento fiscalfinanceiro do setor público, como as políticas ativas de câmbio e de juros sobre os níveis
inflacionários, os efeitos dos juros reais sobre o custo da dívida interna e as renúncias fiscais de
fomento à exportação, também fizeram parte do processo de internalização da dívida pública
brasileira, após sua elevação primeira por meio dos empréstimos externos. Se por um lado essa
política econômica cumpriu significativo papel na reprodução do capital da burguesia nacional,
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por outro, gerou graves consequências econômico-sociais, entre elas, a explosão da dívida
mobiliária interna. Foi ainda esse mesmo setor exportador, protegido durante a crise dos anos
1980, que posteriormente se beneficiou da expansão do processo de internalização da dívida,
ao enxergarem aberta, na década de 1990, uma nova possibilidade de aplicação de parte de
seus ganhos na esfera financeira, tornando-se credores do setor público (LUPATINI, 2012).
Outras formas de emissão de dívida têm se mostrado questionáveis na atual condução da
política monetária brasileira. Uma delas são as chamadas “Operações de Mercado Aberto”
realizadas pelo Banco Central do Brasil (BCB) como forma de combate à inflação. Essas
operações se materializam na troca de dólares ingressantes no País por títulos da dívida pública
com o argumento da necessidade de enxugamento da base monetária para evitar riscos
inflacionários. Parte desses dólares que ficam em poder do BCB têm sido recorrentemente
alocados em títulos da dívida norte-americana, que remuneram com juros inferiores a 1% ao
ano2, compondo as reservas internacionais brasileiras, que em 2013 somavam US$ 377 bilhões.3
Desse modo, desconsiderando a alternativa de controlar a entrada de dólares na economia
nacional (ou mesmo de uma elevação da base monetária), o BCB acumulou prejuízos operacionais
nos valores de R$ 48,9 bilhões em 2009, R$ 48,5 bilhões no ano seguinte, e R$ 44,5 bilhões no
primeiro semestre de 2011, em valores correntes (FATTORELLI, 2013a). Observando as
Demonstrações Financeiras do BCB de 2012 a 2015, verificamos que essas operações geraram
déficits em valores correntes de R$ 11,5 bilhões em 2012, R$ 41 bilhões em 2013, R$ 29,5
bilhões em 2014 e R$ 61,5 bilhões em 2015. A Demonstração do primeiro semestre de 2016 já
soma despesas com operações compromissadas em R$ 63,1 bilhões.
Também a atuação de agências de qualificação na manipulação do prêmio de risco de títulos
vendidos em mercados secundários, provocando quedas nos preços desses títulos, tem gerado
volumosos lucros a especuladores em detrimento dos orçamentos nacionais, uma vez que os
juros pagos são calculados sobre o valor nominal e não sobre o valor de mercado dos títulos
(FATTORELLI, 2013b). Esse mecanismo, verificado fortemente na recente experiência da
auditoria da dívida grega, embora ainda menos presente no Brasil, traz sérias preocupações
relativas ao País em razão da atual tentativa de legalização de operações de mercado muito
similares às que agravaram a crise na Grécia, em especial, por meio do Projeto de Lei
Complementar 204/2016, que vamos abordar adiante.
Desse modo,
O Sistema da Dívida provoca, principalmente, a utilização do instrumento do endividamento
público de forma inversa, retirando continuamente recursos em vez de aportá-los,
originando graves impactos econômicos, sociais, de gênero, regionais, ecológicos, sobre
nacionalidades e povos (FATTORELLI 2013b, p. 50).

A operacionalização dessa lista de mecanismos, representativa mas longe de ser exaustiva,
conta ainda com o poder político do capital financeiro na economia e na política em todo o
mundo4, bem como com um conjunto de privilégios de ordem legal, fiscal, monetária e tributária,
esta última, no Brasil muito bem exemplificada pelas Leis 9.249/95, que isenta da cobrança de
Imposto de Renda (IR) a remessa de lucros e dividendos ao exterior, e 1.312/2006, que isenta
também do IR rendimentos auferidos por meio de investimentos em títulos públicos realizados
por investidores estrangeiros.
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A questão da dívida e os pacotes de ajuste fiscal
No contexto brasileiro mais atual, a vinculação entre o sistema da dívida e o ajuste fiscal tem
se mostrado mais evidente. Isso porque alguns dos principais projetos de lei em trânsito no
Congresso Nacional que versam sobre ajustes fiscais, tratados como prioridade pelo governo
federal e que tramitam sob regimes especiais de prioridade e urgência, guardam conexões diretas
com o tema da dívida pública. Dentre esses projetos, o que de forma mais acentuada toca o
debate da dívida é o Projeto de Lei (PLC) 54/2016.5
De iniciativa do Poder Executivo6, dispõe sobre o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito
Federal (DF) e propõe medidas de incentivo ao reequilíbrio fiscal e de reforço da
responsabilidade fiscal. E o faz não só no âmbito dos estados e do DF, uma vez que altera,
entre outras, a Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que estabelece normas de finanças públicas incidentes sobre todas as esferas de governo,
e a Lei 4.595/1964, que dispõe sobre normas de política monetária nacional. Apesar dos objetivos
do presente trabalho não nos permitirem uma análise aprofundada das medidas de ajuste em si
que são trazidas nesse e nos demais projetos que iremos citar, impossível não trazermos, ainda
que em linhas gerais, pequenas contextualizações dos seus conteúdos programáticos. O chamado
Plano de Auxílio aos Estados e ao DF permite à União estabelecer um prazo adicional de até
240 meses para o pagamento das dívidas dos estados refinanciadas pela Lei 9.496/1997. Para
tanto, os estados devem firmar um termo aditivo que compreende uma série de exigências de
ajuste fiscal. Algumas dessas medidas são exigidas por um prazo de 24 meses, entre elas, a
limitação do crescimento de despesas correntes à variação da inflação, a vedação de concessão
de reajuste de remunerações a servidores públicos e a suspensão de admissão de pessoal,
inclusive por empresas estatais, com exceção de reposições por vacância, aposentadoria ou
falecimento nas áreas da saúde, educação e segurança. Outras medidas são de caráter permanente,
como a definição de limite de crescimento de despesas orçamentárias não financeiras a 80% do
crescimento nominal da receita corrente líquida do exercício anterior, elevação da alíquota de
contribuição previdenciária aos regimes próprios de servidores (de 11% para 14%), paralelamente
à instituição de regimes de previdência complementar, e a (contra)7 reforma do regime jurídico
dos servidores ativos e inativos para limitar benefícios, progressões e vantagens ao que é
estabelecido no âmbito da União.
Para a celebração do termo, é necessário que os estados desistam de eventuais ações judiciais
que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado, sendo o ajuizamento de novas ações
motivo de rescisão do termo e, portanto, do refinanciamento. Cabe ressaltar que meses antes do
envio do Projeto pelo Poder Executivo ao Congresso, os estados do Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina moveram ações8 no Supremo Tribunal Federal
que motivaram decisão liminar permitindo aos mesmos o pagamento das parcelas não mais com
o uso do IGP-DI9 como indexador, e sim com o IPCA10, bem como com juros capitalizados,
uma vez que se verificou incidência de anatocismo. O PLC, portanto, coloca em xeque essa
conquista legal dos entes federados.
Já por meio das alterações que traz à LRF, o PLC permite a adoção do Regime Especial de
Contingenciamento, pensado em três estágios para atingir as metas de gasto primário
estabelecidas no Plano Plurianual, com medidas que perpassam desde a extensão às esferas da
União e dos municípios as medidas do termo aditivo voltadas aos estados, bem como se aplicando
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a eles sem um período delimitado de vigência, até a vedação de aumentos nominais de remuneração
de servidores, da concessão de aumento nominal para despesas de custeio e limitação do reajuste
do salário mínimo à inflação.
Em meio aos cortes de gastos, o Projeto amplia as garantias a operações de crédito concedidas
pelos entes e pela União previstas na LRF. Deixam-se de restringir às instituições financeiras
estatais, para abarcar entidades privadas nacionais e estrangeiras, Estados estrangeiros, agências
oficiais de crédito à exportação e organismos financeiros multilaterais. Ao mercado exportador,
a União passa a conceder garantias sobre o financiamento pela via do mercado de capitais,
autorizando companhias a emitir títulos de dívida garantidos pelo Seguro de Crédito à Exportação,
bem como flexibiliza os requisitos que devem ser cumpridos pela instituição segurada para regulação
do sinistro e indenização, reduzindo as hipóteses de rejeição de seu pagamento. Os argumentos
utilizados na exposição de motivos do PLC são os de que os critérios de recebimento das
indenizações desestimulam os bancos internacionais a financiar essas atividades, ao passo que
para os riscos envolvidos nessas operações, as seguradoras privadas não demonstram apetite.
Também por meio de alteração à Lei 4.595/1964, o Projeto adiciona às atribuições do BCB,
para além da já existente realização de operações de compra e venda de títulos públicos federais
como instrumento de política monetária, o recebimento de depósitos remunerados, facilitando a
remuneração da sobra de caixa dos bancos realizada via Operações Compromissadas, ao afastar
a necessidade de emissão e troca de títulos públicos para o enxugamento da base monetária. Os
depósitos dos bancos privados poderão passar a ser automaticamente remunerados pelos recursos
públicos do BCB. O entrosamento entre redução de gastos primários e destinação de recursos
ao sistema da dívida se realça na exposição de motivos do PLC ao definir como objetivo
primordial da política fiscal a manutenção da estabilidade e do crescimento econômicos e a
sustentabilidade intertemporal da dívida pública.
Importante destacar que do ponto de vista da própria renegociação das dívidas, boa parte
delas já deveria ter sido amortizada, porém, as onerosas condições com as quais foram
renegociadas, com atualização mensal pela variação positiva do IGP-DI acrescida de juros
sobre juros de 6% a 7,5% ao ano, além da assunção dos custos referentes ao saneamento dos
bancos quando de suas privatizações (o que representou 55% do valor total refinanciado pelos
estados), fazem com que essas dívidas se perpetuem. Isso fica evidente quando comparamos o
valor total do refinanciamento das dívidas estaduais, da monta de R$ 113,2 bilhões, com os
gastos com amortizações e juros de 1997 a 2011, que somaram R$ 55,2 bilhões e R$ 121
bilhões em valores correntes, respectivamente. Ainda assim, o saldo de dívida dos estados com
a União em 31 de dezembro de 2011 era calculado em R$ 369,4 bilhões (FATTORELLI,
2013a).
Outra proposta de iniciativa do Poder Executivo11 que apresenta a dívida pública como
argumento para a redução de gastos primários é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
55/201612, que dispõe sobre a instituição de um Novo Regime Fiscal para todos os Poderes e
órgãos da União que integram o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, que
vigorará por 20 anos a partir de 2017, por alterações no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
A PEC limita as despesas primárias à realizada no ano anterior, corrigida pela inflação por
meio da variação do IPCA. Em caso de descumprimento do limite, ao Poder ou órgão é vedada
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pela PEC a concessão de reajuste de salários a servidores, a criação de cargo, emprego ou
função pública que acarrete aumento de despesa, a alteração de estrutura de carreiras, a admissão
de pessoal, com exceção de reposição de vacância de cargos efetivos, e a realização de concurso
público. A Proposta ainda dispõe que as aplicações mínimas de recursos nas áreas da educação
e saúde, estipuladas nos artigos 198 e 212 da Constituição Federal, corresponderão às aplicações
mínimas referentes ao ano anterior, corrigidas pela inflação.
Desde os primeiros pontos de sua exposição de motivos, a PEC argumenta que buscará
restabelecer a confiança na sustentabilidade dos gastos e da dívida pública, cita o aumento
percentual da dívida bruta em relação ao PIB (de 51,7% em 2013 para 67,5% em abril de
2016) e diz que estabilizar o crescimento da despesa primária é um instrumento necessário para
conter a expansão da dívida pública.
Já se tem feito estudos a respeito da debilidade que a PEC pode trazer ao financiamento de
políticas e serviços públicos, como as Notas Técnicas 27/2016 e 28/2016 do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). A primeira Nota compara estimativas calculadas, com base no
atual cenário de gastos do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, da manutenção das
normas da política de assistência social em vigor com o cenário de limite de gastos imposto pela
PEC. O resultado é que a política de assistência social pode ter perdas acumuladas de mais de
R$ 860 bilhões nesses 20 anos. A segunda Nota Técnica aponta que essas perdas na área da
saúde podem passar dos R$ 650 bilhões. Fazendo o caminho inverso, a Nota Técnica 161/
2016 do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostra
como se daria o desenvolvimento histórico dos gastos com educação e saúde de 2002 a 2015
se as regras da PEC 55/2016 já fossem válidas. A diferença dos valores resultaria em R$ 377,7
bilhões a menos na educação e R$ 295,9 bilhões a menos na saúde, no período.
Porém, a Proposta ainda toca o assunto da dívida em mais uma oportunidade, de forma mais
discreta mas não menos importante. Ao delimitar gastos que não se incluem nos limites que
estabelece, tais como transferências constitucionais, créditos extraordinários em razão de guerra
ou calamidade pública e despesas com a realização de eleições, também observamos as despesas
com o aumento de capital de empresas estatais não dependentes. Concomitantemente à
tramitação da PEC 55/2016, tramita no Senado em caráter de urgência o Projeto de Lei (PLS)
204/2016, que permite aos entes da Federação a cessão de direitos creditórios originados de
créditos tributários ou não, inscritos em dívida ativa ou não.
A justificação do Projeto expõe que essas operações já vêm sendo realizadas em estados
como Minas Gerais e São Paulo por meio da criação de companhias de securitização mas
carecem de maior segurança jurídica e critérios de responsabilidade fiscal. Essas companhias13
foram criadas pelo instrumento das empresas estatais não dependentes, excetuadas do limite de
gastos afirmado pela PEC 241/2016.
É mister ressaltar que o PLS é claro ao afirmar que a securitização desses direitos creditórios
não modifica a natureza e as condições de pagamento da dívida, nem é alterada a prerrogativa
de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos originadores, que permanece com os órgãos de
competência, mas compreende somente o direito autônomo pelo recebimento do crédito. Desse
modo, os créditos não serão “vendidos”. Permanecem sob as prerrogativas estatais, porém, são
usados como parâmetro (lastro) para as emissões dos papéis (debêntures) que são negociados.
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Contrariamente ao que argumenta um dos parágrafos do PLS, afirmando que as cessões não
se caracterizam como operação de crédito nos termos definidos na LRF, em pronunciamento14,
o Ministério Público de Contas manifestou tratar-se de uma nítida e clara operação de crédito,
conforme conceito amplo adotado no artigo 29, III, da mesma LRF, por se tratar da mesma
estrutura adotada por entes que criaram empresas públicas emissoras de debêntures lastreadas
em créditos tributários, mecanismo ilegal de antecipação de receitas que compromete gestões
futuras.
O movimento social pela Auditoria Cidadã da Dívida vem constantemente denunciando15 as
similaridades das operações de mercado às quais o PLS visa dar “segurança jurídica” com o
esquema proposto pelo FMI à Grécia no momento em que a crise atingiu o país. Entretanto,
como nos mostra o percurso da história, após a intervenção da Troika composta pelo Fundo em
conjunto com a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, a crise no país se agravou
profundamente.16
Para além desses projetos que tramitam em regimes especiais, outros que tramitam em regime
comum versam praticamente sobre a mesma disposição de formas diferentes, como o PLP 181/
2015, que altera o Código Tributário Nacional de modo a autorizar União, estados, DF e
municípios a ceder créditos tributários de sua dívida ativa consolidada. Também o PL 3.337/
2015 autoriza os entes a ceder os mesmos créditos referentes à dívida ativa consolidada a
pessoas jurídicas de direito privado por meio de processo licitatório. Em ambos os casos, tratase de securitização dos créditos a receber, com garantias aos compradores e assunção de riscos
para os entes federados e para a União.
Como sinaliza Brettas (2012), ao analisar o lugar da dívida no capitalismo contemporâneo:
Ao mesmo tempo, essa ampliação da dívida em espiral contribui para legitimar todo um
conjunto de medidas que envolve a privatização e retirada de direitos duramente
conquistados pela classe trabalhadora, dentre outros, como forma de “sanear as contas
públicas” e “equilibrar o orçamento” (2012, p. 112).

Identificamos, portanto, essa tendência de maneira marcante no cenário político brasileiro
mais hodierno, por meio dos projetos legislativos tidos como prioridade pelo governo e que
suscitam debates e movimentações políticas de ofensiva neoliberal e resistência por parte da
classe trabalhadora. Ainda a autora, ao examinar o caso brasileiro, destaca que desde os anos
1990 diversos mecanismos vêm favorecendo a rentabilidade da esfera financeira por meio do
setor público, como a definição de elevados juros, a definição das metas de superávit primário e
a Desvinculação de Receitas da União (DRU), que permite que 20% das receitas de contribuições
sociais sejam desvinculadas do Orçamento da Seguridade Social em direção ao Orçamento
Fiscal, o que lhes permite serem utilizadas no serviço da dívida em detrimento de gastos com
assistência social, previdência e saúde (BRETTAS, 2012).
A respeito do instrumento da DRU, por meio da PEC 31/201617, a desvinculação pode ser
ampliada para 30% e estendida aos orçamentos dos estados, DF e municípios, com exceção
dos recursos constitucionalmente destinados à saúde e educação. Paralelamente, tramita ainda
no Senado Federal a PEC 143/201518, que estabelece a desvinculação de 25%, inclusive nessas
áreas, nas esferas estadual e municipal, de forma autônoma à desvinculação federal. Também as
justificações desses projetos reclamam o argumento da necessidade de pagamento das dívidas
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desses entes, que somam mais de R$ 500 bilhões, em face da retração na arrecadação que
enfrentaram em 2015 e permanece no ano presente.
Conclusão
Se é verdade que a dívida pública brasileira alcança valores sobremodo elevados, somando,
em dados da Auditoria Cidadã da Dívida, US$ 545 bilhões em dívida externa e R$ 3,9 trilhões
em dívida interna, com gastos da magnitude de mais de R$ 960 bilhões com juros, encargos e
rolagem, como ocorreu em 2015, o que representou 42% de todo o gasto federal, também é
verdade que essa dívida tem em sua natureza e manutenção marcantes indícios de ilegalidades,
bem como é forjada por uma série de ilegitimidades que a tornam cada vez maior em estoque e
fluxo de valores e prorrogam seus efeitos sobre as finanças estatais e o conjunto da economia
brasileira. E, não só no Brasil ou em países de capitalismo periférico, mas mesmo no conjunto
dos principais países do centro do capitalismo, nas palavras de Chesnais:
Ela é geradora em seguida de pressões fiscais altas sobre as receitas menos móveis e mais
fracas, de austeridade orçamentária e de paralisia das despesas públicas. É ela, no decorrer
desses últimos 10 anos, que abriu a via para as privatizações (2001, p. 17).

Mais que em outros momentos do modo de produção, a dívida tem tido marcante importância
na reprodução ampliada do capital por meio da valorização do capital financeiro, implicando
concretamente a luta de classes ao perpassar correlações de força operantes no Estado e por
meio dele (LUPATINI, 2012).
O contexto de retração econômica que atingiu o Brasil em 2015 tem gerado forte acento no
papel da dívida como justificativa econômico-financeira para o acirramento da implementação
de políticas neoliberais de corte de gastos primários e privilégio de uma fração de classe que nas
últimas décadas se estabeleceu hegemonicamente tanto no centro quanto na periferia do
capitalismo. Ir de encontro aos interesses da classe rentista tensiona fortemente a luta de classes
em razão da significância que tem esse sistema para a reprodução ampliada do capital, e no atual
contexto brasileiro, é uma importante forma de defender a manutenção da atuação estatal na
oferta de serviços públicos pelos quais se materializam direitos, disputando assim os recursos
públicos que vêm sendo alvo de usurpação pelo sistema da dívida.
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Notas
Comissão Parlamentar de Inquérito realizada pela Câmara dos Deputados em 2009/2010 sobre a
dívida dos estados. Mostrou-se um importante passo para o conhecimento da dívida pública brasileira,
mas ainda insuficiente em profundidade dos dados e em providências. Gerou um relatório oficial e um
alternativo, ambos entregues ao Ministério Público Federal (Processos Administrativos 1.00.000.005612/
2010-13 e 1.00.000.003703/2012-86, respectivamente).
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Por outro lado, os títulos públicos brasileiros são negociados com taxas de juros sobremodo
elevadas. A taxa básica de juros no País (SELIC), que influencia diretamente a remuneração desses
títulos, situa-se atualmente – set/2016 – em 14,25% ao ano.
2

Segundo o BCB, na posição do dia 29 de setembro de 2016, as reservas estão contabilizadas em
US$ 377,7 bilhões.
3

Como desenvolve Chesnais (2001), os fundamentos políticos da mundialização remontam à
“revolução conservadora” de Margaret Tatcher e Ronald Reagan, que introduzem as políticas neoliberais
nos Estados capitalistas mais poderosos e instigam os outros países do G7 a seguirem o mesmo caminho,
em processo que posteriormente vai ganhando maior notoriedade nos países de capitalismo periférico.
4

5
Antigo Projeto de Lei 257/2015, aprovado na Câmara dos Deputados sob regime de prioridade de
tramitação e que passa a tramitar com essa nova numeração no Senado Federal.

Ainda sob o governo de Dilma Rousseff, assinado pelos então ministros da Fazenda, Nelson
Barbosa, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Valdir Moysés Simão.
6
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enquanto incorporação de demandas dos trabalhadores pelo Estado, como espaço de síntese das relações
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uma vez que o termo reforma possui valor semântico no debate do movimento operário socialista.
7

8

Processos MS 34141, MS 34122, MS 34110 e MS 34023, respectivamente.

9
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10
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
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Resumo
Em tempos de ajuste fiscal, o artigo problematiza a captura dos recursos do Orçamento da
Seguridade Social (OSS) pelo Capital Portador de Juros, por meio das desvinculações dos
recursos orçamentários e das renúncias tributárias, levando a um (des)financiamento da seguridade
social. Engendraram-se no âmbito da política econômica instrumentos de desvinculações de
recursos orçamentários e desonerações tributárias que afetam o OSS. Porém, esses instrumentos
não têm sido mais suficientes para viabilizar o superávit primário no tempo presente. Diante
disso, ocorre uma nova ofensiva do capital, agora sob a batuta de um governo ilegítimo, para
desmontar a espinha dorsal do precário Estado Social brasileiro, notadamente com a implantação
de um Novo Regime Fiscal (NRF), por meio da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 55,
que desmonta o financiamento das políticas sociais estabelecido na Constituição Federal (CF)
de 1988.
Palavras-chave: Fundo Público. Capital Portador de Juros. Desvinculação de Recursos.
Renúncias Tributárias. Orçamento da Seguridade Social.
The unbinding of financial resources during a time of fiscal adjustement: a mechanism
that allows the appropiation of the public fund by the interest-bearing capital
Abstract
In times of fiscal adjustment, the text discusses the appropriation of the funds that belongs to
the budget social security. That appropriation is made by Capital of interest that unties the taxes
expenditures and the budget public finances. This situation causes a prejudice to the social security.
The economic politics scene has some ways to untie the budget finances and provides the
exemption of the taxes expenditures. But, that ways are not been enough to enable the primary
surplus at the present time. Faced with this, a new offensive of capital, now under the baton of an
illegitimate government, takes place to dismantle the precarious backbone of the Brazilian Social
State, notably with the implementation of a New Fiscal Regime (NRF) through the Proposed
Constitutional Amendment (PEC) 55, which dismantles the financing of social policies established
in the Federal Constitution.
Keywords: Public Fund. Capital Interest. Untying Resources. Social Security Budget.
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1 - Introdução
A presença do Capital Portador de Juros (CPJ) e do capital fictício está no âmago das
relações econômicas e sociais no capitalismo atual. Em tempos de ajuste fiscal no Brasil, este
artigo problematiza os limites da captura dos recursos do Orçamento da Seguridade Social
(OSS) pelo Capital Portador de Juros, por meio das desvinculações dos recursos orçamentários
e das renúncias tributárias, levando a um (des)financiamento das políticas de previdência, saúde
e assistência social.
Na disputa do fundo público, os juros da dívida pública pagos pelo orçamento estatal são os
principais alimentadores do Capital Portador de Juros e do capital fictício. Essa política foi
viabilizada e fortalecida no Brasil a partir de 1993, quando da elaboração do Plano Real,
permanecendo ativa no cenário econômico e social brasileiro, por meio do seu tripé
macroeconômico: política monetária, baseada em elevadas taxas de juros; política de câmbio
livre, sem controle de entrada e saída de divisas; e, política fiscal, fundamentada no elevado
superávit primário.
Uma das principais vigas da sustentação macroeconômica tem sido a política fiscal, que ao
lado das receitas governamentais promoveu uma forte isenção dos impostos dos mais ricos e
aumentou a regressividade do sistema tributário; e, no lado das despesas, viabilizou a realização
de sucessivos superávits primários, como sinalizador de economia de recursos orçamentários
para pagamento de juros da dívida pública. No primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff
somou-se a política fiscal às desonerações tributárias, como forma de socorrer o capital frente à
crise em curso do sistema capitalista.
Essas escolhas de políticas econômicas tiveram efeitos deletérios sobre as políticas sociais. A
viabilidade da política fiscal só foi possível mediante instrumentos de desvinculações de recursos
orçamentários, notadamente, a Desvinculação de Recursos da União (DRU) sobre as fontes
tributárias exclusivas de financiamento da seguridade social, novamente prorrogada até 2023.
As desonerações tributárias foram realizadas, basicamente, sobre as contribuições sociais.
Contudo, como será demonstrado ao longo do texto, o esquema engendrado ao longo das
últimas décadas não tem sido mais suficiente para viabilizar o superávit primário no tempo presente.
Diante disso, ocorre uma nova ofensiva do capital, sob a batuta de um governo ilegítimo instalado
no País em 11/5/2016, para desmontar a espinha dorsal dos direitos sociais consagrados na
Constituição Federal (CF) de 1988 e de sua parte essencial, que são os recursos vinculados às
respectivas políticas sociais, principalmente, as da seguridade social e da educação. O maior
exemplo desse ataque aos direitos sociais ocorre por meio da Proposta de Emenda aÌ Constituição
(PEC) 55 (Senado Federal), de 2016 (PEC 241, de 2016, na origem – Câmara dos Deputados),
ao impor um Novo Regime Fiscal (NRF), desmantelando o financiamento das políticas sociais
no Brasil.
2 - Fundo Público e capital portador de juros
O fundo público é determinante na articulação das políticas sociais e na sua relação com a
reprodução do capital. A presença dos fundos públicos na reprodução da força de trabalho e
dos gastos sociais é uma questão estrutural do capitalismo. Para Oliveira (1998, p. 19-20), “o
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fundo público, em suas diversas formas, passando a ser o pressuposto do financiamento da
reprodução da força de trabalho, atingindo globalmente toda a população por meio dos gastos
sociais”.
Para Behring (2008; 2010), o argumento de Oliveira indica o lugar estrutural do fundo público
no capitalismo, revelando sua maturidade e contradições. Com isso, para a autora, o Estado tem
que se apropriar de parcela significativa da mais-valia com a finalidade de assegurar as condições
de produção e das condições de reprodução capitalista. Nesse processo, tem-se “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, p. 164).
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, 2012a). Uma das principais
formas da realização do fundo público é por meio da extração de recursos da sociedade na
forma de impostos, contribuições e taxas, da mais-valia socialmente produzida, portanto, conforme
Behring (2010), é parte do trabalho excedente que se transformou em lucro, juro ou renda da
terra sendo apropriado pelo Estado para o desempenho de múltiplas funções e de trabalho
necessário.
Orçamento público, como a parte mais visível do fundo público (SALVADOR; TEIXEIRA,
2014), não se limita a uma peça técnica e formal ou a um instrumento de planejamento; ele é,
desde suas origens, uma peça de cunho político (OLIVEIRA, 2009), portanto, serve para orientar
as negociações sobre quotas de sacrifício sobre os membros da sociedade no tocante ao
financiamento do Estado e é utilizado como instrumento de controle e direcionamento dos gastos.
Assim, a decisão sobre os objetivos de gastos do Estado e a fonte dos recursos para financiálos não é somente econômica, mas, principalmente, são escolhas políticas refletindo a correlação
de forças sociais e políticas atuantes que têm hegemonia na sociedade (OLIVEIRA, 2009). Os
gastos orçamentários definem a direção e a forma de ação do Estado nas suas prioridades de
políticas públicas (SALVADOR; TEIXEIRA, 2014).
O fundo público exerce pelos menos quatro funções na economia capitalista: a) o financiamento
do investimento capitalista, por meio de subsídios, desonerações tributárias, incentivos fiscais,
redução da base tributária das empresas e de seus sócios; b) a garantia de um conjunto de
políticas sociais que asseguram direitos e permitem também a inserção das pessoas no mercado
de consumo, independentemente da inserção no mercado de trabalho; c) assegura vultosos
recursos do orçamento para investimentos em meios de transporte e infraestrutura, e nos gastos
com investigação e pesquisa, além de subsídios e renúncias fiscais para as empresas; e d) assegura
no âmbito do orçamento público a transferência na forma de juros e amortização da dívida
pública para os detentores do Capital Portador de Juros (SALVADOR, 2010).
Esse último aspecto está diretamente relacionado à financeirização da riqueza e às mudanças
na proteção social que ocorrem com a crise do padrão fordista-keynesiano, a partir da década
de 1970, indicando uma ofensiva do capital à proteção social e às conquistas sociais do período
pós-Segunda Guerra. Para Mandel (1990), a crise é resultado de um conjunto complexo de
elementos, não podendo ser reduzida a uma única causa, como, por exemplo, à superprodução
ou ao subconsumo. O autor destaca a queda tendencial na taxa de lucros e o aumento na
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composição orgânica como intensificação de uma crise com múltiplas dimensões. O baixo retorno
dos investimentos produtivos, isto é, a queda na rentabilidade, leva a uma fuga do capital do
setor produtivo para a esfera financeira, agindo de forma especulativa.
Aqui cabe destacar a presença do Capital Portador de Juros e do capital fictício no âmago
das relações econômicas e sociais no período atual, conforme aponta Lupatini (2012), baseado
na obra de Marx (1983).2 Ainda que na época de Marx as sociedades por ações e os mercados
financeiros e creditícios estivessem em uma fase bastante inicial comparada com a complexidade
e relevância na atual economia capitalista, sobretudo, diante da profusão de produtos financeiros,
mas indicando o pleno desenvolvimento dos processos apontados por Marx (LAPYDA, 2011).
Para Marx (1983), o Capital Portador de Juros (CPJ) é uma das formas em que ocorre a
transformação do dinheiro, como expressão autônoma de um montante de valor, em capital, isto
é, no valor cujo objetivo é conservar e gerar mais valor. Lupatini (2012) destaca no
desenvolvimento capitalista e do sistema de crédito que uma parte do capital industrial se
autonomiza na forma de CPJ.
Marx (1983) explica que o dono do dinheiro que o deseja valorizar como CPJ faz uma
alienação a um terceiro, lançando-o na circulação, o que o torna capital para si mesmo e para
outros. Ao entregar ao terceiro como capital, como valor que possui o valor de uso de criar
mais-valia, o valor se conserva no movimento do capital, e depois de ter funcionado, retorna
para quem o despendeu inicialmente. Como explica Marx (1983, p. 259): “Não é dado em
pagamento nem vendido, mas apenas emprestado; só é alienado sob a condição, primeiro, de
voltar, após determinado prazo, a seu ponto de partida, e, segundo, de voltar como capital
realizado, tendo realizado seu valor de uso de produzir mais-valia”.
O emprego do dinheiro como capital industrial, mercantil ou de empréstimo o transforma em
uma mercadoria sui generis (MARX, 1983). Mas seu valor de uso não é consumido, como
ocorre com as demais mercadorias, o valor inicial é conservado e multiplicado pelo recebimento
de juros. Entretanto, diferentemente da mercadoria comum, “esse valor de uso é valor, saber, o
excedente da grandeza de valor que resulta do uso do dinheiro como capital acima de sua
grandeza de valor original. O lucro é esse valor de uso. O valor de uso do dinheiro emprestado
consiste em poder funcionar como capital e em produzir, como tal, sob circunstâncias médias, o
lucro médio” (Idem, p. 264). Behring (2012), com base em Marx, destaca a capacidade do
crédito no processo de rotação do capital, constituindo-se em capital adicional em uma miríade
de procedimentos da reprodução ampliada do capital.
Os juros decorrem da dedução de lucro, originando-se na mais-valia (MENDES, 2012).
Lupatini (2012, p. 65) observa que o possível movimento encurtado (D-D’) é uma “mistificação,
para o capital global se valorizar é ineliminável a produção de mais-valia, a exploração do
trabalho pelo capital”. Para o autor, a forma do CPJ é a matriz de todas as configurações
aloucadas de capital e, portanto, do capital fictício. Mendes (2012) recorda que o capital fictício
que tem parte de sua remuneração constituída por juros não se confunde com a descrição de
Marx sobre o CPJ. Ainda que improdutivo, o CPJ desempenha função útil e indispensável à
circulação do capital industrial. O capital fictício é totalmente parasitário. Conforme Mendes
(2012, p. 67), o capital fictício “constitui um envolvimento do Capital Portador de Juros ou
mesmo das formas que podem ser assumidas por esse Capital Portador de Juros”.
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Carconolho e Sabadini (2009, p. 42) esclarecem que o capital fictício nasce como
consequência do CPJ, mas são coisas diversas. “No capitalismo, a existência generalizada do
capital a juros, cujo significado aparente é o fato de que toda soma considerável de dinheiro gera
uma remuneração, produz a ilusão contrária, isto é, a de que toda remuneração regular deve ter
como origem a existência de um capital”. Quando o direito a tal remuneração está representado
por um título que pode ser comercializado, vendido a terceiros, converte-se em capital fictício.
O capital fictício nasce como consequência da existência generalizada do capital a juros,
como resultado de uma ilusão social. Para Carcanolho e Sabadini (Idem, p. 43), por detrás do
capital fictício “não existe nenhuma substância real, porque não contribui em nada para a produção
ou para a circulação da riqueza, pelo menos no sentido de que não financia nem o capital
produtivo nem o comercial”.
Mendes (2012), com base no Livro III de O Capital, sintetiza três grandes formas de capital
fictício: dívida pública, capital acionário e capital bancário. Mendes acrescenta, ainda, o atual
mercado de derivativos, extemporâneo ao tempo de Marx. Os títulos públicos da dívida são
“formas assumidas pelo capital fictício, pois, em termos da totalidade, esses títulos não têm valor
em si” (LUPATINI, 2012, p. 67). Os títulos da dívida asseguram ao credor direitos sobre as
receitas do Estado, sobretudo, de impostos (MARX, 1983). Torna-se, portanto, relevante essa
fundamentação para a compreensão do crescimento acelerado da dívida pública e dos elevados
dispêndios com o pagamento de juros pelo fundo público no capitalismo contemporâneo.
O CPJ está localizado no centro das relações econômicas e sociais da atualidade e da atual
crise em curso no capitalismo contemporâneo (CHESNAIS, 2005). Os juros da dívida pública
pagos ao orçamento público ou a conhecida despesa “serviço da dívida” do orçamento estatal
(juros e amortização) são alimentadores do Capital Portador de Juros por meio dos chamados
“investidores institucionais” que englobam fundos de pensão, fundos coletivos de aplicação,
sociedades de seguros, bancos que administram sociedades de investimentos, operando, portanto,
no sentido da captura do fundo público para uma fração da burguesia financeira.
3 - Ajuste fiscal e os instrumentos de captura do Fundo Público
pelo capital fictício e CPJ
A base de sustentação do Plano Real, engendrado, em 1994, durante o mandato do presidente
Itamar Franco, é sustentada no chamado tripé da macroeconomia neoliberal, como visto antes.
Esse tripé vem sendo mantido com diferentes nuances3 nos mandatos presidenciais da coalização
liderada pelo Partido do Trabalhadores (PT). Importante destacar que a política fiscal, após o
resultado primário negativo em 2014, voltou a ser a viga-mestra no segundo mandato da presidente
Dilma Rousseff, antes do processo de impeachment.
Mendes (2012) observa que a classe dominante no Brasil, a partir do Plano Real, passou a
acumular poupanças reunidas no sistema bancário utilizando depósitos a prazo e aplicações
financeiras. “Toda essa magnitude de recursos foi transformada em capital monetário, portador
de juros, e orientado para a esfera financeira da economia, expandindo-se significativamente
esse capital na forma de capital fictício, isto é, capitalizando-se” (MENDES, 2012, p. 64). O
sistema fiscal articulou uma redistribuição do excedente econômico, que aprofundou a
concentração de riqueza por meio do aumento da dívida pública e dos juros sobre essa dívida.
Sendo que essa transferência de recursos operada pelo fundo público foi sustentada pelo aumento
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da tributação sobre os trabalhadores, beneficiando os rentistas do sistema financeiro que vivem
do capital fictício (BIN, 2015).
A engenharia macroeconômica que assegurou o relativo controle da inflação passou pela
elevação do endividamento público, que assegurou a transferência de renda do setor real da
economia para os detentores de excedentes financeiros, particularmente o CPJ. A partir de
1999, por força dos acordos com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil comprometeuse a produzir elevados superávits fiscais primários para o pagamento de juros da dívida pública.
A viabilidade dessa política foi obtida, no lado das receitas, pelo aumento da arrecadação de
impostos, via modificações na legislação infraconstitucional, tributando fortemente a classe
trabalhadora via tributos diretos e indiretos de caráter regressivo, que oneraram proporcionalmente
mais a renda dos mais pobres. Paralelamente, um conjunto de medidas foi tomada para desonerar
os mais ricos, como, por exemplo, a isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos
distribuídos para sócios capitalistas.
Alguns instrumentos foram centrais para garantir a apropriação do fundo público pelo CPJ: a
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a DRU. A LRF determinou mudanças no sentido de
viabilizar a canalização dos recursos públicos para a esfera financeira da economia, determinando
metas fiscais no orçamento público a serem cumpridas por todos os entes da Federação.
A DRU tem sua origem em 1993, quando os economistas formuladores do Plano Real criam
o “Fundo Social de Emergência (FSE)”, permitindo a desvinculação de 20% dos recursos
destinados às políticas de seguridade social. Nos exercícios financeiros seguintes, o propósito
permanece, mas o nome muda para Fundo de Estabilização Fiscal (FEF). A partir do ano 2000,
passa a vigorar a DRU com sucessivas prorrogações nos mandatos dos presidentes Fernando
Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, permitindo a desvinculação de
20% da arrecadação de impostos e contribuições sociais até o fim de 2016. Com a aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 87/15), a DRU foi prorrogada até 31 de dezembro
de 2023. O novo texto amplia de 20% para 30% o percentual das receitas de tributos federais
que pode ser usado livremente e altera quais tributos podem ser desvinculados, incluindo os
fundos constitucionais (FCO, FNO, FNE), taxas e compensações financeiras. Com isso, aumentase o (des)financiamento das políticas sociais no País.
A DRU cumpre historicamente o papel de uma perversa “alquimia” de transformar os recursos
destinados ao financiamento da seguridade social em recursos fiscais para a composição do
superávit primário e, por consequência, utiliza-os para pagar juros da dívida (BOSCHETTI;
SALVADOR, 2006). Como o Orçamento da Seguridade Social nos moldes determinados na
CF de 1988 virou “letra morta”, todos os governos que passaram pelo Palácio do Planalto
desde 1988 não transformaram o dito constitucional em ação efetiva. Pelo contrário, apropriaramse das contribuições sociais destinadas para fins da seguridade social, utilizando-as para outras
políticas de cunho fiscal, principalmente, o pagamento dos encargos financeiros da União
(amortização e juros da dívida) e para a realização de “caixa” visando garantir o superávit
primário.
Como apontamos em pesquisa anterior (SALVADOR, 2010), os superávits primários, no
período de 2000 a 2007, foram obtidos basicamente pela incidência da DRU nas receitas
exclusivas da seguridade social, representando 62,45% do Superávit Primário do Governo Central,
no respectivo período.
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A recessão econômica com o segundo ano consecutivo de queda no Produto Interno Bruto
(PIB), decorrente da contração da demanda mundial, liderada pela desaceleração da economia
chinesa e pela queda nos preços das principais commodities, entre outros fatores, juntamente
com a crise política interna que demarca o fim da coalização presidencial liderada pelo PT,
corroboram para o acirramento da disputa do fundo público brasileiro. Além das medidas adotadas
pelo governo federal de socorro à crise do capital no Brasil, sobretudo, as desonerações tributárias
(ver tabela 1), juntamente com a não renovação da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), têm levado a um estrangulamento fiscal do fundo público brasileiro, acirrando
as pressões em tempos de crise do capital por contrarreformas sociais para liberar ainda mais
recursos ao capital, notadamente ao CPJ. Sem contar o fato de não ter sido realizada uma
reforma tributária que onerasse a renda e o patrimônio dos mais ricos, como alternativa de
recompor as receitas do fundo público. A situação se tornou mais grave a partir do afastamento
da presidente Dilma Rousseff, viabilizado por um golpe parlamentar (patrocinado pelo capital),
em 11/5/2016, dando posse a um governo ilegítimo.
Nesse contexto, é importante a análise dos principais números do OSS, publicados pelo
governo federal e divulgados mensalmente, informando a execução das Receitas e Despesas
nos “relatórios resumidos da execução orçamentária do Governo Federal e outros demonstrativos”
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os relatórios também divulgam os valores “surrupiados”
pela DRU da seguridade social, conforme a tabela 1. Convém destacar que os resultados diferem
daqueles divulgados anualmente pela ANFIP4, pois a instituição buscar divulgar o OSS mais
próximo do previsto na CF de 1988. Mas o Governo Federal inclui no OSS, como na Lei
Orçamentária Anual (LOA) e nos resultados divulgados pela STN, todas as despesas
previdenciárias, tanto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) como do Regime Próprio
de Previdência (RPP) do setor público, além das despesas com assistência do servidor e gastos
com saúde dos militares. Esses gastos (acertadamente) não são considerados nos resultados
apurados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP).
A instituição também inclui no montante das receitas os valores desviados pela DRU.
Como pode ser verificado na tabela 1, desde 2008, a DRU não tem, nos dados oficiais, o
mesmo impacto sobre as contas da seguridade social como teve no período de 2000 a 2007.
Com a extinção da CPMF, o OSS deixou de registrar superávits nas contas oficiais da STN a
partir de 2008, conforme a tabela.
Os efeitos da DRU sobre as políticas da seguridade social continuam perversos, pois ao
deixar para “livre” gestão do comando econômico feito pelos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento os recursos que deveriam ser destinados exclusivamente para as políticas da
seguridade social, acabam sendo um importante instrumento de gestão fiscal para
contingenciamento de recursos orçamentários, com a finalidade de assegurar temporariamente
superávit primário durante o ano, limitando os gastos das áreas sociais aos previstos
constitucionalmente (SALVADOR, 2012a). Os recursos que retornam do orçamento para o
OSS acabam sendo alocados em benefícios em detrimento dos investimentos e gastos com
serviços de saúde e socioassistenciais.
Na tabela 1, é possível também visualizar as implicações nas receitas da seguridade social
advindas das medidas tomadas pelo governo brasileiro por meio das renúncias tributárias para
socorrer o capital, que se constituem num verdadeiro (des)financiamento da seguridade social.
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Destacam-se, sobretudo, as políticas de desonerações tributárias das contribuições sociais e a
desoneração da folha de pagamento, que afetam o financiamento do Orçamento da Seguridade
Social (SALVADOR, 2014).
Tabela 1 - Receitas, Despesas e Desvinculações da Seguridade Social
Valores em bilhões, deflacionados pelo IGP-DI, a preços médios, de 2015

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Relatoìrios resumidos da execução amentaìria do Governo Federal
e outros demonstrativos. Relatórios Demonstrativos de Gastos Tributários da Receita Federal
Elaboração própria
Notas:
1. Os valores da DRU referentes aos anos de 2009 e 2010 foram retirados da ANFIP (2010; 2011), pois os
dados da STN estavam inconsistentes nesses anos.
2. Para os anos de 2008 e 2009, não há informações sobre as desonerações das contribuições
previdenciárias, pois não eram calculadas pela Receita Federal.

Considerando as renúncias tributárias, a partir de 2010, quando estão incluídas as renúncias
previdenciárias referentes às contribuições de empregadores e empregados para a seguridade
social, verifica-se na tabela 1 o expressivo crescimento de 89,28% acima da inflação, saltando
de R$ 89,02 bilhões (2010) para R$ 168,50 bilhões (2015). O (des)financiamento da seguridade
social, com a retirada de recursos por meio da DRU e das renúncias tributárias, alcançou o
montante de R$ 246,57 em 2015’’. Esses valores indicam que a seguridade social, mesmo pelas
contas oficiais, que estão longe do orçamento determinado pela CF de 1988 (pois inflam as
despesas e subtraem as receitas), é superavitária. O (des)financiamento ocorrido em 2015 equivale
a 38,25% das despesas da seguridade social, incluindo todos os gastos e investimentos com
saúde, assistência social e benefícios da previdência do RGPS e do RPP. Em 2015, a União
destinou à saúde e assistência o montante de R$ 166,33 bilhões.5 Portanto, os valores surrupiados
da seguridade social permitiriam pagar todos os gastos públicos diretos com assistência social e
saúde e, ainda, sobraria, um saldo de R$ 80,24 bilhões.
O governo brasileiro insiste na ladainha da ortodoxia neoliberal, retomada com força pelo
governo de plantão, que tem como cartilha na política fiscal envidar todos os esforços para um
elevado superávit primário, buscando atender ao sedento CPJ, incluindo uma escorchante taxa
de juros.

Advir • julho de 2017 • 70

ADVIR36.pmd

70

06/07/2017, 12:06

Evilásio da Silva Salvador

Desde 1994, excetuando os anos de 1996 e de 2015, o Brasil tem elevada economia de
recursos para pagar juros da dívida, na forma de superávit primário. Ao menos 1/3 do orçamento
público, historicamente, é comprometido com o CPJ e o capital fictício. Em 2015, o orçamento
teve uma execução pífia para políticas sociais, submetidas a um brutal contingenciamento de
recursos. Contudo, para pagamento de juros e amortização da dívida, foram destinados R$
417,25 bilhões, isto é, 23,71% do orçamento executado naquele ano, conforme a tabela 2.
Destacam-se que as despesas com os juros nominais da dívida pública, que implicam a necessidade
da rolagem da dívida pública, alcançaram o valor histórico de R$ 501,8 bilhões, isto é, 9% do
PIB (LACERDA, 2016). Na crise do capital, são raros países tão submissos aos ditames do
capital financeiro, pois no quadriênio 2010-2013, somente Arábia Saudita, Brasil, Turquia,
Alemanha e Itália mantiveram resultados primários positivos. As principais economias apresentaram
déficits fiscais (EUA – 3,6%, França – 2,4%, China – 0,5%, entres outras) (DRUMOND,
2014).
Tabela 2 - Participação das Despesas Financeiras no Orçamento Público
Valores em bilhões, deflacionados pelo IGP-DI, a preços médios, de 2015

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e SIGA Brasil
Elaboração própria

No atual contexto político e econômico do Brasil, está em curso um brutal ataque aos direitos
sociais e ao orçamento social. No chamado documento-guia do governo ilegítimo, “Uma Ponte
para o Futuro”6 (PMDB), propõe-se um retrocesso sem precedentes na história brasileira e nas
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conquistas do frágil Estado Social brasileiro, visando recompor rapidamente a taxa de lucros
por meio do rebaixamento do custo da força de trabalho, subtraindo e eliminando direitos dos
trabalhadores.
Um dos aspectos centrais no documento é o fim das vinculações orçamentárias dos recursos
para saúde e educação e da obrigatoriedade dos gastos mínimos em saúde e educação por
parte da União, dos estados, do DF e dos municípios. Parte dessa estratégia poderá ser viabilizada
pela PEC 55 (antiga PEC 245) que, ao impor um Novo Regime Fiscal (NRF), desmantela o
financiamento das políticas sociais no Brasil, conforme o estabelecido na CF de 1988.
A garantia de recursos vinculados para as políticas sociais foi uma importante conquista da
CF de 1988, sendo uma das alternativas para enfrentar a perversa tradição do orçamento fiscal
brasileiro, que historicamente serviu para a acumulação de capital em detrimento dos gastos
sociais. Como resultado da CF de 1988, foi engendrado um importante desenho para o
financiamento das políticas sociais com recursos vinculados, destacadamente na esfera da União:
a) aplicação de, no mínimo, 18% das receitas dos impostos para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino; b) as contribuições sociais elencadas no artigo 195, exclusivas para
o financiamento do orçamento da seguridade social; c) o gasto mínimo em ações e serviços
públicos de saúde corrigidos anualmente pela variação nominal do PIB (EC 29); d) recursos aos
estados e municípios por meio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); e e) 60% do PIS/PASEP destinados
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), para custear o seguro-desemprego, o abono salarial
e programas, como treinamento e requalificação da mão de obra, e 40% repassados ao BNDES
para financiar programas de desenvolvimento econômico. Os efeitos da vinculação orçamentária
às políticas sociais específicas asseguram os gastos mínimos em políticas de saúde e educação
também no âmbito dos municípios e dos estados (SALVADOR, 2012b).
A PEC 55/2016 inviabiliza a vinculação dos recursos para as políticas sociais nos moldes
desenhados na CF de 1988 ao congelar as chamadas despesas primárias do governo (exceto as
despesas financeiras com o pagamento de juros da dívida) por 20 anos, limitando-se a correção
pela inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com previsão de
uma revisão em 10 anos. Conforme Theodoro (2016), a PEC 55 enfatiza o ajuste na redução
dos gastos correntes, com corolários relevantes sobre as políticas sociais e a própria capacidade
do Estado em regular e implementar programas e ações em prol do desenvolvimento. Sendo
que o pagamento de juros da dívida pública não ficará restrito a nenhum teto, conforme destaca
o autor.
Diversos estudos vêm sendo publicados sobre as implicações do NRF nas políticas sociais
(PAIVA et al., 2016; VIEIRA; BENEVIDES, 2016; MENDLOVITZ, 2016), demonstrando
perdas substanciais de recursos para as políticas sociais, além dos efeitos sobre o salário mínimo.7
Conforme Paiva et al. (2016), as mudanças propostas pela PEC 55/2016 vão alterar
profundamente o orçamento público e as formas das disputas e negociações pelo fundo público.
As estimativas das autoras são sobre o orçamento da política de assistência social a partir da
contraposição entre dois cenários: a regra proposta pelo NRF e a manutenção da atual política,
com uma premissa conservadora do comportamento do Ministério do Desenvolvimento Social
e Agrário (MDSA). No modelo desenvolvido pelas autoras para comparar com os efeitos da
PEC 55/2016, considera-se que o MDSA garantirá a manutenção das políticas atualmente sem
a expansão da cobertura no quantitativo de beneficiários.
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Conforme Paiva et al. (2016), já em 2017, o NRF vai implicar uma redução expressiva de
recursos orçamentários à política de assistência social, com perda de R$ 6 bilhões, isto é, uma
redução de 8%. As simulações de Paiva et al. (2016) mostram que essas perdas tenderão a
subir de maneira progressiva, alcançando 54% em 2036. Com isso, em 20 anos, a política de
assistência social contaria com menos da metade dos recursos que seriam necessários para
garantir a manutenção das ofertas nos padrões atuais, implicando uma queda de 1,26% para
0,70% do PIB em 2036, no seu orçamento. Conforme as autoras, as perdas para o financiamento
da política de assistência social totalizarão R$ 868 bilhões no período de vigência do NRF.
Vieira e Benevides (2016) destacam que o governo federal vem mantendo estável o gasto
com despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) desde do início da vigência da
EC 29, entre 1,66% do PIB (2002) e 1,69% do PIB, em 2015. As autoras chamam a atenção
de que desde 2002 não há aumento da participação das despesas com ASPS nas despesas
primárias da União, pelo contrário, ocorreu uma queda da participação. Destacam também que
“o gasto público per capita com saúde do Brasil é um dos mais baixos entre países que possuem
sistema universal de saúde e mesmo quando comparado ao de países vizinhos nos quais o direito
à saúde não é um dever do Estado” (VIEIRA; BENEVIDES, 2016, p. 17).
Para Vieira e Benevides, o congelamento do gasto federal com saúde, em conformidade com
a PEC 55/2016, implicará um agravamento das dificuldades para o financiamento do Sistema
Único de Saúde (SUS), pois estados e municípios não conseguirão repor a perda de recursos
que deixarão de ser aportados pela União. Os autores calcularam o impacto da PEC 55/2016 a
partir de simulações realizadas sobre a aplicação de recursos em ASPS pelo governo federal,
considerando que em 2016 a aplicação mínima deve ser de 13,2% da Receita Corrente Líquida
(RCL), chegando até 15,0% da RCL, em 2020. De acordo com a simulação feita, caso o NRF
estivesse em vigor no período de 2003 a 2015, a participação da despesa com ASPS da União
no PIB teria caído de 1,75% em 2003 para 1,01% em 2015. Portanto, conforme Vieira e
Benevides (2016), a perda entre 2003 e 2015 de recursos federais para o financiamento da
saúde teria sido de R$ 257 bilhões em comparação com a aplicação realizada no período, cuja
regra era dada pela EC 29.
Mendlovitz (2016) lembra que o artigo 212 da Constituição determina que, anualmente, a
União aplique em despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), no mínimo,
18% da receita liquida de impostos. O autor faz uma simulação comparando a aplicação mínima
de 18% da receita líquida aÌ metodologia imposta pela PEC 241 (PEC 55/2016), caso a regra
do NRF tivesse sido aplicada em 2010 com vigência a partir de 2011. De acordo com o autor,
“haveria redução dos recursos aplicados aÌ educação de tal modo que nem a aplicação efetiva
em MDE atingiria o piso constitucional de 18% estabelecido pelo caput do artigo 212, exceto
em 2016” (MENDLOVITZ, 2016, p. 3).
A revista Carta Capital (26/10/2016) destaca o estudo de Felipe Rezende, com base em
dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) e em estatísticas da Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), demonstrando que as despesas totais
do governo federal a serem corrigidas só pela inflação passada deverão cair do atual patamar de
20% (2016) para 14% do PIB em 2026. Com base nas estatísticas do FMI, Rezende aponta
que, dos 191 países, somente 11 extremamente pobres praticam gastos públicos no patamar de
14% do PIB (BARROCAL, 2016).8
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Paralelamente, a PEC do teto dos gastos sociais, a DRU, poderá ser estendida aos orçamentos
dos entes subnacionais. Nesse caso, trata-se da PEC 143, de 2015, conhecida como “DRU
dos Estados”, que pode tirar R$ 35 bilhões somente da saúde pública em 2017, conforme
estimativa feita pelo Departamento de Economia da Saúde do Ministério da Saúde. Os estados
poderão reduzir em até R$ 14 bilhões os gastos na área, e os municípios deixar de investir até
R$ 21 bilhões.9 Essa PEC já foi aprovada em 1.o turno no Senado Federal. Mas a estratégia
central consiste em acabar com quaisquer vinculações orçamentárias, indicando que a DRU não
consegue mais manter a captura plena do fundo público exigida pelo Capital Portador de Juros.
Isso tudo diante de um sistema tributário extremamente regressivo, que mesmo no caso dos
impostos diretos opera no sentido de concentrar renda e patrimônio no Brasil. Com base nas
informações da Receita Federal, divulgadas na base de dados “Grandes Números das Declarações
do Imposto de Renda das Pessoas Físicas”, é possível analisar a concentração do patrimônio a
partir das informações de bens e direitos dos declarantes. Do montante de R$ 5,8 trilhões de
bens e direitos declarados à Receita Federal em 2013, 41,56% eram de propriedade de apenas
726.725 pessoas. Esses indivíduos têm rendimentos acima de 40 salários mínimos e são,
praticamente, isentos de Imposto de Renda e impostos sobre patrimônio. Os dados revelam
uma brutal concentração de riqueza em apenas 0,36% da população brasileira, correspondendo
a 45,54% do PIB do Brasil em 2014 (SALVADOR, 2016). Além disso, os declarantes hiperricos, com rendimentos acima de 160 salários mínimos anuais (R$ 1,3 milhão/ano), representavam
0,27% das Declarações entregues em 2013, ou seja, 71.440 declarantes. Estes, que tinham
rendas acima de 160 salários mínimos em 2013, praticamente não possuíam rendimentos
tributáveis, pois 65,80% de sua renda tinha origem em rendimentos isentos e não tributáveis, isto
é, viviam de lucros e dividendos recebidos, portanto, sócios capitalistas (SALVADOR, 2016;
GOBETTI; ORAIR, 2015).
O CPJ cobra seu preço na periferia do capitalismo. Os dados sobre as despesas financeiras
no orçamento público demonstram claramente uma transferência de recursos do fundo público a
uma classe de rentistas parasitários, significando uma ameaça permanente ao orçamento da
seguridade social e às políticas sociais. O atual cenário econômico, político e social aponta para
o enterro do precário Estado Social brasileiro, caso não haja uma forte resistência popular ao
golpismo em curso.
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“A sede de dinheiro, rapidamente disseminada, atingiu as autoridades ministeriais, esses tutores da
fortuna pública, esses magistrados intermediários!”
(História da grandeza e decadência de César Birotteau in A comédia humana de Honoré de Balzac)

Resumo
O texto abaixo apresenta as diferentes contrarreformas realizadas por Fernando Henrique Cardoso (EC 20/
1998), por Luis Inácio Lula da Silva (EC 41/2003) e por Dilma Rousseff (em especial a implantação da
FUNPRESP, em 2013) como uma continuidade internamente articulada. Os governos ao contrarreformar a
previdência social produziram ataques diferenciados porque dirigidos aos distintos regimes de previdência
social; mas, obedeceram a uma só lógica: destruir esta política social como condição para, simultaneamente: 1)
- liberar (por exemplo por meio de superávites e da Desvinculação dos Recursos da União/DRU) a riqueza
socialmente produzida e vinculada a esta política social, um imperativo do Estado capitalista para realização de
suas outras funções, como o pagamento da Dívida Pública (juros e o principal) com estes recursos; 2) constituir e alargar o espaço para as inversões dos capitais em mercadorias de novo tipo como a “previdência
privada” que, por sua natureza contributiva mensal e de resgate em largo prazo, figura como uma das mais
importantes iniciativas em momentos de crise dos capitais. O sucesso desta medidas está hipotecado à destruição
da previdência social como forma de proteção social solidária para a classe trabalhadora.
Palavras-chave: Previdência social. Contrarreforma. Constituição Federal. “Previdência Privada”.
The insatiable need for money and the deconstruction of the Brazilian Social Security system
Abstract
This paper presents the different State's counter reformations undertaken by Fernando Henrique Cardoso
(Constitutional Amendment 20/1998), by Luís Inácio Lula da Silva (Constitutional Amendment 41/2003) and
by Dilma Rousseff (mainly the establishment of FUNPRESP, in 2013), serving as a continued strategy articulated
internally . Even though this different administrations performed distinct assault to the social security system in its
many levels, they followed a single logic: to undermine this social policy as a condition to, simultaneously: 1) put
the socially produced wealth&nbs p; that is destined to this social policy at the Capitalist State's disposal, so it
can direct its financial resources (using primary surplus and Unbinding of Union Revenue/DRU) to the payment
of Public Debt, for instance; 2) create and to broaden the space for investment diversification on a new type of
commodities such as "private pension plans". This pensions have monthly contributions and are long-term bonds,
which makes them one of the most important initiatives during moments of the crisis of capital. The success of
this measures will destroy for the working class the logic of solidarity protection at the social security system.
Keywords: Social security. State’s counter reformation. Federal Constitution. “Private pensions plans”.
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O governo da presidente Dilma Rousseff – partilhado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e
pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – executou medidas direcionadas
a contrarreformar a previdência pública dos dois regimes existentes: o Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e o(s) Regime(s) Próprio(s) de Previdência Social (RPPS).
Em ataque desferido contra os servidores públicos federais, o governo de Luis Inácio Lula da
Silva aprovou a EC 41/03. Várias conquistas dos trabalhadores foram suprimidas com tal Emenda
à Constituição. Dentre tantas atrocidades postas pela emenda 41/03, considero ser a mais grave
a instituição da “previdência privada” (dita complementar) com o (in)consequente desmonte do
RPPS para os trabalhadores empregados pelo Estado/União. Outra medida igualmente inaceitável
foi a extensão de contribuição para aposentados e aposentadas. Essa medida, compreendo,
destina-se a cobrir a queda de arrecadação do RPPS, dado que os trabalhadores e as
trabalhadoras concursados, após a institucionalização da Fundação de Previdência Complementar
do Servidor Público Federal (Funpresp), reduziram suas contribuições à previdência pública,
isto é, ao RPPS, porque passaram a ter como horizonte de aposentadorias públicas o teto do
RGPS sobre o qual contribuem. Até então, a contribuição previdenciária da força de trabalho
empregada pelo Estado incidia (e continua a incidir para quem tenha ingressado até 4/2/2013)
sobre a totalidade dos proventos (o “rendimento” bruto, conforme a exótica definição do SIGEPE,
já que a força de trabalho recebe salário e não renda). Todos os salários (os “rendimentos”)
acima do teto do RGPS não mais serão recolhidos à previdência pública. Quebra-se, assim, a
lógica da repartição que supõe a solidariedade entre gerações. Como foi reduzida a contribuição
das novas gerações, evidentemente, como tentativa de empurrá-las para a desproteção dos
mercados de capitais, haverá menos recursos no RPPS para prover a previdência pública de
aposentados e pensionistas do presente; haverá também desproteção para aquela porção de
trabalhadores que ingressaram antes da contrarreforma de 2003/2013, ainda não se aposentaram
e que, se lograrem aposentar-se no futuro, não contarão com a solidariedade das gerações
vindouras que, por sua vez, também não a terão de nenhuma outra, mantidas as regras atuais. A
imposição da contribuição previdenciária para aposentados objetiva obrigar a quem já está em
gozo de aposentadoria continuar a prover a sua previdência mesmo que já a tenha provido por
muitas e seguidas décadas.
Aprovada pela EC 41/2003, somente em 4/2/2013, a “previdência privada” foi implantada.
Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff não tiveram condições de criá-la imediatamente. As
massivas lutas da força de trabalho empregada pelo Estado impediram, por longos 10 anos, a
privatização privatização não-clássica do RPPS. Mas o grande capital e o “modo petista” de
governar tiveram (têm) na “previdência privada” e nos argumentos da crise do financiamento/
geração de déficit um importante consenso.
Outra medida adiantada pelo governo de Dilma Rousseff e que compõe a contrarreforma
previdenciária dos governos petistas está na Lei 13.135/16. Ali o conservadorismo moralizador
sobre os trabalhadores – melhor dizer sobre as trabalhadoras – estava fortemente assinalado na
vigilância “quase” criminalizadora dos casamentos que podem ser efetivados com a intenção de
acesso ao benefício da pensão quando da morte do(a) aposentado(a). Ao Estado, guardião
zeloso de bons costumes, caberia vigiar para que casamentos não sejam transformados em
“negócios previdenciários”, já que os de maior monta não parecem perturbar os governos e os
capitais!
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Ademais da criminalização, a lei também está carregada de conteúdo machista quando
estabelece não serem admissíveis grandes diferenças de idade e que existam pensionistas com
idade precoce. Para evitar “abusos” e saques indevidos ao fundo público, uma jovem mulher
que tenha seu cônjuge falecido terá direito à pensão se puder comprovar dois anos de vida em
comum e se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais1 à previdência.
Cumpridas essas duas condições, criou-se uma grade que estabelece, em função da idade da(o)
cônjuge sobrevivente, o tempo a que terá direito à percepção da pensão. Como os “estudos” do
Estado brasileiro já identificaram uma “regularidade imprópria” de casamentos de jovens mulheres
(trabalhadoras pobres) com homens mais idosos (trabalhadores pobres), em especial, nas regiões
mais miseráveis do País, não há de surpreender ninguém a aprovação de lei nesses termos.
Em 30 de abril de 2015, o Decreto 8.4432, assinado pela presidente Dilma Rousseff, instituiu
o Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência
Social, doravante denominado apenas Fórum.
O relatório com o conteúdo dos trabalhos do Fórum3 foi divulgado pelo Ministério da
Previdência já nos dias de agonia do governo da presidente. O conjunto de lâminas divulgado
não se faz acompanhar de uma análise sistemática e redigida para além dos slides. Se existe, não
teve sua divulgação massificada como o fizeram no governo com outros documentos relativos
ao tema. Talvez, com o impedimento da presidente Dilma, o conteúdo resultante do diagnóstico
consensuado entre capital e trabalho tenha se transformado em um incômodo documento para
um governo que pretendia ser defendido pela classe trabalhadora. Importa mencionar a
constituição do Fórum4 para compreender-se o alcance das articulações desejadas entre grandes
capitais, governo, centrais sindicais, sindicatos de aposentados e instituições técnicas de assessoria
para a elaboração do diagnóstico sobre a previdência social brasileira.5
A Confederação Nacional da Indústria (CNI)6 elaborou documento denominado Agenda
para o Brasil sair da crise – 2016-2018, composto por 36 medidas agregadas em oito blocos
que constituem ações para, conforme explicitam, o país sair da crise.
O primeiro bloco de ações diz respeito ao que denominam Eficiência do Estado, por sua
vez, dividido em duas medidas: a primeira, Reformar a Previdência Social; a segunda,
Implementar mecanismos de controle do gasto público.
A segunda medida – demandada pelo grande capital articulado na CNI – foi, substantivamente,
respondida e, nos seus termos (isto é, dos capitais), “resolvida” com a aprovação da Emenda
Constitucional 95/16 (anteriores PEC 241/16 e PEC 55/16)7, que instituiu Novo Regime Fiscal.
No que se refere à Previdência Social, a CNI, por meio de sua agenda, informa:
Reformar o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com base nas seguintes premissas:
a. adotar idade mínima para as aposentadorias por tempo de contribuição;
b. equiparar, gradualmente, o diferencial do tempo de contribuição das mulheres ao dos
homens, e dos trabalhadores rurais dos demais na aposentadoria por tempo de
contribuição;
c. equiparar as regras para aposentadoria dos professores às dos demais trabalhadores;
d. desvincular o valor dos benefícios previdenciários do salário mínimo;
e. diferenciar o piso dos benefícios previdenciários do piso dos benefícios
assistenciais. (Agenda para o Brasil sair da crise – 2016-2018; p. 10. Consulta:
janeiro/2017)
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Se tomamos para análise os dois documentos, veremos ao primeiro olhar: a similitude na
forma priorizada para divulgação do estudo ao público; ambos os documentos são apresentados
segundo a "pobreza gerencial" dos slides. O Fórum instituído pelo Estado apresenta-se em 194
páginas/fichas, e o da CNI (mais econômico, talvez, para poupar tempo à leitura) constitui-se de
45 páginas/fichas.
As propostas da Agenda CNI estão direcionadas, sobretudo, para o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), mesmo porque, no que respeita ao estabelecimento de uma idade
mínima conjugada ao tempo de contribuição para se obter a aposentadoria no(s) Regime(s)
Próprio(s) de Previdência Social (RPPS), isto já foi implementado desde 2004. Claramente,
uma das exigências para o grande capital “superar” sua crise é aumentar o tempo de exploração
da força de trabalho pelo aumento da idade mínima e, como (in)consequência, alongar-se-á o
tempo de contribuição e reduzir-se-á o tempo de fruição da aposentadoria das mulheres e dos
homens trabalhadores.
Na segunda premissa, a Confederação pretende ampliar o que temos nominado “isonomia às
avessas”: a equiparação das exigências para o alcance da aposentadoria de mulheres e homens,
trabalhadores rurais e urbanos, independente de ser a força de trabalho empregada pelos capitais
ou contratada pelo Estado em seus diferentes momentos (Federação, Unidades Federativas e
municípios). Esse método dos grandes capitais também está presente nos estudos e resultados
sistematizados pelo Fórum. Tal ação consiste em tomar como parâmetro o direito previdenciário
menos desenvolvido e rebaixar ao seu nível sócio-moral todos os direitos mais avançados que,
pelas lutas, os trabalhadores lograram alcançar. A denominação “isonomia às avessas” consiste
em balizar, pelo menor direito, o “padrão miserável” de vida de todos os trabalhadores. A dita
“isonomia” para a perda de direitos tem nas contrarreformas à Constituição da República
Federativa do Brasil (1988) seus instrumentos privilegiados.
A terceira premissa da CNI almeja suprimir a regra que estabeleceu o direito de aposentação
com cinco anos menos para o trabalho de professoras (sim, as mulheres são maioria nessa
profissão) e professores dos ensinos fundamental e médio. Com isso, ataca duplamente as(os)
docentes porque: a) suprime na proposta o reconhecimento do desgaste decorrente do trabalho
para determinadas categorias profissionais e b) ignora a natureza feminina da profissão que, no
seu cotidiano – como a maioria das mulheres nas mais variadas atividades profissionais –, somam
à jornada de trabalho fora de casa a jornada de trabalho doméstico, em média, superior à dos
homens em cerca de 15 ou mais horas semanais dispensadas no cuidado aos filhos, aos doentes
e idosos da família, nos cuidados da habitação e ao estudo, quando podem fazê-lo.
A premissa relativa à desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo, tal
como no programa da CNI, não foi assim enunciada na PEC 287/16; entretanto, os cálculos
para determinar o valor das aposentadorias e pensões, sobretudo das mulheres – se aprovada a
PEC 287/16 –, criarão uma situação de redução nessa própria sistemática que, talvez, em bem
pouco tempo, tal como instituído pelo Fator Previdenciário, a redução desejada pelos capitais
seja efetivada. Nesse caso, a perda do valor de compra da aposentadoria e das pensões seria
alcançada por uma nova proposta de reajuste que não esteja vinculada aos movimentos políticosindicais dos trabalhadores ativos que possuem argumentos mais “fortes e convincentes” – como
a interrupção do trabalho e da produção – para enfrentar a perda de qualidade de consumo pela
falta de reajuste dos salários – e aposentadorias e pensões – todas as vezes que os salários
forem corrigidos e tiverem ganhos reais. Talvez resida aí a motivação para que tão urgente
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demanda não esteja consignada na PEC como desvinculação de todo o benefício previdenciário
mínimo do valor do salário mínimo. Mais do que uma clara prescrição de desvinculação dos
valores dos benefícios de ingresso no sistema previdenciário do salário mínimo, a PEC 287/16
prevê estabelecer na Constituição Federal a perda de seu poder aquisitivo, uma sistemática
subsumida à regra de cálculo do benefício previdenciário a que usuárias e usuários terão direito.
De acordo com o o slide n.º40 do relatório do Fórum, em dezembro de 2014, os valores
médios das remunerações das mulheres ao RGPS foram de R$ 1.731,14 e os das aposentadorias
foram de R$ 1.476,62. Mantidos esses valores e aplicada a redução de 51% sobre o valor das
aposentadorias e das pensões, a percepção do benefício poderia ter valor abaixo do salário
mínimo. Nos valores praticados acima, rondaria, hoje, talvez como máximo, R$ 753,00.
Se a desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo não aparece com clareza
no texto da PEC 287/16, o mesmo não se pode dizer do Benefício de Prestação Continuada
(BPC). Esse benefício é o que a CNI denomina por benefício assistencial e clama por sua
desvinculação do salário mínimo. Parece-me assustador que os representantes de boa parte
daqueles que controlam mais de 95% da riqueza produzida no País, bilhões e trilhões de reais,
possam julgar suficiente a vida no plano de centenas de reais que sequer devem chegar ao
milhar. Suas necessidades capitalistas de controle do fundo público alocado na Seguridade Social
tornam a soma (qualquer soma) desses valores alocados no BPC algo digno de disputa com
aqueles trabalhadores que, para se credenciar ao benefício assistencial, devem ter mais de 65
anos, renda per capita familiar inferior a um 1/4 do salário mínimo ou portar uma deficiência
incapacitante para vender-se como força de trabalho. A PEC, no espírito da agenda para
superar a crise proposta pela CNI, não somente deseja desvincular o BPC do salário mínimo:
também propõe outra forma de cálculo da renda familiar para o credenciamento dos usuários ao
benefício e eleva a exigência da idade para 70 anos.
Contra a lógica presente na proposta da CNI, no Fórum, e sistematizada na PEC 287/16, o
BPC destina-se à proteção de trabalhadores idosos para que não lhes seja destino a completa
indigência; nos agudos limites da sobrevivência com um salário mínimo, trabalhadoras e
trabalhadores precarizados, que passaram a vida a trabalhar sem registro, sem os direitos sociais
e os decorrentes do contrato de trabalho formal, terão de se bater para que esses mínimos não
lhes sejam surrupiados pelos capitais com suas inadiáveis e urgentes agendas para a superação
de suas crises (e de seus lucros). Para o amparo na velhice da fração mais pauperizada da força
de trabalho, para proteger as suas sobrantes, os seus excedentários, quis a luta da classe
trabalhadora, no pós-1988, estabelecer proteção mínima aos de sua classe para lhes permitir
alguma dignidade no entardecer da vida.
Ademais de o relatório do Fórum ter claros nexos com as demandas do grande capital
consignadas nas ações e premissas necessárias à CNI, os mesmos enfadonhos argumentos
sistematizados nos slides do Fórum constituem a Exposição de Motivos Interministerial (EMI)
140/2016, assinada por Henrique de Campos Meirelles8 – Ministro da Fazenda – e dirigida ao
presidente Michel Temer como parte da documentação constitutiva da PEC 287/16 encaminhada
ao Congresso Nacional.
O primeiro parágrafo da EMI da PEC 287/16 esclarece que os artigos 37, 40, 109, 149,
167, 195, 201e 203 da Constituição Federal integram a proposta de alteração constitucional.
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Na continuidade, são expostas as razões para a apresentação da proposta de contrarreforma
da previdência; elas utilizam em simultâneo o propagado discurso das mudanças demográficas a
partir de duas constatações: queda da taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida.
Relaciona essas duas determinações – sem mencionar, por exemplo, qualquer vinculação da
queda da fecundidade com as triplas jornadas de trabalho a que estão submetidas as mulheres
no Brasil, tampouco, as notadamente altas dificuldades em se obter vagas para as crianças na
educação básica por todo o País – à necessidade urgente de aumentar as obrigações da classe
trabalhadora no financiamento da previdência social, vez que, conforme o documento:
Em perspectiva, é importante registrar que a expectativa de sobrevida da população com 65
anos, que era de 12 anos em 1980, aumentou para 18,4 anos em 2015. Nesse sentido, a idade
mínima de aposentadoria no Brasil já deveria ter sido atualizada (EMI in PEC 287/16).9
O mote da culpabilização dos trabalhadores pela propalada crise de financiamento das
aposentadorias e pensões do sistema público de previdência social, tantas vezes e por diferentes
governos já utilizado, materializa-se como imputação de responsabilidade seguida de condenação
aos trabalhadores por, a despeito de todos os ataques dos capitais às condições de vida e
trabalho da classe trabalhadora no Brasil, continuarem a ter aumentada sua expectativa de vida.
Dito de modo diverso, por persistirem e elevarem os anos de sobrevida contra todos os capitais,
seu Estado e seus governos.
Tal conquista, insisto, uma resistência às distintas e combinadas formas de exploração dos
capitais sobre o trabalho, somente se torna aceitável aos capitais se revertida em favor dos
próprios capitais: pode-se ter a ousadia de viver mais em condições adversas de vida e de
trabalho, mas o aumento da riqueza produzida em decorrência do alargamento dos anos de vida
deve se converter em possibilidades de inversão para os capitais. Viver mais para a classe
trabalhadora só será palatável aos grandes capitais se e tão-somente implicar maiores
transferências das riquezas, produzidas pelo acréscimo de anos de vida aos capitais.
Os anos de vida que se expandem devem ser convertidos em seguros, em investimentos
arriscados e inseguros na dita “previdência complementar” (sempre de natureza privada) que
no (…) sistema de previdência social brasileiro, está estruturado em três pilares: o Regime
Geral de Previdência Social (RGPS); os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS),
organizados pela União, estados, Distrito Federal e municípios; e o Regime de Previdência
Complementar, organizado em entidades abertas, de livre acesso, e fechadas, destinado aos
segurados já filiados ao RGPS e aos RPPS. (EMI, in PEC 287/16, op. cit.; destaques
adicionados)
A afirmação jornalística convertida na “teoria dos três pilares” e recolhida como argumento
científico na mensagem que encaminha a PEC 287/16, quando se quer teoria, nada mais é do
que um panfleto de uma das “internacionais” do grande capital; quando se arvora universal pela
implementação das mesmas “medidas previdenciárias” à quase totalidade dos países do mundo
— artificialmente nivelados em suas particulares trajetórias de construção de cada uma das
formações sociais – não passa de um pastiche com “pretensões acadêmicas”. Por óbvio, estamos
a tratar do documento produzido pelas organizações abrigadas sob o “conglomerado” conhecido
por Banco Mundial e de seu documento-matriz para a construção da “teoria dos três pilares”,
publicado em 1994 sob o título, no original, Averting the Old Age Crisis Policies to Protect
the Old and Promote Growth10, que em tradução livre e de nossa responsabilidade, intitulamos:
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Envelhecimento sem crises: políticas para a proteção dos idosos e para a promoção do
crescimento.11
As políticas de “proteção” ao envelhecimento consignadas na assim chamada “teoria dos três
pilares” professa: o primeiro pilar deve ser público, contributivo e com valores suficientes para
combater a indigência na velhice. Na mesma direção da PEC 287/16, recomenda-se um firme
“questionamento” às aposentadorias por invalidez. Ao assumir o documento da “internacional
capitalista”, a PEC 287/16 realiza sistemático rechaço às aposentadorias por acidentes e doenças
causados por atividades profissionais e ambientes nocivos ao trabalho. A prerrogativa reivindicada
pela PEC 287/16, neste particular, pretende extinguir toda a reivindicação por direitos à
aposentadoria consignados na consistente área de Direito do Trabalho e da saúde dos
trabalhadores.
O segundo pilar da assim denominada “teoria” deve se estruturar de modo privado pela
associação de trabalhadores de uma mesma categoria profissional ou da força de trabalho
aglutinada pelo contrato de trabalho a uma empresa. A forma dessa “previdência privada”, para
nós uma não previdência, é a complementar fechada, também chamada, em todo o mundo, de
fundos de pensão (pension funds).
Para que essa forma não previdenciária seja massificada no interior da força de trabalho com
contratos estáveis ou mais ou menos estáveis, é incontornável que se contrarreforme a previdência
pública e se a rebaixe a níveis muito inferiores aos da reprodução da força de trabalho média.
A contrarreforma realizada pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a EC
20/1998, deu o passo mais seguro para a criação de uma tal situação de desmonte do RGPS. O
ataque ao RGPS foi de tal monta que somente em 2015, sob o governo da presidente Dilma
Rousseff, medidas de igual impacto foram postas em curso, por exemplo, na fórmula 90/10012
que, se aplicada inteiramente nos progressivos prazos previstos, elevará a exigência para a
aposentadoria dos homens para 60 anos de idade e 40 anos de contribuição.
A PEC 287/16 parte desse ataque construída por lei infraconstitucional e a potencializa pelo
acréscimo de exigência de até 49 anos de contribuição.
Para que a força de trabalho empregada nos diferentes momentos do Estado brasileiro fosse
empurrada ao mercado de capitais pela via da imposição da “previdência privada”, aprovou-se
a EC 41/2003, realizada nos primeiros meses do governo do presidente Luis Inácio Lula da
Silva. Por meio desta, trabalhadores que ingressem a partir da data (4/2/2013) de constituição
da previdência privada (Funpresp) terão o valor de suas aposentadorias públicas no RPPS
reguladas pelo valor máximo das aposentadorias pagas no RGPS. Como “alternativa” ao
significativo rebaixamento dos direitos de aposentadoria, os grandes capitais e seus governos
propuseram (melhor seria impuseram) à força de trabalho empregada pelo estado capitalista
que adira aos investimentos inseguros e arriscados dos mercados de capitais, denominados
fundações de seguridade, fundos de pensão, previdência complementar, numa palavra, à
previdência privada a que nominamos, por estas e tantas outras razões, com o título de uma “não
previdência”.
Os dois primeiros pilares devem ser obrigatórios ou com mecanismos que imponham a
obrigatoriedade e criem a desfaçatez ilegal da “automaticabilidade” da adesão, como da
FUNPRESP, em geral, contra a vontade dos trabalhadores.
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O terceiro pilar é formado também pela previdência privada dita “previdência completar
aberta”. Esta também uma forma “não previdenciária”, arriscada e insegura, comercializada por
bancos e corretoras, de adesão voluntária e de largo prazo. Como as do segundo pilar, sua
natureza de ser- capital realiza-se nas formas de capital fictício, portador de juros e financeiro.
Seu mundo, o mercado de capitais!
O debate do financiamento em razão das anunciadas “catástrofes demográficas” objetiva
realizar de modo largo a liberação do fundo público, hoje alocado nas políticas de Seguridade
Social, especialmente na política de previdência social dos dois regimes (RGPS e RPPS), as
amazônicas somas de riqueza produzida pelo trabalho coletivo das diferentes frações da classe
trabalhadora – por isso, o denominamos social, solidário, por repartição – para os capitais
comporem com tais valores parte das suas iniciativas de superação (sempre provisórias) das
crises, de criação de novos espaços de investimento (os novos negócios) e de elevação de
lucros do seu ponto de vista potencializador da exploração dos trabalhadores pela sucção também
do trabalho necessário, pela retomada de porções do salário pago à força de trabalho, somados
à insuperável (no modo de produção capitalista, bem entendido!) sucção/extração de mais-valia
ou mais valor, como se apurou nas traduções recentes de O Capital veiculadas no Brasil.
As contrarreformas da previdência operadas e impostas desde a feitura da Constituição
Federal em 1988 caminham céleres e obstinadamente na direção de desconstruir os parcos
direitos sociais da classe trabalhadora. Desse ponto de vista, o dos argumentos dos grandes
capitais e de seus governos, não lhes sobra alternativas senão aterrorizar a classe trabalhadora
em um de seus mais recônditos receios: não ter proteção em seus anos de maior fragilidade, não
contar com aposentadoria – sofrimento similar ao de não encontrar emprego –, não ter como
sustentar a si e aos seus.
Se para os trabalhadores a contrarreforma é aumento da exploração, insegurança e privação,
para os capitais não é senão a oportunidade de novos e vantajosos negócios em dias de crise
dos capitais. Tomadas em conjunto, a EC 95/16, que tornou possível limitar e “congelar” gastos
sociais por 20 anos – medida que diz respeito também aos gastos previdenciários –, as propostas
de projetos de alteração na legislação trabalhista com estímulo à precarização, as flexibilizações
contratuais nas quais se prioriza o acordado ao legislado e a PEC 287/16 alargarão ainda mais
o mercado de “previdência completar”.13 Com a flexibilização dos contratos e das relações de
trabalho, não será possível que significativas porções da classe trabalhadora possam contribuir
para a previdência pública ao longo de 25 anos, ininterruptamente. A alternativa, então, arriscada
e sem garantias, oferecida por bancos e seguradoras, parecer-lhe-á a “previdência complementar”
aberta. Com valores baixos, essa contrarreforma constituirá para essas mercadorias um largo
espaço de crescimento, justamente sobre os trabalhadores e trabalhadoras inseguros com os
ataques à previdência social pública. A insegurança operará como motor a lhes empurrar para
inseguras alternativas que lhes serão oferecidas, como valores baixos poupados mês a mês e
embrulhados em promessas de acúmulo de recursos de proporções sempre atraentes. Para essa
“arapuca” bancário-financeira serão, preferencial e prioritariamente, atraídos aqueles que seriam
os usuários da política social de previdência social articulada no RGPS.
O mesmo conjunto de ataques desferidos sobre a fração da classe trabalhadora imediatamente
contratada pelos capitais e já acima referido atingirá a fração da classe trabalhadora empregada
pelo Estado em seus diferentes momentos (União, entes federativos, Distrito Federal e municípios)
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e que possui Regimes Próprios de Previdência Social.14 As legislações já aprovadas e as que os
governos15 pretendem aprovar contêm ataques específicos e particularizados também a essa
fração. “Beneficiários” desses acordos espúrios, ilegítimos e que impõem sobre a classe
trabalhadora um verdadeiro austericídio, a “alternativa” dos governos – em seus distintos
momentos, para que não esqueçamos – é a de fazer crescer a outra forma mercadoria-dinheiro:
a “previdência complementar” na sua modalidade fechada, também chamada de fundos de pensão.
Aos denominados servidores públicos, conforme propugnado na PEC 287/16, regras duras de
redução do direito previdenciário público – os valores sequer alcançarão o teto do RGPS – e a
insegurança do mercado de capitais a promover a indigência na velhice.
Na há lugar para ilusões: nem com os governantes, nem com os interesses dos grandes
capitais. A contrarreforma da previdência social brasileira – também da Seguridade Social –
presente na PEC 287/16 para a classe trabalhadora é garantia de vida; para os grandes capitais
e seus governos, não passa de um importante e muito lucrativo negócio.
Com a convicção posta pela teoria formulada desde o mirante da classe trabalhadora, defender
o emprego e a aposentadoria, símiles direitos em épocas distintas da vida de trabalhadoras e
trabalhadores, o combate à contrarreforma da previdência social pode ser um firme ponto de
partida para a retomada das lutas como classe para si. O ataque simultâneo que a PEC 287/16
desfere contra jovens e idosos, trabalhadores do campo e da cidade, trabalhadores contratados
pelos capitais e trabalhadores contratados pelo Estado em seus diferentes momentos, mulheres
e homens, empregados e desempregados, usuários em benefícios previdenciários, assistenciais
e de saúde, ao procurar fomentar oposições entre frações de trabalhadores contra outras frações
de trabalhadores, pode ativar as contradições e forjar uma reação da classe trabalhadora, que
nem mesmo a mão – e as botinas – férreas da violência estatal conseguirão deter.
Notas
1

Ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13135.htm
Consulta em setembro de 2016.

O conteúdo do Decreto está disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/
legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.443-2015?OpenDocument
O decreto possui 6 artigos.
2

3

Ver o relatório em: http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2012/11/
Forum-RelatorioFinal-1.pdf .
Consulta em 30.01.2017.

4

Art. 3o – O Fórum será composto por representantes dos seguintes segmentos:
I - do Poder Executivo Federal, indicados pelos seguintes órgãos:
a) Secretaria-Geral da Presidência da República, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério do Trabalho e Emprego;
d) Ministério da Previdência Social;
e) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e
f) Ministério da Fazenda;
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II – dos trabalhadores ativos, indicados pelas seguintes entidades:
a) Central Única dos Trabalhadores (CUT);
b) Força Sindical (FS);
c) Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB);
d) União Geral dos Trabalhadores (UGT);
e) Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST);
f) Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB); e
g) Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag);
III – dos aposentados e pensionistas, indicados pelas seguintes entidades:
a) Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos
(SINTAPI/CUT);
b) Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
(SINDINAPI);
c) Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (SINDIAPI/UGT); e
d) Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas (COBAP); e
IV – dos empregadores, indicados pelas seguintes entidades:
a) Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA);
b) Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);
c) Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF);
d) Confederação Nacional da Indústria (CNI);
e) Confederação Nacional de Serviços (CNS);
f) Confederação Nacional do Transporte (CNT); e
g) Confederação Nacional do Turismo (CNTur).
(Decreto 8.443/15. Ver a nota de pé de página n.º 2 acima; negritos adicionados.
Consulta janeiro/2017.)
Ao decreto, seguiu-se a Portaria 21, assinada pelo ministro de Estado Miguel Rosseto, chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, publicada em 2 de setembro de 2015, que nomeou/
designou os membros do Fórum.
Não há registro publicamente divulgado se os slides foram objeto de consensos largos entre
todos os participantes; mas não é menos verdade que nenhum dos integrantes do Fórum tenha tornado
pública sua divergência com tal diagnóstico.
5

Este documento foi desenvolvido tendo por referência a publicação Regulação e Desburocratização:
propostas para a melhoria do ambiente de negócios 2015. Ele contempla exclusões, novas propostas e
ajustes no texto original. No primeiro slide, a CNI agradece a colaboração das federações estaduais de
indústria e das associações setoriais participantes do Fórum Nacional da Indústria. Ver: <http://
www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2016/4/agenda-para-o-brasil-sair-da-crise-2016-2018/>.
6

7

Consulta em janeiro/2017: http://legis.senado.leg.br/legislacao/
ListaTextoIntegral.action?id=251058&norma=270459
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O engenheiro Henrique de Campos Meirelles foi presidente mundial do BankBoston, instituição na
qual trabalhava desde 1974. Em 2002, foi eleito deputado federal, mas abdicou do posto na Câmara
Federal para comandar o Banco Central do Brasil, do qual foi presidente de 2003 a 2010, nos governos do
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Resumo
Este artigo tem como objetivo estudar o papel do BNDES na contemporaneidade,
compreendendo-o enquanto fundo público. Buscaremos analisar como o novo padrão de
reprodução do capital requisita o fundo público para ampliar a acumulação do grande capital
pelo financiamento direto do Estado. A partir dos governos do Partido dos Trabalhadores, o
Banco se reconfigura e o financiamento da concentração e centralização do capital se dará, para
além dos recursos das contribuições sociais, em grande parte pelo endividamento público,
reforçando o caráter dependente da nossa sociedade e contribuindo para a conformação de um
novo padrão de reprodução do capital.
Palavras-chave: BNDES. Fundo público. Social-liberalismo. Novo desenvolvimentismo.
BNDES Brazil nowadays and the reproduction of capital through the Public Fund
Abstract
This article aims to study the role of BNDES in contemporary times, including it as a public
fund. We seek to analyze how the new standard of reproduction of capital requests the public
fund to increase the accumulation of large capital by direct funding from the state. From the Party
governments Workers Bank reconfigures and financing of concentration and centralization of
capital will be made in addition to the resources of social contributions, largely by public debt,
strengthening the dependent character of our society and contributing to forming a new pattern of
reproduction of capital.
Keywords: BNDES. Public fund. Social liberalism. New development.
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1 - Introdução
As particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil trarão requisições ao Estado
que, como em quase todos os demais países periféricos, assumirá o papel fundamental de mola
propulsora do desenvolvimento da ordem competitiva, garantindo a conformação desta e os
interesses da nascente burguesia.
É no limiar do estudo do desenvolvimento das forças produtivas, das relações de produção
capitalistas no Brasil e do papel do Estado para viabilização desse processo que nasce o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).1 O Banco surge nos anos 1950
como grande financiador de projetos da área de infraestrutura, no auge do desenvolvimentismo
brasileiro e do surto industrializante. Seu papel histórico será o de garantir diretamente as condições
gerais de acumulação do capital, em especial, do grande capital.
No entanto, no decorrer da história, o Banco ganhará novos contornos para empreender
essa tarefa. E é a apreensão das novas características do Banco no capitalismo contemporâneo,
em meio à mundialização do capital e em tempos de crise, que nos interessa estudar. Intentamos
compreender como o BNDES se configura enquanto fundo público, composto de trabalho
necessário e trabalho excedente e qual seu papel na atualidade
O estudo do BNDES é fundamental para entender como tem se dado o processo de
apropriação de recursos públicos para a acumulação direta de capital. Esse estudo é relevante
na medida em que os recursos que financiam o grande capital são extraídos da classe trabalhadora.
Primeiro, porque toda riqueza socialmente produzida, seja mais-valia ou salário, seja trabalho
excedente ou trabalho necessário, é produzida pela classe trabalhadora, a única que, segundo
Marx, é capaz de produzir mais-valor do que aquele que lhe é pago no processo de produção.
Segundo, porque, enquanto a regressividade da tributação brasileira persistir, o financiamento
do fundo público sairá em maior proporção do bolso dos trabalhadores.
Entendemos ser fundamental compreender como se reparte a riqueza socialmente produzida
e parte desta na forma do fundo público. Partindo da premissa de que só o trabalho cria valor, e
nesta sociedade é valorizar o capital, tal expropriação dos frutos do trabalho deve ser analisada
à luz da teoria crítica e do método do materialismo histórico dialético, para entender como os
frutos do trabalho são distribuídos na sociedade contemporânea. E como nos dias atuais o
projeto neoliberal tem redirecionado a atuação do fundo público.
2 - Hegemonia neoliberal e novo desenvolvimentismo
Na entrada dos anos 2000, o projeto neoliberal no Brasil apresentará algumas pequenas
mudanças. Em sua essência, falamos das mesmas diretrizes, princípios e objetivos, cuja análise
fizemos no capítulo anterior. No entanto, dadas as alterações na correlação de forças presentes
na nossa sociedade, esse projeto terá de adicionar alguns elementos que viabilizem o sucesso na
sua execução. Tais modificações se justificam não só pela conjuntura nacional, mas no momento
global pelo qual passa a acumulação do capital após três décadas de implementação desse
projeto.
As classes dominantes passam a se apropriar de bandeiras ideológicas da esquerda,
resignificando-as para garantir a hegemonia do bloco de poder dominante. O combate à pobreza
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passa a ser uma das prioridades e as respostas à agudização das expressões da “questão social”
passam a tomar lugar nos aparelhos privados de hegemonia do bloco neoliberal.
Castelo (2013) e Behring (2008b) afirmam que o projeto neoliberal no Brasil vem
acompanhado do social-liberalismo, perspectiva política e ideológica que determinará as medidas
práticas de atuação do Estado neoliberal com “responsabilidades na área social”. Tal projeto
chega ao Brasil com o governo FHC, mas é no governo do Partido dos Trabalhadores (PT) que
ganha legitimidade e força, reafirmando e reatualizando a direção intelectual-moral das classes
proprietárias (CASTELO, 2013, p. 343).2
A decadência ideológica hegemonizada pelo pensamento econômico marginalista, segundo
Castelo (2013), atinge as antigas correntes desenvolvimentistas. Para ele, “formou-se, portanto,
um novo bloco ideológico conservador que congrega no seu interior representantes da economia
vulgar na sua versão atual do social-liberalismo e do novo desenvolvimentismo (IDEM, 344). O
autor afirma que a ideologia social-liberal no Brasil apresenta três proposições: as políticas
públicas devem ser orientadas para o crescimento econômico como meio de reduzir as
desigualdades; a eficiência dos gastos sociais, por meio de sua focalização nos estratos mais
miseráveis; e o desenvolvimento com base no investimento em capital humano e com a realização
de “reformas” trabalhistas, previdenciárias, tributárias e ampliação do microcrédito.
Ou seja, na visão social-liberal, o grande nó não está na dinâmica capitalista e na inserção
subalterna e dependente do País na economia mundial, mas sim nas falhas do mercado e na
pobreza decorrente destas. Apesar do discurso “solidário” aos pobres, seus ideólogos de esforçam
a todo custo em realizar a contrarreforma das políticas sociais e apostam no consenso político
entre as classes, numa economia política da conciliação. E é nesse sentido que se encaixam os
governos do PT, já que é dentro dessa lógica que se enquadra o novo desenvolvimentismo
enquanto ideologia, política econômica e padrão de reprodução do capital.
O novo desenvolvimentismo aparece, segundo Castelo (2012), no século XXI, após o
neoliberalismo se ver “esgotado”, apresentando-se como uma espécie de terceira via tanto ao
projeto liberal quanto ao socialismo. E chama atenção para o fato de que o projeto
neodesenvolvimentista se inscreve em um contexto sócio-histórico de decadência ideológica do
pensamento burguês. Nesse cenário neodesenvolvimentista, esvaziam-se o conteúdo de classe
e as questões macroestruturais, negligenciando a crítica marxista do desenvolvimentismo, do
nacional-desenvolvimentismo e até mesmo a contribuição desta para o debate do desenvolvimento
capitalista no Brasil.
O novo desenvolvimentismo fez, portanto, um duplo movimento para reforçar a decadência
ideológica do pensamento burguês: ignorou as críticas marxistas de Caio Prado Jr., Florestan
Fernandes, Octávio Ianni e da teoria da dependência (Marini, Bambirra, Gunder Frank, dos
Santos) realizadas nos anos 196070 ao nacionaldesenvolvimentismo, críticas que representam
uma fase áurea do pensamento social brasileiro, e esvaziou – teórica e politicamente – as
contribuições clássicas do nacionaldesenvolvimentismo sobre a teoria do valortrabalho (produção,
tecnologia e excedente), a vulnerabilidade externa, o subdesenvolvimento, a dependência e a
revolução brasileira, destruindo em pouco mais de cinco anos uma reputação que os clássicos
do nacionaldesenvolvimentismo construíram ao longo dos últimos cinquenta (CASTELO, 2012,
p. 633-634).
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O novo desenvolvimentismo busca apresentar-se como uma retomada de alguns elementos
da política desenvolvimentista do século passado, com ressignificações próprias do contexto
atual.3 Surge no bojo da tentativa de os governos do PT (Lula e Dilma) se diferenciarem do
período anterior sob direção tucana, que mais se aplica no campo das ideias que na análise
concreta. Para Sampaio Junior (2012), essa perspectiva neodesenvolvimentista tenta se contrapor
ao neoliberalismo de FHC, mas sem empreender de fato um projeto popular e progressista. Ou
seja, mantém e reedita a política anterior, apresentando algumas modificações, mas sem alterar
sua substância.
A situação que se cristaliza a partir do segundo governo Lula é diferente. A modesta
retomada do crescimento econômico, após quase três décadas de estagnação, a lenta
recuperação do poder aquisitivo do salário após décadas de arrocho, a ligeira melhoria na
distribuição pessoal da renda, o boom de consumo financiado pelo endividamento das
famílias e a aparente resiliência do Brasil perante a crise econômica mundial dão um lastro
mínimo de realidade à fantasiosa falácia de que, finalmente, o Brasil estaria vivendo um
ciclo de desenvolvimento. O chamado neodesenvolvimentismo seria, assim, uma expressão
teórica desse novo tempo (SAMPAIO JUNIOR, 2012, p. 679).

Concordamos com o autor acima na conclusão de que esteve em curso uma nova etapa da
revolução passiva, onde as arcaicas e modernas classes dominantes se articulam de forma dialética
para galgar novas oportunidades de superexploração do trabalho características da nossa
economia dependente. Nesse curso, “consequentemente, nos deparamos com uma nova fase
do capitalismo dependente: sem rupturas, reafirmou-se o desenvolvimento desigual e combinado
brasileiro” (CASTELO, 2012, p. 631).
Estabelece-se nesse governo, o que é próprio do transformismo que o caracteriza, uma
relação dialética entre avanços e limites. Mas haverá uma quase imobilidade quanto aos aspectos
gerais da política macroeconômica do governo anterior, apresentando mudanças tangenciais e
direcionadas, que condicionarão essas políticas sociais e as configurarão no campo de avanços
limitados.4
Ao contrário das expectativas, os governos do PT reforçaram e alargaram o projeto de
contrarreforma imposto pelo capital. E assim passa a ser fundamental o papel do fundo público
no cumprimento das exigências demandadas pela referida política econômica.5 O Estado nesse
contexto não diminui, apenas redireciona sua ação privilegiando os interesses do capital, e nos
governos do PT, é requerido pelo capital produtivo. Veremos como o fundo público se comporta
na atenção dos interesses do capital estudando o papel do BNDES.
3 - O BNDES enquanto fundo público e instrumento de acumulação
do capital no contexto social-liberal
A análise da captura do fundo público pelo grande capital requer entender quais instrumentos
viabilizam esse processo. Aqui buscaremos tratar como o BNDES se constitui enquanto fundo
público e, em linhas gerais, qual tem sido sua orientação nos tempos atuais.
O financiamento do Banco hoje conta com as seguintes fontes de recursos: Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), que recebe as contribuições do PIS e do Pasep; dotações orçamentárias
da União; recursos captados no exterior; recursos decorrentes do retorno de suas operações; e
recursos do Tesouro Nacional.
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O PIS/Pasep e o FAT são formas de contribuição pagas mensalmente pelas empresas, cujo
objetivo é constituir um fundo de ajuda ao trabalhador, inclusive na perda do emprego. Parte
dessa contribuição vai para o governo federal com o intuito de financiar programas de
desenvolvimento econômico, e o restante da arrecadação é usado no financiamento de benefícios
ao trabalhador, como o seguro-desemprego e o abono salarial.6 Os programas PIS/Pasep
financiam o próprio FAT, que é um fundo contábil financeiro destinado ao custeio dos programas
acima citados e aos programas destinados ao desenvolvimento econômico.
Cabe aqui um parêntese de ordem metodológica. Nossa análise se centra nos recursos do
FAT e não do PIS/Pasep. Estes deixaram de ser fonte de recursos anuais do Banco desde a
criação do FAT. No entanto, permanecem como patrimônio do Banco, visto que os recursos
que se destinariam aos desembolsos se encontram na composição do seu patrimônio líquido.
Há, portanto, uma diferença entre o patrimônio referente a esses recursos e o fluxo de caixa ou
fluxo anual desses recursos.
Ao considerar o fluxo de recursos anuais, a maior fonte vem do retorno das operações de
crédito (77% em 2013). O Retorno de Operações de Crédito é o recebimento do serviço de
créditos, sem distinção das fontes de recursos. As contribuições líquidas das demais fontes são
iguais ao ingresso dos recursos menos as saídas de caixa associadas a cada fonte. Assim, o
passivo do Banco conta com os recursos do FAT e PIS/Pasep em grande medida. A partir de
2009, o passivo do FAT e PIS/Pasep deixa de ser majoritário por conta do aporte de recursos
do Tesouro Nacional em 2008. Nesse ano, os recursos do FAT e PIS/Pasep eram da ordem de
R$ 146 bilhões, e do Tesouro Nacional, de R$ 43,2 bilhões, e este último apresentará um
crescimento de quase 440% no ano seguinte.
O FAT foi criado pela Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990, passando a gerir os recursos do
PIS/Pasep. A regularidade da entrada desses recursos foi consolidada com a Constituição Federal
de 1988, que em seu artigo 239 determinou a destinação de pelo menos 40% da arrecadação
do PIS/Pasep para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico pelo BNDES.
Em 1991, foram criados os Depósitos Especiais do FAT com base na aplicação das
disponibilidades financeiras do Fundo (ou seja, para além dos 40% do PIS/Pasep),
operacionalizados pelas instituições financeiras oficiais federais e não apenas pelo BNDES.
O FAT representa parte significativa dos recursos do Banco. Até 2008, era a fonte majoritária
de recursos. São recursos capturados do fundo público, oriundos, em maioria, da classe
trabalhadora – mesmo que pagos pelo empregador, já que, enquanto contribuições sociais, são
repassados aos preços das mercadorias e, portanto, oneram mais os trabalhadores,
proporcionalmente –, que deveriam estar em projetos de desenvolvimento nacional e geração
de emprego e renda. E são historicamente destinados ao grande capital produtivo.
A partir de 2008, o Banco inicia uma política de criar e financiar grandes grupos econômicos
no Brasil para competir internacionalmente – os chamados “campeões nacionais”. Essa orientação
se concretiza a partir da entrada de Luciano Coutinho no Banco. Em seu discurso de posse, o
presidente afirma: “O futuro tem pressa!”.
Coutinho assume a presidência do Banco na tentativa de empreender um projeto
desenvolvimentista, o qual o governo havia adiado realizar, tendo em vista as necessidades de
garantir a estabilidade macroeconômica e a calmaria do mercado financeiro. Será a partir da sua
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entrada que o Banco intensifica o processo de financiamento das empresas consideradas potenciais
na competitividade internacional, visando não só a ampliação das exportações, mas a
transnacionalização destas.
Compreendemos o FAT enquanto fundo público por compor o total de recursos recolhidos
da sociedade e transmutados em políticas públicas. Na medida em que o PIS/Pasep se constitui
numa contribuição social passível de ser transferida ao valor das mercadorias, o FAT (fundo
responsável pela arrecadação) opera com a transformação de trabalho necessário e excedente
em capital.
Os desembolsos apresentaram um grande salto a partir de 2009 e o FAT passou a ter diminuída
sua participação no total dos desembolsos do Banco e nas fontes de recursos. Em 2008, o
Tesouro Nacional se tornará a fonte principal de recursos públicos do Banco (diga-se recursos
acumulados, que se configuram como patrimônio passivo). Cabe ressaltar que a maior fonte
ainda é o retorno das operações financeiras, ou seja, o pagamento dos empréstimos efetuados.
Os recursos do FAT são parte do trabalho necessário, do salário direto e também do trabalho
excedente. Se pela regressividade tributária o trabalhador financia o fundo público e as políticas
sociais das quais depende e com as quais se reproduz, aqui o trabalhador financia também,
diretamente, a acumulação do grande capital e, nos tempos atuais, a concentração e centralização
do capital produtivo. A política do Banco, então, se caracteriza como regressiva e expropriadora
dos recursos da classe trabalhadora para destiná-los às associações monopolistas brasileiras,
ligadas direta e indiretamente ao capital estrangeiro.
A partir do segundo mandato do governo Lula, além dessa fonte de financiamento, cresceu o
aporte de recursos oriundos do Tesouro Nacional. Isso quer dizer que o governo tem emitido
títulos da dívida pública para ampliar os recursos do Banco e financiar os grandes projetos das
“empresas campeãs”. Esse processo tem sido amplamente criticado até mesmo pelos economistas
conservadores por ampliar o endividamento do País, já que a taxa de juros praticada pelo
Banco (Taxa de Juros de Longo Prazo [TJLP]) é bem menor do que a taxa de juros de
remuneração dos títulos (Selic). Assim, cria-se uma bola de neve em que cada vez mais o Banco
endivida o Estado em projetos muitas vezes sem sucesso e sem retorno.
Ao capitalizar o BNDES com títulos, o governo amplia a dívida pública, que centraliza os
recursos do orçamento público e, dada a regressividade da tributação, retira cada vez mais
dinheiro da classe trabalhadora para remunerar o capital portador de juros. E agora, remunera
este ao mesmo tempo em que investe no capital produtivo – que no atual momento em que as
relações entre capital industrial e capital portador de juros estão dadas, estão intimamente
entrelaçados.
Ou seja, a classe trabalhadora tem financiado de forma crescente a oligarquia financeira
e imperialista brasileira via apropriação do fundo público operada por esta, seja por meio de
recursos extraídos das contribuições dos empregadores que deveriam ser destinados aos
trabalhadores diretamente – como no caso das fontes do BNDES, como PIS/Pasep –, seja ao
ser expropriada via tributação para pagamento da dívida pública, também agora ampliada pelo
atual modelo prioritário de financiamento do BNDES.
Com essa medida, o Banco visa ampliar a concentração e centralização do capital privado
produtivo de base nacional à custa da alimentação do capital portador de juros. Favorece
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diretamente uma fração da burguesia – chamada por Boito Jr. (2012) de burguesia interna – pela
via do BNDES e indiretamente alimenta a esfera das finanças, a burguesia financeira,
representantes do capital financeiro, pela via da dívida pública, garantindo também a elevação
da lucratividade dos rentistas, sócios maiores do fundo público brasileiro. A classe trabalhadora
perde duplamente: quando os recursos do trabalho necessário (via FAT) vão diretamente para a
ampliação da produtividade do capital produtivo, ou seja, da sua própria exploração; e quando
o endividamento estatal (via Tesouro Nacional) financia essa acumulação diminuindo os recursos
para o salário indireto (políticas sociais), fundamentais para sua reprodução social. Dessa forma,
fica evidente o papel estrutural do fundo público para o capitalismo contemporâneo e que no
contexto brasileiro o mesmo tem sido extraído dos trabalhadores para garantir a expansão do
capital, seja ele produtivo ou rentista.
Como forma de poupar o grande capital da crise recente, ocorreu um aprofundamento do
padrão de reprodução do capital desenhado nos anos 1990. Com o patrocínio do BNDES,
elevam-se os processos de fusões e aquisições (a exemplo dos casos da JBS e Bertim, OI e
Brasil Telecom, Perdigão e Sadia, Votorantim e Aracruz, Itaú e Unibanco). E dentre os principais
projetos do BNDES entre 2007 e 2013, estão essas mesmas empresas.
A política neodesenvolvimentista dos governos do PT demandou do BNDES uma atuação
ativa. É patente que o BNDES sempre foi um Banco destinado aos grandes projetos nacionais,
investimentos de monta e infraestrutura, e grandes setores da economia. Seu papel sempre foi
garantir as condições necessárias para a lucratividade do capital, investindo nos setores não
rentáveis a curto prazo. No entanto, analisando seus investimentos entre 2006 e 2009, fica claro
o favorecimento dos grandes conglomerados no financiamento dos projetos (NOVOA, 2009)
já consolidados, em busca de novos nichos de valorização para resolver o fenômeno da
superacumulação (MANDEL, 1982).
4 - Considerações finais
O BNDES, denominado como um banco de desenvolvimento econômico e social, na verdade
tem se constituído num banco de investimento para o grande capital, sem que seja garantido
algum desenvolvimento econômico, muito menos social. Dentre as funções econômicas indiretas
e estratégicas do Estado, estão a construção de políticas públicas e sociais tanto na garantia da
reprodução social da força de trabalho como na criação de mecanismos políticos, jurídicos e
institucionais para a ampliação da acumulação de capital com políticas fiscais, monetárias, tributárias
e creditícias. No âmbito desta última e das funções diretas do Estado, está o papel do BNDES
enquanto banco de financiamento direto da acumulação.
Nos governos do PT, em especial a partir de 2007, com a entrada de Luciano Coutinho na
presidência do Banco, este passa a implementar o modelo neodesenvolvimentista defendido e
executado pelos governos petistas desde 2003, de forma mais direta. O enorme salto nos
desembolsos e os dados apresentados quanto ao destino destes demonstram essa perspectiva.
A política das “campeãs nacionais” servirá para ampliar o poder de um quanto limitado de
empresas de base nacional, eleitas como capazes de competir internacionalmente.
Os recursos do fundo público, que sempre financiaram o banco, agora ampliam os aportes e
o Tesouro Nacional torna-se o grande financiador dessa política. Além dos recursos do FAT
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captados compulsoriamente, a emissão de títulos da dívida pública passa a ser a alternativa para
avolumar os desembolsos que servirão para a projeção internacional dos conglomerados, já
beneficiados pelos processos de liberalização, desregulamentação e privatização dos anos 1990.
Isso significa que o BNDES, por não ter outra opção de extração de mais recursos, utiliza a
ampliação do endividamento público na implementação da sua política neodesenvolvimentista.
Em termos concretos, significa mais recursos do fundo público para a burguesia rentista, dona
do capital portador de juros, organizada em grandes conglomerados do capital financeiro,
articulada com o setor produtivo e também com a burguesia de base nacional.
O trabalho necessário será duplamente capturado para a acumulação do capital no governo
do partido originado no bojo das lutas democráticas e que representava a condensação das
forças sociais populares e revolucionárias nos anos 1980. Não cabe aqui um julgamento moral
e ético dos rumos assumidos por esse partido – já fizemos o debate do transformismo gramsciano
enquanto categoria fundamental para entender o processo pelo qual passou. Cabe compreender
essas escolhas – sim, são escolhas, não há uma via de mão única – dentro das requisições do
capital na crise de legitimidade do modelo neoliberal referenciado no Consenso de Washington.
No momento em que o grande capital financeiro se vê num cenário de agravamento das
expressões da “questão social” nas sociedades periféricas que adotaram as medidas neoliberais,
agravamento que coloca em risco o desenvolvimento das forças produtivas, fruto da dinâmica
de extração dos superlucros, será preciso redefinir as práticas neoliberais: a preocupação com a
questão social constitui-se no cerne do social-liberalismo como um projeto reformista-restaurador
da burguesia no século XXI (CASTELO, 2013).
Os governos petistas implementaram o social-liberalismo por meio do novo desenvolvimentismo, que se constitui como uma ideologia, uma política econômica e, principalmente, um novo
padrão de reprodução do capital.7 Um dos instrumentos principais de execução desse padrão
será o BNDES. Este será a tábua de salvação para livrar as frações dominantes da burguesia da
crise. Assim, o fundo público será o principal instrumento para conter a crise do capital e o
BNDES atua na direção de financiar diretamente a acumulação do capital, garantindo a concentração e centralização por meio de um novo padrão de reprodução implementado no País.
Os recursos do mundo do trabalho são destinados à exploração dos trabalhadores dos demais
países. No vislumbrar na fuga de capitais, os governos utilizam o fundo público para manter a
confiança dos mercados financeiros e “preparar o terreno para o início do próximo ciclo de
espoliação” (NOVOA, 2009, p. 201). Espoliação ou, como preferimos, expropriação essa que
se inicia da punção de mais fundo público, significando mais trabalho necessário e excedente
para a acumulação do capital para além das fronteiras, nas demais sociedades periféricas e
dependentes.
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Notas
O BNDES em seu surgimento não possuía Social na sua definição. O S será incorporado apenas em
1982, com a criação do Fundo de Investimento Social pelo Banco.
1

Não faremos aqui uma análise sobre o social-liberalismo. Interessa-nos mais compreender como tal
vertente teórico-ideológica do neoliberalismo se expressa nos governos do Partido dos Trabalhadores,
tomando a forma de novo desenvolvimentismo. Para um aprofundamento do debate sobre o socialliberalismo, cf. CASTELO (2013).
2

3
Para uma análise crítica detalhada do novo desenvolvimentismo, ver Revista Serviço
Social e Sociedade, n. 112 (2012), especialmente os artigos de Castelo, Gonçalves e Sampaio Jr.

A política social do governo do PT é, no atacado, a política social do neoliberalismo. E os parcos
avanços percebidos no varejo não passam de mínimas garantias de reprodução social da classe
trabalhadora que são próprias de uma sociedade dependente e periférica. Ainda que reconheçamos
algumas diferenças e uns poucos avanços no governo do PT no campo social – muito expressos na
melhoria dos índices sociais, fruto dos programas de transferência de renda, mas também pela criação de
4
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programas, políticas e legislações favoráveis aos interesses dos trabalhadores e ao mesmo tempo
contraditórias na sua configuração, como o Sistema Único de Assistência Social e a Política Nacional de
Assistência Social, o Estatuto do Idoso, a unificação dos programas pulverizados de assistência, a
própria transparência no acesso a parte do orçamento público –, estes não foram efetivados sem
contradições e favorecendo o capital financeiro.
Cabe destacar que, no momento da elaboração deste artigo, vivemos um golpe jurídico-midiático
que destituiu a então presidente Dilma do cargo, assumindo seu vice, Michel Temer. Caracterizamos
como golpe porque concordamos com a análise de Marques (2016) de que o impeachment da presidente
foi articulado pela burguesia em suas diferentes frações, que passam a encarar o esgotamento do modelo
neodesenvolvimentista como o momento de empreender uma agenda conservadora ofensiva e austera –
adiada durante os governos do PT – por meio de ataques aos direitos e às garantias democráticas
fundamentais. As consequências dessa agenda vivenciamos nos dias em que escrevemos com medidas
das mais danosas aos trabalhadores, dentre as quais, a PEC 55/2016 (em tramitação), que congela ou, em
termos reais, restringe e regride por 20 anos no gasto com políticas sociais.
5

É um benefício constitucional no valor de um salário mínimo, assegurado ao trabalhador cadastrado
no PIS/Pasep, uma complementação de renda destinada aos trabalhadores que tenham recebido, de
empregadores contribuintes do PIS/Pasep, remuneração mensal de até dois salários mínimos médios
durante o ano-base que for considerado para a atribuição do benefício, e tenham exercido atividade
remunerada durante, pelo menos, 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração
(Fonte: site da Caixa Econômica Federal).
6

Como padrão de reprodução, seguimos a linha de análise de Jaime Osório (2012) que afirma que
esse termo “surge para dar conta das formas como o capital se reproduz em períodos históricos específicos
e em espaços geoterritoriais determinados, tanto no centro como na semiperiferia e na periferia” (p. 40).
Ainda na América Latina, esse novo padrão nos dias atuais se apresenta como “novas formas de
organização reprodutiva que reeditam, sob novas condições, os velhos signos da dependência e do
subdesenvolvimento como modalidades reprodutivas que tendem a caminhar de costas para as
necessidades da maioria da população” (p. 104).
7

Recebido para avaliação em outubro de 2016.
Aprovado para publicação em abril de 2017.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo caracterizar o dilaceramento do orçamento da Seguridade Social
(OSS) brasileiro, alvo de constantes subtrações de recursos em benefício dos interesses do
capital e em detrimento de um sistema de proteção social público, estatal, gratuito e universal.
Para tanto, foi analisada a dimensão do gasto do OSS nos anos de 2002 a 2015 e problematizada
sua condição no contexto de captura do fundo público cada vez mais a favor da valorização do
capital fictício. Após breve sistematização da emergência da política social no capitalismo e de
características da destruição de direitos no âmbito da seguridade social nos anos 1990 e 2000,
foram apresentadas algumas tendências do OSS: crescimento vegetativo dos recursos do OSS;
desvalorização da concepção ampliada de seguridade social; mecanismos de captura do OSS
para sustentação da dívida pública. Em tempos neoliberais temerosos e ilegítimos, fortalece-se a
ameaça do fim da seguridade social mediante o congelamento de gastos sociais ao longo de 20
anos, aliada às propostas de contrarreformas trabalhistas, da previdência social, dentre outras.
Palavras-chave: Orçamento público. Seguridade social. Dívida pública.
Social security budget under attack: the capital`s offensive against labour
Abstract
This article intends to outline the decrease in the Brazilian social security budget (OSS),
constantly reducing the funds in the interests of the capital and, thus, worsening the free and
general protection on the state level granted by the public social system. In its course the article
analyses the dimension of the OSS spending between 2002 and 2015 discusses its problematic
condition in the context of the public funds being more and more undermined in favour of the
value of the fictional capital. After a brief systemic introduction of the difficulties of social policy in
capitalism and the circumstances of the destructions of rights in the area of social security in the
1990s and 2000s, certain tendencies within the OSS will be presented: minor growth of OSS
funds and mechanisms which kept the OSS dependent on financial expenditures and the value of
fictional capital. In the illegitimate times of Neoliberalism the menacing scenario of the end of
social security is becoming increasingly more evident, illustrated by measures like the freezing of
social spending over a period of 20 years, going hand in hand with the proposals of countering
work reforms and social welfare (among others).
Keywords: Public expenditure. Social security. Public debt.
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1 - Introdução
A conjuntura mundial desde a eclosão da crise do capital nos anos 1970 tem sido marcada
pela ofensiva avassaladora de um projeto societário marcado pela mundialização do capital,
com ênfase na financeirização; pelo neoliberalismo; pela reestruturação produtiva; pela
contrarreforma do Estado e pela intensificação do conservadorismo. Nesse processo de
restauração da ordem do capital, cresce o fosso entre o pauperismo e a riqueza. Em 2016,
apenas 1% da população mundial teve em suas mãos a metade da riqueza disponível no planeta.1
Em 2009, um a cada cinco trabalhadores no mundo vivia com sua família abaixo da linha de
pobreza extrema (US$ 1,25 per capita por dia); no mesmo ano, 39% vivia abaixo da linha de
pobreza (US$ 2 per capita por dia) (WILNO, LÉGÉ, VERRI, 2011).
Para a OIT (2016), ao final de 2016, projetaram-se 199,4 milhões de desempregados no
mundo. Em 2015, o desemprego global atingiu 197,1 milhões, correspondendo a 27 milhões
acima da quantidade de desempregados no período que antecedeu a fase da crise que estourou
em 2007. Concomitante à deterioração das condições de vida da classe trabalhadora, irrompe
a reconfiguração de sistemas de proteção social nos países capitalistas centrais e periféricos no
sentido de fragilizar a lógica do direito social, importante conquista civilizatória.
Resguardadas as particularidades dos distintos países capitalistas centrais e dependentes nos
quatro cantos do mundo, muitos trabalhadores têm sido forçados a aceitar a inserção precária
no mercado de trabalho (baixos salários, tempo parcial com redução de salário, informalização,
intensificação no uso da força de trabalho...) para assegurar sua reprodução. Ao mesmo tempo,
observa-se, no âmbito do Estado Social, o deslocamento da centralidade de direitos relacionados
ao trabalho e à seguridade social pública e universal para processos de privatização,
mercantilização, monetarização e focalização das políticas sociais. Agora, por que isso ocorre,
tendo em vista que no Brasil foi previsto o orçamento da seguridade social para financiar as
políticas de assistência social, previdência social e saúde?
Este artigo tem por objetivo caracterizar o dilaceramento do orçamento da seguridade social
enquanto instrumento fundamental para sustentar um sistema de proteção social público, estatal,
gratuito e universal. Esse orçamento tem sido alvo de constantes subtrações de recursos em
benefício dos interesses do capital. Para tanto, foram analisadas a dimensão da direção e relevância
do gasto do Orçamento da Seguridade Social (OSS) no período de 2002 a 2015, bem como a
importância que este tem assumido para a sustentação do sistema da dívida pública.
Inicialmente, são apresentados elementos sobre a emergência da política social e seguridade
social no capitalismo. Em seguida, foram sistematizadas, de modo geral, características da
destruição de direitos no âmbito da seguridade social nos anos 1990 e 2000. Por fim, são
analisados alguns aspectos do aniquilamento do orçamento da seguridade social no Brasil e a
significativa participação do fundo público na valorização do capital.
2 - Apontamentos sobre emergência e consolidação da política social no capitalismo
Na trajetória histórica da consolidação dos direitos sociais, temos como marco a emergência
da política social na sociabilidade capitalista no contexto de reconhecimento da “questão social”
e da expressão política das lutas da classe trabalhadora diante das desigualdades provocadas na
produção coletiva da riqueza e sua apropriação privada ao final do século XIX (IAMAMOTO,
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2001; BEHRING; BOSCHETTI, 2006). Nesse chão histórico, surgem as primeiras legislações
de proteção social, com destaque para o sistema de seguros sociais na Alemanha (1883), sob o
governo do chanceler Bismarck, que assegurava renda principalmente aos trabalhadores nas
situações de afastamento do trabalho e mediante contribuição direta e pretérita por parte do
próprio trabalhador.
A expansão e consolidação da política social ocorrem após a Segunda Guerra Mundial como
uma das medidas anticíclicas para administrar o período depressivo da crise de 1929, juntamente
com outras medidas decorrentes do pacto fordista-keynesiano, que ganhou terreno dos anos
1930 aos 1970 em razão da fragilização das condições materiais e subjetivas de sustentação do
ideário liberal, marcada pelo crescimento do movimento operário e pelo processo de
monopolização do capital. Outros determinantes dessa expansão da política social e sua vinculação
à lógica do direito estão relacionados ao pacto social operado entre a burguesia e o movimento
operário, à associação da política econômica com a política social, ao crescimento econômico e
à regulação do mercado de trabalho associado ao pilar do pleno emprego (BEHRING &
BOSCHETTI, 2006).
Assim, o Estado Social capitalista passa a intervir diretamente na reprodução da força de
trabalho mediante as políticas sociais e, ao mesmo tempo, além das funções integradoras e
repressivas, assume como papel fundamental no desenvolvimento do capitalismo “providenciar
as condições gerais de produção” (MANDEL, 1982, p. 334).
Neste momento histórico, o fundo público, marcado por nítido caráter de classe, assume o
financiamento tanto da acumulação do capital como da reprodução da força de trabalho, ainda
que hegemonicamente tenha pendido para os interesses da burguesia.2 No caso da acumulação
do capital, são destinados recursos para a ciência e tecnologia, subsídios e isenções tributárias
para a produção e a exportação, estruturação de setores estatais produtivos, militarização de
gastos públicos, sustentação do mercado financeiro e de capitais, valorização de capitais via
dívida pública, entre outros. Ao passo que o custeio da força de trabalho abrange distintas
políticas sociais (saúde, educação, previdência social, subsídios para o transporte, assistência
social, cultura, lazer...) concebidas para materializar direitos sociais forjados em lutas dos
trabalhadores, tendo em vista o atendimento de necessidades sociais (OLIVEIRA, 1998).
O fundo público tornou-se componente estrutural e insubstituível à medida que se transformou
em condição tanto para a formação da taxa de lucro como para a reprodução da força de
trabalho mediante o aumento do gasto social das despesas públicas, sendo que este último
implica a redução dos custos dessa reprodução para o capital, bem como contribuiu para a
ampliação da parcela do salário disponível ao consumo (OLIVEIRA, 1998).
O fundo público associa-se direta e indiretamente aos processos de produção e re produção
ampliada do valor, embora ele não produza diretamente mais-valia.
O fundo público, tensionado pela contradição entre a socialização da produção e
apropriação privada do produto do trabalho social, atua realizando uma punção da maisvalia socialmente produzida para sustentar, num processo dialético, a reprodução da força
de trabalho e do capital, socializando custos da produção e agilizando os processos de
realização da mais-valia, base da taxa de lucros (BEHRING, 2008, p. 55).

Nesse período, agregam-se aos direitos civis e políticos, nos países europeus centrais, os
direitos sociais, importantes na melhoria das condições de vida, ainda que distantes do horizonte
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da emancipação humana. Destaca-se aqui a experiência histórica do Welfare State na Inglaterra,
que teve como um dos pilares o relatório beveridgiano, no qual os direitos foram reconhecidos
associados à referência dos princípios da universalidade, unificação institucional e uniformização
dos benefícios.
Se nos países capitalistas da Europa Central, a crise de 1930 foi sucedida, especialmente nos
pós- guerra, por uma base material e correlação de forças entre as classes sociais que
possibilitaram a consolidação da política social e sua vinculação à concepção de direito social,
no Brasil, a condição da política social assumiu contornos de direitos fragmentados e corporativos,
bem como de ações seletivas, forjados em contextos antidemocráticos e de democracia restrita.
A produção de ampla legislação social, ao longo do período de 1930-1945, possibilitou a
emergência e a expansão, embora lenta, da política social. Tal processo aconteceu no cenário da
articulação entre a economia agrária e a indústria emergente, bem como do golpe de Estado
conduzido por Getulio Vargas e da instauração da ditadura sob o Estado Novo, em resposta à
intensificação dos levantes e das lutas políticas. Contudo, esse processo foi desenvolvido de
forma descolada do compromisso democrático, no qual o governo, diante dos movimentos dos
trabalhadores, conduziu pelo “alto” uma política trabalhista controladora.
A transição para o capitalismo monopolista no Brasil, na qual o Estado foi protagonista em
franca articulação com a classe burguesa, foi marcada pela dissociação entre desenvolvimento
capitalista e regime político democrático. Nesse contexto, perfilou-se a permanência do caráter
antidemocrático da construção da proteção social no Brasil, de acordo com breve resgate das
marcas históricas da política social até 1988, evidenciado nos seguintes aspectos: a expansão
das políticas sociais sempre ocorreu “pelo alto” e foi característica de períodos ditatoriais, estes
últimos, fundamentais na consolidação do capitalismo no Brasil; o formato corporativista e
fragmentado das políticas sociais em contraposição à universalização dos direitos sociais; o
caráter altamente regressivo do financiamento das políticas sociais, sustentado majoritariamente
pelas contribuições sociais de empregados e empregadores, pautadas na lógica da capitalização;
o acesso à política social era na maioria das vezes condicionado à contribuição pretérita; o fundo
público financiava quase que exclusivamente a reprodução do capital e de forma minguada
custeava a reprodução da força de trabalho; a relevância das fontes de recursos da previdência
social para financeirização de acumulação do capital no Brasil; a ditadura do Poder Executivo na
decisão do destino do fundo público, caracterizado, ainda, pela ausência de transparência acerca
da origem e direção do recurso público (TEIXEIRA, 1989; BOSCHETTI, 2006; BEHRING;
BOSCHETTI, 2006; SALVADOR, 2010).
Até 1988, em termos legais, o acesso às políticas de previdência social e saúde era
condicionado à lógica do seguro, ou seja, exigia o pagamento pretérito. No caso da assistência
social, suas ações assumiram mais um dever moral de ajuda que um dever legal, submetidas aos
interesses clientelistas e às sobras orçamentárias. Somente nos anos 80, no processo de transição
democrática no Brasil, foram inscritos direitos sociais na Constituição Federal de 1988. Um dos
avanços consistiu na instituição da seguridade social, que engloba os direitos à saúde, previdência
social e assistência social. Foi forjado um sistema de proteção social abrangente na perspectiva
de ampliar a cidadania com os seguintes princípios: universalidade da cobertura e do atendimento;
uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; seletividade
e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios;
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equidade na forma de participação no custeio; diversidade da base de financiamento; e caráter
democrático e descentralizado da administração.
A assistência social foi reconhecida legalmente como direito a quem dela necessitar, a saúde,
como direito universal e gratuito, e a previdência social, como direito contributivo. Para materializar
tais direitos, foi previsto o orçamento da seguridade social, com uma base diversificada de
fontes de financiamento, de modo a viabilizar um sistema de proteção social para além da lógica
contributiva e corporativa. Entretanto, os princípios e a concepção do orçamento da seguridade
social foram alvos de ataques e descasos, não se configurando como referência de implementação
das políticas de seguridade social.
3 - O desmonte da seguridade social nos anos 1990 e 2000
Se na crise dos anos 1930, a correlação de forças possibilitou a expansão de políticas sociais
associadas aos direitos sociais, numa relação entre trabalho assalariado e políticas sociais, na
crise mais recente, iniciada nos anos 1970, constata-se a agudização da “questão social” expressa
na acentuação do desemprego estrutural e da precarização do trabalho, da supressão de direitos,
do fundo menos público e da elevação exponencial dos poderes assimétricos na democracia
contemporânea.
No cenário nacional e internacional, vivenciam-se tendências de desemprego e informalização
da força de trabalho, bem como o aumento dos patamares de precarização das condições de
vida e de trabalho em escala mundial. Com a fase da crise do capital que se expressa no pós2008, amplia-se a corrosão do trabalho contratado e com direitos3 que predominou nos países
capitalistas centrais da Europa no século XX. A palavra de ordem é “trabalhar mais, ganhar
menos”, como solução para atrair investimentos, tornando nebulosa a pressão para revogar
legislações sociais protetoras do trabalho.
Ao analisar as tendências do Estado Social na Europa, Boschetti (2012), com base em
Palier, evidencia as seguintes tendências de esvaziamento do sistema de proteção social regido
pelo princípio da universalização, da gratuidade e do dever do Estado: endurecimento dos critérios
de elegibilidade; focalização das prestações; redução do nível das prestações; aumento (ou
introdução) de contrapartidas; desenvolvimento de serviços e seguros privados; introdução de
métodos de gestão do setor privado a fim de controlar o volume de despesas nos organismos
públicos; transferência de atividades públicas de proteção social para as famílias e a sociedade
civil; redução ou estabilização dos salários no poder público; criação de agências não estatais ou
transferência de serviços ao setor privado; desenvolvimento de políticas de ativação para
prestações de segurodesemprego ou assistenciais.
No Brasil, a seguridade social tem sido marcada pela vilanização da previdência social
(VIANNA, 2010); refilantropização e despolitização da “questão social” (YASBEK, 2001);
centralidade de programas de transferência de renda focalizada na pobreza extrema; expansão
do setor privado fortemente subsidiado pelo fundo público nas áreas de educação e saúde; além
da privatização direta de ações dessas duas políticas sociais (BOSCHETTI, TEIXEIRA &
SALVADOR, 2013). A própria tenacidade neoliberal nos governos do PT não possibilitou o
chão histórico necessário para valorizar o sentido de seguridade social inscrito na Constituição
Federal de 1988.
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A previdência social, constantemente responsabilizada pelo rombo das contas públicas, teve
subtração de direitos nas contrarreformas operadas nos governos FHC, Lula e Dilma. Em linhas
gerais, a partir de 1998, foram introduzidas medidas que reforçam uma lógica atuarial e modificam
substancialmente o direito à previdência social: definição de um teto de benefícios muito baixo
para os trabalhadores do setor privado; fator previdenciário, que requisita mais tempo de
contribuição para acesso ao benefício integral; instituição de regime de previdência privada. A
partir de 2003, foram introduzidas mais medidas draconianas: contribuição de aposentados e
pensionistas; definição de teto de benefícios para trabalhadores do serviço público.
Em 2012, foi instituída a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
(Funpresp), avançando no fortalecimento dos fundos privados de previdência privada. Os recursos
desse fundo têm sua origem na contribuição do trabalhador e, em tese, serão destinados ao
pagamento de aposentadorias. Antes, porém, essa contribuição é objeto de aplicações financeiras.
Aprofundando o desmonte, ao final do ano de 2014, ocorreu a modificação de benefícios da
previdência social e do Fundo de Amparo ao Trabalhador por meio de Medidas Provisórias,
posteriormente transformadas em lei4, que atingiram principalmente os seguintes direitos: pensão,
auxílio-doença, seguro- desemprego, seguro-defeso e abono salarial. Foram critérios mais restritos
ao acesso destes, bem como a redução do tempo no usufruto de alguns benefícios, a exemplo
das pensões.
No caso da política de saúde, nos anos 1990 e 2000, esta foi alvo de tensão entre dois
projetos em disputa, o projeto da reforma sanitária, inscrito na CF/1988, e o projeto da saúde
articulada ao mercado ou privatista, hegemônico desde meados desta década. Esse projeto
hegemônico, alicerçado pela política de ajuste fiscal, tem como principais marcas a focalização,
a ampliação da privatização, o fortalecimento do seguro privado e a eliminação da vinculação de
fonte com relação ao financiamento (BRAVO, 2009).
Quanto à assistência social, durante o governo FHC, essa política foi marcada pela focalização
dos direitos assistenciais em segmentos populacionais incapazes para o trabalho (idosos, pessoas
com deficiência e crianças) e em condições de miséria; centralização da gestão e fragilização do
controle social; e financiamento insuficiente, perverso e regressivo (BOSCHETTI, 2003). Durante
os governos do PT a criação e implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
possibilitaram uma institucionalidade à política de assistência social enquanto direito social. Por
outro lado, observou-se como um dos limites a centralidade dada aos programas de transferência
de renda.
Ao mesmo tempo, observa-se maior direcionamento do fundo público no socorro do capital,
especialmente para a fração rentista da burguesia. No Brasil, as medidas monetárias e fiscais
(mudanças nas regras do depósito compulsório, leilões com dólar e a linha de troca de moeda
com o Federal Reserve) comprometeram R$ 475 bilhões (SALVADOR, 2010). Essa atuação
do Estado no socorro aos bancos, associada à acentuação da regressividade dos tributos, ao
equilíbrio orçamentário e à “gestão” da dívida pública, evidencia o ataque a direitos sociais e a
relação orgânica entre Estado e o capital, como será apresentado a seguir.
4 - Ataques históricos e contínuos ao Orçamento da Seguridade Social
Os sucessivos, históricos e ininterruptos ataques ao financiamento e ao gasto do Orçamento
da Seguridade Social (OSS) desde a sua implementação, a partir da CF/1988, tem provocado
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a subtração de recursos que deveriam ser investidos nas políticas de assistência social, previdência
social e saúde. Tais ataques constituem-se em medidas que têm permitido redirecionar o fundo
público para atender ainda mais aos interesses do capital em detrimento do trabalho por meio da
dívida pública, da privatização de serviços públicos, entre outros aspectos.
Um dos ataques se situa na direção de descaracterização do financiamento do OSS: residual
diversificação de fontes de financiamento, especialização das receitas por política social,
regressividade dos tributos, desvinculação de receitas e desonerações tributárias. Trata-se de
um conjunto de medidas severas que têm esvaziado e descaracterizado a capacidade efetiva de
arrecadação estimada para materializar a seguridade social em prol da valorização do capital.
O OSS é composto por uma diversidade de receitas que abrange contribuições sociais,
receitas sobre concursos e recursos do orçamento fiscal. Apesar da multiplicidade das receitas,
os recursos do OSS têm sido provenientes majoritariamente das contribuições sociais, que de
2001 a 2011 representaram, em média, 89,46%. As contribuições mais expressivas foram a
Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social (CETSS), com
46,68%, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), com 26,05%, e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com 7,97%. Nota-se, ainda, a especialização
das fontes de financiamento por política de seguridade social, fragilizando a concepção ampliada
de seguridade social: a previdência social tem sido custeada principalmente pela CETSS, a
assistência social pela Cofins e a saúde pela extinta CPMF, pela CSLL e pela Cofins (SALVADOR,
2012).
O custeio do OSS é pago em grande medida pelos próprios trabalhadores, tendo em vista
que o sistema tributário brasileiro é marcado pela regressivididade, especialmente em razão da
relevante presença de tributos que incidem sobre o consumo (SALVADOR, 2010). Além de se
constituir como fontes que oneram os trabalhadores, parcelas desses recursos têm sido saqueadas
anualmente por meio do mecanismo legal Desvinculação de Receitas da União (DRU). Vigente
desde 1994, permite ao governo federal desvincular 20% das receitas das contribuições sociais.
Somente no ano de 2015, a DRU usurpou R$ 63 bilhões do OSS (ANFIP, 2016). Com isso,
cria-se o mito de déficit da previdência social e da seguridade social, bem como a suposta
solução de cortes de gastos públicos. Essa parcela de recursos saqueada passa a compor o
orçamento fiscal. Estima-se que, no período de 2006 a 2015, a DRU subtraiu cerca de R$ 500
bilhões (Anfip & Dieese, 2017), o que corresponde à execução orçamentária do OSS no ano
de 2005. Além da DRU, foram implementadas durante o governo FHC, com continuidade nos
governos Lula e Dilma, outras medidas estruturais que fomentaram compromissos com alocação
de recursos públicos para a rentabilidade do capital financeiro: Lei de Responsabilidade Fiscal,
metas de superávit primário, metas de inflação e política de juros.
Ao longo destes anos, o OSS tem se mostrado superavitário. Entretanto, os governos jamais
apresentaram o orçamento considerando a concepção de totalidade da seguridade social. Estudos
da Anfip têm feito o esforço de mostrar anualmente a organização do OSS segundo o conceito
constitucional de que, portanto, não existe déficit nas contas da seguridade social, mesmo após
a retirada de recursos por meio da DRU. No ano de 2015, segundo a Anfip (2016), mesmo
considerando as desonerações tributárias, a queda na economia e a elevação das taxas de
desemprego, o OSS foi superavitário em R$ 11,2 bilhões. Cabe destacar que o superávit deste
ano foi inferior aos dos anos anteriores. No ano de 2014, o superávit se deu em patamar superior:
R$ 55,5 bilhões.

Advir • julho de 2017 • 105

ADVIR36.pmd

105

06/07/2017, 12:06

Ataques ao Orçamento da Seguridade Social: ofensiva do capital contra o trabalho

Outra linha de ataque se situa na direção dos gastos do OSS. Constata-se, ao longo do
período de 2002 (último ano do governo FHC) a 2015, o crescimento dos recursos executados
no âmbito do orçamento da seguridade social, que passou de R$ 485,5 bilhões para R$ 805,3
bilhões. Contatou-se um crescimento de 65,86% em termos reais ao longo dos anos, conforme
tabela 1.
Tabela 1
Evolução da Execução Orçamentária do OSS – 2002 a 2015

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. Valores deflacionados pelo IGP-DI.

Apesar do crescimento de recursos no OSS, nesse período, o montante anual de recursos
do OSS representou apenas uma média de 11,9% do PIB, tendo oscilado entre 11,12% (2008)
e 12,76% (2015). Observou-se, ainda, que a análise do desempenho dessas despesas ano a
ano evidencia a expressão de um dos pontos de deterioração desse orçamento: a irregularidade
no comportamento da elevação dos gastos, especialmente durante a manifestação aguda da
crise a partir de 2008. Em todos os anos, com exceção de 2004, a quantia de recursos executados
no OSS foi superior aos recursos executados no ano anterior. Porém, observou-se que em 5
anos (2008, 2011, 2012, 2014, 2015) o crescimento dos recursos alcançou um percentual
inferior ao percentual do ano antecedente.
Destaca-se que o crescimento de recursos do OSS no ano de 2015 em relação a 2014 foi de
apenas 1,93%, em termos reais. Foi praticamente o mesmo percentual de crescimento da quantia
de recursos do OSS no primeiro ano do governo do PT (2003) em relação ao último ano do
governo FHC. Essa queda do crescimento é explicada pela severidade do ajuste fiscal adotado
pelo Governo Dilma. Ou seja, temos aí o ajuste fiscal cimentando o desajuste do OSS.
Ao mesmo tempo, a partir de 2010, ocorreu um célere aumento das desonerações tributárias,
visto que as renúncias tributárias se constituíram em uma das medidas empregadas para administrar
os efeitos da crise. No período de 2010 a 2014, o crescimento dos gastos tributários foi de
32%. Ressalta-se no conjunto dos gastos tributários que as desonerações de impostos aumentaram
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16,48%, ao passo que as renúncias nas contribuições sociais que financiam a seguridade social
cresceram 72,76% (SALVADOR, 2015).
Em análise detalhada sobre a transferência dos recursos do OSS para as três políticas de
seguridade social, observa-se que a evolução de distribuição dos recursos entre essas políticas
nos anos de 2002 a 2015 ocorreu de forma desigual. A assistência social teve o maior percentual
de crescimento de recursos, que foi de 325,68%, ao passo que o aumento dos recursos para
previdência social e a saúde foi inferior, 58,26% e 52,78%, respectivamente. Observa-se que
essas duas políticas tiveram crescimento de recursos menor que o aumento de recursos do
OSS, que foi de 65,86%.
Tabela 2
Execução do OSS por Política Social no Período de 2002-2015
Em R$ 1.000,00

Fonte: SIGA Brasil. Elaboração própria. Valores deflacionados pelo IGP-DI.

No âmbito da seguridade social, ocorre maior concentração de investimento na política de
assistência social, especialmente nos programas de transferência de renda, ao passo que a
previdência social e a saúde têm sido marcadas pelo subfinanciamento. No caso da previdência
social e saúde, trata-se de duas políticas sociais que têm se tornado importantes nichos lucrativos
para o capital mediante a privatização dos serviços (planos de saúde, aposentadoria privada,
organizações sociais...).
O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias no mundo, que girou em torno de 33% do
PIB no período de 2002 a 2014 (GOBETTI & ORAIR, 2016). Contudo, esses recursos públicos
não têm provocado melhoria na distribuição de renda no País, pois são tributos de caráter
regressivo, que contribuem para a concentração de renda e as desigualdades sociais. Com base
nos dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2008/2009 trabalhados pelo IPEA,
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projeta-se que cerca de 10% das famílias mais pobres no Brasil têm 32% de sua renda
comprometida com o pagamento de tributos, ao passo que 10% das famílias mais ricas não
gastam mais do que 21% (SALVADOR, 2014).
A classe trabalhadora paga mais tributos e, ao mesmo tempo, sequer tem tido esse valor
revertido integralmente para o atendimento de suas necessidades sociais, visto que as tendências
apresentadas anteriormente revelam um crescimento pífio de recursos do OSS, a priorização de
seus gastos com a política de assistência social e o sangradouro de recursos do OSS, por
exemplo, por meio da DRU.
Assim, em termos gerais, quais têm sido os destinos dos gastos no orçamento federal? Ao
analisarmos as despesas da totalidade do Orçamento Geral da União (OGU) por grupo de
despesa5, no período de 2002 a 2015, serão apontados alguns elementos que evidenciam o
destino de parcelas de tributos.
Nota-se de imediato, no gráfico 1, a permanente irrelevância de gastos com os investimentos.
Sua participação ao longo desses anos foi inferior a 3% do OGU, tendo oscilado entre 0,59%
(2015) e 2,85% (2005). Isto é apenas uma das evidências da ausência de base objetiva de um
“projeto neodesenvolvimentista” durante o governo do PT.
A porcentagem do pagamento para trabalhadores no âmbito do serviço público e encargos
sociais nesses anos no montante do OGU teve pequena inconstância: ficou entre 13,36% (2012)
e 17,09% (2002). Durante os governos do PT, diferentemente do governo FHC, ocorreram
concursos públicos em diversas áreas e aumento salarial, ainda que ignorando as reivindicações
de diferentes segmentos do serviço público, a exemplo dos movimentos deflagrados pelo ANDES.
Mesmo assim, enfatiza-se que o aumento dos gastos na totalidade do OGU não significou, em
termos relativos, crescimento substancial de despesas com trabalhadores do serviço público.
Tem-se que observar que no ano de 2016 o serviço público e seus trabalhadores têm sido
novamente colocados como vilões das contas públicas, cuja solução envolveu, por exemplo, o
congelamento de gastos públicos, excetuando os gastos com despesas financeiras.
Já as despesas financeiras têm tido peso significativo na totalidade do OGU. Ao somarmos
as despesas com juros e a amortização da dívida, esses dispêndios chegaram a consumir 35,19%
dos recursos do OGU no ano de 2009. Ao longo dos 14 anos estudados, em nove anos, os
recursos com essas despesas financeiras ultrapassaram ¼ do OGU. Ao analisarmos essas despesas
separadas, contatou-se que o gasto com juros e encargos da dívida variou entre 9,49% (2012)
e 18,95% (2006), e o dispêndio com amortização da dívida, entre 8,11% (2015) e 22,64%
(2012).
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Gráfico 1 – Participação de gastos com pessoal, investimentos, juros
e amortização da dívida na totalidade do OGU – 2002 a 2015

Fonte: STN (2016). Elaboração Própria

Verifica-se que as despesas com juros e amortização da dívida não foram suficientes para
evitar o refinanciamento da dívida pública, que no ano de 2015 correspondeu ao montante de
R$ 571,6 bilhões, equivalente a 25,8% do orçamento geral da União. Durante o período de
2002 a 2015, destaca-se que no ano de 2005, o refinanciamento variou entre 19,9%, em 2009,
e 45,2%, em 2005. Essas despesas também não provocaram a redução do tamanho do estoque
da dívida pública federal, que alcançou R$ 3,1 trilhões em 2016, ou seja, um aumento de 11,45%
em relação a 2015 (STN, 2017).
O aumento da dívida pública não pode ser explicado por problemas de má gestão e ineficiência
do Estado. Esse crescimento deve-se à própria atuação do Estado no contexto contemporâneo
para atender aos interesses do capital portador de juros, em especial, o capital fictício (LUPATINI,
2012). Transferem-se os custos da crise do capital para uma crise fiscal do Estado e, com isso,
opera-se mais um assalto aos direitos sociais.
A dívida pública nos dias atuais tem sido importante pilar na reprodução ampliada do capital,
sobretudo na valorização do capital fictício, e, com isso, uma das respostas acionadas para
administrar a crise do capital. Diferentemente da sua condição em tempos de acumulação primitiva
do capital, quando a dívida contribuiu para a transição do modo de produção feudal para o
capitalismo, atualmente tem sido um dos mecanismos geridos pelo Estado para evitar a
desvalorização do capital fictício. O superávit primário e a emissão de títulos da dívida pública,
por exemplo, têm sido a garantia de acesso aos recursos públicos (LUPATINI, 2012).
Quais são os grupos que têm recebido tributos destinados à dívida pública? Ao analisarmos
a dívida pública mobiliária federal interna, observou-se que no ano de 2016 o grupo de instituições
previdenciárias tornou-se o principal detentor dessa dívida, com 25,1%, seguido de instituições
financeiras (23,1%), fundos (22,1%), não residentes (14,3%). Tivemos, ainda, com menor
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participação, o governo (5,5%), seguradoras (4,6%) e outros (5,4%) (STN, 2017). Juntas, as
instituições previdenciárias, financeiras e os fundos detêm cerca de 70% da dívida pública e,
portanto, têm sido privilegiados no acesso aos tributos que oneram pesadamente a classe
trabalhadora.
Considerações finais
Essas tendências gerais da seguridade social mostram que, nos atuais tempos de crise do
capital, os direitos sociais são hipotecados. No Brasil, com uma direção hegemônica burguesa
autocrática e antidemocrática, o contexto atual de ameaças aos direitos sociais torna-se mais
grave. Em tempos de crise do capital, o aumento da exploração da força de trabalho tem envolvido
um conjunto de medidas voltadas para revigorar a decadência do capitalismo. Nessa direção,
uma das “saídas” contemporâneas da crise do capital consiste justamente na dívida pública,
importante pilar de sustentação de seguros, fundos, empresas e instituições financeiras. No contexto
de luta de classes sociais, achata-se cada vez mais o orçamento da seguridade social como uma
das formas de extrair mais recursos públicos para a valorização do capital portador de juros.
Em tempos neoliberais temerosos e ilegítimos, em busca de aprofundar a extração de maisvalia, praticamente decreta-se o fim da seguridade social por diversas medidas draconianas que
retiram totalmente a lógica do direito social no campo das políticas sociais, bem como aprofundam
a blindagem das despesas financeiras, da progressividade do sistema tributário e dos lucros do
capital: a prorrogação da DRU até 2023 e o aumento do percentual de subtração de receitas, de
20% para 30%; a criação de mecanismos de desvinculação de receitas para estados, Distrito
Federal e municípios; congelamento dos gastos previsto para um período de 20 anos;
contrarreformas nefastas na previdência social, no trabalho e no ensino médio; deslocamento da
assistência social para o campo do não direito, visto o resgate do primeiro-damismo e do
voluntariado; ampliação da privatização da saúde, com propostas de planos privados populares
na área da saúde. Enfim, um contexto que nos exige ficarmos atentos e fortes para lutar por uma
seguridade social pública, estatal, gratuita e de qualidade, como importante mediação anticapitalista
nestes tempos de barbárie e por uma sociedade humanamente emancipada!
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é descrito por Marx no capítulo que trata da acumulação primitiva na obra O capital.
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alienado e da exploração da força de trabalho. Contudo, no processo de contradições que marcam as
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Excluiram-se os dados do refinanciamento da dívida.
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Resumo
O crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) é apresentado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) sob o argumento de um
“crédito fácil” para os trabalhadores, com juros menores, e como um novo direito. No entanto,
analisamos o crescimento do consignado a partir de 2004 como consequência das contrarreformas
da previdência social que diminuiu o valor das aposentadorias e, desse modo, a condição de
vida e sobrevivência dos aposentados. Nesse sentido, o crédito consignado se configura como
mais uma estratégia do capital para se apropriar dos recursos da previdência, o que se tornou
um grande negócio para os bancos. De acordo com o Banco Central do Brasil a modalidade de
empréstimo consignado foi a que mais cresceu nos últimos 10 anos e a que mais influenciou a
lucratividade bancária. Esse mecanismo consolida mais uma faceta do processo de financeirização
da previdência, ou melhor, de direcionamento dos recursos previdenciários para o mercado de
capitais.
Palavras-chave: Crédito Consignado. Previdência Social. Direito.
Consigned: The illusion of “easy credit” as an entitlement
Abstract
Consigned credit for retired people and pensioners of the National Institute of Social Security
(INSS) is presented by the Central Workers Union (CUT) under the argument of an “easy
credit” for workers, with reduced interest and as a new entitlement. However, we analyze the
growth of consigned credit since 2004 as a consequence of the counter-reformation of social
security that reduced the value of retirement pensions and, thereby, the life condition and survival
of retired people. This way, consigned credit becomes another strategy of the capital to take
over social security resources, which became a great business for the banks. According to the
Central Bank of Brazil, the category of consigned loans had the biggest growth in the last ten
years, being the one that most influenced the banks’ profitability. This mechanism consolidates
another aspect of the social security financialization process, or rather, of the redirection of social
security resources to the capital market.
Keywords: Consigned Credit. Social Security. Entitlement.
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1 - Crédito consignado: alternativa ou consequência?
As contrarreformas da previdência impulsionam as consequências financeirizadas para os
trabalhadores ao passo que consolidam o escoamento dos recursos da previdência para o mercado
de capitais. O fundo previdenciário encontra-se em disputa tanto na arrecadação quanto na
distribuição. Nesse sentido, o crédito consignado, apresentado como um novo direito para os
trabalhadores, insere-se, em contrapartida, na apropriação pelos bancos do dinheiro das
aposentadorias e pensões.
Após a contrarreforma de 1998, realizada no governo Fernando Henrique, foi instituído,
dentre outras medidas, o fim da aposentadoria integral e o teto das aposentadorias. Com isso,
abriu-se um grande espaço para crescimento da previdência privada, ou melhor, para expansão
dos fundos de pensão, que são fundos de investimento e não previdência, como destaca
Granemann (2006). A continuidade da contrarreforma operada pelo governo Lula também institui
esse mesmo sistema para os trabalhadores do serviço público, proporcionando, desse modo, a
criação daquele sobre o qual pesa a expectativa do governo e dos mercados de vir a ser o maior
fundo de pensão da América Latina, que é o dos funcionários públicos federais do Brasil.
O contexto das contrarreformas integra um momento regressivo para os direitos dos
trabalhadores, posto que segue a lógica do ajuste fiscal imposto pelos organismos financeiros
internacionais. “Reformar” a previdência se tornou, para o capital, uma das principais medidas
de seu ajuste, tendo em vista ser esta uma política que conta com a segunda maior arrecadação
do Estado.1 A proposta é, desse modo, reduzir a previdência social pública e ampliar o espaço
da previdência privada.
O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS surge após a consolidação
das duas fases da contrarreforma da previdência, configurando-se como nova faceta para canalizar
o dinheiro das aposentadorias para o mercado de capitais. Conecta-se a esse contexto por ser
uma proposta que alia ao mesmo tempo ampliação do consumo, mesmo com rebaixamento do
valor das aposentadorias, deixando à disposição/controle dos bancos uma parte considerável
da aposentadoria para pagamento de juros.
Essa funcionalidade do consignado, assim como o próprio crédito para o trabalho, envolvese na contradição de possibilitar aos trabalhadores o acesso ao consumo de mercadorias que,
em geral, estão para além do valor do trabalho necessário, ao mesmo tempo em que avoluma o
capital bancário e sua lucratividade. O consignado para aposentados e pensionistas do INSS se
configura como mais danoso na medida em que o próprio valor das aposentadorias já sofreu um
rebaixamento e, por isso, afeta a própria sobrevivência dos aposentados.
A proposta do crédito consignado foi apresentada aos bancos e ao governo pela maior
central sindical do Brasil, a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Esta utilizou dois argumentos
principais: juros baixos para os trabalhadores e negócio seguro para os bancos. De acordo com
o Banco Central do Brasil, esses argumentos contribuíram para a rápida expansão do crédito
consignado.
À medida que a oferta de crédito para o consumo começou a oscilar, o governo criou uma
série de medidas para aquecer o mercado. No final de 2011, o Estado propôs como medidas
para acelerar o crédito a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a redução
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do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O jornal Valor Econômico de janeiro de
2012 assim descreve:
Além de reverter parte das medidas macroprudenciais em dezembro do ano passado,
beneficiando principalmente as modalidades de financiamento para aquisição de veículos
e o crédito consignado (com desconto em folha de pagamento), o governo ainda promoveu
cortes no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para produtos da linha branca e
materiais de construção, e no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que incide
sobre empréstimos para pessoas físicas – este último passando de 3% para 2,5% ao ano
(VALOR ECONÔMICO, 2012).

Nesse mesmo ano, a redução do IPI foi prolongada por mais tempo do que o previsto
inicialmente, estendendo-se a outros setores da economia. A medida serviu para provocar um
aumento no consumo, aquecer os mercados de material de construção, de eletrodomésticos,
automóveis, etc. Quanto à redução do IOF, visava claramente diminuir as barreiras para a
aquisição de crédito e demais produtos financeiros. As medidas para alargar o crédito, mediante
análises do Banco Central sobre sua viabilidade, já vêm demonstrando, a partir de 2014,
dificuldades em manter o crescimento esperado, em especial, por conta do endividamento.
Aos bancos não interessa que os devedores paguem suas dívidas. Ao contrário, o que interessa
aos bancos é a necessidade de mais crédito para cobrir dívidas anteriores. O que os bancos de
fato esperam é o pagamento de juros por um período prolongado de tempo. É essa segurança
no recebimento dos juros que possibilita aos bancos “esticar a corda”, ampliar a oferta de
crédito e, consequentemente, garantir uma lucratividade mais prolongada. Interessa aos credores
que existam devedores e que estes se mantenham nessa condição.
Cabe a ressalva de que a condição de devedor é sustentada na medida em que se apresente
a possibilidade de honrar o pagamento de juros. Marx, no livro III de O capital, já apontou
acertadamente que os prestamistas podem até perdoar o valor inicial emprestado, mas jamais
abrirão mão dos juros. Até teóricos não marxistas revelam também essa faceta do crédito no
capital:
São justamente os débitos (os juros cobrados mensalmente) que os credores modernos e
benevolentes (além de muito engenhosos) resolveram e conseguiram transformar na
principal fonte de lucros constantes. O cliente que paga prontamente o dinheiro que
pediu emprestado é o pesadelo dos credores (BAUMAN, 2010, p. 30, grifos do autor).

A lógica é gastar um dinheiro que ainda não existe ou que ainda não se tem. Transformar a
população em devedora é o antídoto necessário para perpetuar o crédito e para recapitalizar as
instituições creditícias. O endividamento tornou-se, desse modo, a forma de retroalimentar o
sistema de crédito e garantir a sua continuidade. “O desaparecimento de pessoas endividadas
representa um desastre para a indústria do crédito” (BAUMAN, 2010, p. 32).
O movimento cíclico do crédito se configura não pela liquidação de débitos, mas pela aquisição
de novas dívidas. Para os trabalhadores que, em geral, possuem baixos salários, a aquisição de
crédito pode sanar uma situação imediata, mas pode, em contrapartida, aprofundar uma condição
de endividamento e empobrecimento. Isso se deve ao fato de que, ao adquirir crédito, parte do
salário já não lhe pertence mais, ou seja, já está comprometida com o pagamento do dinheiro
que foi adquirido em empréstimo. Se o salário já não se mostrava suficiente para suprir as
necessidades, com a retirada de parte dele para pagamento de juros, a situação tende a ficar
mais dramática.
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Por essa inviabilidade de sobrevivência digna com o salário, um crédito em geral leva a outro
crédito. Como afirma Bauman, “[...] como poucas drogas, viver a crédito cria dependência.
Talvez mais ainda que qualquer outra droga e sem dúvida mais que os tranquilizantes à venda”
(BAUMAN, 2010, p. 34). A Federação Nacional do Comércio, em estudo sobre o nível de
endividamento no Brasil, apresenta: mais de 63% da população brasileira encontra-se, em 2014,
em uma situação de endividamento. Dentre as famílias endividadas, a maior parte é composta
pelas que recebem menos de 10 salários mínimos.
O que parece mais provável, na lógica do endividamento, é manter ativo o próprio crescimento
das dívidas. Quanto mais se tem empréstimo, mais prestígio se tem no mercado do empréstimo.
Isso gera um sistema de dependência a essa lógica. A fábrica do endividamento vem, nos últimos
anos, recriando alternativas para que a mercadoria crédito não deixe de ser vendida. Assim,
estender o prazo de duração dos empréstimos é uma boa alternativa para o capital, já que os
juros compostos1 significam o acúmulo de juros em um espaço maior de tempo.
O sentido para o capital portador de juros é manter ativo o pagamento de juros e, assim,
garantir a remuneração do capital e a possibilidade de avanço sobre o trabalho necessário e as
precárias condições de vida e de trabalho da maioria dos trabalhadores. Portanto, o crédito é
uma alternativa para o capital, que pode por meio deste aprofundar a exploração e expropriação
dos trabalhadores.
A análise sobre o crédito nos governos do PT nos leva a inferir que, dentre a oferta de crédito
para os trabalhadores, a modalidade de empréstimo consignado foi a que teve maior expansão,
em particular, para os aposentados e pensionistas do INSS. Esse crescimento se deve
principalmente à associação de três medidas: 1) o negócio seguro para os bancos que se
apropriam de parte dos salários/aposentadorias dos trabalhadores antes mesmo que estes os
recebam; 2) a diminuição das taxas de juros para esse tipo de empréstimo, o que torna os
consignados mais atrativos; 3) as contrarreformas da previdência que impuseram a redução das
aposentadorias e, consequentemente, condições mais precárias de vida para os aposentados.
Segundo o Banco Central (2004)2, a consignação em folha de pagamento é anterior a essa
data, porém, era realizada por um número muito pequeno de bancos que negociavam diretamente
com os trabalhadores, em geral, funcionários públicos que tinham ali o seu salário depositado.
A partir da regulamentação dos empréstimos consignados pelo governo Lula, esse tipo de
crédito ganha o status de política pública para os trabalhadores, portanto, difundido como
conquista e direito. O crédito, na modalidade de consignados, encontra no Estado o ponto de
intermediação das relações entre bancos/instituições financeiras e trabalhadores, já que é o
próprio Estado que cria, regulamenta e incentiva esse mercado do crédito.
O consignado inscreve-se na agenda governamental como novo “direito” para a classe
trabalhadora compondo o quadro da “cidadania bancária”. O projeto do crédito consignado
apresentado pela Central Única dos Trabalhadores fortaleceu os argumentos do direito dos
trabalhadores a ter acesso ao crédito com juros mais baixos que os demais empréstimos. Nesse
sentido, o crédito para os trabalhadores veste-se com o manto do direito, do acesso ao consumo
e da credibilidade, ou seja, da confiança. Quanto ao direito, é fato que a oportunidade de
adquirir a mercadoria crédito representa, à primeira vista, um ganho para os trabalhadores mediante
a dificuldade de manter a sobrevivência com salário/aposentadoria. Renegados os direitos mais
fundamentais, como salário que permita um padrão de vida para além do estritamente necessário,
saúde e educação públicas de qualidade, previdência pública, transporte, habitação, lazer, etc.,
o crédito aparece como “direito” capaz de suprir essas lacunas.
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O crédito pode de fato possibilitar acesso a serviços e bens de consumo que os trabalhadores
não conseguem comprar somente com o salário. Mas isso se apresenta no plano imediato, pois
são esses mesmos salários que terão de pagar o empréstimo recebido; que terão, inclusive, de
remunerar o capital que porta juros. Continua a ser o salário responsável por manter a
sobrevivência dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, ainda pagar os juros. Esse sistema de
crédito para os trabalhadores, se não é nefasto, é, no mínimo, desastroso!
O crédito para os trabalhadores, apresentado ideologicamente pelo Estado como um novo
direito, advém de uma necessidade do capital em seu processo de acumulação, que visa acelerar
a transformação do dinheiro em capital. No entanto, o discurso do direito provoca, como destaca
Gonçalves, certa “[...] alienação estimulada pela expansão do crédito” (GONÇALVES, 2013,
p. 178).
Segundo os dados extraídos do Sistema Único de Informações de Benefícios (Suibe), em
2004, entre os meses de maio a dezembro3, foram realizadas 559.433 operações de empréstimos
consignados para aposentados e pensionistas, totalizando um montante de R$ 1.485.335.779,24.
O negócio, pensado pela central sindical e operado pelas instituições bancárias, em convênio
com o Estado brasileiro, já demonstrava claros sinais de prosperidade. Foi isso o que influenciou
o Banco Central, no Relatório de Economia Bancária e Crédito de 2005, a declarar: o consignado
é a modalidade de crédito que mais cresce no Brasil, com índice superior às demais modalidades
de crédito para pessoa física.
A tabela 1 apresenta os dados dos consignados de 2004 a 2013 no que diz respeito à
quantidade de empréstimos realizados e ao valor dos empréstimos a cada ano. Com isso, é
possível acompanhar o desempenho dos consignados, bem como suas oscilações.
Tabela 1 – Evolução do Empréstimo Consignado para
Aposentados e Pensionistas do INSS entre 2004 e 2013

Fonte: SUIBE. Elaboração própria

Fonte: SUIBE. Elaboração própria
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Os dados consolidados na Tabela 1 demonstram que nesses 10 anos de existência dos
consignados, os bancos emprestaram aproximadamente 200 bilhões de reais. Se projetarmos
os juros, podemos avaliar que o montante de dinheiro dos trabalhadores apropriado pelos bancos,
a médio e longo prazo, é algo bastante significativo. De fato, ocorre o que Marx já sinalizava no
livro III de O capital: pequenas somas de dinheiro que, isoladas, não funcionam como capital,
ao serem concentradas nos bancos, podem se tornar grandes quantidades postas a serviço dos
capitais.
O crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS mostra-se como uma
potência inteiramente nova para o capital. Em 10 anos, o consignado operou 200 bilhões de
reais em empréstimos. Se adicionada a perspectiva de juros, podemos inferir que mais de 500
bilhões de reais estão envolvidos nessas operações. É, portanto, como defendemos em nossa
tese, uma potência inteiramente nova de expropriação do trabalho.
Em 2016, por exemplo, se um aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo (R$
880,00) comprometer os 35% permitidos pelo INSS, pelo tempo máximo de 72 meses, receberá
mensalmente apenas R$ 572,00. Com isso, podemos considerar que o nível de endividamento
progressivo e empobrecimento é algo provável com o avanço dos consignados. Ademais, o
empréstimo consignado abriu a possibilidade para a aquisição de outros tipos de créditos, o que
pode influenciar ainda mais no processo de acúmulo de dívidas e dependência aos bancos e às
instituições financeiras.
O que evidenciamos é que os consignados tornaram-se um “crédito fácil” para os bancos. A
“busca ativa” pelos aposentados e pensionistas, o acordo firmado entre os bancos e o Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS), o repasse de informações do INSS para os bancos sobre a
situação financeira dos aposentados nos leva a compreender a importância que os consignados
passam a adquirir no movimento da mercadoria-capital. A lucratividade bancária, nos últimos 12
anos, esteve diretamente associada ao crescimento do crédito consignado, conforme confirma o
Banco Central em seus relatórios de Economia Bancária e Crédito.
Gráfico 1 – Percentual de consignados concedido por banco entre 2004 e 2012

Fonte: SUIBE. Elaboração própria
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A análise do gráfico 1 apresenta os 10 maiores bancos a lucrar com os consignados; demonstra
a superioridade do BMG em relação aos outros bancos, pois, sozinho, deteve mais de 30% dos
consignados realizados no período de 2004 a 2012. Esses dados demonstram que o crescimento
do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS contribuiu para expandir a
lucratividade de bancos específicos. Os 10 maiores bancos concentraram 80,91% de todos os
empréstimos concedidos aos aposentados no período, todos os demais bancos, juntos, ficaram
com a pequena fatia de 19,09%.
Os consignados que começaram como objeto dos pequenos e médios bancos, com exceção
da Caixa Econômica Federal, que permanece desde o seu início, passaram a fazer parte também
do investimento dos grandes bancos. A principal razão dessa concorrência está na segurança
dos consignados, que não apresentam possibilidade de perdas para o capital. Aliado a essa
questão, está, também, o rápido crescimento dos consignados, que em pouquíssimo tempo
conseguiram movimentar um grande capital.
Ao cruzar os dados dos relatórios do Banco Central com os do SUIBE, foi possível verificar
que os consignados foram responsáveis pela expansão do crédito para pessoas físicas no Brasil
a partir de 2004. Seu avanço se deve principalmente pela segurança do pagamento, tendo em
vista o desconto compulsório na folha dos trabalhadores, funcionários públicos e aposentados.
Essa segurança, aliada à rápida adesão por esse tipo de empréstimo, fez com que os bancos
passassem a investir mais para ampliar esse negócio. As principais estratégias utilizadas pelos
bancos foram: a compra de carteira de crédito, a cessão de crédito, a aquisição de empréstimos
para investir nos consignados e a fusão entre bancos.
2 - O que podemos concluir?
O negócio crédito consignado, ainda em expansão, vem constantemente encontrando novas
formas de incentivo para continuar em crescimento. Podemos elencar pelo menos duas alterações
recentes nos consignados para os aposentados: o alargamento do prazo para parcelamento, que
passou de 60 meses para 72 meses, e o aumento da margem consignável para aposentados, que
passou de 30% para 35%.4 Essas mudanças sinalizam mais um movimento em favor do capital,
pois as alternativas apontadas estão na mesma direção dos fundamentos que criaram o crédito
consignado. Podem sinalizar também um momento em que já fica mais evidente o endividamento
e a projeção de diminuição da procura por empréstimo devido ao comprometimento das
aposentadorias.
O esquema perverso alicerçado pelo crédito possibilita, portanto:
a) a submissão dos trabalhadores aos bancos, uma vez que grande parte do salário passa a
ser canalizada para pagar juros pelos empréstimos adquiridos;
b) formas de extrair uma quantidade maior de mais-valia, na medida em que controla o
dinheiro dos trabalhadores para ser transformado em capital (fato que lhe permite aumentar
a exploração da força de trabalho);
c) um expansivo processo de endividamento dos trabalhadores e, consequentemente, um
progressivo empobrecimento;
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d) a utilização do crédito como saída momentânea e individualista para suprir necessidades
de consumo, o que pode trazer implicações à organização das lutas por melhores condições
de vida e de trabalho, e, principalmente, às lutas que vislumbrem a superação do capitalismo.
Esse crescimento vertiginoso do lucro bancário, acompanhado da concentração nos grandes
bancos, é fruto da política econômica adotada pelos governos do PT, que protagonizou o capital
portador de juros como centro da economia brasileira. A expectativa de apresentar o consumo
como base para o crescimento econômico nos últimos 10 anos seria, antes, um modo, aliado ao
grande capital, de canalizar o dinheiro — seja ele salário, aposentadoria, renda ou capital —
para domínio dos bancos. O consumo é a ponta do problema, não a sua causa ou, menos ainda,
a solução. Para tanto, o crédito tornou-se também uma forma de consumo de uma mercadoria
específica.
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Notas
O processo de acumulação de capital pode ser concebido como acumulação de juros compostos
apenas na medida em que a parte do lucro (mais-valia) que é transformada em capital, isto é, que serve
para absorver novo trabalho excedente, pode ser denominado juro” (MARX, [1894] 1988, p. 283). Marx
faz essa afirmação para desmitificar a ideia de que a acumulação pode se dar pela simples expansão dos
juros como relação externa à produção de mercadorias.

1

2

Os relatórios do ano de 2004 estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil.

O empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, embora tenha sidoregulamentado
em dezembro de 2003, só começou a ser operacionalizado em maio de 2004.

3

A margem consignável foi regulamentada pela Instrução Normativa (IN) 80, de 17 de agosto de 2015,
que disciplina a Medida Provisória (MP) 681, de 10 de julho de 2015.

4

<www.previdencia.gov.br>.
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Resumo
Este artigo busca analisar as mudanças promovidas pelo ajuste fiscal brasileiro para o
pagamento da dívida pública, que desde os anos 90 vem promovendo mudanças no papel do
Estado, no orçamento público e no financiamento das políticas sociais. Para tanto, a Desvinculação
das Receitas da União (DRU) é o objeto de estudo deste trabalho, que a compreende como um
dos elementos estruturantes do ajuste fiscal, principalmente a partir dos anos 2000, quando a
justificativa passa a compor as receitas do superávit primário.
Palavras-chave: Dívida pública. Orçamento público. Ajuste fiscal.
Desvinculação das Receitas da União (DRU). Superávit primário.
The Untying of Budget Revenues- DRU and brazilian fiscal adjustment
Abstract
This paper searchs to analyze the changes promoted for the Brazilian fiscal adjustment, for the
payment of the public debt that since the Nineties comes promoting changes in the paper of the
State, the public budget and in the financing of the social politics. For in such a way, the Untying
union’s revenues-DRU is the object of study of this work, in which it understands it as one of the
estruturantes elements of the fiscal adjustment mainly from two’s a thousand, when the justification
starts to compose prescriptions of the primary surplus.
Keywords: Public Debt. Public Budget. Fiscal Adjustment.
Untying of Budget Revenues-DRU. Primary Surplus.
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Introdução
A partir dos anos 70, o capitalismo se encontra numa onda longa com tonalidades de
estagnação. Nesse contexto, ocorreu a chamada crise do keynesianismo e de hegemonia do
neoliberalismo. Nesse contexto, o Estado passou a assumir de forma mais intensa o papel
econômico de “administrador” das crises do capital (Mandel, 1985). Essa função pode explicar
por que o fundo público passa a ser estrutural ao capital (Behring, 2010).
Seguindo essas duas orientações teóricas, o Estado como administrador das crises do capital
(Mandel, 1985) e do papel estruturante do fundo público (Behring, 2010), este artigo analisa o
papel da Desvinculação das Receitas da União (DRU) no ajuste fiscal brasileiro e sua relação
com a dívida pública.
A dívida pública está no centro das operações econômicas do Estado na atualidade e,
consequentemente, a transferência de recursos do fundo público para a esfera financeira do
capital. Para os países da América Latina, essa transferência de recursos ilustra um processo de
“reprivatização do Estado” (Mandel, 1985), como descreveremos mais adiante, na conjuntura
dos anos 90.
Tanto para o Brasil quanto para a América Latina e quiçá o mundo, os anos 90 foram marcados
por mudanças políticas, econômicas e sociais. O neoliberalismo implementado por Reagan e
Thatcher foi um dos responsáveis por essas mudanças, aliado ao fim da experiência do socialismo
real existente (Netto, 2007). As políticas neoliberais adentraram com força no território latinoamericano, recém-saído de um longo período ditatorial em muitos países,
Para Harvey (2011), o neoliberalismo é concebido como uma “teoria das práticas políticoeconômicas”, onde o bem-estar humano é “melhor” quando se liberam as capacidades
empreendedoras individuais, no âmbito da propriedade privada, do livre mercado e do livre
comércio. E, nesse contexto, o papel do Estado é de garantir uma estrutura apropriada para
essas práticas.1 As mudanças dos anos 90 são marcadas pelo que Harvey chamou de processo
de neoliberalização, que foi uma “destruição criativa” do Estado, da divisão do trabalho, das
relações sociais, da promoção do bem-estar, dentre outros.
Esse processo de neoliberalização na América Latina iniciou-se na ditadura de Pinochet, no
Chile, mas foi objetivado pelo chamado Consenso de Washington, que balizou a criação e
implementação do Plano Real em 1994, do ajuste fiscal e da contrarreforma do Estado. Esses
processos promoveram mudanças no fundo público e nas regras estabelecidas pela Constituição
Federal de 1988 sobre o financiamento da seguridade social, da educação, do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), dentre outros.
Uma das mudanças acerca do padrão de financiamento da seguridade social foi a criação do
Fundo Social de Emergência (FSE), que desvinculou 20% dos recursos das contribuições sociais
que financiam a seguridade social. A retirada de 20% dos recursos das contribuições sociais2 à
época da criação do FSE, que se mantém até hoje na forma da DRU, revela-nos que os recursos
vinculados ao financiamento da seguridade social não estão sendo cumpridos, ou seja, o padrão
de financiamento da seguridade social3 sofreu modificações. Dessa forma, não se cumpre a
integralidade dos recursos no orçamento da seguridade social. O mecanismo da desvinculação
dos recursos vinculados é inconstitucional e contribui para a “perversa alquimia” que transfere
recursos do orçamento da seguridade social para o orçamento fiscal (Boschetti e Salvador,
2008).
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Na tentativa de historiar o mecanismo de desvinculação, é necessário apresentar a conjuntura
em que ele foi criado. No ano de 1994, sob o nome de Fundo Social de Emergência e aprovado
pela Emenda Constitucional 1/94, era tido como um mecanismo provisório até que se resolvesse
a reforma tributária, sob o governo do PSDB, marcando a entrada de Fernando Henrique
Cardoso nas eleições presidenciais. De lá pra cá, esse mecanismo foi sendo renovado, passando
por mudanças de nomenclatura, como Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), passando a se
chamar Desvinculação das Receitas da União (DRU) desde os anos 2000. Além das mudanças,
aconteceu a sua permanência mesmo nos governos do PT, que não alteram esse mecanismo,
ao contrário, reforçam-no em importância e abrangência.
Esse “mecanismo provisório” vai durar 29 anos, com a sua renovação aprovada pelo Senado
pela Emenda Constitucional 93/2016, com prazo para vigorar até 2023 e estabelecendo a DRU
em 30%, ampliando-a para estados e municípios.
Sendo assim, a DRU vem servindo de elemento justificador para compor as receitas de
superávit primário, tornando-se um dos pilares do ajuste fiscal, principalmente, a partir dos anos
2000. A DRU, ao compor as receitas do superávit primário, passou a beneficiar o capital portador
de juros mediante os serviços da dívida pública.
Logo, este artigo busca apresentar alguns dados sobre a DRU, o ajuste fiscal brasileiro e a
dívida pública brasileira. Para tanto, foi dividido em três partes temáticas: na primeira, analisamse as mudanças ocorridas no contexto da contrarreforma do Estado, tendo como centro o
ajuste fiscal estabelecido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e as garantias necessárias
para o pagamento da dívida pública.
Na segunda parte, aproximamo-nos do objeto principal do artigo, a DRU com a formação
das receitas do superávit primário e os elos que os mantêm ligados, principalmente nos anos
2000, quando esses elos ficam mais explícitos nos documentos e memorandos de política
econômica do FMI.
Na terceira parte, apresentam-se dados sobre o recurso orçamentário da DRU, do superávit
primário e do pagamento de juros e amortizações da dívida pública para ilustrar o redirecionamento
do fundo público para o capital portador de juros.
1 - O ajuste fiscal e a reprivatização do Estado
Nos anos 1990, tem início um processo de ajuste fiscal que possibilitou ao Consenso de
Washington estabelecer com os países que adotaram seu receituário uma disciplina orçamentária
e, com ela, a contenção de gastos públicos. Isso fundamentou as bases de um “Estado mínimo”
e, paradoxalmente, uma reforma tributária que ampliou a base de incidência dos tributos indiretos
(Filgueiras, 2006 p. 95).
Na verdade esse “Estado mínimo” significou para a classe trabalhadora uma “contrarreforma”
do Estado, principalmente pela perda de direitos e conquistas da classe trabalhadora, quando
houve a “flexibilização das relações de trabalho e a redução de direitos, sob a argumentação da
crise do Estado” (BEHRING, 2008, p. 248).
O ajuste fiscal torna-se o objetivo central da “reforma” do Estado, iniciada nos anos 90 no
contexto do Consenso de Washington, aprofundando-se em 1999 com o novo acordo com o

Advir • julho de 2017 • 123

ADVIR36.pmd

123

06/07/2017, 12:06

A Desvinculação das Receitas da União (DRU) e o Ajuste Fiscal Brasileiro

FMI. A contrarreforma se caracteriza, ainda, pela “perda da soberania e aumento da
vulnerabilidade externa, no desmonte do Estado por uma adaptação à dinâmica do capitalismo”
na fase atual (Behring, 2008, p. 213-214).
Para Kucinski e Branford (1987, p. 32) os programas de ajuste fiscal são uma forma de
“extorsão organizada” tendo como feitor da transferência de recursos da América Latina para os
países credores e seus bancos o FMI. Esses programas, levam, segundo os autores, à recessão
e, para tanto, “o FMI precisa apresentá-los sob uma ótica ideologicamente aceitável, começando
pela escolha das palavras ‘ajustamento’ e ‘austeridade’, ambas de conotação positiva, no lugar
de ‘recessão’, que tem carga negativa” (Kucinski e Branford, 1987, p. 36).
O Acordo Standy By, assinado em 1998, entre Brasil e FMI, foi, sem dúvida, o ajuste que
exigiu a contrapartida da economia brasileira pelo cumprimento de metas estabelecidas pelo
FMI. Essas metas passaram a ser por ele avaliadas via memorandos Técnicos de Entendimentos
(MTE) e nos memorandos de Política Econômica (MPE) que o Brasil e sua equipe econômica
enviavam ao FMI. No momento atual, tem-se a elaboração do Relatório do Cumprimento das
Metas Fiscais, sob a responsabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional.
Os memorandos deviam conter o desempenho das metas cumpridas e ter o programa de
ajuste fiscal colocado em prática, orientado pelos parâmetros estruturais do acordo de 1998,
também conhecido como receituário neoliberal. O objetivo dos programas de ajuste fiscal foi
garantir aos credores o fluxo contínuo de dinheiro pelo pagamento dos serviços da dívida para
que os processos de moratória não ocorressem. Os anos 80 foram marcados por constantes
interrupções do pagamento das dívidas, principalmente, na América Latina (Kucinski e Branford,
1987).
Para a análise do acordo estabelecido entre o Brasil e o FMI, destacou-se entre os
memorandos de avaliação do ajuste fiscal o Memorando de Política Econômica de 1.º/6/
2000, da quinta avaliação.4 Nele, alguns dos principais determinantes da contrarreforma do
Estado se encontram elencados.
No parágrafo 6.º, o FMI sinaliza que o desempenho das metas fiscais é um importante
instrumento para restabelecer a confiança dos mercados. Assim, ocorre melhora nos indicadores,
como o aumento dos fluxos de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) e o acesso ao
financiamento externo – linhas de crédito externo interbancárias.
No parágrafo 8.º do documento, o Ministério da Fazenda ressalta a importância do
cumprimento do superávit primário em 1999, de R$ 31,1 bilhões, como “uma virada no
desempenho fiscal”. E a partir desse memorando do ano 2000, o cumprimento das metas de
superávit primário passa a ser obrigatório.
Para a obtenção das metas fiscais, o superávit primário deve ser feito nas contas do Tesouro,
do sistema de previdência social e do Banco Central. As estratégias descritas no parágrafo 9.º
para lançar essas metas foram: na política de administração tributária – aumento das receitas,
principalmente das contribuições sociais5; o corte das despesas não financeiras – ficaram fora da
restrição orçamentária os gastos com educação, saúde e programas sociais prioritários; redução
das receitas primárias, com a reforma do sistema de previdência social de 1998. A “virada no
desempenho fiscal” em 1999 ocorreu com o aprofundamento da contrarreforma do Estado.
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O documento estabeleceu, ainda, as perspectivas políticas e econômicas para o ano 2000.
No parágrafo 21, conforme o Memorando de Política Econômica de 1999, a partir de então, na
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)6, ficaram expostas a proposta orçamentária e as metas
de superávit primário, previstas para o ano seguinte. Conforme o documento:
(...) o governo submeteu ao Congresso, em agosto de 1999, proposta orçamentária para
2000 prevendo superávit primário para o governo central equivalente a 2,6% do PIB,
projetado naquela ocasião em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
aprovada pelo Congresso anteriormente, em junho de 1999. Ao mesmo tempo, o governo
apresentou ao Congresso Proposta de Emenda Constitucional que reduz a vinculação
das receitas federais, medida essa que deverá facilitar enormemente a contenção dos
gastos primários previstos no orçamento. A aprovação dessa emenda pelo Congresso,
concluída somente em meados de março, era um pré-requisito para a aprovação do
orçamento de 2000, cuja sanção na forma de lei está prevista para meados de abril. (...)
Esse fato, conjugado com o contínuo crescimento das receitas tributárias e outras melhorias,
nas finanças da previdência social, tem contribuído para superávits primários substanciais
do governo federal nos dois primeiros meses de 2000 (Memorando de Política Econômica
de 1.º/6/2000, parágrafo 21).

Nesse parágrafo, para o cumprimento do superávit primário, a DRU é tida como o elemento
estruturante do superávit primário e, consequentemente, para a promoção do ajuste fiscal. No
documento, também é garantido que os pagamentos de juros e amortizações feitos pelo Brasil
serão livres da dedução de tributos e impostos.
Em suma, o ajuste fiscal e seus determinantes sobre a contrarreforma do Estado,
principalmente as políticas econômicas que objetivam garantir o pagamento do serviço da dívida,
são formas de reprivatização do Estado, de dominação da classe capitalista, para defender seus
interesses de valorização do valor pelo redirecionamento de parte dos recursos do fundo público
(Mandel, 1985).
2 - A DRU e a formação do superávit primário
No primeiro semestre de 1993, foi implementado o Programa de Estabilização Econômica,
responsável pela criação de várias medidas econômicas, a principal delas, o Fundo Social de
Emergência (FSE). Esse fundo tinha um caráter provisório e emergencial, sob a alegação de
que, enquanto não ocorressem as reformas tributárias e da previdência, essa seria a estratégia
para o equilíbrio fiscal (Borsatto, 1995).
O discurso oficial era que a crise fiscal do Estado tinha como causa o ordenamento
orçamentário previsto na Constituição Federal de 1988, o qual era tido como “muito rígido”. A
“rigidez” aqui é entendida por vinculação de tributos a despesas. As contribuições sociais que
financiam a seguridade social são vinculadas ao gasto com despesas dessas políticas, garantindo,
assim, a continuidade delas. Cabe ressaltar que os tributos se dividem em impostos, contribuições
e taxas (Salvador, 2014). Impostos como o IPI, IPRF, dentre outros, têm suas receitas
desvinculadas, compondo as despesas do orçamento fiscal, o que torna o discurso da rigidez
orçamentária uma falácia.
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O FSE passou a desvincular 20% dos recursos das contribuições sociais, como a Cofins e
o PIS/Pasep. Esses recursos se tornaram de livre aplicação para o governo. Para Afonso (et al.,
1995, p. 41), além de ser uma nova fonte de recursos para o Tesouro Nacional, a eficácia do
FSE se deu ao centralizá-los no âmbito do governo federal.
Em 1998, o governo adotou o Programa de Estabilidade Fiscal (PEF) que, dentre outras
medidas, previu o cumprimento das metas acordadas com o FMI em 1998. Esse programa
estabeleceu a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal nas três esferas e exigiu maior empenho
do governo central para as metas de superávit primário.
As estratégias do governo para garantir o cumprimento das metas de superávit primário
foram aumentar três tributos: o Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF), o Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF) e a Contribuição para a Seguridade Social (Cofins) (Rücket e
Borsatto, 1999). O aumento deste último está ligado ao processo de renovação do FSE, agora
sob o nome de Fundo de Estabilização Financeira (FEF), uma vez que, ao aumentar as alíquotas
da Cofins, aumenta-se também o montante de recursos desvinculados.
Assim, o aumento das receitas pelo aumento da tributação indireta e o corte dos gastos, com
a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), foram os elementos que, combinados,
permitiram a realização do ajuste fiscal. A renovação do FSE, agora sob o nome FEF, para
Cantanhede e Lavoratti (1997), foi um ponto crucial para tornar viável a meta de gerar o superávit
primário.
No ano de 2000, ocorreu a renovação do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) com o nome
de Desvinculação das Receitas da União (DRU). A principal diferença entre a DRU e suas duas
outras modalidades de desvinculação, como o FSE e o FEF, além da mudança de nomenclatura,
foram a retirada da aplicação de parte dos recursos para a área social, a não repartição com
estados e municípios, uma vez que deixa de ser um fundo, e a exclusividade dos recursos para a
formação do superávit primário, e consequentemente, destinação ao pagamento dos juros e das
amortizações da dívida pública, pois que a finalidade do superávit primário é essa.
A estratégia da política econômica adotada desde 1994, a partir da criação da desvinculação
de parte dos recursos das contribuições por um mecanismo provisório deveria ocorrer até que
fosse realizada uma reforma tributária. Esta não aconteceu de forma que onerasse o capital, ao
passo que o mecanismo provisório da DRU permaneceu estrutural ao ajuste fiscal. O quadro
abaixo ilustra a permanência da DRU após diversas renovações e modificações que aqui não
poderão ser pontuadas a cada renovação. Destaca-se de maneira resumida que a DRU se
diferencia FSE e do FEF porque, enquanto recurso desvinculado, torna-se mais difícil acompanhar
seu destino uma vez recolhido como tal.
Quadro 1

Fonte: Emendas constitucionais de criação e renovação do FSE/FEF/DRU. Elaboração própria.
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A constante renovação desse instrumento de desvinculação de recursos das contribuições
sociais, como a Cofins, principal fonte de financiamento da seguridade social, do PIS/Pasep,
fonte financiadora do FAT e da CIDE-Combustível, é a redução do volume de recursos disponíveis
para as despesas obrigatórias. Isso porque, com a DRU, as receitas dessas contribuições são
reduzidas em 20%. Outra consequência é o adiamento de uma reforma tributária progressiva
para aumentar as receitas do Estado, uma vez que este retira do orçamento da seguridade e do
FAT recursos para realizar as receitas de superávit primário sem ter a necessidade de criar uma
nova fonte de tributo (Scaff, 2004).
3 - Os 10 anos da DRU: análises dos recursos da DRU e sua base
de incidência no período de 2005 a 2015
No gráfico 1, apresenta-se o montante de recursos retidos pela DRU no período de 2005 a
2015, totalizando os últimos 10 anos de vigência do mecanismo, lembrando que a desvinculação
existe há 20 anos desde sua criação, em 1994. Comparando sua base de incidência na seguridade
social, no FAT e na CIDE-Combustível, o maior volume de recursos tem origem no Orçamento
da Seguridade Social. Isso se deve ao fato de que o volume de recursos gerados pela Cofins é
expressivo.
Ao longo desses 10 anos, a DRU em sua totalidade gerou ao Tesouro um volume de recursos
da ordem de R$ 749 bilhões, a preços de 2015. O volume de recursos, para livre utilização,
justifica a necessidade de manutenção e renovação, desse mecanismo.
Gráfico 1

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do governo federal e outros Demonstrativos.
Tabelas 9-A e 4-A sobre os recursos desvinculados da seguridade social (anos de 2005 a 2015); Relatório
de Gestão do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) (anos de 2005 a 2015); Relatório de Análise da
Arrecadação das Receitas Federais – Receita Federal – CIDE-Combustível (período de 2005 a 2015).
Elaboração própria.

Os recursos da DRU são formados, conforme demonstra o gráfico 1, pelos recursos
desvinculados do orçamento da seguridade social. Segundo Salvador e Boschetti (2006), essa
é a “perversa alquimia”, que transfere recursos da seguridade para o orçamento fiscal. E se torna
a peça-chave na estratégia da política fiscal para a composição do superávit primário (Salvador
2010, p. 380).
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No gráfico 2, analisou-se a relação entre a DRU e as metas de superávit primário alcançadas
no período de 2005 a 2015 (Salvador, 2007).

Valores em R$ Bilhões

Gráfico 2

Fonte: Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais – Relatório
(referentes aos anos de 2005 a 2015)

Com base nos dados demonstrados no gráfico 2, os recursos da DRU apresentaram um
movimento ascendente, exceto no ano de 2010.7 Em comparação, as metas de superávit primário
vêm apresentando redução a partir de 2009, não retornando ao patamar das metas de superávit
primário de 2005. Em 2009, o montante de recursos da DRU chegou a ser maior que a meta de
superávit primário cumprida no mesmo ano.
Contudo, o montante de recursos da DRU em relação ao superávit primário representou no
ano de 2005 cerca de 55% da meta de superávit primário entre 2006 e 2008 e 2011, ficando
entre 62% e 63% da meta de superávit primário. No ano de 2009, o valor dos recursos é
superior ao da meta, em 11%. Em 2012, a DRU representou 74% do montante de recursos do
superávit primário. Em 2013, o percentual da DRU volta a subir para 90% do montante de
recursos do superávit primário. Num período de 10 anos, a DRU pode, sim, ser considerada,
como afirma Salvador (2007, p. 83), “uma peça-chave” da política fiscal para a composição do
superávit primário.
Nos anos de 2014 e 2015, as metas de superávit primário apresentaram déficit de -R$ 24,05
bilhões e -R$ 111,20 bilhões, respectivamente. Em 2014, no anexo IV, item IV, 3, “Avaliação
do cumprimento das metas do ano anterior”, a justificativa para um resultado primário negativo
foi que, de acordo com artigo 3.º da LDO-2014, poderiam ocorrer redução da meta de superávit
primário para a realização do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no valor de até
R$ 57,7 bilhões, e dedução do valor das desonerações tributárias, que foram de R$ 104 bilhões.
De acordo com o anexo IV do relatório, o abatimento na meta de superávit primário seria de R$
161,7 bilhões.
O relatório não deixa claro se houve ou não cumprimento das metas de superávit primário,
utilizando-se da justificativa de abatimento do PAC, dos Programas de Dispêndios Globais8 e
das desonerações tributárias. Assim, o relatório encerra no anexo IV, item IV, 3 afirmando que:
“Dessa forma, fica comprovado o atendimento do artigo 2.º da Lei de Diretrizes Orçamentárias
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(LDO) do ano de 2014, utilizando o dispositivo do artigo 3.º da referida Lei, alterada pela Lei
13.053/14”. O que pode se deduzir é que, com os abatimentos, ocorreu um déficit, mas este
não é oriundo da falta de recursos.
A LDO de 2014 teve o artigo 3.º modificado pela Lei 13.053, de 24 de dezembro de 2014,
de autoria do Executivo e sancionada pelo Congresso Nacional. Ele descreve que “as metas de
resultado a que se refere o artigo 2.º poderão ser reduzidas até o montante das desonerações de
tributos e dos gastos relativos ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”.
No ano de 2015, o déficit primário, de acordo com o Relatório de Cumprimento das Metas
Fiscais do governo federal, foi de R$ 118,7 bilhões, sendo que os governos regionais atingiram
um superávit primário de R$ 7,1 bilhões. Assim, o déficit do governo federal ficou em R$ 111,2
bilhões.
O relatório de 2015 também utiliza a justificativa final do relatório do ano anterior e também
altera a LDO/2015. Com uma diferença: além do abatimento dos recursos do PAC, a redução
da meta pode ser realizada mediante a frustração da receita estimada e do pagamento de passivos
e valores devidos.9 Assim, a revisão da meta de superávit primário no ano de 2015 foi necessária
por causa da redução das receitas primárias, no valor de R$ 57,9 bilhões.
No parágrafo 11 (p. 3) do Relatório de Cumprimentos de Metas Fiscais, avaliou-se que, em
consonância com o Tribunal de Contas (TCU), foi recomendado a inadequação do
contingenciamento levado em conta pela LDO de 2015. E com base no relatório do 5.º bimestre,
só poderia ser feito um contingenciamento de R$ 12,9 bilhões.
A conclusão, ainda que parcial, sobre os relatórios de 2014 e 2015 foi de que mesmo com o
abatimento na meta de superávit primário dos montantes de recursos investidos, seja nos
Programas de Aceleração do Crescimento, nas desonerações e no Programa de Dispêndios
Globais (PDG), a DRU continuou sendo arrecadada, e nos anos de 2014 e 2015 teve um
montante de R$ 73 bilhões e R$ 69 bilhões.
Ao que tudo indica, tanto a meta de superávit primário nesses anos quanto a DRU foram
desviadas de sua finalidade. O superávit primário deve ser a poupança que se utiliza para o
pagamento dos juros da dívida, e a DRU existe fundamentalmente para a formação de recursos
do superávit primário, porém, não se obteve nenhum superávit no valor arrecadado pela DRU
em 2014 – R$ 73 bilhões.
Considerando, por exemplo, a meta de superávit primária prevista na LDO/2014, de R$
116 bilhões, levando-se em conta o abatimento do valor do investimento no PAC de R$ 57,7
bilhões, a meta deveria ser de R$ 58, 3 bilhões. Só o montante da DRU, no ano de 2014, foi de
R$ 73 bilhões. Ainda ocorreria um superávit do superávit, se assim se pode dizer, de R$ 14,7
bilhões.
Seguindo o mesmo esquema do parágrafo anterior de 2015, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
previu uma meta de superávit primário de R$ 55,3 bilhões. Descontados os recursos do PAC de
até R$ 28,7 bilhões, a meta deveria ser de R$ 26,6 bilhões. Os recursos da DRU foram de R$
69 bilhões. Nesse ano, também haveria um superávit do superávit, de R$ 42,4 bilhões, caso
fossem utilizados os recursos da DRU para a formação do superávit primário.
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Como o superávit primário no discurso oficial e pela literatura é denominado “a poupança ou
a economia para os pagamentos dos juros da dívida”, no gráfico 3, comparamos a relação entre
o superávit primário, a DRU e os juros pagos da dívida pública (não considerada aqui a natureza
de despesa com a amortização da dívida).
Gráfico 3

Fonte: Relatórios de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais – relatório anual (período de 2011 a
2015); Resumido da Execução Orçamentária do governo federal e outros Demonstrativos –Tabelas 9-A e
4-A sobre os recursos desvinculados da seguridade social (anos de 2011 a 2015); Gestão do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT) (anos de 2011 a 2015); Análise da Arrecadação das Receitas Federais – da
Receita Federal – CIDE-Combustível (período de 2011 a 2015). Para os dados dos juros da dívida pública,
foram utilizadas as informações do Portal Transparência. O gráfico é elaboração própria

No gráfico 3, o período foi dos anos de 2011 a 2015 para a análise dos recursos. Partindo
do pressuposto de que o superávit primário é a economia para o pagamento dos juros da dívida
pública e que a DRU é um elemento fundamental para a formação do superávit primário, analisouse a relação entre essas três variáveis.
Em 2011, a DRU equiparou-se a 45% do montante gasto para o pagamento de juros da
dívida pública, e o superávit primário representou 71% do montante pago em juros. No ano de
2012, a DRU correspondeu a 46% do gasto com juros da dívida pública, e o superávit, 63% do
volume de recursos pagos em juros. Em 2013, a DRU equivaleu a 47% do montante de recursos
pagos em juros da dívida, e o superávit primário, a 52%. Nos anos de 2014 e 2015, a DRU foi
de 40% e 33%, respectivamente. O superávit primário apresentou déficit nesses anos,
representando cerca de -11% e -153% nos anos de 2014 e 2015, nessa ordem.
Com isso, a DRU tem um papel importante na promoção do ajuste fiscal devido ao peso dos
seus recursos, tanto em valores quanto em percentual do superávit primário. E dentre os
mecanismos que sustentam a política de ajuste fiscal, a DRU apresenta em relação às outras
medidas uma diferença significativa: enquanto as desonerações e isenções fiscais beneficiam o
capitalista individual, do setor industrial e comercial, a DRU desempenha um papel em conjunto
com o capital portador de juros na composição do superávit primário e, consequentemente, no
pagamento de juros da dívida pública, isto é, ela beneficia diretamente o capital financeiro.
Assim, a capitalização de recursos pela DRU é mesmo uma “perversa alquimia” promovendo
uma transferência direta de recursos, principalmente da seguridade social e trabalho, para a
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formação do capital fictício da dívida pública. Portanto, o ajuste fiscal tem sido sustentado por
parte dos recursos do Fundo Público, que deveriam ser utilizados para o financiamento de
políticas sociais.
No gráfico 4, verificou-se o montante de recursos retidos pela DRU, no período de 2011 a
2015 em comparação com outras funções do orçamento fiscal e também do Orçamento da
Seguridade Social. Essas funções têm a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) como principal fonte de financiamento. A DRU retira 20% de seus recursos da
Cofins, que financiam estas e outras funções do orçamento.10
Gráfico 4

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária do governo federal e outros demonstrativos.
Tabelas 9-A e 4-A (período de 2011 a 2015). E Relatórios de Prestação do governo federal – Balanço-Geral
da União (BGU)

No ano de 2011, o montante de recursos da DRU foi maior que o da função Assistência
Social; nos anos de 2012 e 2013, a diferença da DRU foi 3% menor que o gasto com a função
Assistência Social. O maior gasto com a função Assistência Social está representado pelo ano
de 2014, quando a diferença entre o montante da DRU foi 15% menor em relação à função
Assistência Social, lembrando que esta tem sido apontada como a função que mais cresce em
volume de recursos, em decorrência das transferências monetárias diretas de benefícios, como o
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Programa Bolsa Família.
Em relação ao montante de recursos das sete funções agrupadas do orçamento fiscal,
considerando o maior pico de recursos dessas funções, no ano de 2013, o montante da DRU foi
200% maior, ou seja, daria para aplicar um volume muito maior desses recursos nessas sete
funções. Em relação à função Saúde, o montante representaria 40% dos recursos. E se fossem
divididos de maneira igualitária, os recursos da DRU representariam um suporte de R$ 7 bilhões
anualmente, em cada função analisada no gráfico.
No gráfico 5, analisa-se o efeito prático das medias de ajuste fiscal, na diminuição da dívida
pública nos anos de 2011 a 2015. Consideraram-se as variáveis dívida externa/PIB, dívida
interna/PIB, as despesas correntes do orçamento da seguridade social em relação ao PIB e o
gasto com juros da dívida, também em relação ao PIB.
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Gráfico 5

Fonte: Banco Central; Relatório de Prestação de Contas da Presidência da República e Portal
Transparência. Elaboração própria

No período analisado, a relação dívida e gasto com juros em relação ao PIB é maior que o
gasto corrente do orçamento da seguridade social, isso porque não consideramos o peso do
gasto com amortizações. A relação dívida interna/PIB corresponde a 40% do PIB em 2011. No
ano de 2015, chegou ao patamar de pouco mais de 60% do PIB. Segundo Fatorelli (2012, p.
45), “a dívida interna é também externa, pois grande parte dos títulos dessa dívida tem sido
adquirida por estrangeiros” atraídos pelas altas taxas de juros praticadas no Brasil. Ainda de
acordo com a autora, os credores da dívida interna são compostos por 55% de bancos nacionais
e internacionais; 21% são fundos de investimentos e 16% são os fundos de pensão (Fatorelli,
2012, p. 46).
Outro fator que contribuiu para o aumento da relação dívida interna/PIB foi o processo de
endividamento dos estados e a renegociação das dívidas, feita pela emissão de títulos da dívida
interna, o que beneficiou os bancos. Para Fatorelli (2012, p. 55), quando os estados não pagam
a sua dívida com a União, “esta deixa de repassar o valor correspondente ao Fundo de
Participação dos Estados (FPE). A possibilidade legal de reter o repasse do FPE significa que a
dívida do estado para com a União tem baixo risco e altíssima liquidez”. O aumento do
endividamento interno dos estados e municípios também foi responsável pela aprovação da
renovação da DRU pela PEC 31/2016 que, além do aumento do percentual de 20% para 30%,
estabeleceu a desvinculação das receitas dos estados, Distrito Federal e municípios até 2023,
para o cumprimento das metas de superávit primário dos entes subnacionais. E, ao contrário do
se pensou, não houve melhora no processo de endividamento, a dívida externa se internalizou
para favorecer a aristocracia financeira nacional e internacional.
No gráfico 6 representamos os gastos financeiros com juros e amortizações da dívida pública,
o superávit primário e a totalidade da DRU. Esses dados no período de 2011 a 2015 nos
permitem ter uma aproximação com o montante de recursos que compõem o gasto financeiro da
União.
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Gráfico 6

Esses dados fomentam mais perguntas que respostas. Por exemplo, como o governo federal
consegue gastar tantos recursos orçamentários com os juros e as amortizações da dívida pública,
deixando desfinanciadas políticas públicas decisivas para o País? E mesmo com o impacto das
receitas de superávit primário e da DRU para o pagamento de serviços da dívida, diante do
gigantesco volume de recursos que requer “honrar” o pagamento da dívida pública, não tem
diminuído o processo de endividamento, ao contrário, vem aumentando e expropriando grande
parte do fundo público.
4 - Conclusão
Ainda que a conclusão seja algo difícil de se chegar num momento de acirramento da crise do
capital e de aprofundamento da contrarreforma do Estado, a conjuntura atual exigiu que nos
debruçássemos sobre os impactos do ajuste fiscal sobre as políticas sociais.
A DRU tem um impacto sobre o financiamento das políticas sociais, pois opera uma punção
dos recursos financeiros vinculados às despesas com políticas sociais para favorecer o capital
portador de juros, quando o elemento justificador da sua necessidade passa a ser nos anos
2000 o de compor as receitas do superávit primário e, consequentemente, o pagamento dos
juros da dívida pública.
Dessa forma, a DRU contribui para a reprivatização do Estado (Mandel 1985) e a expropriação
da classe trabalhadora. Assim, o fundo público está sendo redirecionado para o pagamento de
juros e amortizações da dívida pública, uma “perversa alquimia”, caracterizada por Boschetti e
Salvador (2006).
Este artigo nos provoca no sentido de buscar o controle democrático do orçamento público,
ausente ao longo da formação social brasileira e do processo de redemocratização recente, pois
o fundo público e a garantia de integralidade do financiamento das políticas sociais são bandeiras
de luta da classe trabalhadora e por um “Estado social”.
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Notas
1 Idem, p. 12.
2

Com a última renovação da DRU, em 2016, esse percentual passou a ser de 30%.

3
Outras medidas além da desvinculação de recursos contribuem para alterar o padrão de financiamento
da seguridade social estabelecido pela Constituição Federal de 1988, como as desonerações e isenções
fiscais de tributos, que financiam a seguridade social.
4
Os textos do acordo com o FMI e as avaliações, os Memorandos Técnicos de Entendimentos
(MTE) e, em anexo, os Memorandos de Política Econômica (MPE) estão disponíveis no site do Ministério
da Fazenda em: <http://161.148.1.43/portugues/fmi/acordofmi.asp>. Acesso em 5/6/2016. Os memorandos
têm início em 1998 e na página estão registrados até 2005. No período de 1998 a 2002, o acordo permanece
inalterado, passando nesse ano por uma revisão. Em 15 de dezembro de 2003, é enviada a famosa Carta
de Intenções do Governo Lula, que mantém a mesma política econômica do governo anterior e expressa
a intenção de continuar o ajuste fiscal balizado pelo acordo com o FMI.
5
No parágrafo 12 do documento Exposição de Motivos 756/MF, do Ministro Pedro Malan ao
Presidente da República em 13/11/1998, ficaram estabelecidas as medidas de aumento das receitas. São
elas: “uma elevação da CPMF de 0,2% para 0,3%, com uma majoração temporária de 0,08% para 1999; um
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aumento da Cofins de 2% para 3%, um terço do qual será compensado do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica; uma elevação de 9 pontos percentuais na contribuição para o plano de aposentadoria do setor
público, pelos servidores que ganhem mais de R$ 1.200 mensais; aplicação dessa contribuição aos
pensionistas do setor público (à taxa de 11% para aqueles com pensões de R$ 1.200 por mês ou menos,
e de 20% para os demais); além de uma série de outras medidas com vistas, principalmente, a ampliar as
bases dos atuais impostos e contribuições, bem como eliminar distorções. Essas medidas fiscais visam
ao problema imediato do ajuste fiscal, mas o governo também lançará brevemente uma reforma fundamental
do sistema de impostos indiretos destinada a sanar as falhas estruturais do sistema (vide parágrafo 19).
O governo tem enfatizado que qualquer modificação pelo Congresso da legislação proposta que cause
impacto adverso à posição orçamentária global precisará ser compensada por medidas específicas de
receitas alternativas e/ou por novos cortes nos gastos”. (Parágrafo 12, Exposição de Motivos 756/MF,
de 13/11/1998. Disponível em: <http://161.148.1.43/portugues/fmi/acordofmi.asp>. Acesso em 6/4/2015)
6
Nesse momento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) passa a ter um papel importante, dado o
papel central do ajuste fiscal nesse contexto. É no anexo da LDO que estão as metas de superávit
primário para o exercício financeiro de cada ano.
7
Até o termino deste artigo, não obtive informações sobre a diferença de valor computado na tabela
9-A do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de 2010. Como esse relatório é oficial na prestação
de contas do Governo Federal.
8
De acordo com o Manual Técnico de Orçamento do ano de 2015/2016 do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, o Programa de Dispêndios Globais (PDG) é composto por empresas estatais federais
de bens e serviços, por exemplo, Petrobras, Eletrobras, Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), e
empresas financeiras como o Banco do Nordeste do Brasil, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o
BNDES, dentre outras.
9 “Art. 2”, § 5: A meta de resultado primário prevista no caput poderá ser reduzida nas seguintes
hipóteses:
I - frustração da receita estimada no § 4, no montante correspondente; e
II - pagamento, em 2015, até o montante de R$ 57.013.000.000,00 (cinquenta e sete bilhões e treze
milhões de reais), referente a passivos e valores devidos:
a) ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em razão do que estabelece a Lei Complementar
110/2001, limitado a R$ 10.990.000.000,00 (dez bilhões e novecentos e noventa milhões de reais); b) ao
FGTS, nos termos do que dispõe o art. 82-A da Lei 11.977/2009, limitado a R$ 9.747.000.000,00 (nove
bilhões e setecentos e quarenta e sete milhões de reais); c) ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a título de equalização de taxa de juros, de que trata a Lei 12.096/2009,
apurados até o final do primeiro trimestre de 2014, correspondente aos períodos anteriores ao segundo
trimestre de 2014, limitado a R$ 22.438.000.000,00 (vinte e dois bilhões e quatrocentos e trinta e oito
milhões de reais); d) ao Banco do Brasil, relativo aos itens “Tesouro Nacional – Equalização de Taxas –
Safra Agrícola” e “Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional”, exclusive os valores devidos
referentes ao segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015, limitado a R$ 12.329.000.000,00
(doze bilhões e trezentos e vinte e nove milhões de reais); e) à Caixa Econômica Federal, a título de
remuneração bancária de serviços prestados, limitada a R$ 1.509.000.000,00 (uns bilhão e quinhentos e
nove milhões de reais).” (Lei 13.199, de 3 de dezembro de 2015)
10

As sete funções aqui relacionadas são as funções do orçamento fiscal:

1) Direito de Cidadania; 2) Habitação; 3) Saneamento; 4) Segurança Pública; 5) Cultura; 6) Desporto e
Lazer; 7) Organização Agrária.

Recebido para avaliação em outubro de 2016.
Aprovado para publicação em abril de 2017.
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Resumo
O estudo se propõe a realizar a análise da expansão, do financiamento e da projeção das
políticas públicas de esporte e lazer no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) no período
2008-2015. O objetivo deste estudo é fazer uma análise comparativa dos dois PPA,
respectivamente 2008-2011 e 2012-2015, tendo em vista que é neste último que o governo
federal traz mudanças na estrutura e em sua gestão, diferente do modelo anterior, onde ainda se
adotava a integração entre plano, orçamento e gestão. A mudança de ordem política no PPA
justifica-se, segundo o governo federal, pois a lógica anterior se pautava excessivamente aos
limites econômicos, não se comunicando com a política pública realizada na ponta. A análise dos
dados comprova a falta de continuidade e consistência tanto na distribuição dos recursos para o
PELC como a instabilidade no padrão de seu financiamento.
Palavras-chave: Financiamento público. PPA. Política pública. PELC.
The federal Government Multiannual Plans (PPA) 2008-2015
for sport and leisure: The “sports fracture” at PELC
Abstract
The study aims to carry out the analysis of the expansion, financing and projection of public
policies for sport and recreation at the PELC (Sport and Recreation on the City Program) in
2008-2015. The aim of this study is a comparative analysis of the two PPAs periods: 2008-2011
and 2012-2015, with a view that is in the last one the Federal Government makes changes in its
structure and management, that different from the previous model which is still adopted to integration
of plan, budget and management. The change of political order in the PPA is justified, according
to the Federal Government, as the previous logic was too ruled the economic limits, not
communicating with the harsh public policy held at the tip. The data analysis proves the lack of
both continuity and consistency in the distribution of resources to the PELC, as well as instability
in the pattern of financing.
Keywords: Public financing. PPA. Public policy. PELC.
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Introdução
As políticas públicas voltadas para o esporte e o lazer só começaram a ganhar formato a
partir da Constituição de 1988. Foi no artigo 6.º que os direitos ao esporte e ao lazer aparecem
como uma conquista social e um dever do Estado. Nesse sentido, o lazer tem sido palco de
estudos e produções acadêmicas que demonstram a necessidade inequívoca de se construir
políticas públicas urgentes para a população que tem sido brindada com espaços públicos
depauperados e marginalizados.
Desde a sua criação, há pouco mais de 10 anos, o Programa Esporte e Lazer da Cidade
(PELC) tem sido objeto de disputa política como braço ideológico do Ministério do Esporte
(ME), sendo o mais importante programa voltado para o segmento do esporte recreativo e de
lazer no Brasil. Obviamente mais uma arena de disputas pelo fundo público que retrata, de forma
nítida, a força e o peso da organização do esporte no seu sentido mais conservador e excludente
no cerne da sociedade brasileira.
Ao longo da história, a dimensão do esporte de alto rendimento tem sido hegemônica
quanto ao sentido que organiza as políticas públicas de esporte em nosso país, o que fica
evidenciado pelos documentos legais que definiram diretrizes e bases do esporte nacional,
a saber: Decreto-Lei 3.199/41, Lei 6.251/75, que veio a ser regulamentada pelo Decreto
80.288/77, Lei 8.672/93, regulamentada pelo Decreto 981/93 e conhecida como “Lei Zico”, e,
por fim, a Lei 9.615/98, denominada “Lei Pelé”, regulamentada pelo Decreto 2.574/98 e
modificada por leis posteriores, as duas primeiras, durante o regime militar, as últimas, em
um contexto de ascensão do projeto neoliberal no Brasil pós-Constituição de 1988 (LIÁO
JÚNIOR, 2013, p. 96).

A Constituição de 1988, ao inserir em seu texto deveres do Estado no que concerne à
afirmação do esporte e do lazer como direitos sociais, criou as condições legais para que o
poder público viesse a ser o protagonista, por meio de programas e ações de políticas públicas
sociais que garantissem a apropriação crítica dessas práticas sociais.
O objetivo deste estudo foi analisar de forma comparativa o PPA dos períodos 2008-2011 e
2012-2015, este último, já com a sua nova configuração. O interesse se focou especificamente
no planejamento do ME apresentado para o PELC, buscando identificar como veremos mais
adiante, não apenas os determinantes econômicos, mas seu vínculo com o cenário político e
social. Com pouco mais de 10 anos, o PELC passou por diversas transformações, não apenas
em seu desenho institucional, com as mudanças internas dentro do próprio ME, mas também a
partir do novo PPA, que apresenta uma configuração diferenciada para suas ações, voltando-se
para uma programação muito mais temática do que orçamentária.
O estudo em questão situou-se no campo dos estudos das políticas públicas de esporte e
lazer e configurou-se como uma pesquisa de cunho documental que, em termos de pesquisa,
utilizou principalmente dados primários ainda sem tratamento analítico por outros pesquisadores,
consistindo-se em matéria-prima a partir da qual se desenvolveram investigação e análises próprias
(SEVERINO, 2007).
De forma a organizar o estudo, optou-se por dividi-lo em cinco itens. Primeiramente, verificouse o processo de implantação e desenvolvimento do PELC e as dificuldades encontradas para
que este se firmasse enquanto política social, enfrentando disputas políticas e orçamentárias na
definição de suas ações e até para sua própria sobrevivência.
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No segundo, de cunho comparativo, fez-se a análise do PPA 2008-2011 e as mudanças
trazidas pelo novo PPA 2012-2015 onde, de acordo com o Ministério do Planejamento, buscouse superar a estrutura de programas e ações com a criação de programas temáticos com objetivos,
metas e iniciativas.
Nos terceiro e quarto itens, para fins metodológicos, apresentou-se inicialmente a forma
como foi realizada a pesquisa e verificação do delineamento orçamentário do PELC antes e
depois da nova configuração.
No quinto item, para fins comparativos, trouxeram-se também alguns números relativos ao
esporte educacional e de rendimento, tentando compreender a complexa dinâmica que envolve
as políticas voltadas para o esporte em suas três dimensões no Brasil: esporte de participação,
de rendimento e educacional.
Por fim, nas conclusões, resgataram-se os argumentos trazidos ao longo do texto para concluir
em que medida o novo PPA se aproxima ou não de um efetivo instrumento de planejamento e
gestão para resultados sociais concretos.
O Ministério do Esporte e o “filho indesejado”: a relutância do do PELC
Efetivado em 2004, o PELC foi inserido no primeiro Governo Lula em seu Plano Plurianual
“Brasil, um País de Todos” (2004-2007). A forte expectativa, então, era de que a política
econômica e a política social fossem direcionadas à garantia e ampliação dos direitos sociais, ao
mesmo tempo em que se conteria o avanço do capital financeiro. No campo do esporte e do
lazer, almejava-se o rompimento do alinhamento estatal com os setores conservadores e privatistas,
alçando e consolidando essas manifestações culturais à condição de direitos.
Nesse sentido, a política de esporte e lazer avançou de forma bastante tímida no sentido
concreto de democratização desses direitos como uma garantia social universal e, pior, mais se
aproximou dos anseios do capital por ampliar as suas ramificações de acesso ao fundo público.
Diante disso, o Estado intervencionista, na sua condição de capitalista total ideal, mesmo
tendo à disposição parcela considerável do valor socialmente criado e um controle maior
dos elementos do processo produtivo e reprodutivo, vai perder gradualmente a efetividade
prática de sua ação. Isso porque, por um lado, ele se depara com a contraditória demanda
pela expansão de sua regulação e, por outro, com a pressão da supercapitalização fortalecida
pela queda da taxa de lucros. Para o capital, a regulação só faz sentido quando gera aumento
de lucros, intervindo como um pressuposto do capital geral (BEHRING, 2015, p. 183-184).

A criação do Ministério do Esporte, em 2003, acenou para um salto qualitativo na perspectiva
do reconhecimento do esporte e do lazer como direitos sociais, ratificados a partir de dois
programas sociais da pasta: o Programa Segundo Tempo (PST) e o PELC. Mas, a partir da
própria criação do Ministério do Esporte, um forte tensionamento já anunciava uma “vida difícil”
para o PELC, tendo em vista que este não era o “filho dileto” da pasta, mas sim o PST, que
segurava a bandeira de outra sigla partidária, não o Partido dos Trabalhadores (PT) mas sim o
Partido Comunista do Brasil (PC do B). Essa disputa interna se materializa muito bem nas
palavras do então Secretário Nacional de Esporte e Lazer, professor Lino Castellani Filho.
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O esforço feito para nascer foi apenas uma pequena amostra daquele que precisou se desenvolver
para não sucumbir diante da vontade ministerial de dar vida a apenas um projeto social que viesse
a demarcar, de forma inequívoca, a presença de uma determinada força política à frente do Ministério
do Esporte que não aquela responsável pela sua elaboração e execução. Se não isso, como explicar
que o programa, voltado exclusivamente para jovens no ambiente escolar, ganhasse prioridade
junto a um outro que abarcava todos os segmentos etários, envolvidos em ações intergeracionais,
nos próprios lugares onde construíam suas vidas? (CASTELLANI FILHO, 2007, p. 1)

O ex-secretário, à época, elucida bem a delicada situação do PELC, tendo em vista que a prioridade
do ministério era o PST quando se tratava da política na base da pirâmide esportiva, e o PELC surgia
como um “filho indesejado”, pois não tinha o “pedigree” do PC do B, e sim do PT. Inicialmente, a pasta
do Ministério do Esporte foi dada ao PC do B, mas internamente, a cargo das disputas políticas e
reconhecido histórico de acúmulo de experiências no campo do esporte e do lazer, o PT assumiu a
Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer (SNDEL), onde se viu acirrar a disputa
pelo orçamento federal do ME. Nesse cenário, a já nítida desvantagem do PELC diante do PST, havia
a já conhecida força e hegemonia do esporte de alto rendimento, que consumia quase a totalidade dos
recursos do novo ministério. Essa disputa não demarcava apenas uma disputa por recursos de que em
grande parte o PELC não dispunha pela falta de apoio por parte do ministro, mas também uma disputa
política por espaço dentro do próprio ministério. Sobre as dificuldades orçamentárias e políticas no
interior do Ministério do Esporte, asseverava sobre o PELC o secretário da SNDEL à época:
Ao longo dos últimos três anos, sobreviveu às intempéries da quase total e absoluta ausência de
recursos orçamentário-financeiros, vítima de uma asfixia ante um já minguado orçamento, também
ele fortemente contingenciado. Só não foi ferido de morte por causa do sentido inovador de seu
desenho conceitual, inspirado nas experiências administrativas de governos populares e
democráticos e na intensa interlocução estabelecida, ao longo de aproximadamente duas décadas,
entre gestores, acadêmicos, movimentos sociais e instâncias partidárias (CASTELLANI FILHO,
2007, p. 2).

Acredita-se que, em grande medida, aliado ao esforço da SNDEL, o PELC conseguiu captar as
necessidades dos movimentos sociais, principalmente nos pequenos municípios brasileiros, onde
historicamente as políticas voltadas para o esporte associado ao lazer eram inexistentes.
Delineamento da pesquisa
Com base na proposta dos PPA 2008-2011 e 2012-2015, foi definido o problema de pesquisa
para este trabalho, que consistiu em comparar, descrever e avaliar como o sistema de monitoramento
e avaliação desses dois planos se desenvolveu ao longo de oito anos. O objeto da presente pesquisa
documental foi analisar o modelo de planejamento e orçamento no Brasil voltado para o esporte recreativo
e o lazer no Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) nesses respectivos planos, buscando verificar
o processo de integração desses instrumentos a partir da comparação das metas físicas e financeiras de
suas ações. Os dados foram coletados por meio de documentos de fontes primárias e secundárias da
base de dados do Portal da Transparência do governo federal1, da Controladoria Geral da União
(CGU) e documentos oficiais publicados pelo próprio ME.
As políticas públicas sociais voltadas para o esporte e lazer no Brasil apresentam em seu cerne uma
tradição que está intimamente ligada ao contexto populista de políticas conduzidas a partir de uma
visão massificada, num contexto fortemente autoritário e contraditório. Nesse sentido, de acordo com
Boschetti e Salvador (2006), é necessário
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compreender os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção
e reprodução, determinado por múltiplas causas e inserido na perspectiva de totalidade. O
princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de vista da
totalidade concreta que, antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser compreendido
como um momento do todo (BOSCHETTI; SALVADOR, 2006, p. 2).

De acordo com Gamboa (2007), a análise da relação Estado e sociedade só pode ser
compreendida em sua totalidade a partir da “dialética, entendida como o método que nos permite
conhecer a realidade concreta no seu dinamismo e inter-relações” (GAMBOA, 2007, p. 119).
Buscou-se destacar o comportamento das metas físicas para possibilitar a visualização do
que o governo realizou, com o objetivo de avaliar a eficácia do modelo de planejamento e
orçamento. A intenção é verificar em que medida há compatibilidade e convergência entre as
metas físicas relativas às prioridades definidas pelo governo nos dois períodos do PPA.
PPA e seus desdobramentos sobre o PELC:
Caracterização orçamentária 2008-2011 e 2012-2015
No que tange às políticas sociais de esporte e lazer, é importante registrar que nessa arena de
disputas pelo fundo público no interior do PPA, tomando como referência o cenário histórico e
político que envolve tais disputas, é necessário ressaltar que dentro dele já estão estabelecidos
projetos que detêm maior prioridade na sua realização. As políticas públicas voltadas para o
esporte recreativo e o lazer, assim como os demais setores das políticas sociais, são os que mais
sofrem os impactos das políticas fiscais e econômicas implementadas pelos governos.
Na sequência, foi possível verificar, de forma mais detalhada, os direcionamentos adotados
aos recursos públicos e sua interlocução com os interesses públicos e privados ao longo de duas
gestões federais. Registra-se inicialmente o quadro avaliativo e de acompanhamento da evolução
do financiamento das políticas de esporte e lazer e o montante total de todos os programas do
ME entre 2008 e 2015.
Gráfico 1 – Total destinado pelo governo federal em âmbito nacional (por ação e por
programa). O cinza-claro representa o novo modelo de PPA (2012-2015). Valores em R$
autorizados e liquidados pelo ME, deflacionados pelo IGP-DI (abril/2016)

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria

Advir • julho de 2017 • 141

ADVIR36.pmd

141

06/07/2017, 12:06

Os Planos Plurianuais (PPA) do Governo Federal 2008-2015 para o esporte e o lazer:
a “fratura esportiva” no PELC

É possível verificar que houve ampliação do orçamento do ME para o desenvolvimento de
políticas públicas voltadas ao esporte. No caso específico do PELC, percebe-se uma evolução
bastante tímida se comparada às outras ações do ME. Verifica-se, também, não apenas a falta
de ampliação nos recursos voltados ao esporte recreativo e ao lazer, mas também se notam os
picos de financiamento diante dos grandes eventos esportivos. Ressalta-se especificamente o
ano de 2011, véspera dos Jogos Olímpicos da Inglaterra; e também o de 2015, véspera da
realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mesmo com a mudança no modelo do PPA
2012-2015, o que se nota é que a forma de conduzir os recursos do fundo público mantém-se
a mesma, ou seja, as “torneiras” dos recursos públicos são largamente abertas diante de eventos
pontuais e grandiosos, como é o caso dos megaeventos esportivos. Cai por terra o discurso do
Ministério do Planejamento, que afirma que o objetivo geral das mudanças no PPA 2012-2015
foi proporcionar um caráter mais estratégico ao plano.
Com a nova configuração do PPA a partir de 2012, pode-se ver claramente que a política
ainda não se ajustou às propostas do novo plano, pois, em grande medida, houve mudanças
abruptas na frequência e nas formas de dispor do recurso público para o PELC, como se vê
abaixo:
Gráfico 2 – Total destinado pelo governo federal em âmbito nacional para o PELC. Valores
em R$ autorizados e liquidados pelo ME, deflacionados pelo IGP-DI (abril/2016)

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria

O gráfico mostra que o financiamento do PELC sofre também com as intempéries políticas,
já que este não tem a função precípua de formar atletas de alto rendimento, mas sim de fortalecer
o esporte como forma de participação social. Sendo assim, não é possível afirmar que o
financiamento das políticas de esporte recreativo e lazer se manterá no patamar que está hoje,
tendo em vista que os programas voltados para o esporte de alto rendimento têm se mostrado
prioritários.
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Vê-se no gráfico abaixo o salto no montante total de recursos voltados para o esporte de alto
rendimento, principalmente nos dois anos anteriores aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O
que chama a atenção é o fato da descontinuidade, pois, quando se apresenta um planejamento
estratégico a longo prazo, não é possível, como no ano de 2009, gastar-se R$ 57,5 milhões, e
no ano de 2015, R$ 1,4 bilhão para o esporte de alto rendimento.
Gráfico 3 – Total destinado pelo governo federal em âmbito nacional (por ação e por
programa). Valores em R$ autorizados e liquidados pelo ME, deflacionados pelo IGP-DI
(abril/2016)

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria

Outra situação que chamou a atenção foi o caso da Ação 5450, que prevê a Implantação e
Modernização de Infraestrutura Esportiva para Esporte Recreativo e Lazer, que acompanha a
implantação de políticas públicas voltadas à construção física de equipamentos públicos, na qual
se identificou que os recursos investidos nessa ação têm se voltado muito mais para ações
pontuais e físicas de grande estatura do que propriamente a uma gestão dos espaços públicos
acessíveis à população. Isso fica bem claro quando se abordam os recursos destinados ao
esporte recreativo e ao lazer (Núcleos de Esporte e Lazer), onde o que se visualizou foi a
destinação orçamentária voltada quase que em sua totalidade para o financiamento de grandes
obras esportivas, como reforma de estádios e ginásios, destinados, na maioria das vezes, a
grandes eventos esportivos.
Outra situação que chama bastante a atenção é o fato de essa ação ser a mais proeminente
em termos de captação de recursos, desconsiderando que o PELC tem, em sua essência, a
valorização da cultura local, os pequenos eventos, os festivais esportivos populares, o incremento
e financiamento de ações locais de pequeno porte. O gráfico abaixo contribui para a compreensão
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dessa evolução no orçamento do ME. Os recursos para infraestrutura esportiva consomem a
quase totalidade dos recursos destinados ao esporte recreativo e ao lazer, como se vê abaixo:
Gráfico 4 – Total destinado pelo governo federal em âmbito nacional (para infraestrutura).
Ação 5450: Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer. Valores em R$ autorizados e
liquidados pelo ME, deflacionados pelo IGP-DI (abril/2016)

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria

A construção e reforma dos aparelhos públicos são fundamentais para possibilitar o acesso
da população às políticas públicas de esporte e lazer, mas não menos importante é o investimento
maciço em formação de agentes sociais de esporte e lazer, bem como o apoio direto aos projetos
desenvolvidos por meio das prefeituras, que necessitam de recursos para a ação direta nas suas
mais distantes localidades. Com isso, infere-se que o PELC se faça mais com projetos de
valorização da cultura local do que com a construção de estádios de futebol e centros esportivos
complexos. Nota-se na tabela seguinte que as ações desenvolvidas pelo ME vão justamente na
contramão dos pressupostos que construíram o PELC, pois o montante gasto com a infraestrutura
de esporte e lazer se apresenta bastante superior aos gastos com os núcleos que envolvem
diretamente a formação de agentes sociais e eventos culturais de pequeno porte.

Fonte: Portal da Transparência. Elaboração própria. Nota: valores em R$ (milhões) deflacionados pelo
IGP-DI (abril/2016)
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O que tem acompanhado essa preocupação é a ligação direta desses recursos com interesses
escusos de políticos e empresários, pois em grande medida o que se tem observado na arena
que constitui os megaeventos esportivos são desvios de recursos públicos para interesses do
capital privado. Nesse sentido, de acordo com Mandel (1985), o capital estatal funciona como
um esteio do capital privado, resolvendo suas “dificuldades” e proporcionando oportunidades
em grande escala para “investimentos lucrativos” desse capital em grandes obras. Há também,
de acordo com Mandel (1985, p. 341), “a pressão geral no sentido de um controle maior de
todos os elementos do processo produtivo e reprodutivo, quer diretamente exercido pelo capital
ou indiretamente pelo Estado capitalista tardio”, consequência inevitável da dupla necessidade
de evitar que as crises sociais ameacem o sistema e de proporcionar garantias econômicas ao
processo de valorização e acumulação do capitalismo tardio.
A retórica da eficiência administrativa vem justificando a minimização do Estado num cenário
de crescente pobreza, absoluta e relativa, cujo avanço da ofensiva neoliberal imprime um papel
para o Estado, mínimo para o social e máximo para o capital (NETTO, 1999). E nesse sentido,
é de suma importância lembrar que, mesmo com as mudanças organizativas internas no PPA a
partir de 2012 para um PPA tido como “menos gerencial”, ficou-se sempre atento ao resultado
final. Um PPA gerencialista e outro mais preocupado com a gestão social de nada adiantam se
ao final tivermos apenas uma peça de ficção administrativa, ou seja, muda-se o instrumento, mas
os resultados se mantêm os mesmos ou até se agravam. Por detrás do discurso da eficiência no
uso dos recursos públicos, o que se tem efetivamente visto é a submissão dos interesses públicos
diante do capital que, de acordo com Mandel (1985, p. 339), “exerce forte pressão para interferir
não somente no planejamento econômico do Estado, como também para aumentar a socialização
estatal dos custos (riscos) e perdas em um número constantemente crescente de processos
produtivos”.
No caso do PELC, a analogia se vale pela quantidade de recursos destinados à infraestrutura
esportiva, como reformas e construções de estádios em pequenos e médios municípios, mantendo
a lógica de transferência do fundo público para os interesses do capital, privatizando e terceirizando
serviços. Ainda de acordo com Mandel (1985), há uma tendência inerente ao capitalismo tardio,
a incorporação pelo Estado de um número sempre maior de setores produtivos e reprodutivos
às “condições gerais de produção” que os financiam direta e indiretamente. Ainda de acordo
com o autor, sem essa “socialização dos custos, esses setores não seriam nem mesmo remotamente
capazes de satisfazer as necessidades do processo capitalista de trabalho” (Mandel, 1985, p.
336).
Assim, de acordo com Oliveira (1998), o fundo público sofre pressões, funcionando como
um elemento fundamental para a reprodução do capital e também da força de trabalho, ou seja,
existe uma tensão desigual pela repartição do financiamento público. Ressalta-se que a “formação
da taxa de lucro passa pelo fundo público, o que o torna componente estrutural insubstituível”
(Oliveira, 1998, p. 21). Para Oliveira (1998), houve um razoável aumento dos investimentos
públicos nas políticas sociais, corroborando com o novo padrão de financiamento público que
questiona a participação do fundo público na produção de valor, no processo de reprodução do
capital.
O fundo público, que tem crescido e não diminuído, vem se configurando como um suporte
estrutural do processo de acumulação do capital, operando no circuito do valor por meio de
sua repartição (entre lucro e juro, por exemplo), da aceleração ou interferência na rotação do
capital (realização do valor) e da gestão de contratendências à operação da queda tendencial
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da taxa de lucros, tendo em vista amortecer/controlar os ciclos de crise. Contudo, esse
lugar do fundo público no circuito do valor é a expressão mais contundente da contradição
entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção (BEHRING,
2011, p. 96).

No caso da política social que arrola o PELC, pode-se considerar que os recursos do fundo
público são direcionados de forma mimetizada por ações de financiamento, na sua maioria, em
grandes obras públicas operacionalizadas pelo capital, terceirizações e prestações de serviços
pelos grandes interesses burgueses, para acessar os recursos públicos.
Conclusões
Neste estudo, foi proposto uma análise dos Planos Plurianuais entre 2008-2015 voltados
para o financiamento do esporte recreativo e do lazer, mais especificamente, o PELC. Realizaramse, ainda, para efeito de maior ampliação desta pesquisa, algumas comparações voltadas ao
esporte de alto rendimento e ao programa de esporte educacional denominado PST.
Assim, pode-se concluir inicialmente que a política voltada para o esporte recreativo e o lazer
perde uma parte bastante significativa de seus efeitos quando concentra boa parte de seus recursos
ao financiamento de grandes obras e investe pouco nos programas de base, de formação de
agentes sociais e de financiamento de obras de pequeno porte, que têm um efeito de maior
alcance nas pequenas localidades. Registra-se aqui que o PELC, nestes últimos 10 anos, passou
por profundas mudanças. O PELC de 2015 não é o mesmo PELC de 2003, ano de sua criação.
Houve uma clara mudança de direção no modo de pensar o papel desse programa, mudança
esta que acompanhou outras mudanças que tomaram de assalto o Estado no que tange aos
megaeventos esportivos no Brasil a partir de 2007, com a realização dos Jogos Pan-americanos
do Rio de Janeiro, da Copa do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas no Rio, em 2016.
Foi possível concluir também que o PELC tem seguido a lógica implementada no setor esportivo
dos grandes eventos, onde encontra suas justificativas assentadas em uma ação profundamente
superficial e mistificadora da realidade, além de pretender, retoricamente, fornecer respostas
colocadas pela questão social a partir do esporte, usando este como ferramenta de salvação e
redenção para os problemas sociais estruturais.
O PELC tentou se diferenciar naquilo que historicamente tem se visto nos programas voltados
para o esporte de massa, qual seja, o atendimento a políticas estanques e reféns da temporalidade
político-partidária. Em seu desenho conceitual, inovou e ao mesmo tempo pagou um alto preço
por sua opção ideológica, fundada na auto-organização comunitária e na autogestão, instrumentos
estes não usuais historicamente na condução das políticas públicas no Brasil.
Outra questão importante relativa ao PELC diz respeito às emendas parlamentares, pois,
constituído inicialmente pelo Consórcio Brasília2, teve sua trajetória orçamentária oriunda de
emendas de parlamentares do Distrito Federal a partir da ampliação dos convênios, do número
de entidades, dos recursos alocados por essas emendas e à consequente expansão do programa
na região. De acordo com Liáo Júnior (2013), registrou-se que a trajetória e as concepções que
nortearam a experiência do Programa Esporte e Lazer da Cidade sofreram descontinuidades a
partir dos novos vínculos que se estabeleceram entre os interesses dos parlamentares e os
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pressupostos orientadores da política, demonstrando uma clara dependência desta a interesses
de ordem político-partidária em detrimento do papel social do PELC.
Assentado na incerteza do futuro, o PELC tentou se aliar ao desafio de fazer política de
forma diferente, de olhar para as populações com respeito e humanidade, de romper com o
clientelismo e o paternalismo político tão reinantes em nossa sociedade. Seu caráter inovador
sofreu com um modo de fazer política que está intrinsecamente preso à nossa própria história de
colônia, de dependência e, por que não dizer, da velha relação de Casa Grande e Senzala que
está imiscuída na política e no modo de fazer política de nossos políticos.
Nesse sentido, o que se pode verificar foi uma descontinuidade no seu financiamento e o uso
de grande parte de seus recursos, já incorporando a lógica privatista, para construção de obras
em detrimento da formação humana. Nesse fosso de contradições, o PELC tem sobrevivido ao
tempo, às intempéries políticas e, em muitos casos, à sua manutenção à custa de emendas
parlamentares – o que é bastante temerário –, afastando-se do ideal para uma política social
desse porte e com esse perfil.
Dessa forma, tanto o PST como as políticas de Alto Rendimento são concorrentes do PELC,
mas deveriam ser ações interligadas auxiliares, recebendo um tratamento paritário e
compreendendo a importância que cada uma dessas políticas têm para toda a sociedade,
compreendendo que as fatias do fundo público vão sendo direcionadas àqueles setores
organizados social e politicamente, e até economicamente, em detrimento daquelas parcelas
pouco organizadas que não dispõem de tal força.
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Resumo
Este artigo busca compreender as reais razões da suposta crise fiscal no estado do Rio de
Janeiro para além dos discursos oficiais dos governos. Para tanto, utilizamos como fontes de
dados matérias publicadas na imprensa, peças orçamentárias e relatórios do Tribunal de Contas
do Estado (TCE). Neste artigo, analisamos os dados sobre as renúncias fiscais do estado do
Rio de Janeiro entre 2008 e 2013, que permitem levantar a hipótese de que essa política de
favorecimento do setor privado é uma das principais razões da anunciada queda de arrecadação,
associada ao aumento da dívida do estado no período.
Palavras-chave: Crise. Estado do Rio de Janeiro. Renúncia fiscal. Dívida pública.
Private appropriation of the tax expenditure in the state of Rio de Janeiro
Abstract: This article seeks to understand the real reasons of the alleged fiscal crisis in the
state of Rio de Janeiro, in addition to the official discourse of governments. For that we used as
data sources in the press materials, parts and budget reports of the State Court of Auditors
(ECA). In this article we analyze the data on tax expenditures in the state of Rio de Janeiro
between 2008 and 2013 that allow to hypothesize that the private sector favoring policy is one of
the main reasons for the announced drop in income, associated with increased debt state the
period.
Keywords: Crisis. State of Rio de Janeiro. Public debt.
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1 - Introdução
Desde o fim de 2015, agudizou-se a crise econômica no Brasil, o que se reflete no aumento
do desemprego e da inflação e nas restrições orçamentárias dos municípios, dos estados e da
União. Em alguns estados da Federação, como o Rio de Janeiro, a situação se tornou
especialmente dramática para seus servidores, com sistemáticos atrasos no pagamento de salários
e para o conjunto da população, dada a falta de pagamento de fornecedores e o repasse de
recursos no conjunto das políticas sociais, o que gerou crise na saúde, na educação e greves de
várias categorias.
Este artigo é fruto de uma pesquisa que vem sendo realizada com o objetivo de compreender
as reais razões da suposta crise fiscal, que vem sendo lançada nas costas dos trabalhadores,
para além dos discursos oficiais dos governos. Para tanto, utilizamos como fontes de dados
matérias publicadas na imprensa, peças orçamentárias e relatórios do Tribunal de Contas do
Estado (TCE). Neste artigo, uma das principais fontes de dados utilizada é o Relatório de
Auditoria Governamental, de autoria do conselheiro do TCE José Gomes Graciosa, que contém
dados fundamentais sobre as renúncias fiscais2 do estado do Rio de Janeiro e permitem levantar
a hipótese de que essa política de favorecimento do setor privado é uma das principais razões da
anunciada queda de arrecadação, associada ao aumento da dívida do estado no período.
Iniciaremos discutindo o papel do gasto tributário como forma de apropriação do fundo
público pelo capital; na segunda sessão, apresentaremos a análise dos dados no estado do Rio
de Janeiro, relacionando-os à totalidade do orçamento e à dívida pública e suas consequências
para os trabalhadores do serviço público nas propostas que vêm sendo apresentadas pelo governo
como solução para a suposta crise fiscal.
2 - O sistema tributário regressivo e o gasto tributário como meio de apropriação
de fundo público pelo capital
O sistema tributário brasileiro deveria ser, segundo a Constituição de 1988, baseado na
justiça fiscal e social. Isso significa que os princípios tributários da isonomia, universalidade,
capacidade contributiva e essencialidade deveriam ser garantidos por uma tributação direta, de
caráter pessoal e progressivo (Salvador, 2010).
A imposição da agenda neoliberal no Brasil, entretanto, não permitiu que fossem postos em
prática esses princípios. Desde o Governo Sarney, com a redução das faixas do Imposto de
Renda (IR), consolida-se no Brasil um sistema tributário regressivo, isto é, que sobrecarrega
proporcionalmente mais aqueles que possuem a menor renda. Isso porque se baseia em tributos
indiretos que, ao incidirem sobre produtos e serviços, têm seus valores repassados ao consumidor
final. Mesmo na tributação direta, como no caso do IR, a redução do número de faixas e o
congelamento das tabelas têm tornado esse imposto cada vez mais regressivo.
Para Salvador (2010), foi no Governo FHC que as medidas mais perversas de aumento de
impostos, na lógica da regressividade, foram implementadas. Para o autor, o conjunto de
modificações na legislação tributária brasileira, desde 1995, significou uma verdadeira
contrarreforma tributária. Houve um significativo aumento da carga tributária, que passou de
29% para 35% do PIB entre 1994 e 2006, obtido com o propósito de garantir os acordos com
o FMI, que impuseram elevados superávits fiscais.
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No entanto, ao contrário do que afirma o presidente da Federação das Indústrias de São
Paulo (FIESP), foram os trabalhadores, e não o capital, que pagaram o pato.3 A ampliação da
carga tributária se concentrou em tributos indiretos sobre o consumo, que representaram o total
de 55,26% da tributação total nas três esferas de governo em 2007, enquanto a tributação
sobre o patrimônio só representou irrisórios 3,36% do total. Ainda segundo dados de Salvador
(2010, p. 212), “o fundo público no Brasil é financiado pelos trabalhadores assalariados e pelas
classes de menor poder aquisitivo, que são responsáveis por 67,03% das receitas arrecadadas
pela União, estados, Distrito Federal e municípios”.
O momento atual, de subsunção total do trabalho ao capital nos termos de Arantes (2014),
associa modos de apropriação de excedente econômico propriamente capitalistas com formas
de apropriação não capitalistas ou extraeconômicas. Essa superlativização da apropriação
extraeconômica, por meio do aumento da tributação dos trabalhadores, atualiza mecanismos
pré-capitalistas de apropriação de excedente, o que O’Connor (1977) chama de “exploração
tributária”. A regressividade perversa do sistema tributário opera um aumento indireto da
exploração dos trabalhadores, que têm parte dos seus salários, trabalho necessário, apropriada
pelo Estado e repassada ao capital por meio de pagamentos de juros da dívida pública e outros
mecanismos de privatização do fundo público. O Estado neoliberal se torna, assim, algo como
um “Robin Hood às avessas” que retira dos trabalhadores para remunerar o capital.
Além do aumento de impostos regressivos, que recaem em maior proporção àqueles que
possuem menores rendas, inúmeras medidas contrarreformistas foram tomadas no Brasil para
reduzir a taxação do capital. As principais tomadas durante o governo FHC foram: a. desoneração
do lucro das empresas por meio da redução da alíquota do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) de 25% para 15%; b. dedução como despesa dos juros pagos aos sócios,
reduzindo, assim, a base de tributação; c. isenção de Imposto de Renda à distribuição de lucros
a pessoas físicas, que antes era taxado em 15%; d. eliminação da alíquota de 35% do IR, o que
reduziu sua progressividade. Também foram implementadas medidas para enfraquecer o combate
à sonegação, como a extinção de punibilidade em crimes contra a ordem tributária, que antes
poderiam ter a prisão como consequência (Salvador, 2010).
Não bastassem todas essas facilidades para as empresas, o Estado vem cada vez mais abrindo
mão dos tributos que deveriam ser pagos pelo capital por meio dos gastos tributários.4 Gastos
tributários são, segundo o governo:
gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando
atender a objetivos econômicos e sociais. (...) Têm caráter compensatório, quando o
governo não atende adequadamente a população com os serviços de sua responsabilidade,
ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado
setor ou região (BRASIL, 2012).

São consideradas desonerações que compõem os gastos tributários todas as presunções
creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções ou abatimentos e adiamentos de
obrigações de natureza tributária (Brasil, 2008).
Um exemplo dessa ampliação das isenções foram as revisões na legislação de entidades
consideradas sem fins lucrativos, implementadas durante os governos de Lula e o primeiro governo
de Dilma Rousseff. Apesar de a lei definir essas instituições como “sem fins lucrativos”, nada
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impede que elas lucrem e acumulem. O que a lei determina é que seus lucros sejam reinvestidos
em suas próprias atividades. Os lucros não podem ser distribuídos, pelo menos sob essa forma.
Mas podem ser repassados sob a forma de salários, basta que seus diretores estabeleçam
vínculos empregatícios com a instituição.
Além disso, apesar de a lei dizer que em caso de dissolução ou extinção seu patrimônio deva
ser destinado a entidades sem fins lucrativos congêneres ou entidades públicas, a condição de
“sem fins lucrativos”, beneficente, filantrópica, pode cessar a qualquer momento. É como se o
Estado subsidiasse essas empresas em um momento inicial de acumulação até que o seu lucro se
estabilize e consolide. A legislação que torna as instituições “sem fins lucrativos” não faz com que
estas deixem de ser empresas capitalistas (Cislaghi, 2015).
No nível federal, boa parte das isenções concedidas são da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), as principais
contribuições vinculadas ao Orçamento da Seguridade Social, o que impacta diretamente nos
recursos das políticas de saúde, assistência social e previdência social.
No caso da Cofins, são isentos de seu pagamento a indústria de produção, importação e
venda de medicamentos, embarcações, aeronaves, construção de estaleiros, o setor automotivo
instalado no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a agricultura e a agroindústria na produção de
alimentos da cesta básica, a indústria de água mineral, o transporte coletivo, o transporte escolar,
as termoelétricas, o desenvolvimento do trem de alta velocidade, importadores de álcool, o
comércio de biodiesel, de cadeiras de rodas e equipamentos assistivos, a construção civil, eventos
desportivos culturais e científicos, toda a atividade da FIFA no Brasil durante a Copa das
Confederações, a Copa do Mundo e seu período de preparação, todas as atividades relacionadas
às Olimpíadas, a indústria petroquímica, a impressão de jornais e periódicos, a indústria
cinematográfica e de radiofusão, a importação, produção e venda de livros, a importação de gás
natural e materiais para a pesquisa científica, todos os produtos comercializados na Zona Franca
de Manaus, além das entidades sem fins lucrativos em todas as áreas e microempresas inscritas
no sistema Simples de tributação. Além desses setores, são isentas também organizações que
atuam nas áreas dos seguintes programas: Programa Universidade para Todos (Prouni), Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (PAD), Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos da TV Digital (PATVD),
Programa Especial de Incentivo a Computadores de Uso Educacional (Prouca), Regime Especial
de Tributação para o Desenvolvimento de Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine),
Regime Especial de Tributação para a Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de
Futebol (Recopa), Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento de Infraestrutura
(REID), Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de
Fertilizantes (REIF), Regime Especial de Tributação para a Indústria Aeroespacial (Retaero).
Ainda recebem desconto no pagamento da Cofins a construção de creches e pré-escolas,
atividades relacionadas ao Programa Minha Casa, Minha Vida e a venda de eletrônicos pelo
Programa de Inclusão Digital. Difícil é saber quem paga Cofins no Brasil. Em relação à CSLL
são isentas as atividades relacionadas à Copa do Mundo, doações a entidades sem fins lucrativos
e instituição de ensino e pesquisa, a indústria promotora de inovações tecnológicas, a previdência
privada fechada, as organizações participantes do Prouni, as microempresas tributadas pelo
Simples e participantes do Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas isenções impactam também
os estados e municípios, na medida em que reduzem os recursos à disposição da União para
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transferências, sobretudo nas políticas de Assistência Social e Saúde, que passaram a ser
executadas de forma descentralizada a partir da Constituição de 1988.
Os impostos pagos pelos contribuintes aos estados são o Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e à Prestação de Serviços (ICMS), o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis ou Doação (ITCM) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automores
(IPVA). O ICMS é um imposto indireto, que representa, apesar de uma pesada política de
isenções fiscais, metade da arrecadação do estado do Rio de Janeiro5, enquanto os outros dois
são impostos diretos. 25% do que é arrecadado em ICMS e 50% do IPVA são repassados aos
municípios, tendo impacto também nos seus orçamentos (Salvador, 2015).
Uma das justificativas das inúmeras isenções de ICMS dadas às empresas é a chamada
“guerra fiscal” entre os estados. Os estados concedem benefícios e isenções generosas para a
instalação de empresas privadas em seus territórios que supostamente trarão empregos e
desenvolvimento econômico. O poder econômico das empresas e seus patrocínios a candidatos
que representem seus interesses nos processos eleitorais (Cislaghi, 2016), no entanto, reduzem
essas supostas vantagens e fazem com que a política de renúncias só beneficie o capital, esvaziando
os recursos do fundo público que deveriam ser aplicados em políticas sociais. Na próxima
sessão, examinaremos como essa política foi implementada nos últimos anos no estado do Rio
de Janeiro.
3 - A suposta crise fiscal no estado do Rio de Janeiro: o papel dos gastos tributários
O governo do estado do Rio de Janeiro foi assumido por Luiz Fernando Pezão ainda em
2014, quando era, então, vice-governador. No final desse ano, Pezão é reeleito e, assim como
o Governo Federal, vê-se, no início de 2015, a agudização do cenário de crise.
Uma das causas mais anunciadas para a crise que o estado do Rio de Janeiro vem enfrentando
é a queda da receita do estado, e essa diminuição na arrecadação provém, em parte, dos
royalties do petróleo. Os recursos advindos da exploração do petróleo foram muito grandes nos
últimos anos em virtude da alta dos preços do barril e da intensa produtividade, que gerava, além
dos royalties, ganhos do ICMS. A queda na arrecadação dos royalties no estado foi de 37%, e
de ICMS, de 9%, em 2015. 30% do PIB do estado é oriundo do setor de petróleo e gás
(Cislaghi et al., 2016). No entanto não é apenas a queda de arrecadação com o petróleo a causa
da estagnação na arrecadação do estado.
O estado do Rio de Janeiro, entre outras razões, com a justificativa da realização de grandes
eventos, como a Copa do Mundo de futebol e os Jogos Olímpicos, ampliou significativamente
nos últimos anos suas isenções fiscais.
A resolução 293 de 2010 da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), na época, sob a
direção de Joaquim Levy, que foi Ministro da Fazenda de Rousseff em 2015, garantiu isenção
do pagamento de ICMS para operações com máquinas, equipamentos, instrumentos e produtos
destinados à realização dos Jogos Olímpicos. Essa isenção se estende aos comitês organizadores,
internacionais e nacionais, olímpicos e paralímpicos, à mídia, aos fornecedores de bens e serviços
e às empresas patrocinadoras dos Jogos.
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São patrocinadores dos Jogos: empresas multinacionais de alimentação, como a Coca-Cola
e o McDonald’s; empresas multinacionais de tecnologia da informação, como a Atos, que atua
em diversas áreas, como segurança, transporte, saúde e mídia, e a Cisco; a multinacional fabricante
de pneus Bridgestone; a multinacional de produtos químicos Dow, que atua na área de petróleo
e gás, entre outras6; a multinacional General Eletric, de geração de energia; a fabricante suíça de
relógios Ômega; as multinacionais de produtos eletrônicos Panasonic e Samsung; a gigante dos
produtos de higiene pessoal, beleza e alimentação, P&G7; as instituições financeiras Visa e
Bradesco; a empresa pública Correios; as empresas de telecomunicação Embratel e Claro,
parte do grupo América Móvil; a fabricante de veículos multinacional japonesa Nissan; a Aliansce,
empresa administradora de grandes shopping centers e lojas de departamento, com participação
em seis shoppings no estado do Rio de Janeiro e outros em todo o Brasil8; a universidade
privada Estácio de Sá; a multinacional de consultoria e auditoria EY; a gigante brasileira de mídia
Rede Globo; a Sadia, marca da empresa multinacional brasileira de alimentos BRF; a marca de
cervejas Skol, fabricada pela brasileira AmBev; a LATAM, companhia aérea criada pela
associação da LAN Airlines com a TAM Airlines; a empresa de comércio de produtos esportivos
361°, que inclui lojas como Net Shoes, World Tennis, Dafiti Esportes, entre outras.9
Tabela 1 - 20 maiores empresas beneficiárias de ajuste fiscal
no estado do RJ em 2013 – em milhões

Petrobrás
CR-RJ implantes especializados
GE Celma
Thyssenkrupp
Ampla Energia
Embratel
White Martins
Cedae
CSN
Subsea 7
Casas Guanabara
Procter & Gamble
TAP manutenção e engenharia
Usina Termelétrica do Norte Fluminense
Petrobrás Distribuidora
Paragon Offshore
Cervejaria petrópolis
BRF S.A.
Estaleiro Brasfels
Cencosud Comercial

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.459,25
3.857,21
925,30
683,83
669,36
592,71
583,18
570,78
494,96
455,64
436,28
379,15
371,47
323,52
319,07
285,60
283,57
281,78
279,67
273,66

Fonte: Relatório do TCE
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A tabela 1 demonstra as 20 empresas que se beneficiaram com isenções fiscais no ano de
2013. Entre elas, estão empresas de distribuição e produção de equipamentos de petróleo, gás
natural, energia elétrica, telecomunicações, estaleiros, produtoras e distribuidoras de alimentos,
e empresas de produção e manutenção de navios e aeronaves. Entre elas, três empresas
patrocinadoras dos Jogos Olímpicos. No caso da P&G, além da legislação relativa aos Jogos,
ela é beneficiária do Decreto 41.483/2008 da Sefaz, que trata especificamente de um regime
especial de tributação para a empresa e suas subsidiárias na aquisição e importação de máquinas,
equipamentos e matérias–primas, com a justificativa de que iria fazer investimentos de R$ 50
milhões e gerar 300 empregos. Entre 2009 e 2013 a P&G deixou de recolher aos cofres públicos
o total de R$ 1.271.309.592,23, representando 25,4 vezes mais que o investimento privado
que justificou a existência da lei.
Outra empresa patrocinadora dos Jogos Olímpicos aparece no relatório do TCE, mesmo
não sendo uma das 20 mais beneficiadas pela renúncia fiscal. A Nissan, empresa multinacional
de origem japonesa, fabricante de automóveis, também possui uma lei estadual que estabelece a
ela e suas subsidiárias um regime especial de tributação, a Lei 6.078/2011. Graças a essa legislação,
a Nissan deixou de recolher, em 2012 e 2013, R$ 353.351.836,59. Sua fábrica no Rio de
Janeiro, porém, só foi inaugurada em abril de 2014. Na ocasião, alegava que iria produzir 2 mil
empregos diretos e indiretos.10 Apenas um ano depois, a empresa colocou 1.100 trabalhadores
em férias coletivas alegando redução nas vendas devida à crise econômica.11
Outra campeã de isenções fiscais, o estaleiro Brasfels, localizado em Angra dos Reis, demitiu
1.160 trabalhadores em 2015, perto de um quarto do total de empregados, e mais mil
trabalhadores no início de 2016.12 Já a CSN demitiu 770 trabalhadores na mesma época, processo
interrompido após negociação entre a siderúrgica e o sindicato, com intermediação do governo.13
Outra distorção é a extensão da renúncia fiscal a setores de produção de luxo, como relojoarias
e joalherias, garantido pelo Decreto 41.596/2008, que as inclui no regime de tributação especial.14
Entre 2008 e 2013, o estado abriu mão de arrecadar R$ 230.716.758,28 das empresas
beneficiadas por esse decreto.
Para o Relatório de Auditoria do TCE (2016), há falhas no acompanhamento e nos objetivos
das isenções concedidas. As isenções supostamente deveriam, na mesma proporção, garantir
contrapartidas sociais, o que não vem ocorrendo, mas, ao contrário, o Estado vem, por meio
delas, financiando o setor privado. Por um lado, há aumento na concessão de isenções, por
outro, ampliação da dívida pública do estado, o que, para o relatório, é a verdadeira causa da
atual crise fiscal.
A existência simultânea das duas variáveis, quais sejam, a não arrecadação de receitas em
virtude do aumento da renúncia fiscal, combinado com o aumento da dívida consolidada,
indubitavelmente, pode ser considerado fundamental para a grave crise fiscal em que se
encontra o estado do Rio de Janeiro, que afeta não somente o Executivo, mas outros
poderes (...) que possuem limites de despesas vinculados à receita corrente líquida (TCE,
2016).
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Gráfico 1 – Trajetória da dívida pública, das isenções fiscais, da receita corrente líquida
(RCL) e dos gastos brutos com pessoal no estado do RJ
Em bilhões

Fonte: Relatório do TCE (2016) e site Contas Comparadas.
Elaboração própria. Corrigido pelo IGPDI para valores de janeiro de 2016

Entre 2008 e 2013, o total de isenções relativas ao ICMS foi da ordem de R$ 138,6 bilhões.
Esses recursos deixam de entrar no orçamento do estado e também no orçamento dos municípios,
visto que 25% da arrecadação desse imposto deveria ser repassado. No gráfico 1, é possível
observar que são nas isenções15 e na dívida pública que está o maior crescimento do período,
negando o discurso de que a crise fiscal se deve ao crescimento de gastos com pessoal. Quando
excluímos a inflação, percebemos que quase não há crescimento da RCL nem de gastos com
pessoal, como insiste o discurso oficial e da grande mídia para justificar medidas de retirada de
direitos aos trabalhadores do serviço público.
4 - Considerações finais
O momento de crise em que vivemos desde o fim da década de 1960 levou o capital a uma
reestruturação da produção associada a uma disputa pelo Estado, que construiu, nas últimas
décadas, uma verdadeira “reestruturação neoliberal” (Dardot e Laval, 2016). O fundo público,
como uma fundamental contratendência à queda das taxas de lucro, é, por inúmeros mecanismos,
privatizado para servir de esteio ao setor privado. O pagamento de juros e amortizações da
dívida pública para o capital financeiro é comprovadamente uma das formas de privatização
mais fundamentais, mas há, ainda, outras que necessitam ser melhor evidenciadas.
Em meio a uma aguda crise fiscal que tem justificado uma série de medidas de retirada de
direitos dos trabalhadores e propostas de contrarreformas trabalhistas e da Previdência Social,
a União e os estados seguem pagando altos juros da dívida. Associado a isso, favorecendo o
capital por meio da privatização da gestão de serviços públicos e de bilionárias isenções fiscais
que aprofundam a regressividade do sistema tributário brasileiro e retiram recursos das políticas
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sociais, sem qualquer contrapartida que justifique, de fato, qualquer benefício para os
trabalhadores.
Ao contrário do anunciado pelo governo e pela grande mídia, os dados levantados pelo TCE
e analisados neste artigo demonstram que não são “reajustes milionários” aos servidores públicos
a causa da crise fiscal no estado do Rio de Janeiro, mas, generosas políticas de isenção ao
capital e uma crescente dívida pública, produzida em parte pelos altos juros cobrados pela
União, devedora por sua vez do grande capital financeiro. Mais do que nunca, como fica evidente,
a disputa pelo fundo público é parte da luta de classes no estado e no País.
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Notas
Este artigo foi originalmente publicado nos anais do XV Encontro de Pesquisadores em Serviço
Social e apresentado na mesa coordenada Fundo Público, Reprodução Ampliada do Capital e Política
Social, em dezembro de 2016.
1

2
“As desonerações tributárias e os incentivos fiscais englobam um conjunto de medidas legais
de financiamento público não orçamentário de políticas públicas (econômicas e sociais) que, na
prática, são renúncias tributárias do orçamento, geralmente em benefício do setor privado da
economia” (SALVADOR, 2015).

A Fiesp lançou em 2016 uma campanha, com abaixo assinado virtual, contra o aumento de
impostos e a volta da CPMF. O gigante pato de plástico da campanha acabou tornando-se símbolo da
defesa do impeachment de Roussef. Em: http://www.naovoupagaropato.com.br/.
3
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“Os gastos tributários também são chamados de “renúncia fiscal” em alusão ao fato de que,
dessa forma, o Estado desiste de parte ou de toda a aplicação do regime fiscal geral, com base em um
objetivo maior da política econômica ou social” (SALVADOR, 2015).
4

http://oglobo.globo.com/economia/rio-o-estado-com-menor-aumento-de-arrecadacao-de-icms1-19154594
5

Segundo o site da empresa, “ao longo do dia, a Dow pode ser vista em praticamente tudo o que
fazemos”, desde matérias de higiene pessoal, embalagens, colchões, até na formulação de produtos
químicos usados na agricultura. Disponível em: <http://www.dow.com/brasil/empresa/
downasuavida.htm>.
6

A P&G inclui inúmeras marcas conhecidas de produtos de alimentação (inclusive ração para
animais), higiene e beleza, como Pampers, Tide, Ariel, Always, Whisper, Pantene, Mach3, Bounty,
Dawn, Gain, Pringles, Charmin, Downy, Lenor, Iams, Crest, OralB, Duracell, Olay, Head&Shouders,
Wella, Gillette, Braun e Fusion. Disponível em: <http://www.pg.com/pt_BR/marcas_inovacao/
todas_marcas/index.shtml>.
7

8

Disponível em: <http://ri.aliansce.com.br/ptb/nosso-portfolio>.

9
São, ainda, fornecedores dos jogos as empresas AirBNB, de hotelaria; a CEG, distribuidora de
gás; a editora Globo; a empresa de cursos de língua EF; as produtoras de eventos Eventim e RGS; a
empresa de segurança ISDS; a empresa alemã de limpeza Kaarcher; a empresa brasileira de produção
de ar-condicionado e aquecedores Komeco; a locadora de veículos Localiza; a empresa de recursos
humanos Manpowergroup; as fabricantes de softwares Microsoft e Symantec; as empresa de
equipamentos e materiais esportivos Mondo e Nike; a consultora Nielsen; a Riogaleão,
administradora do aeroporto; as academias de ginástica SEG e Technogym. Disponível em: <https://
www.rio2016.com/patrocinadores>.

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2014/04/nissan-inaugura-nova-fabrica-emresende-rj.html
10

http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/07/n-de-empregados-na-industria-automotiva-e-omenor-desde-2012.html
11

http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/02/apos-demitir-1-mil-brasfels-dizque-nao-havera-mais-dispensas-em-angra.html
12

e http://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2016/02/brasfels-volta-demitir-e-dispensamais-200-funcionarios-em-angra-rj.html
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/apos-700-cortes-csn-suspende-demissoes-dizsindicato
13

Esse regime, por sua vez, foi instituído pela Lei Estadual 4.531/2005 que já concedia benefícios
fiscais por 180 meses para a indústria de peles, couro, malas, calçados, bolsas e artefatos afins.
14

15

O relatório do TCE só apresentou os dados de isenções fiscais de 2008 a 2013.

Recebido para avaliação em outubro de 2016.
Aprovado para publicação em abril de 2017.
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SOCIOLOGANDO: a fome como tabu e a luta de Josué de Castro
Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros

Prólogo
Josué de Castro, atual desde 1946
Juliana P. Casemiro, Luciana M. C. Castro

Professoras do Depto. de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da UERJ

No ano de 1946, Josué de Castro lançou “Geografia da Fome: o dilema brasileiro –
ou pão ou aço”. Esse livro é considerado um clássico da Nutrição, e passados 70 anos
de seu lançamento, continua apresentando debates fundamentais para pensar o
desenvolvimento nacional e sua relação com as raízes da fome e má nutrição. Podemos
considerá-lo, ainda, bastante atual, visto que o cenário que se apresenta hoje no Brasil
anuncia perdas e ameaças a conquistas sociais, sobretudo, àquelas relacionada ao
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
Motivado por esse cenário e pela celebração do Dia Mundial da Alimentação, em
16 de outubro, data da fundação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO), o Instituto de Nutrição da UERJ realizou em 18 de outubro de
2016 o evento “O clima está mudando e a alimentação e agricultura também:
comemoração do Dia Mundial da Alimentação na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro”. O evento foi realizado em parceria com o Fórum Brasileiro de Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN) e o Coletivo Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro.
O evento teve como objetivos: 1) celebrar o Dia Mundial da Alimentação, com a
discussão sobre Feiras Agroecológicas como estratégia de um sistema alimentar
saudável, comida como patrimônio e a construção de protagonismos em segurança
alimentar e nutricional (SAN); 2) refletir sobre a atualidade do livro Geografia da Fome
70 anos depois de seu lançamento; 3) contribuir para a agenda de debates sobre
biofortificação, a fim de fortalecer o protagonismo da sociedade civil nesse tema; 4)
apoiar a realização da plenária da sociedade civil com o tema Desafios da Segurança
Alimentar e Nutricional no Estado do Rio de Janeiro.
Celebrar o Dia Mundial da Alimentação representa momento propício à mobilização
em torno de temas que merecem ser fortalecidos nos debates da sociedade civil, na
agenda de pesquisa das universidades e na pauta dos governos. No Brasil, a semana é
fruto de intenso processo de organização popular em torno do DHAA.
O tema da biofortificação de sementes foi destacado nesse evento. A biofortificação
reúne técnicas de melhoramento de sementes, com o intuito de ampliar o conteúdo de
nutrientes específicos nos alimentos – como ferro, zinco e vitamina A. Como tantas
outras tecnologias, ela evoca o conceito de “fome oculta” para justificar modificações
genéticas em plantas sem que sejam explicitados claramente prejuízos e riscos tanto à
saúde humana e ambiental quanto ao desenvolvimento econômico e social do País.
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Projetos de biofortificação estão em curso há mais de uma década em várias partes
do mundo, concentrando-se em países da África, Ásia e América Latina. Apesar das
várias experiências em andamento, inclusive no Rio de Janeiro, tal tecnologia está longe
de gerar consensos e sua implantação tem sido marcada por restrita ou inexistente
participação da sociedade.
Percebe-se nesse tema, assim como outros que se relacionam a conflitos de interesses
na área da Alimentação e Nutrição, que existe uma grande dificuldade em acessar
informações confiáveis. Mais grave ainda é o fato de uma parcela importante da
população estar exposta aos alimentos biofortificados sem ter conhecimento sobre eles.
Num mundo em que uma quantidade imensa de informações circula, falta segurança
para permitir o posicionamento crítico e esclarecido diante de temas que afetam
diretamente nosso dia a dia.
Pensando na comunicação como elemento estratégico para promover a
democratização de informação e a construção de protagonismos, eventos dessa natureza
são importantes para colocar temas polêmicos em debate. A universidade, como um
dos locais de produção crítica do conhecimento, tem a responsabilidade de oportunizar
esse tipo de diálogo, que coloca lado a lado os saberes comuns e o saber acadêmico,
permitindo desvelar os meandros dos discursos hegemônicos. Já dizia em 1946 Josué
de Castro que a fome é uma questão política.
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SOCIOLOGANDO:
a fome como tabu e a luta de Josué de Castro
Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo
A pesquisa no pensamento social brasileiro se justifica pela importância de se conhecer as
concepções em debate sobre as possíveis soluções para os problemas sociais. A pesquisa sobre
a problemática da fome e a atuação de Josué de Castro nesse campo concluiu-se em 2009.
Trabalhando a teoria de Gramsci sobre o papel do intelectual, pesquisei a obra desse autor
entrevistando familiares e outros intelectuais, seus contemporâneos, além de realizar exaustiva
leitura de suas entrevistas, publicadas em livros, revistas e jornais. Tendo acesso a seu acervo
documental, pesquisei sua atuação política, li sua bibliografia e assisti a filmes sobre sua vida,
para a organização do seminário comemorativo de seu centenário de nascimento, em 2008.
Além do seminário, escrevi o artigo “Josué de Castro, um homem do século XX”. O texto
integra uma coletânea sobre o autor, atualmente no prelo.
Palavras-chave: Fome. Literatura. Ciência. Pensamento latino-americano.
Intelectuais. Josué de Castro.
SOCIOLOGIZING: hunger as a taboo and the sight of Josué de Castro
Abstract
The Research in “Brazilian social thinking” is justified by the importance of understanding de
concept in debate on possible solutions to social problems. The research on the problems of
hunger and the work of Josué de Castro in that field was completed in 2009. Working on
Gramsci’s theory about the role of intellectuals, I’ve researched the work of this author interviewing
relatives and other intellectual contemporaries, as well as an exhaustive reading of his interviews
published in books, magazines and newspapers. Having had access to this collection of documents,
I researched his political activity, read his literature and watched movies about his life, or organizing
a Seminar commemorating the centenary of his birth in 2008. Besides the seminar I wrote the
article “Josué de Castro a twentieth century man”. The text includes a collection of the author,
currently in press.
Keywords: Hunger. Literature. Science. Latin America thought. Intellectuals. Josué de Castro.
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Introdução
A expressão “fome”, para quem estuda o pensamento social brasileiro, imediatamente é
identificada a Josué de Castro, o intelectual nordestino que projetou cientificamente o Brasil na
comunidade científica internacional ao compor, com literatos brasileiros que fizeram a “literatura
da fome”, uma ciência voltada ao combate contra o maior flagelo que tem fustigado a humanidade
desde sua história mais remota. Enfatizo a nordestinidade de Josué Apolônio de Castro, porque
ele, como os escritores que revolucionaram a literatura brasileira tornando o fenômeno da fome
personagem principal de suas criações literárias – José Américo de Almeida (A Bagaceira),
Raquel de Queiroz (O Quinze) e Graciliano Ramos (Vidas Secas) –, nasceu no Nordeste,
região mais pobre do Brasil. Dedicando sua mais importante obra (Geografia da fome) a José
Américo de Almeida e Raquel de Queiroz, por ele classificados como “romancistas da fome”,
Josué de Castro inclui nesse seu panteão Rodolfo Teófilo, cientista e romancista (A História da
Seca do Ceará1877-1880 e A Fome) que primeiro estudou essa tragédia não como um
fenômeno natural, mas como consequência da má ação política dos governantes, já no século
XIX. Associado a Rodolfo Teófilo, nessa dedicatória também se encontra Euclides da Cunha
(Os Sertões), considerado o autor da obra fundamental consagradora do sertanejo como o
cerne da nação. A esses dois autores, Castro dá a classificação de “sociólogos da fome no
Brasil”.
A região mais pobre do País é também caracterizada pelos mais baixos índices pluviométricos
de todo o território nacional, possuindo, em sua divisão geográfica, o sertão, assolado
periodicamente por secas, quando se verificam drásticos deslocamentos de gente que foge da
fome que mata muitas pessoas. Nesses períodos de total ausência de chuvas, seres humanos e
animais são submetidos a dietas alimentares cada vez mais miseráveis, conforme a extensão do
período do flagelo. A mais longa e violenta hecatombe das secas do Nordeste foi a de 18771880, analisada e perpetuada pelas descrições, combate científico a seus efeitos e produção
literária de Rodolfo Teófilo. Fenômeno natural registrado no Brasil desde o período colonial, a
seca é apontada, ao longo da história, como responsável pela miséria do povo sertanejo e pelos
baixos resultados econômicos do Nordeste. Seu efeito mais danoso, em todas as épocas da
história, tem sido a fome, desencadeadora, em sua esteira de desespero, de epidemias como
varíola e todas as doenças decorrentes da desnutrição mais extrema. O forte deslocamento de
grupos humanos desabalados pelos caminhos, atravessando as caatingas, em busca de povoados
e de cidades onde possam pedir esmolas, determina o fator migratório que incha as cidades
nordestinas do agreste, da Zona da Mata e do litoral, outras denominações geográficas do
constructo classificatório das sub-regiões do Nordeste.A maior capital dessa região, a cidade
de Recife, por seu nível de urbanização e possibilidades de emprego, atraiu durante décadas
levas de retirantes que ocuparam as periferias, os morros e os mangues às margens dos rios
Beberibe e Capibaribe, constituindo o lócus das populações mais pobres, que baseiam sua
alimentação no caranguejo, crustáceo que vive na lama dos manguezais. O sertão, parte mais à
oeste da região nordestina, caracteriza-se, também, pela existência de fauna e flora (plantas
xerófilas, caatinga) perfeitamente adaptadas às inclemências climáticas, com escassas baías fluviais,
constituídas, em grande parte, como afluentes de rios periódicos. Seu mais importante recurso
fluvial é representado pela Bacia do São Francisco que, nascendo em Minas Gerais, estado do
Sudeste brasileiro, banha o Nordeste, beneficiando os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
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Paradoxalmente, desrespeitando essas características ambientais que dificultam a produção
agrícola, a economia do Nordeste, desde a empresa colonial, destinou as terras férteis, como a
Zona da Mata e o litoral, à produção de cana-de-açúcar para a exportação açucareira destinada
à metrópole portuguesa. Logo, as terras férteis do Nordeste foram exploradas para a produção
de mercadorias destinadas ao comércio internacional, enquanto as terras mais fragilizadas pela
composição climática e ambiental desfavorável foram destinadas à produção de alimentos para
a população. A agricultura, voltada à produção de alimentos, foi secundarizada em relação à
pecuária, intensamente utilizada na alimentação sertaneja, e ao espaço da monocultura da cana.O
boi foi usado não só como alimento, mas como animal de tração nos engenhos e, pelo tratamento
artesanal das peles, também na indústria de exportação, quando o açúcar era levado aos navios
em grandes sacos de couro. Na sucessão de produtos para exportação, o cacau também ocupou
grandes extensões de terras agriculturáveis, em detrimento da produção de alimentos para o
povo nordestino. Nos séculos XVII e XVIII, o sertão desenvolveu a indústria de carne de
charque, mas foi obrigado a exportar o gado vivo, mais barato, para as zonas de produção de
mercadoria, proibido de aumentar seu preço para não onerar os produtos exportados. Essa
restrição à venda de charque nos engenhos, o aviltamento dos preços dos alimentos produzidos
no sertão, o alto custo de produtos como querosene, armas e ferramentas para agricultura,
importados nas praças comerciais, mais o efeito arrasador das secas periódicas, foram os fatores
responsáveis pela imutável situação de privação daquela região, no período colonial. Rodolfo
Teófilo, na seca de 1877-1880 no Nordeste, denunciou que a mortandade de sertanejos (metade
da população) aconteceu porque não houve por parte dos governos central e das províncias
qualquer preocupação em coibir a ganância dos comerciantes que levaram os preços da farinha,
da carne e de todos os gêneros de primeira necessidade a patamares tão elevados, que só os
ricos podiam comer. Até os alimentos enviados em socorro dos flagelados foram apropriados
pelos comerciantes e chefes locais, tornando-se mercadoria proibida para os famintos retirantes.
Discussão
No século XX, intelectuais de diferentes profissões, como médicos, advogados, artistas,
engenheiros, jornalistas, escritores e militares, numa tomada de consciência sobre o papel do
intelectual no mundo que se modernizava aceleradamente, se reúnem em academias, clubes
literários, partidos políticos e movimentos editoriais para propor soluções para os problemas da
sociedade brasileira. Para esses pensadores, defensores de uma grande transformação ou mesmo
uma revolução, os problemas mais urgentes do Brasil eram o analfabetismo, o latifúndio e as
formas políticas arcaicas da República Velha. Urgia acelerar a colocação do País entre as “nações
civilizadas”. Vejo esse século como um tempo de decisões extremas na construção e defesa de
utopias, de um lado, ou de adesão ao pragmatismo da naturalização das desigualdades, de
outro, com a erradicação, na linguagem intelectual e no senso comum, dos conceitos de justiça
e injustiça social. Entre essas correntes de intelectuais, no primeiro espectro, destaco Josué de
Castro, nascido em Recife- PE, em 5 de setembro de 1908, numa família de classe média,
sendo a mãe professora e o pai pequeno comerciante de origem sertaneja. Dando os primeiros
passos muito perto da lama dos mangues do Recife na infância e adolescência, divisou desde a
primeira compreensão do mundo os espaços sociais que separam todos os homens em campos
geográficos, marcados uns pela pujança da vida, do poder e dos direitos, e outros reservados
aos classificados pela linguagem da caridade, como os deserdados da sorte, pastos da morte
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desde o nascimento. Referindo-se a esse tempo, Josué de Castro afirmará que teve na visão
daquele choque de mundos,na convivência com aqueles homens-caranguejos seus amigos de
infância, sua primeira universidade.
Aquela vivência com a miséria mostrou-lhe a fome, transmitindo-lhe a dor do mundo que o
açoitou durante toda a vida, transformando-o num andarilho que bateu em todas as portas do
poder do conhecimento e da política, movido pela utopia de que era possível, construindo-se
redes de pensadores e ativistas engajados na solução dos mais graves problemas da humanidade,
promover a justiça social. Para ele, a fome e a miséria em todas as suas representações seriam
eliminadas pela ciência voltada à solução tecnológica desses problemas, a reestruturação do
homem em todas as instâncias, fazendo nascer um mundo sem os estigmas das diferentes faces
da dominação. Sua militância intelectual se inicia na vida estudantil da Faculdade de Medicina da
Bahia, quando publicou os primeiros trabalhos em jornais do Recife e de Salvador, transferindose para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde conclui os estudos em 1929.
Completada a formação médica, impregnado do pensamento da época em dois grandes centros
brasileiros de debates, em 1929, antes dos 21 anos de idade, Josué de Castro embarca para o
México, de onde se desloca para os Estados Unidos, cumprindo estágio de quatro meses na
Universidade de Columbia e no Medical Center de Nova York.Em busca de conhecimento e
experiência profissional, prossegue a caminhada que o levara de Pernambuco para a Bahia com
apenas 15 anos, e ao Rio de Janeiro com 18, e que o levaria até onde estivesse o homem em
sofrimento, material a ser pesquisado, a locais de aprendizado e, em diferentes frentes, à
divulgação e aplicação da ciência para a salvação do homem.
Voltando ao Recife, aí se instala como médico, fazendo pesquisas sobre doenças da nutrição.
Procurava, desde então, aprimorar os conhecimentos, estudando as condições de vida das
populações das baixas camadas sociais, fazendo, recém-formado, um inquérito sobre as
condições de vida da classe operária do Recife. Ingressando no universo da pesquisa, sente
necessidade de ser educador, de transmitir conhecimento, e no ano de 1932, defende tese de
livre-docente de Fisiologia da Faculdade de Medicina do Recife, intitulada O problema fisiológico
da alimentação no Brasil, tornando-se professor dessa faculdade. O jovem de 29 anos iniciava
o amadurecimento intelectual com a descoberta do papel da alimentação na sociedade, quando
o inquérito lhe mostrou os múltiplos efeitos da nutrição insuficiente na atuação dos operários
que, não padecendo de uma doença específica, não conseguiam, contudo, trabalhar. Era mais
uma vez a fome a ele se apresentando: na infância e na adolescência, na experiência vivenciada
nos mangues e nos mocambos, na juventude, a partir da análise da baixa produtividade dos
trabalhadores. O método científico de análise do fenômeno mostrava-lhe os efeitos insidiosos
daquele amarelão,da pobreza e da falta de comida das crianças de sua infância sobre a
capacidade produtiva dos adultos que constituíam a força de trabalho na cidade do Recife.
Aprofundando essa reflexão, escreve:
No fim de algum tempo, compreendi o que se passava com os enfermos. Disse aos patrões:
sei o que meus clientes têm. Mas não posso curá-los porque sou médico e não diretor
daqui. A doença desta gente é fome. Pediram que eu me demitisse. Saí... Compreendi,
então, que o problema era social. Não era só do Mocambo, não era só do Recife, nem só do
Brasil, nem só do continente. Era um problema mundial, um drama universal. (Castro, 1946)

Para aplicar suas teorias, é nomeado chefe da Clínica das Doenças do Aparelho Digestivo e
da Nutrição da Brigada Militar do Estado de Pernambuco, em 1933, indo no mesmo ano ministrar
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curso de especialização em Nutrição na Argentina, no Instituto de Nutrição. Permanece no
Recife até inícios de 1935, quando se transfere para o Rio de Janeiro, montando consultório e se
engajando no movimento de organização da Universidade do Distrito Federal. Indicado por
Roquette-Pinto, ocupa a cadeira de Antropologia Física, com Heloísa Alberto Torres e Júlia
Pourchet. Com o fim dessa Universidade, em 1938, reside na Europa, estagiando no Instituto
Bioquímico de Roma, dando cursos nas Universidades de Nápoles, Roma e Gênova, publicando
o livro Alimentazione e acclimatazione umana nei tropici. Na França, fez curso de
especialização em Antropologia no Museu do Homem. Em todo esse período, quando estava
no Rio de Janeiro, manteve o consultório com grande clientela, especializado em doenças da
alimentação.
Englobando perspectivas educacionais dos Estados Unidos, da América Latina e da
Europa, expande suas análises da realidade pesquisada com a abordagem antropológica,
médica, sociológica, geográfica, econômica e política, para concluir que os estudos médicosociais mais modernos vêm demonstrar que nenhum fator mesológico tem maior influência
sobre o equilíbrio vital e a manutenção dos níveis de vida que o fator alimentação.(Castro,
2007:29)

Amadurecida a ideia da importância da alimentação para o desenvolvimento do País, em
1935, o combativo intelectual apresenta na Assembleia Nacional o projeto de criação do Instituto
Nacional de Nutrição.Constatando já haver bastante difundida uma consciência da relação entre
salário e alimentação, Josué de Castro se encontra à frente da defesa de criação de um salário
mínimo que satisfaça às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, considerando-se
alimentação, moradia, educação dos filhos e lazer. Em 1937, publica A Alimentação à luz da
geografia humana e, em 1938, participa da Conferência de Bogotá, sobre os problemas de
alimentação, onde se propõe a criação, em cada país, de uma Comissão de Nutrição, sob o
controle dos órgãos de Saúde Pública. A partir de 1939, integra o corpo docente da Universidade
do Brasil, tornando-se catedrático de Geografia Humana por concurso público da Faculdade
Nacional de Filosofia daquela universidade (1947) com defesa da Tese “A cidade do Recife,
ensaio de geografia urbana”. Entre a formatura em Medicina e o final da 2.ª Guerra, publicara
vários livros e artigos sobre o tema alimentação, como O problema da alimentação no Brasil;
Documentário do Nordeste; Fisiologia dos tabus; Alimentação e raça; A alimentação
brasileira à luz da geografia humana. Estava pronto para o grande passo no mundo, que foi
a publicação do livro Geografia da fome (1946), em cujo prefácio, escreve:
“Fome – eis um problema tão velho quanto a própria vida. Para os homens, tão velho
quanto a humanidade.”
(3) O livro foi recebido no meio intelectual como uma grande descoberta. A reação foi de
euforia, tendo a Academia Brasileira de Letras concedido ao autor o Prêmio José Veríssimo. A
recepção da crítica literária e científica projetou celeremente a obra, traduzida em 24 idiomas.
Suas teorias ocupavam os debates universitários e a imprensa em diferentes países do mundo,
para onde Josué de Castro era convidado, a fim de explicar a metodologia criada para um novo
fazer geográfico, superando as formas tradicionais da geografia. Utilizando o método geográfico,
explica: “Não o método descritivo da antiga geografia, mas o método interpretativo da
moderna ciência geográfica”. No mesmo prefácio, o autor faz notar que a fome tornara-se
um tema tão delicado e perigoso que se constituía num dos tabus da civilização ocidental, o que
explicava a diminuta bibliografia existente sobre o tema, acrescentando:
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Trata-se de um silêncio premeditado pela própria alma da cultura: foram os interesses e os
preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização
ocidental que tornaram a fome um tema proibido ou, pelo menos, pouco aconselhável de
ser abordado publicamente. (Castro, 1946)

Em Geografia da fome, o cientista cunhou a expressão subdesenvolvimento, na frase: “Ao
retratarmos a fome no Brasil, estamos evidenciando o seu subdesenvolvimento econômico
porque fome e subdesenvolvimento são a mesma coisa” (Ibid). Para a socióloga Anna Maria
de Castro (1977:32), o intelectual e ativista demonstrou com esse importante trabalho que era
possível construir uma ciência que teria por objeto de estudo problemas específicos de países
pobres e fosse capaz de explicar a situação desses países sem recorrer ao mito da inferioridade
racial, do fatalismo, do determinismo geográfico ou até do acaso. Outro grande mérito de
Geografia da fome foi a classificação da fome entre “endêmica” e “epidêmica”, dando conta de
uma fome escondida em áreas de riqueza, cuja letalidade é disfarçada por ser uma endemia,
doença crônica, só percebida indiretamente pela presença de outras, como bócio, tuberculose,
beribéri, etc., doenças de desnutrição, enfim. A fome epidêmica é própria de grandes hecatombes,
como as secas do Nordeste brasileiro, momento de supressão violenta de alimentos,
caracterizando um quadro físico e social no qual todos os níveis de vida e laços de sociabilidade
entram em falência, determinando a ação nefasta da morte e de todas as epidemias que
acompanham a fome e a desarticulação sociocultural do grupo humano vitimado pela catástrofe
da natureza.
Refletindo sobre causas políticas e econômicas que têm desencadeado a fome no mundo,
Josué de Castro projeta suas análises de índice de subnutrição dos povos através da história
publicando, em 1951, Geopolítica da fome. Nessa obra, faz constatações acerca do papel da
guerra no desaparecimento de vastos estoques populacionais, não só pelo morticínio perpetrado
pelas armas, mas também pela fome desencadeada durante e após os conflitos, causadores dos
desequilíbrios na produção de alimentos. Como exemplo dos efeitos das guerras na produção
da fome no mundo, ele apresenta a invasão do Egito pelos romanos, para se apossarem do trigo
e outros alimentos produzidos com fartura às margens do rio Nilo. O Império Romano considerava
natural e seu direito legítimo a posse das regiões produtoras dos alimentos necessários à sua
própria população. As mortes por inanição nos campos de concentração da Alemanha nazista
são também analisadas pelo autor, atestando a fome como uma arma de destruição das mais
poderosas. Sua entrega à causa da luta pela sua erradicação, galvanizando toda sua energia, vai
transformando aquele nordestino num cidadão do mundo. Ele procurava atuar em diferentes
ramos do saber em prol de uma ação reestruturadora do mundo, contribuindo em diferentes
frentes (como médico, geógrafo, nutricionista, sociólogo, ambientalista, escritor, pacifista, aprendiz
de cineasta, antropólogo, político, editor, romancista, professor e pesquisador) para o
soerguimento do homem aviltado pela injustiça de todas as formas de exploração. Integrando o
homem como parte da natureza, Josué de Castro rompe com os paradigmas tradicionais da
ecologia, dando relevância aos aspectos da degradação imposta aos humanos e ao meio ambiente
pelas estratégias predatórias da exploração econômica dos países submetidos pelo sistema
colonial. Denunciando o desenvolvimento econômico feito em detrimento do homem, Castro
não vê possibilidade de melhoria das condições de vida das populações submetidas ao processo
de exploração das grandes empresas dos países ricos nem, como no caso do Brasil, como as
políticas governamentais voltadas ao crescimento econômico poderiam se compatibilizar para a
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resolução dos problemas que afligem as camadas mais miseráveis da sociedade, marcadas por
altos índices de doenças pela fome endêmica e epidêmica.
Essas teses sobre o desenvolvimento estão defendidas no artigo O dilema brasileiro: pão ou
aço, publicado na Revista Brasiliense, jan/fev/1962, uma visão crítica das propostas
desenvolvimentistas do governo Juscelino Kubitschek, e, também, na polêmica que manteve
com Celso Furtado a respeito das políticas propostas pelo economista para o desenvolvimento
do sertão nordestino. Combatendo a estratégia de Furtado de erradicar do campo grandes
contingentes de sertanejos e utilizá-los no processo de industrialização e urbanização, Josué de
Castro demonstra profunda erudição ao analisar as condições ambientais, o tipo de solo da
região e a cultura sertaneja para defender a fixação do homem na terra, a reforma agrária e a
campanha educacional para suprimir o analfabetismo e preparar o agricultor com inovação
tecnológica para multiplicar aceleradamente a produção de alimentos. Propõe, ainda, a criação
de infraestrutura financiada pelo governo para garantir, sem prejuízo dos agricultores, o escoamento
do produto para comercialização. Eliminando-se a fome, o latifúndio e o analfabetismo, a
sociedade já estaria em franco desenvolvimento, com participação de novos agentes produtivos
na construção da riqueza nacional, eliminando os lugares reservados às baixas camadas, antros
de toda iniquidade da injustiça social. Pensando cada vez mais ousadamente, Josué de Castro se
expõe nas lutas pela reforma agrária, pela defesa da paz e da liberdade para todos os povos,
segundo ele, portadores de fome de comida, de dignidade e de justiça, principalmente em acordo
com o mote de sua vida: ALIMENTAÇÃO COMO DIREITO UNIVERSAL DE TODOS OS
HOMENS. Essa afirmação torna-se, porém, a mais perigosa do ponto de vista das elites
econômicas, na medida em que ataca a mercadorização dos alimentos, isto é, combate o lucro
alcançado com as medidas especulativas com os preços dos alimentos, fator determinante da
sobrevivência humana. Na concepção capitalista de mundo, qualquer mercadoria é usada como
geradora de lucro multiplicador de riqueza para quem detém sua propriedade. Considerando,
como afirma Castro, que a maior pressão exercida sobre todos os homens é a fome, pelas leis
do mercado, sendo a mercadoria de maior procura, não pode, em nenhuma circunstância, ser
posta fora da lei da oferta e da procura.
Conclusões e discussão
Reconhecido internacionalmente, Josué de Castro ocupou os postos mais destacados nas
instituições voltadas ao combate à fome, como a FAO, de cujo Conselho da Organização para
a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas, foi eleito duas vezes (1952-1955). Presidiu a
Campanha de Defesa Contra a Fome organizada pelas Nações Unidas, quando apresentou
como o primeiro direito do homem o de não passar fome. Fez parte da equipe que criou a
Associação Internacional de Luta Contra a Fome, dirigindo até seus últimos dias, em 24 de
setembro de 1973, a Associação Internacional das Condições de Vida e Saúde. No Brasil,
esteve à frente de várias instituições, atuou como deputado federal pelo Partido Trabalhista
Brasileiro pautando seu mandato pela luta pela reforma agrária. Era embaixador do Brasil em
Genebra junto a órgãos da ONU quando o golpe de 1964 cassou seus direitos políticos.
Dotado de forte tendência propositiva em sua militância, Josué de Castro elaborou o Programa
de 10 pontos para vencer a fome.
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1. Combate ao latifúndio.
2. Combate à monocultura em largas extensões, sem as correspondentes zonas de
abastecimento dos grupos humanos nela empregados.
3. Aproveitamento nacional de todas as terras cultiváveis circunvizinhas dos grandes
centros urbanos para a agricultura de sustentação, principalmente, de substâncias
perecíveis, como frutas, legumes e verduras, que não resistem a longos transportes sem
os recursos técnicos da refrigeração.
4. Intensificação do cultivo de alimentos sob a forma de policultura nas pequenas
propriedades.
5. Mecanização intensiva da lavoura, da qual dependem os destinos produtivos de toda
nossa economia agrícola.
6. Financiamento bancário adequado e suficiente da agricultura, assim como garantia
da produção pela fixação de bom preço mínimo.
7. Progressiva diminuição até a absoluta isenção de impostos da terra destinada
inteiramente ao cultivo de produtos de sustentação.
8. Amparo e fomento ao cooperativismo, que poderá servir de alavanca impulsionadora
à nossa incipiente agricultura de produtos alimentares.
9. Intensificação de estudos técnicos de Bromatologia e Nutrologia, no sentido de que
se obtenha um conhecimento mais amplo do valor real dos recursos alimentares.
10. Planejamento de uma campanha de âmbito nacional para a formação de bons
hábitos alimentares, a qual envolva não só o conhecimento dos princípios históricos de
higiene como o amor à terra, rudimentos de economia agrícola e doméstica e
fundamentos da luta técnica contra a erosão.
Os dois últimos governos do Brasil, entretanto, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luis
Inácio Lula da Silva (PT), planejaram suas ações em diretrizes opostas às teses de Josué de
Castro, no que diz respeito à produção de alimentos. Desde a política desenvolvimentista
industrializadora do governo Juscelino (1956-1961) com seu Plano de Metas e seu planejador,
o economista Celso Furtado, a situação do pequeno produtor agrícola só tem se degradado. A
primeira consequência da erradicação de 70% da população do campo foi o inchaço urbano,
produzindo megalópoles com vastas zonas de miséria, aqueles espaços de fome tão denunciados
por Josué de Castro. O vazio de pequenos produtores de alimentos açoitados para as cidades
foi preenchido pela progressiva expansão dos latifúndios. Se os governos da ditadura financiaram
o incremento do latifúndio para a produção do álcool, os chamados governos democratas se
voltaram ao agronegócio. Ambas as opções de planejamento agrícola, voltadas à constituição
de latifúndios subsidiados pelo governo, dão-se em detrimento da agricultura de alimentos, ainda
uma produção dominantemente familiar. Agravando o problema da alimentação e da qualidade
dos alimentos, temos hoje a produção agrícola entregue às grandes empresas internacionais de
transgênicos, como a Monsanto, sem qualquer respeito às medidas de proteção aos alimentos.
Altos investimentos públicos em indústrias de fertilizantes, sem o rigor de controle dos efeitos
desses agentes sobre a saúde das populações, apontam para a interpretação de que esses
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governos comungam o ideário do neoliberalismo de que tudo é mercadoria, anulando-se em
todas as instâncias as propostas de Josué de Castro.
Comentário da editora Adélia:
Luitgarde Oliveira-Cavalcanti, em A fome como tabu e a luta de Josué de Castro, traz à luz
a atuação do intelectual comprometido com seu tempo e sua gente, para quem a persistência da
fome e do subdesenvolvimento tornou-se seu principal alvo de combate. Nascido em Recife,
Pernambuco, em 5 de setembro de 1908, Josué angariou projeção científica internacional ao
inaugurar a chamada literatura da fome, que derivou vários livros, com destaque ímpar para
Geografia da fome (1946), que recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio José
Veríssimo, tendo sido traduzido em 24 idiomas. Em sua obra de uma vida, Josué de Castro
denunciava o tabu da fome na civilização ocidental, o que explicava a diminuta bibliografia acerca
de questão tão presente quanto alarmante. Sabia ser um tema perigoso, sobretudo ao se propor
explicá-lo sem recorrer ao mito da inferioridade racial, do fanatismo, do determinismo geográfico
ou até do acaso, mas como sinônimo de subdesenvolvimento. Nesse quadro, a fome endêmica
e epidêmica persistia e crescia. A primeira, uma fome escondida, existente em áreas de riqueza,
cuja letalidade se disfarçava em doença crônica. A segunda, própria das tragédias “naturais”,
como as secas do Nordeste brasileiro, provocada pela supressão violenta de alimentos,
desarticulação sociocultural do grupo humano vitimado e pela ação nefasta da morte e de todas
as epidemias que acompanham a fome. Josué de Castro relacionou a fome ao tipo de produção
marcado pelo latifúndio e pela monocultura, sem as correspondentes zonas de abastecimento
dos grupos humanos nela empregados e sem o aproveitamento das terras cultiváveis vizinhas
dos grandes centros urbanos para a agricultura de sustentação. Para a autora, o não enfrentamento
dos desafios enumerados pelo clássico Josué de Castro ainda responde pela Fome, que insiste
em matar crianças, mulheres e homens em pleno século XXI.
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Resumo
Considerando a ampla influência dos valores do individualismo inglês e da sua extensão norteamericana no mundo, o artigo trata da sua relação com o uso moral do significado etimológico
da palavra democracia e com o caráter deontológico próprio do utilitarismo para problematizálo e indicá-lo como a principal raiz do liberalismo. Com reflexões sobre o possível ideal a que se
refere a palavra democracia, destaca como o liberalismo pode se apropriar dessa palavra em
favor do seu caráter plutocrático, propondo um roteiro mínimo sobre a sua história no Brasil a
partir da fundação do Partido Democrático, em São Paulo, em 1926. Indica a Revolução de
1930 como a raiz dos principais obstáculos ao liberalismo no País e marca, a partir da primeira
eleição de Fernando Henrique Cardoso, a vitória incruenta da Revolução de 1932 para lançar
as bases do programa liberal que, depois da interrupção com os governos de Lula e de Dilma
Rousseff, volta hoje a ser posto em prática no Brasil com a recuperação do comando do País
em favor do concerto de oligarquias que entregam o seu povo e os seus recursos naturais a
plutocracias nacionais e internacionais.
Palavras-chave: Individualismo. Liberalismo. Plutocracia. Oligarquias.
Individualism and present-day Brazil
Abstract
Considering the broad influence of the values of English and its North American extension’s
individualism in the world, this article discusses its relation with the moral use of the etymological
meaning of the word “democracy” and with the deontological character proper to utilitarianism,
in order to problematize it and point it out as the main root of liberalism. With reflections about a
possible ideal to which the word “democracy” refers, this work highlights how capitalism can
appropriate itself of that word in favor of its plutocratic character and offers a minimal road map
of its history in Brazil, starting in 1926 with the foundation of the Democratic Party in São Paulo
State. This text indicates that the 1930 Revolution was the root of the main obstacles to liberalism
in the country and signals, beginning with the first election of Fernando Henrique Cardoso, the
peaceable victory of the 1932 Revolution that launches the bases of the liberal program which,
after an interruption by the governments of Lula da Silva and Dilma Rousseff, has been resumed
today with the retaking of the country’s command by a concert of oligarchies that delivers its
people and natural resources to national and international plutocracies.
Keywords: Individualism. Liberalism. Plutocracy. Oligarchies.
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Dizem que o mundo dá voltas. Mas tem coisas que dão a volta ao mundo. Tem também
aquelas que, como se diz na gíria, dão volta no mundo. Entre estas duas últimas, estão certos
valores, ideais e instituições do individualismo inglês, próprios também da sua mais significativa
extensão, os Estados Unidos da América. Espalharam-se pelo planeta e iludiram tantos a tal
ponto que não há povos ou líderes políticos que tenham conseguido contrariá-los e combatêlos, mesmo quando viveram suas próprias histórias e não agrediram ninguém, sem terem sido
isolados e sofrerem as pesadas acusações de retrógrados ou de inimigos da liberdade e da
democracia, no mínimo.
Não se trata aqui de considerar a influência decorrente do domínio britânico, do seu
império no qual o sol nunca se punha, nem da ação dos Estados Unidos no que diz respeito à
força do desenvolvimento tecnológico e bélico que ambos, respectivamente, ostentaram e puseram
em prática mesmo nas relações internacionais de paz, mas, sobretudo, nas guerras cruentas ou
frias dos séculos XIX e XX. Essa influência, devida à ambição de outros países de também
alcançarem, senão a vanguarda, pelo menos algum progresso industrial e militar, não terá sido a
causa da adoção de modos de vida e modelos políticos da cultura anglo-americana de maneira
tão ampla como ocorre nos dias de hoje. Haja vista o que foram suas principais concorrentes
nesses pontos, Alemanha e União Soviética, bem como as crises mundiais decorrentes do
colonialismo e do imperialismo, os resultados dessa influência foram outros.
À parte, portanto, a hipótese de terem sido corridas desenvolvimentistas ou armamentistas
as causas da adoção de valores, ideais e instituições do individualismo inglês e da sua extensão
norte-americana por parte de políticos e de governos de países com histórias absolutamente
diferentes da inglesa e da dos Estados Unidos, considera-se aqui que se trata da influência de
ordem moral que a cultura anglo-americana exerce no mundo, favorecida por apelos ao significado
etimológico da palavra democracia e, de modo contraditório, por apelos em favor de certo
ideal de liberdade formulado de acordo com princípios de conveniência individual: os princípios
deontológicos do utilitarismo inglês.
Com efeito, dispensando-se demonstrar e provar a atualmente pública e notória força
imperativa da palavra democracia e daqueles que dela se apropriam com sucesso para seus
arbítrios políticos, destacamos o individualismo não só como raiz desses princípios, mas também
como ideal de vida comunitária que, longe de ser uma impossibilidade pelo seu caráter, terá
conseguido se espalhar pelo mundo e ser base da destruição ou da subordinação de instituições
políticas e de valores de vida comunitária completamente opostos aos seus, ainda que em povos
das mais diferentes histórias e dos mais variados caracteres. Tudo isso talvez porque o
individualismo, a princípio, nos pareça merecedor de avaliação semelhante àquela que Bachelard,
em exposição de caráter filosófico, deixou a respeito de realismo:
Não hesitamos mais em fazer do realismo um instinto e propor para ele uma psicanálise
especial. Com efeito, não só a convicção básica do realismo não é discutida, senão que
nem é ensinada. De maneira que o realismo pode, com toda justiça, que não é para nós algo
que o favoreça, ser considerado a única filosofia inata. (Bachelard, 1986, 131)

Não estamos propondo qualquer psicanálise especial para o individualismo, mas somos
tentados a considerar que possa ter bases instintivas que dão a seus valores, ideais e instituições
o poder de despertar sentimentos de afinidade que lhe conferem vantagens de difícil superação
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no confronto com outros princípios de vida coletiva. E talvez seja, desde que se admita que
possa haver alguma coisa com esse caráter, o único princípio político inato, embora dizer assim
dê à Teoria dos Sentimentos Morais de Adam Smith a autoridade natural tão desejada por seu
autor e que, para ele, devia ser obedecida para que se chegasse à melhor formação coletiva: o
sistema de mercado, ideal de ordem civil desenvolvido na sua obra seguinte, A Riqueza das
Nações. Não é isso o que pretendemos.
Haja vista as obras de seus autores clássicos, o individualismo reforça o sentimento de ter
bases instintivas com construções lógicas símplices e de grande força convincente. Se, ao contrário
do realismo, precisou ser discutido e ensinado, dever-se-ia isso a todos os obscurantismos,
principalmente os religiosos, e aos idolæ e às noções falsas – para não esquecermos a influência
de Bacon (Bacon, 1952, 109-10) –, que teriam negado aos homens as obviedades e as evidências
da Natureza, a arte por meio da qual Deus fez e governa o mundo (HOBBES, 1983:1).
Fazer oposição ao individualismo pode significar um ataque aos direitos naturais dos homens;
com maior precisão: um ataque à liberdade natural de cada um. Porém, é desse ponto que a
questão das relações entre os homens individualmente considerados com as comunidades em
que vivem, já muito discutidas, embora nunca demasiadamente, pode continuar com toda a sua
procedência. Isso porque, por mais que tenha corrido tinta e por mais que se tenha perdido a
voz em discussões, o ideal de liberdade individual absoluta permanece. E, nesse ideal, um impasse:
o desejo de não se render a imperativos que não sejam da natureza humana em si, rejeitando os
de ordem social como artificiais e, por isso, tirânicos.
O individualismo, na medida em que se quer como base da justa forma de relação entre cada
indivíduo e a sociedade em que vive, define como ilegítima até mesmo a exigência ou o simples
pedido de agir com responsabilidade, ainda que esta seja a mínima consideração ou estimativa
que cada um possa fazer daquilo que de seus atos venha a ter consequências para os outros. No
extremo desse ideal, a natureza já teria se encarregado de providenciar as consequências corretas.
Por isso, a tantas vezes citada passagem de Adam Smith para representá-lo deve ser lembrada
mais uma vez:
Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que contamos com
nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. (SMITH, 1976,
18)

Nessa passagem, o sujeito é o homem que tem tendência natural para troca, tendência
divina de não ser governado em sociedades, mas de dar a elas os princípios da ordem interior
que irá governá-las. Foi a forma que Adam Smith encontrou para dizer que os homens seriam
seres sociais por natureza, com claras raízes na ideia de animal político de Aristóteles, porém,
em defesa de um ideal que, mesmo coincidentemente universalista, era bem diferente daquele
contido no pensamento aristotélico.
Na defesa do individualismo, é importantíssimo, praticamente condição necessária, impor
sobre tudo o que possa ser considerado social – ainda mais quando esse social é pensado como
artificial, antinatural ou corre esse risco – a natureza como mandamento: a natureza como referência
e orientação suprema. Em rigor, o individualismo pretende negar autoridade às sociedades sobre
os homens. Estas são para servi-lo e não para obrigá-lo ou conservá-lo em obediência, salvo a
proposta de Hobbes.
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Para o individualismo, obedecer à natureza, como no aforismo de Bacon, que diz que à
natureza não se vence senão quando se lhe obedece (Bacon, 1952, 107), não pode
corresponder a obedecer às sociedades. Se derivadas da natureza humana, elas é que devem
obedecer aos homens. Daí porque, entre outros motivos, a proposta de Hobbes no Leviatã,
mesmo tendo sido naturalista e destinada a individualistas, não foi aceita. Para ele, a relação de
obediência devia ser ao contrário, sem dúvida, porque entendeu que, uma vez vivendo em
sociedade, os homens não podiam permanecer com os mesmos direitos: ou seriam contidos por
uma força maior ou seriam levados a entender e a seguir, por conhecimento obrigatório, as leis
por eles criadas. Mas embora essas leis fossem derivadas daquilo que, segundo Hobbes, seria o
princípio natural de justiça, os homens de seu tempo não reconheceram que segui-las fosse
obedecer à própria razão; entenderam que obedecê-las seria se subordinarem a outras, mesmo
artificiais.
Acrescente-se, ainda, que o individualismo é a principal raiz do liberalismo e de sua recente
fase chamada de neoliberalismo. Todavia, que não se confunda o fato de o defenderem também
como se fosse princípio político inato e se faça do liberalismo um ideário com direito a iludir que
suas grandes preocupações têm a ver com a liberdade individual em sentido amplo. Precisamos
deixar bem claro que entendemos liberalismo, em decorrência da história do individualismo
inglês, como o conjunto de pensamentos e instituições políticas que dizem respeito à garantia da
propriedade privada dos meios de produção, à garantia da posse particular de excedentes
monetários e à liberdade do uso particular de excedentes monetários para acumulação desses
excedentes, isto é, à liberdade de usar dinheiro para ganhar mais dinheiro por meio de relações
com força de trabalho contratada. E se, com toda a oposição que fez às finalidades monetárias
da produção de bens, Adam Smith pode ser relacionado aos liberais, deve-se isto ao
aproveitamento de seu ideal, de modo contraditório, em favor do próprio domínio monetário
que ele combatia.1
Trata-se, então, de voltar para a palavra “democracia” e para a contraditória afinidade de seu
significado etimológico com o ideal individualista. Todavia, não queremos dizer que haja relação
causal entre ambos, como disse Tocqueville, o socialista feudal que afirmou ser o individualismo
algo de origem democrática e que predispõe cada cidadão, após criar uma sociedade para uso
próprio, a isolar-se e abandoná-la a si mesma (Tocqueville, 1973, 287). Estamos tentando dizer
que a atração individualista por uma forma de governo que seja a realização do significado
etimológico dessa palavra deve-se muito ao ideal de liberdade individual absoluta diante de toda
autoridade alheia, portanto, por uma forma institucional necessariamente representativa de
individualidades e comandada, jamais comandante. Foi também para isso que foram criadas as
instituições políticas civis, nas quais os governos não devem comandar, antes, devem obedecer
a regras e limites de comando ditadas por um poder supremo, o Legislativo, o poder da vontade
coletiva de várias vontades individuais, a rigor, de dispersos comandos individuais.
É preciso dizer que não se trata aqui de fazer distinção entre o que seja mandato virtual e o
que seja mandato imperativo, posto que ambos são representativos, diferindo apenas em relação
à parte que cabe definir como deve ser exercido: se de modo discricionário pelo representante,
que levaria em consideração interesses coletivos maiores, se por consultas frequentes aos eleitores,
privilegiando interesses particulares ou de coletividades menores num conjunto político. A distinção
está, repita-se, entre governo comandante e governo comandado, este último, o caráter do que
se pretende como governo democrático, ao qual um dia, indagado a respeito da ajuda
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governamental que os burgueses pudessem pretender, o comerciante Legendre teria respondido:
“Nous laissez-faire!”. Essa palavra de ordem significou o desejo extremista de ter o governo
fora dos negócios privados.
Desse modo, a adequação da palavra democracia se dá à medida que cada indivíduo possa
pensar e se sentir como único comandante de si mesmo e consultor do governo da sociedade em
que vive, governo que não irá interferir jamais nos seus atos; governo que só deverá intervir na
sua realidade para lhe dar segurança, para garantir a sua idealizada liberdade. Não pode haver,
portanto, o povo, posto que sua existência estaria acima das partes, partes que individualmente
não aceitam ficar abaixo de nada, partes que querem crer que sejam individualmente prioritárias.
Por isso, no extremo desse ideal, um supremo bem comum, um supremo objeto de governo,
agora melhor discriminado: a segurança do privado.
Porém, esse ideal extremo de liberdade, de não obediência a ninguém, e de comando pleno
e absoluto de seus atos por parte de cada indivíduo, na medida em que se pretenda realizá-lo em
sociedades, não pode escapar de questão absolutamente relevante, quase necessária: a que diz
respeito à soberania, a condição daquilo que se considera acima de todas as coisas, a mais
valiosa das realidades, concreta ou abstrata, em busca de realização. Foi exatamente nesse
ponto que, negando aos reis essa condição, o pensamento civil de raiz fundou também as bases
para que a soberania jamais viesse a pertencer a qualquer indivíduo isoladamente considerado.
Soberania somente para comunidades, somente para o que for sociedade civil. Por mais que
cada um queira ser soberano, será somente em si mesmo, nos limites da sua propriedade. O
individualismo não pode superar esse imperativo.
Desse modo, volta o povo a ser considerado; recupera o seu direito de existir; é o novo
soberano da vida coletiva. Sociedade é a sua forma de existir, e democracia, a palavra que se
usa para a forma de governo que vier a representá-lo. E poderia ser simples assim, não fosse o
fato de que o sujeito da soberania, o povo, não tem garantida a sua definição nem quais são os
seus componentes, embora haja intenção totalitária no uso dessa palavra, cuja abrangência
esconde o desejo de igualar desigualdades inigualáveis.
Com efeito, o povo, naquilo que diz respeito aos que têm direito às instituições políticas,
esteve durante longo tempo limitado aos proprietários privados e possuidores de excedentes
monetários até que o crescimento e a concentração urbana da classe operária indicassem que a
extensão dos direitos de cidadania era também um meio, o melhor que se encontrou até hoje,
para o controle social dos não proprietários, daqueles que, via de regra, gastam o que ganham.
Para estes, os sistemas que se apresentam como democráticos, devido à mais ampla participação
possível dos cidadãos nos sufrágios, são organizados para representação e controle, ou melhor,
para representação controlada.
Isto quer dizer que a ideia de representação política ora dominante não é bem aquela que
poderia ser inspirada em Rousseau, para o qual povo é pessoa moral e coletiva. Em Rousseau,
a Vontade Geral não representa ninguém, mas é devido a ela que todos são cidadãos e livres.
Isso significa que todos representam a Vontade Geral, que não é a vontade individual de ninguém
e tampouco vem a ser a vontade da maioria ou a soma das vontades individuais. Desse modo, há
diferenças significativas entre a ideia de raízes individualistas, de caráter deontológico, e a influente
ideia de Rousseau, de caráter moralista, sem que se considere essa palavra em seu sentido
vulgar e desabonador.
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A ideia de representação política ora dominante é de raízes individualistas e tem em si,
como se fosse garantido por definição, o imediatismo nas relações entre representados e
representantes, sem solução de continuidade entre ambos, com o agravante de os representados
serem tratados como seres absolutos por natureza, que, salvo em questões de segurança, bastam
a si mesmos e assim devem continuar em sociedade. Não haveria para os individualistas nem
povo como pessoa moral e coletiva nem a impossibilidade apontada n’O Contrato Social:
A obra da legislação torna-se difícil menos pelo que é preciso estabelecer do que pelo que
é preciso destruir, e o sucesso mostra-se tão raro, dada a impossibilidade de encontrar a
simplicidade da natureza associada às necessidades da sociedade. (Rousseau,1973a, 72)

Mas o fato é que, apesar de tudo aquilo que se procura envolver com a palavra democracia,
especialmente com o seu apelo ao significado mais popular possível, o individualismo tende a lhe
dar, como se fosse uma obrigação democrática, o significado mais adequado aos seus valores,
levando desse modo as ideias de público e privado a concepções e práticas radicalmente opostas,
inconciliáveis até, exceção feita à já citada segurança pública do privado, supremo bem coletivo.
Isto quer dizer que a palavra democracia, intencionalmente, é cada vez mais levada a se confundir
com privatização, como bem querem os defensores do liberalismo. Desse modo, as instituições
políticas, que seriam a única forma de representação e comando do que possa ser pensado e
desejado como público, tornam-se, sem pudor, meios de representação e comando de interesses
privados, culminando com o crescimento da profissionalização política totalmente destituída de
espírito público.
No Brasil, no qual nos concentramos a partir de agora, há exceções. Porém, repetindo um
lugar comum, valem apenas para confirmar a regra, a dura e terrível regra da nossa atualidade de
contínuo e influente crescimento de valores individualistas com a consequência que acabamos de
citar: a profissionalização política em causa própria. Tem relação com o que dizem ser o fim das
ideologias, o fim da polarização esquerda-direita, também com o advento das razões técnicas e
administrativas que anunciam a modernidade, contrafação ideológica trazida pelo individualismo
para que este seja posto, estabelecido e progrida num mundo devastado pelos seus valores.
Para complicar, tudo sob o manto de misericórdia da palavra democracia, que encobre e protege
a subordinação e o quase fim das causas públicas em favor das causas privadas, porém, em
nome do povo que, seja o que for, deixa de ser sujeito, de existir de fato, embora responda pela
soberania, isto é, na prática, pela soberania das coisas privadas.
É para o extremo dessa afinidade contraditória que o povo brasileiro vem sendo conduzido.
Nas atuais condições de crescimento de valores individualistas no Brasil, sua sociedade, naquilo
que tem de realidade coletiva, tende a perder toda a sua autoridade sobre os seus cidadãos.
Valores e ideais nacionalistas se perdem bem como os valores e ideais de vida comunitária
decorrentes da influência católica, da influência positivista, da influência socialista e de outras
posições políticas e religiosas. E não temos dúvidas em afirmar que é o liberalismo que está
trazendo o individualismo para o Brasil, trazendo para cá a sua mais forte raiz.
Porém, não é possível qualquer consideração a respeito de liberalismo sem priorizar o ideal
que o distingue dos demais ideais civis: o de plena liberdade de ação burguesa. Em consequência,
não é possível desconhecer que se trata de um ideal plutocrático. Trata-se, então, de indicar
aquilo que terá acontecido na história recente do Brasil para que o País esteja bem próximo da

Advir • julho de 2017 • 178

ADVIR36.pmd

178

06/07/2017, 12:06

Valter Duarte Ferreira Filho

organização de uma ordem plutocrática que tende a dominar as instituições políticas por meio
dos bancos e da formação de concertos de oligarquias. Tudo em nome da democracia. Por
isso, vamos propor alguns pontos para pensar o que vem a ser essa ordem ou tipo de ordem que
está prestes a se apoderar do Brasil entregando o seu povo com salários baixos e sem proteção
social, bem como seus recursos naturais e suas indústrias de base, ao capital estrangeiro e à
plutocracia paulista, com esta na liderança dos concertos de oligarquias nacionais que irão por
meio das instituições políticas lhe dar as bases de legitimidade.
Com efeito, mesmo de maneira inconsciente por parte daqueles que detêm e associam entre
si os mais influentes comandos existentes na sociedade brasileira, é o princípio da não
preponderância de James Harrington o que é praticado por eles. Seu resultado vem a ser aquilo
que esse autor chamou de equilíbrio político. Trata-se do que inspirou a ordem do sistema de
mundo de Newton e o sistema de mercado da Economia Política de Adam Smith, bem como
as ordens de distribuição de comando e representação da Constituição dos Estados Unidos da
América do Norte e de outras que a tiveram como modelo, tal como a maioria das constituições
republicanas brasileiras.
Com palavras adequadas à atualidade, esse princípio foi chamado de republicano por seu
inspirador e tem em vista assegurar que, na definição de comando das comunidades políticas,
nenhum dos seus participantes tenha mais que a metade dos meios de comando disponíveis.
Quem tiver sozinho mais da metade desses meios irá preponderar e tornar a comunidade um
império. Com efeito, é um perigo a ser levado em consideração, pois os detentores de comando
não os detêm em igual quantidade ou qualidade, isto é, os muitos membros da comunidade de
proprietários são desigualmente poderosos e dessa desigualdade deve-se evitar que venha a
ocorrer preponderância de qualquer um deles sobre os demais. Assim, a distribuição de comandos
de acordo com essa concepção individualista deve obedecer ao princípio do equilíbrio político,
que não é princípio de igualdade política e deve ser pensado em termos de não preponderância
política de nenhum dos comandantes numa ordem política de pluralidade de comandantes.
Foi, portanto, um princípio idealizado para detentores de comando: proprietários privados
de meios de produção e possuidores de excedentes monetários, especialmente, empregadores.
Os demais podiam até fazer parte da comunidade, mas não compartilhar do arranjo político,
como era de acordo com a realidade inglesa do tempo da publicação dessas ideias: 1656. É
certo que Harrington pensou mais precisamente em termos de base agrária, embora não
desconhecesse que se dominava e se comandava também por meio de dinheiro.2 No extremo,
isso apareceu até com muita clareza na rejeição de Adam Smith ao comando monetário das
atividades produtivas. No entanto, já no tempo de Harrington, havia muito, a força comandante
da terra não era mais comparável à força comandante do dinheiro.
Mas essa tão destacável maior possibilidade de comando que tem o dinheiro não pode ser
considerada afastada de suas relações com as instituições jurídico-políticas, até porque é nelas
que tem origem. O dinheiro não teria as possibilidades de comando que tem se não fosse
representante do comando supremo, ainda que este possa ser controlado por meio de leis e,
certamente, por meio dos bancos. É o que lhe garante a territorialidade ou a influência internacional
de seus governos. Apesar da importância da base agrária na ideia-mestra de Harrington e de
toda a influência de Adam Smith, que em tese o neutralizou, são governos aqueles que o produzem
e o garantem, por ironia, aqueles que garantem o poder de comando de seus grandes possuidores
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privados. Daí algumas das possibilidades de crise de comando entre governos e burgueses. Não
é possível voltar ao Brasil sem essas considerações.
Aqui, em que pese a importância política da qual ainda dispõe, a propriedade territorial não
tem mais a força comandante dos tempos do modelo agrário-exportador que se deu com a
descentralização de comando do federalismo da Constituição de 1891. Então, salvo o que disse
respeito às causas da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, a distribuição de comando
político não correspondeu a qualquer ruptura com a que ocorrera no Império. As dificuldades
de ocupação territorial e de garantia da ordem no País como um todo continuaram a se impor na
República e possibilitaram a renovação do reconhecimento das oligarquias que conquistaram
com violência não institucional os domínios políticos de base agrária.
A chamada política dos governadores veio a ser o pacto para dar estabilidade àquela
distribuição e é significativo que tenha ocorrido a partir de um governo de política monetária
deflacionária, o de Campos Sales, sob a influência de credores estrangeiros. Por isso, se for
possível falar em comando monetário na República Velha, o melhor talvez seja dizer que estava
no exterior e subordinava o sistema monetário nacional, haja vista as políticas monetária, fiscal,
cambial e de defesa dos preços internacionais do café daquele período. Embora existente, o
capitalismo ainda estava longe de ser prática dominante no País. Em rigor, muito devido aos
desejos e projetos de industrialização do País, dos quais não se deve afastar os de modernização
das forças armadas, somente a partir da Revolução de 1930, a atividade empresarial começou
a ganhar importância ao lado do caráter fazendário que predominara na administração monetária
da República Velha.3
No entanto, o que poderia ter sido a evolução inexorável do capitalismo no País com a
minimização do caráter fazendário das políticas de governo, principalmente na hipótese de vitória
da Revolução de 1932, não aconteceu. A mudança ocorrida no próprio modo fazendário de
governar impediu que assim fosse. Dos governos federais da República Velha que mais se
preocuparam em ter políticas monetárias para facilitação do comércio interno ou medidas pontuais
de comércio exterior, aos governos enraizados na Revolução de 1930, as medidas fazendárias
passaram a ser relativas à proteção social e à prestação de serviços públicos de saúde e educação,
principais exemplos. Em rigor, um comprometimento com políticas sociais e gastos públicos que
liberalismo algum tende a aceitar. Nesse ponto, o Estado Novo, com tudo o que trouxe de
políticas sociais e de práticas capitalistas orientadas ou dirigidas pelo governo com o projeto de
ter indústrias de base estatais, foi o grande inimigo do liberalismo assim que este havia começado
a se organizar para tomar o comando do País, em rigor, para reparti-lo entre as oligarquias
brasileiras com o apoio e a supervisão dos grandes grupos capitalistas internacionais.
Isso porque, apesar das muitas manifestações liberais dispersas na história brasileira, até
mesmo no tempo do Império, consideramos que a base do que fez o liberalismo por aqui ser
cada vez mais organizado e significativo foi a fundação do Partido Democrático em São Paulo,
em 1926. Daquele partido veio o parcial apoio paulista à Revolução de 1930, a tentativa de um
governo autônomo em São Paulo (o de “quarenta dias”) e a frustração pela nomeação de um
interventor naquele estado, início dos desentendimentos com o então Governo Provisório e dos
entendimentos e das alianças paulistas que levaram à Revolução de 1932 e, mais tarde, à formação
da União Democrática Brasileira (UDB), partido que lançou a candidatura de Armando de
Salles Oliveira às eleições de 1938, que não ocorreram devido ao golpe que fundou o Estado
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Novo, raiz do principal partido antigetulista que foi parte civil ativa no Golpe de 1964, a União
Democrática Nacional (UDN).
Mas esse é apenas o roteiro resumido dos primeiros tempos de uma longa luta do liberalismo
para se impor na sociedade brasileira. Em rigor, o liberalismo é protagonista de uma luta pela
forma de distribuição de comando do capitalismo no Brasil, cujas partes em confronto têm
como bases a Revolução de 1930 e a Revolução de 1932. A primeira, duas vezes vencedora
nos campos de batalha, é a raiz das práticas capitalistas orientadas ou dirigidas pelo governo,
com proteção social dos trabalhadores e caráter nacionalista, em especial no que diz respeito às
indústrias de base. A segunda, derrotada uma vez nos campos, é a raiz das políticas oligárquicas
voltadas à descentralização das práticas capitalistas, à quebra da proteção social governamental
e à abertura da sociedade brasileira para a plutocracia paulista e investimentos estrangeiros com
o mínimo de encargos.
Considere-se que o que foi uma vitória contra o getulismo com o Golpe de 1964 mostrou no
correr da ditadura civil-militar não ter sido uma vitória contra as diretrizes enraizadas na Revolução
de 1930 nem contra o legado do Estado Novo. Esse golpe foi decorrente de uma crise de
comando da Revolução de 1930 que teve início em 1945. Seu lado militar não trazia nada que
o levasse a mudar a condução do capitalismo no Brasil. O liberalismo, embora se insinuasse com
alguns ministros nos primeiros governos militares, não tinha como predominar. Isso ficou bem
claro principalmente no Governo Geisel. Os governos militares aqui não dispuseram o País para
experimentos liberais, como fez sua contemporânea, a ditadura militar de Pinochet, no Chile.
Porém, nos anos 1970, com os meios de comunicação de massa, começou intensa
disseminação de valores individualistas no País. Foi o que de melhor ocorreu em favor do
liberalismo. Num prazo não muito longo, teve influência decisiva. Se a Constituição de 1988
mostrou que o “espírito” da Revolução de 1930 continuava predominando na condução do
capitalismo no Brasil, já em 1989, as eleições presidenciais mostraram que o comportamento
eleitoral mudara e que a influência do getulismo estava com os anos contados mesmo onde
mantivera a sua força. Quanto à ditadura civil-militar, sua parte civil foi a grande beneficiária
dessa mudança de valores, logrando deixar na memória do País a responsabilidade pela ditadura
somente com os militares.
Com a repercussão mundial do fim da União Soviética, as possibilidades do liberalismo
aumentaram em muitos países. O Brasil acompanhou a tendência. Era questão de aparecer a
oportunidade. No caso, a de fazer a Revolução de 1932 vencer de maneira incruenta a de 1930.
Foi o que aconteceu, e essa vitória foi marcada pela eleição de Fernando Henrique Cardoso,
jamais um líder de massas, em 1994 por maioria absoluta, numa campanha sem comícios
significativos, indicando já se ter formado no Brasil a “maioria silenciosa”. O discurso de posse
confirmou o significado daquela eleição com a declaração do “fim da Era Vargas”.
Formara-se, então, um concerto de oligarquias que prometia longa vida na política brasileira.
Porém, uma crise entre elas e a sagacidade de Luís Inácio Lula da Silva para se aproveitar
daquela crise e formar um concerto alternativo interrompeu a progressão do que fora construído
em cima da destruição do getulismo e do isolamento do PT. Lula foi eleito presidente e deu ao
seu partido a condição de líder do novo concerto, mas também o perigo de um dia vir a ser seu
testa-de-ferro, até porque não seria partido preponderante nesse concerto.
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O fato é que aquela eleição de Lula interrompeu, mas não cortou, as raízes do liberalismo,
que já estavam em 2002 muito mais fortes que em qualquer tempo desde 1926. Muito menos a
sua eleição e todo o sucesso alardeado de seus dois governos poderiam. Por isso, a reeleição de
Dilma Rousseff, ao indicar regularidade de comportamento eleitoral em favor do concerto de
oligarquias liderado pela união entre PT e PMDB, provocou uma crise que veio devolver o País
ao concerto de oligarquias que sustentou as duas eleições e os dois mandatos de Fernando
Henrique Cardoso, sem dúvida, pondo outra vez o PT no isolamento político. Não importa que
desta vez a Presidência fique com o PMDB, o que importa é que as oligarquias formem um
concerto dominado pelas plutocracias nacionais e internacionais, senão governantes, as executoras
de fato do capitalismo no Brasil e onde este existir no mundo. Afinal, para elas, está mais do que
na hora de cumprir o apelo feito pelo plutocrata Roberto Simonsen no tempo em que a legislação
trabalhista estava por ser consolidada.
É necessário também, que o governo federal, com a ampliação de sua legislação
trabalhista, não venha prejudicar irremediavelmente a produção brasileira com a
sobrecarga de ônus inexistentes nas organizações alienígenas. Os contratos de trabalho,
impostos pelo Governo ao patronato, podem ter efeito contraproducente se não
defenderem a um só tempo o trabalho e a produção, como prevê a Constituição de 1934.
As suas cláusulas multiplicam-se continuamente com o desenvolvimento da nova
legislação trabalhista, e, no entanto, não se conhecem nem se criam defesas paralelas
da nossa produção. (Simonsen, 1973, 97-8) (grifos do original)

Enfim, o insistente e atual pedido de flexibilização da CLT não é uma novidade histórica.
Não é decorrente da mudança dos tempos, da evolução das relações entre capital e trabalho ou
de coisa assim alegada pelos que o fazem. É do caráter do liberalismo, chamem-no de liberal ou
neoliberal. Sua principal raiz é o individualismo. Por isso o seu caráter unilateral. Por isso ser
preciso chamar a atenção de que não é algo isolado. É um expressivo exemplo do que podemos
esperar do governo do PMDB que está restabelecendo o concerto de oligarquias que, antes
liderado pelo PSDB no Governo FHC, começou a providenciar o atendimento das reivindicações
liberais recusadas desde a derrota da Revolução de 1932. Não é um momento simples. Tem
muita história em tudo o que está acontecendo no Brasil.
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Notas
Ampla discussão a esse respeito está no meu livro Economia: obstáculo epistemológico. Rio de
Janeiro, Eduerj, 2015, em especial, nos capítulos 9 e 10.
1

2
Dominion is property real or personal; that is to say in lands, or in money and goods. (Harrington,
James. The Commonwealth of Oceana & A Sistem of Politics. Cambridge, Edited by J.G.A. Pocock,
Cambridge University Press, 1992)

Não consideramos capitalismo nem sistema de mercado nem modo de produção. Trata-se de um
fenômeno monetário transformado em forma de governo. Define-se pelo uso burguês ou empresarial do
dinheiro, diferente do seu uso fazendário.
3

Recebido para avaliação em outubro de 2016.
Aprovado para publicação em abril de 2017.

Advir • julho de 2017 • 184

ADVIR36.pmd

184

06/07/2017, 12:06

Integração curricular no PROEJA:

possibilidades advindas da qualificação dos professores
Bruno Miranda Neves

Mestre em Educação
Pedagogo do Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Jonas Emanuel Pinto Magalhães

Mestre em Políticas Públicas e Formação Humana
Pedagogo da Universidade Federal Fluminense

Resumo
O presente artigo retoma e aprofunda o resultado das análises de teses e dissertações sobre
o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja) produzidas entre 2007 e 2009. O trabalho se constituiu
como parte da pesquisa “Sociabilidade do capitalismo dependente no Brasil e as políticas públicas
de formação, emprego e renda: a juventude com vida provisória e em suspenso” e apontou
como principal questão recorrente na literatura pesquisada a apropriação, equivocada ou
distorcida, do currículo integrado por gestores e professores do Proeja. Discutem-se se tais
equívocos estão relacionados às questões de ordem epistemológica, pedagógica ou política e
qual a percepção dos professores sobre a proposta curricular que sustenta o programa.
Concluímos, a partir de autores que discutem a formação docente para o Proeja, sobre a
necessidade de uma política de capacitação permanente, baseada na articulação entre currículo
e didática, que convirja para uma pedagogia integradora do currículo, da prática pedagógica e
dos saberes cotidianos e científicos, com vistas à formação integral dos sujeitos.
Palavras-chave: Proeja. Formação de professores. Currículo integrado. Didática.
Curriculum integration in PROEJA: possibilities arisen out of teachers
Abstract
This article takes up and goes further into the test results of theses and dissertations on the
National Integration Program of Professional Education with the Basic Education Youth and
Adult mode (Proeja) produced between 2007 and 2009. The work was constituted as part of
the research “Sociability of dependent capitalism in Brazil and public policies of education,
employment and income: youths with a provisional life in suspension” and pointed as the main
recurring question in the literature researched the mistaken or distorted appropriation of integrated
curriculum for managers and teachers at Proeja. It discusses if such mistakes are related to
epistemological, pedagogical or political issues and what the perception of teachers on the
curriculum proposal supporting the program is. We conclude, based on authors who discuss
teacher training for Proeja, about the need for ongoing training policy based on the relationship
between curriculum and teaching that converges to an integrative curriculum pedagogy, pedagogical
practice and everyday and scientific knowledge in order to complete formation of the subjects.
Keywords: Proeja. Teacher training. Integrated curriculum. Teaching.
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Introdução
O artigo que apresentamos é um desdobramento de uma pesquisa mais ampla, que teve
como pretensão analisar as principais políticas públicas do governo federal direcionadas ao
público jovem e que relacionam geração de emprego e renda com formação técnico-profissional,
tendo como recorte temporal os Governos Lula da Silva (2003-2010). O foco central daquela
pesquisa foi apreender a natureza dessas políticas e sua abrangência em termos de integração
social, indagando se os alcances são emancipatórios ou meramente de inserção precária e de
alívio à pobreza (FRIGOTTO, 2011).
A análise dos programas se centrou na pesquisa das teses e dissertações sobre o tema, sendo
realizada em duas etapas: a primeira, pelos sites da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
Brasileiras (BDTDB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (Capes).
Por julgarmos insuficiente o número de teses e dissertações encontradas, optamos por realizar
uma segunda busca a partir dos currículos Lattes de alguns autores de referência que pudessem
ter orientado ou participado de bancas em defesas de teses e dissertações relacionadas aos
temas pesquisados. Esse levantamento foi realizado durante todo o ano de 2009, mantendo sua
atualidade histórica pela própria condição de movimento instituinte do direito à educação de
qualidade para os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal).
A inserção do público da EJA na Rede Federal está imbricada ao processo de ampliação da
oferta pública de Educação Profissional Técnica (EPT), cujos princípios norteadores foram
expansão; cooperação com estados e municípios para ampliação da oferta de cursos técnicos,
sobretudo no Ensino Médio Integrado; elevação da titulação dos servidores da Rede; e
fortalecimento do Proeja. Trazendo como premissas da EPT: integração e articulação entre
ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, e o “desenvolvimento da capacidade
de investigação científica, como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes
necessários ao permanente exercício da laboralidade que se traduzem nas ações de ensino,
pesquisa e extensão” para contribuir com o “progresso socioeconômico” (BRASIL, 2010, p.
6).
No que se refere ao Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja) (BRASIL, 2005; 2006), a literatura
analisada apontou a necessidade de aprofundamento do tema da formação docente a partir da
constatação dos autores sobre as dificuldades na compreensão e implementação da proposta
de integração curricular que orienta o Programa. Desse modo, apresentamos, além das questões
problemáticas encontradas nas teses e dissertações pesquisadas1, uma pequena revisão
bibliográfica sobre experiências formativas no âmbito do Proeja e os possíveis caminhos e princípios
da qualificação docente.
Os trabalhos acadêmicos que analisamos se caracterizavam majoritariamente por pesquisas
qualitativas pautadas em estudos de casos (cinco), nas quais se utilizaram predominantemente
entrevistas semiestruturadas (quatro) e questionários (dois). Apenas a dissertação de Gotardo
(2009) teve caráter teórico, baseando-se exclusivamente na pesquisa documental. A preocupação
central de quatro dos seis trabalhos foi a de entender como a proposta de currículo integrado
tem sido apropriada pelas instituições e pelos professores, e as formas pelas quais se expressa
na prática docente e na organização dos cursos. Os outros dois trabalhos, embora não tivessem
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esse ponto como central, também permitiram compreender de que forma o princípio da integração
é explicitado nos documentos oficiais e qual a percepção dos alunos quando confrontados com
uma organização curricular menos estandardizada. Os trabalhos tiveram como principal
instrumental teórico os textos de autores clássicos que discutem o ensino médio integrado e a
EPT (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005), a legislação pertinente e o Documento Base
do Proeja, além de análises de autores das áreas de Trabalho e Educação dedicadas ao tema da
formação docente e da integração curricular (MACHADO, 1989; KUENZER, 1988, 2000;
MOURA, 2006a, 2006b).
Os trabalhos analisados desvelaram equívocos de interpretação, contradições presentes nos
discursos e nas práticas pedagógicas, e mediações pelas quais o confronto com uma nova forma
de conceber o currículo provocou os educadores a repensar suas práticas e saberes. Nesse
processo, boa parte dos docentes se mostrou resistente à proposta, enquanto uma parcela
menor a assumiu de forma entusiasmada, demonstrando elaborações críticas à fragmentação do
ensino, o que permitiu uma maior aproximação com os princípios contidos na proposta de
currículo integrado.
Currículo integrado e prática pedagógica: dilemas da atuação docente no Proeja
Com o advento da LDB de 1996, o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) foram os principais responsáveis pelas mudanças ocorridas na EJA
e na EPT, pela formulação, coordenação e financiamento de programas de alfabetização e de
qualificação ofertados por Organizações não Governamentais (ONG) e entidades sindicais. Em
tal cenário, as modalidades da educação básica foram marcadas pelo assistencialismo e pela
fragmentação (VENTURA, 2008; PAIVA, 2009). Logo, uma das grandes novidades do Proeja
reside no fato de a oferta de cursos de EJA passar a se dar também na Rede Federal, conferindolhe aspecto de política governamental – ainda que focalizada (NEVES, 2015, p. 27). Essa
política visa à “universalização da educação básica, aliada à formação para o mundo do trabalho,
com acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias escolares descontínuas” (BRASIL,
2007, p. 12).
Na proposta curricular do Proeja, destaca-se o princípio da integração entre a educação
básica e a educação profissional. Surge, portanto, num novo contexto de luta pela superação da
histórica dicotomia entre formação profissional e formação geral, aberto pelo Decreto 5.154/
2004, que ao revogar o Decreto 2.208, serviu de expediente que “elimina as amarras
estabelecidas por aquele, traduzidas numa série de restrições na organização curricular e
pedagógica e na oferta de cursos técnicos” (BRASIL, 2010, p. 13).2
O Documento Base do Proeja enfatiza a perspectiva de superação da dualidade educacional
e a formação integral da pessoa humana “que permita compreender o mundo, compreender-se
no mundo e nele atuar na busca de melhoria” (BRASIL, 2007, p. 11). No material políticopedagógico que embasa o programa, há uma longa passagem na qual os fundamentos, os objetivos
e os princípios são elencados e explicados (BRASIL, 2007, p. 39-55), no intuito de reafirmar:
O que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de
práticas educativas. Refere-se a uma integração teoria-prática, entre o saber e o saber
fazer. Em relação ao currículo, pode ser traduzido em termos de integração entre uma
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formação humana mais geral, uma formação para o ensino médio e uma formação profissional
(BRASIL, 2007, p. 41).

Ainda assim, encontramos nos trabalhos científicos selecionados muitas críticas à forma como
a proposta curricular tem sido apropriada pelos institutos federais, tradicionalmente caracterizados
pela ‘excelência’ na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (cujo acesso é historicamente
marcado por rigorosos exames de seleções, nos quais estudantes oriundos do ensino fundamental
da rede privada têm mais chances de acesso, permanência e conclusão), apontando para uma
resistência declarada à proposta de incorporação do público da EJA.
Em Moura e Pinheiro (2009), observamos críticas semelhantes em relação à primeira fase de
implantação do Proeja e que se referem ao caráter focal do programa e à ausência de uma
discussão mais ampliada com a comunidade acadêmica e as entidades representativas dos
trabalhadores em educação. Os autores ressaltam também a pouca tradição dos institutos federais
no oferecimento da EJA, principalmente na forma integrada à EPT, não existindo, portanto, um
corpo docente formado para uma atuação com base nos princípios propostos pelo Proeja:
Na esfera político-pedagógica, as poucas instituições da rede federal que, à época,
ofereciam EJA não o faziam na forma integrada à EP. Dentre as experiências registradas,
destacam-se as dos Cefet de Pelotas (RS), Santa Catarina, Espírito Santo, Campos (RJ) e
Roraima. Entretanto, em nenhum deles havia integração entre o ensino médio e a EP
técnica de nível médio. A maioria das iniciativas estava restrita à educação básica, embora
algumas relacionassem educação básica e profissional na forma concomitante. Diante
desse quadro, percebe-se que não havia (e ainda não há) na rede federal um corpo de
professores formados para atuar no campo específico da EJA, sequer no ensino médio
propedêutico e, muito menos, no médio integrado à EP (MOURA; PINHEIRO, 2009, p. 96).

Como alternativa, os autores, consideram que não haveria, necessariamente, que se constituir
um quadro específico de professores para atuarem na EJA, tendo em vista que os professores
do Ensino Médio Integrado e do Ensino Profissional poderiam atuar no Programa. Entretanto,
nessas condições, um processo formativo específico seria condição indispensável para atuação
desses professores.
Observamos que a realidade institucional descrita teve, de fato, desdobramentos nas formas
como o Proeja foi recebido pelos docentes. Percebemos, reiteradas vezes, que entre os
professores há basicamente três posicionamentos que apresentam basicamente as mesmas
características apontadas por um estudo de Oliveira e Cezarino (2008). Tais posicionamentos
são assim descritos pelos autores:
a) de rejeição, por parte de alguns – ao considerarem-no um programa proposto de cima
para baixo, sem a participação e escuta da comunidade. Nas áreas técnicas, a preocupação
de alguns professores é a de receber os alunos sem base para acompanhar o ciclo
profissional, o que reforça a ideia de que esses professores manifestam preconceito em
relação aos alunos da EJA, vistos a partir dessa visão como sujeitos que portam um saber
inferior; b) de aceitação, quando nos deparamos com professores que, tendo trabalhado
muitos anos com o ensino médio, reconhecem hoje o sentido do seu trabalho no Proeja
mediante a atuação com alunos “que realmente precisam”. Isso remete o grupo a pensar o
lugar de onde fala o sujeito professor da EJA; c) de comprometimento, assim expresso:
“Compromisso social e político, ideologia, cobramos de nós aqui, mas não vemos isso em
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relação à direção. Parece que vocês não se interessam pela causa” (OLIVEIRA; CEZARINO,
2008, p. 9).

Para estes dois últimos grupos, o sentimento de engajamento social os faz tomarem uma
atitude de comprometimento com alguns dos princípios da integração curricular ou, pelo menos,
com a qualidade social do seu trabalho – mais do que a compreensão da proposta curricular. A
proposta é vista numa perspectiva de resgate de pessoas fora do mercado de trabalho por meio
de um ensino inovador, contudo, o currículo integrado é encarado como inspiração, pois sua
execução é considerada de difícil aplicaçãopor causa da amplitude e das profundidades das
questões que suscita.
Entre os professores que rejeitam a proposta, a maioria aponta a sua imposição sem a
participação dos professores na discussão como principal motivo para a rejeição. Porém, também
nesse caso há dificuldades de compreensão e aceitação dos princípios do currículo integrado,
que podem estar relacionadas à perspectiva propedêutica e/ou instrumental hegemônica na
formação e na atuação de professores da EPT.
Questão esta relacionada à divisão técnica do trabalho, à dualidade histórica no ensino de
nível médio e à ausência de itinerários formativos interdisciplinares no âmbito da formação
acadêmica. Entretanto, contrapor-se a essas perspectivas e promover o confronto de ideias é,
para nós, uma necessidade da qual não se pode abrir mão, pois reduzidas a justaposição de
disciplinas ou a reformulação de horários ou hierarquias disciplinares, o processo de integração
curricular fica restrito à sua dimensão prescrita e idealizada, não permitindo a construção de uma
perspectiva de formação humanística na qual o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia se
constituem como eixos norteadores, como princípio defendido por professores e pesquisadores
com acúmulo na discussão sobre os vínculos entre trabalho e educação.
Obviamente, ao fazer tal afirmação, não podemos desvalorizar o protagonismo de professores
e demais educadores que atuam no Proeja, posto que suas práticas profissionais têm papel
importante na ressignificação da proposta, produzindo múltiplas interpretações, que terão
desdobramentos tanto na prática pedagógica quanto nas reformulações do programa dentro de
cada instituição.
Nos trabalhos analisados, há relatos de práticas desenvolvidas por professores empenhados
na elevação da formação humanística e profissional dos alunos, ainda que em algumas falas tal
perspectiva se aproxime de uma visão mais assistencialista que emancipatória. Entretanto,
percebemos que a rejeição de parte do professorado, além das razões de ordem burocrática,
estrutural e institucional, também está condicionada, sobretudo, por uma visão estereotipada a
respeito dos sujeitos jovens e adultos, em geral, tidos como despreparados social e cognitivamente,
ou seja, distantes do ideal de aluno com o qual os professores dessas instituições estão
acostumados a trabalhar. Tal estigma é localizado nos discursos como um risco ou uma ameaça
ao status profissional e institucional adquiridos.
Das apreciações empreendidas, ficou evidente a constatação de que o princípio da integração
curricular não tem sido compreendido e implementado em sua essência por gestores e professores.
Entretanto, apesar de ter sido apontado como uma das razões o pouco engajamento de parte
dos docentes (LEITE, 2009), o fator determinante para a não consolidação do princípio da
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integração parece estar além das questões de ordem estrutural e institucional, situando-se na
falta de clareza da base conceitual na qual o Programa se apoia. Nesse sentido, Nascimento
(2009) destaca que, embora os professores conheçam o discurso presente no Documento
Base (BRASIL, 2007), continuam reproduzindo práticas “bancárias”, enquanto Gotardo (2009)
questiona a orientação da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, que incorporou ao ensino
médio integrado objetivos de formação por competências. Já a crítica realizada por Rodrigues
(2009) aponta para a predominância do termo “articulação” nos documentos-base e nos decretos,
em detrimento de “integração”, como uma das possíveis razões para a confusão conceitual em
torno do que seria o Ensino Médio Integrado.
Com base na literatura pesquisada, poderíamos concluir que as questões recorrentes e
problemáticas apontadas pelos autores convergem para o quadro preocupante descrito por
Moura e Pinheiro (2009), nos quais se destacam:
[...] a falta de processos sistemáticos de formação continuada dos docentes; a ausência
de discussões mais qualificadas no interior das instituições acerca da concepção do EMI
e da implantação do programa; a forma impositiva como esse programa entrou em vigor;
os elevados índices de evasão; e uma visão elitista de parte dos profissionais que integram
a rede federal, os quais vinculam a entrada do público da EJA nessas instituições a uma
ameaça à qualidade do ensino ali existente. Dessa forma, esse conjunto de fatores contribui
significativamente para que haja uma parcial rejeição ao programa no interior da rede,
reforçando a visão preconceituosa em direção aos seus sujeitos. Evidentemente, esses
aspectos têm estreita relação com a construção e o desenvolvimento do currículo nessas
instituições (MOURA; PINHEIRO, 2009, p. 98).

Tais aspectos estão presentes nos trabalhos analisados com menor ou maior ênfase, ressaltandose das conclusões a necessidade de consolidação de processos formativos para o corpo técnicopedagógico, com vistas à sua atuação crítica e que caminhe na concretização da superação da
dicotomia entre conteúdos de formação geral e profissional, por via do currículo integrado e na
perspectiva da formação politécnica. Passamos, então, em revista as principais contribuições de
autores que discutem a formação de professores no âmbito do Proeja para enfim, fazermos
alguns apontamentos sobre os princípios que podem orientar a formação de professores no
escopo do programa.
A formação docente para atuação no Proeja: um desafio a ser enfrentado
Compreendemos que a formação docente deve estar fundamentada no atendimento de todas
as especificidades desse público e na necessidade de conhecer as particularidades do Proeja,
bem como dos alunos. Partimos do pressuposto de que a formação continuada dos professores
para atuarem no Proeja deve se constituir como um dos principais eixos do programa, pois é
possível que, nos cursos de licenciatura, a discussão em torno da EJA e do currículo integrado
não venha recebendo um tratamento sistemático e aprofundado (NEVES, 2015). Nesse sentido,
Gama e Leite (2012) apontam a urgência de ampliar o quadro de professores qualificados,
“tornando possível o exercício da cidadania de uma parcela significativa da população”, pois,
para eles, é fato que a graduação “não fornece subsídios necessários para a realização do
trabalho do professor em sala de aula e, em particular na EJA, a falta de formação para trabalhar
com essa modalidade de ensino é maior ainda”.
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Paiva (2012), por seu turno, fala da formação continuada de educadores com base na pesquisa
para dar conta da interseção entre Educação Profissional e EJA, e da produção de referencial
epistemológico para compreender os significados de educar jovens e adultos na perspectiva da
Educação Profissional. A autora ressalta que o “saber de experiência” é “o que nos passa, o que
nos acontece, sobre o que se criam sentidos e significados, enfim, conhecimentos/saberes” (PAIVA,
2012, p. 59). Podendo o ato de educar ser político e criativo, “a formação instaura novas
perspectivas de poder local, e o cotidiano de que é feito, nessa instância micro, torna-se espaço
das possibilidades históricas de que nos convenceu Paulo Freire” (PAIVA, 2012, p. 59).
Paiva (2012) também tece comentários sobre os desafios da formação de educadores. Para
ela, na perspectiva de formação continuada, supera-se o foco da formação inicial:
Alguns significados advêm dessa compreensão, a saber: a) mudanças/enfrentamento da
necessidade de formação de todos os profissionais, e não apenas de professores, para
assumirem a produção coletiva de um novo campo de conhecimento no fazer pedagógico
(e não apenas na reflexão e na privacidade solitárias de gabinetes); b) conhecimento mais
complexo da realidade, dos sujeitos que aprendem e de como aprendem; c) conhecimento
mais complexo do que é conhecer, de atos de conhecimento e de conhecimentos produzidos
nas diversas experiências, para além do instituído (PAIVA, 2012, p. 63-64).

Sobre a formação dos educadores, Moura (2006a) indica que ainda não há soluções para a
formação de profissionais para a Educação Profissional e Tecnológica, defendendo algo mais
que aquisição de técnicas didáticas (pelos docentes) e de técnicas de gestão (pelos dirigentes),
entendendo que o foco da formação desses profissionais deve ser as políticas públicas,
principalmente as educacionais, em interação com a educação básica, tomando como eixos
fundamentais: “a) conhecimentos específicos de uma área profissional; b) formação didáticopolítico-pedagógica; c) integração entre Educação Profissional e Tecnológica e a educação
básica” (MOURA, 2006a, p. 85).
Registramos que houve ações governamentais para formação profissional e apoio à pesquisa
sobre as interfaces da EJA com a EPT. Dentre tais ações, sublinhamos: a especialização fomentada
desde 2006 pela Setec/MEC para construir e catalisar as inovações da área; os “Diálogos
Proeja”; e o Proeja-Capes/Setec como espaços de capacitação de gestores e de profissionais
(NEVES, 2015). Os cursos de especialização têm como pressupostos “formar um corpo de
formadores de futuros formadores”, devendo cada trabalho de conclusão de curso se constituir
num ponto de pesquisa e de intervenção (MOURA, 2006a, p. 87). Os currículos desses cursos
teriam sido modelados para integração entre ensino médio, Educação Profissional e Tecnológica
de Nível Médio e a EJA, de maneira que os especialistas possam desencadear processos
institucionais de qualificação (MOURA, 2006a). Moura (2006) verificou também que esses
cursos não estão voltados à formação específica do professor dentro das diversas disciplinas,
sendo preciso avançar nesse aspecto.
Como o corpo docente da Rede Federal já possui titulação de mestrado ou doutorado como
requisito para ingresso, os cursos de especialização em Proeja foram mais procurados por
profissionais de outras redes públicas (PAIVA, 2012, p. 57-58). Para Paiva (2012), a concepção
de formação continuada (para atuar nessa nova interseção) é “um campo distinto da histórica
concepção de educação do trabalhador ou da restrita visão de ensino técnico”. Havendo a
necessidade de conhecer as particularidades do Proeja e dos alunos.
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A formação continuada constitui um espaço ímpar para a reflexão e a produção pedagógica,
produzindo conhecimentos e novas práticas educativas, contribuindo e estimulando o
desenvolvimento pessoal e profissional do educador num processo de construção e
reconstrução de seus saberes docentes (GAMA; LEITE, 2012, p. 119).

Perpassando fronteiras de titulação/tempo de magistério e experiência anterior, Paiva (2012,
p. 62) percebe tensões geradas por ideias “salvacionistas” dos formadores dos docentes desse
novo campo de conhecimento, sugerindo “propor e fazer a formação continuada como um
caminho de fazer com, mediando saberes, conhecimentos e práticas pedagógicas que os
professores desenvolvem”, como possibilidade de superação do problema.
Na defesa de uma pedagogia integradora da educação profissional, Araújo (2008) ressalta
como pressuposto importante à formação do educador que atua ou atuará no Proeja a opção
por uma didática que não dicotomize teoria e prática, mas, ao contrário, as tenha como unidade
realizada na práxis. No debate atual sobre a formação de professores para a Educação Profissional,
o autor diz encontrar a presença dessa visão dissociada, que se expressa na:
[...] separação e distinção entre profissionalização e escolarização (visão dissociativa) ou
como a “soma” da profissionalização com a escolarização. Também a consolidação de
atividades curriculares voltadas para desenvolver separadamente as capacidades do pensar
e as capacidades para o fazer revela tal perspectiva, que divide os formadores da Educação
Profissional em educadores de formação geral e educadores de formação técnica,
dificultando, muitas vezes, a aproximação entre suas ações e a visualização do conjunto
de suas práticas/teorias e, portanto, do processo didático da Educação Profissional
(ARAÚJO, 2008, p. 57).

Mesmo reconhecendo avanços no que se refere aos programas de formação profissional, o
autor identifica situações-problema que ainda precisam ser enfrentadas no que tange à formação
de professores e que podem ser assim sintetizadas:
- resistência ao reconhecimento da função docente por parte dos técnicos (engenheiros,
químicos, biólogos, etc.), o que se evidencia pela recusa por uma ação pedagogicamente
fundamentada;
- orientação da formação para os interesses do mercado, presente hegemonicamente na
visão dos professores;
- dificuldades reais na apropriação teórica e prática do trabalho pedagógico na perspectiva
do ensino integrado, em razão da tradicional formação disciplinar e da ausência de experiências
concretas, acumuladas e sistematizadas, que poderiam embasar e servir de exemplo para a
prática pedagógica.
Currículo e didática na formação do docente:
contribuições para uma prática integradora no Proeja
Com base nessa breve revisão, retomamos alguns princípios que vêm balizando a formação
dos docentes para a atuação no Proeja e contribuindo na consolidação de saberes e práticas
estruturantes específicas para o desenvolvimento de ações pedagógicas integradoras no plano
curricular e no trabalho pedagógico. Entendemos como Moura (2006) que o docente deve ser
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capaz de problematizar questões relativas à natureza dos conhecimentos, mas que em razão do
acriticismo preponderante, as dimensões epistemológicas, curriculares e didáticas não têm sido
objeto de preocupação dos professores. Por isso, tomamos como referência a articulação
necessária e possível entre currículo e didática, alinhada a uma perspectiva de formação que
tenha o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia como dimensões formativas indispensáveis à
formação integral dos sujeitos do Proeja.
Em Ramos (2008), encontramos o conceito de integração em três sentidos complementares:
como concepção de formação humana; como forma de relacionar ensino médio e Educação
Profissional; e como relação entre parte e totalidade na proposta curricular. No primeiro sentido,
expressa uma concepção filosófica comprometida com a formação omnilateral dos sujeitos nas
diversas dimensões que estruturam a vida social (trabalho, ciência, cultura e tecnologia). No
segundo, expressa a mediação dessas dimensões na integração da educação de nível médio
com a Educação Profissional; por fim, no terceiro sentido, envolve a integração entre
conhecimentos gerais e específicos conformando uma totalidade curricular.
Diríamos, então, tratar-se de um saber curricular que se realizaria na prática, mas que está
fundado na compreensão conceitual e no compromisso político-pedagógico que rompe com a
lógica pragmática, instrumental e disciplinar herdada da tradição pedagógica não crítica (tecnicismo,
escolanovismo, pedagogia das competências, etc.).
Contrastando com essa lógica com a qual o currículo tem sido concebido e praticado na
EPT, sua compreensão e implementação, na prática, requerem então um processo formativo
específico pelo qual possa ser apropriado em seus fundamentos filosóficos e pedagógicos,
superando dialeticamente o saber experiencial do professor. Este pode ser um importante ponto
de partida para o diálogo e a socialização de práticas coerentes com o trabalho interdisciplinar,
mas deve ultrapassar o simples saber-fazer de competência individual para encontrar-se na
competência coletiva de um trabalho em equipe, no qual um grupo assumindo uma postura
crítica e responsável deve tensionar as fronteiras dos seus campos disciplinares, dialogar, negociar
e estruturar intervenções organizadas no currículo e em ações orientadas coletivamente.
No que se refere a uma didática para a educação profissional integrada, corroboramos com
Araújo (2008) e Moura (2006), para os quais é necessário ir além da aquisição de técnicas
didáticas de transmissão de conteúdos, para incluir a formação crítica, reflexiva e orientada pela
e para a responsabilidade social, o que implica a tomada de atitude em favor de um, entre vários
projetos político-pedagógicos existentes na nossa sociedade.
Assim, recorremos ao pensamento de Saviani (1991), que em sua proposição sobre a
Pedagogia Histórico-Crítica, desenvolve importantes reflexões acerca do papel da educação
escolar. Sua proposta, consoante um projeto político que tem o trabalho como princípio educativo,
implica:
a) identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo
produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo
as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação; b)
conversão do saber objetivo em saber escolar de modo a torná-lo assimilável pelos alunos
no espaço e tempo escolares; c) provimento dos meios necessários para que os alunos
não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de
sua produção, bem como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 1991, p. 17).
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A didática, enquanto materialização da Pedagogia Histórico-Crítica, é desenvolvida mais
detalhadamente por Gasparin (2005). De todo modo, tal como enunciada por Saviani (2001),
exige do educador uma postura dialética em relação aos conteúdos e à prática docente. De um
lado, os conceitos mantêm um vínculo com a prática social que deve ser buscada nas vivências
e no saber cotidiano (senso comum) dos alunos. De outro, se mantêm também conectados ao
saber teórico (conhecimento científico e suas diferentes disciplinas), cabendo ao professor mediar
e promover o encontro entre esses dois saberes em um processo que ocorre pela
instrumentalização e catarse dos alunos, passando, entretanto, necessariamente pela
problematização dos conhecimentos prévios transformados em questões norteadoras,
consideradas em suas diferentes dimensões: conceitual, científica, política, econômica, cultural,
entre outras.
Trata-se agora de um saber didático que, coerentemente com a proposição de tomar as
dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia como eixos da integração curricular,
tem a prática social como ponto de partida e de chegada, constituindo-se como um aporte
teórico consistente para instrumentalizar a práxis docente (sendo ela mesma uma prática social),
na qual conteúdo e método, teoria e prática, ação e reflexão formem um amálgama estruturante
da ação. Nessa perspectiva, o profissional reflexivo3 não é aquele que apenas age na incerteza e
reflete na ação, mas, para além disso, antecipa sua ação com base em pressupostos
epistemológicos, políticos e didáticos, voltando-se para ela não só durante o curso da interação
com os alunos, mas também para retomá-la com vistas aos objetivos axiológicos do projeto
pedagógico nela implicado.
Considerações finais
As análises teóricas e os trabalhos empíricos evidenciaram a necessidade de uma política
permanente de qualificação docente para melhorar a atuação no âmbito do Proeja. Concordamos
com Moura (2006b) quando afirma que o docente deve ser capaz de problematizar questões
relativas à natureza dos conhecimentos, mas que em razão do acriticismo no discurso dominante,
as dimensões epistemológicas nos métodos didáticos e nos currículos não têm sido objeto de
preocupação.
A consolidação da proposta de integração curricular exige por parte dos docentes uma
apropriação teórica e metodológica que não se restrinja a modelos prescritos ou à simples
adaptação de práticas pedagógicas e curriculares. Toma o conhecimento e os processos de
socialização do saber em uma dimensão relacional e dialética na qual estão implicados os sujeitos
(professor e aluno) e os saberes (de senso comum e científico). A unidade deve se dar por uma
orientação político-pedagógica na qual currículo e didática convirjam para a formação omnilateral
do sujeito, o que implica fazer escolhas coerentes com esse princípio que sejam potencialmente
integradoras no plano curricular e na prática docente.
Estes são alguns princípios que, entendemos, devam orientar a formação de professores no
Proeja e contribuir para a consolidação de saberes e práticas estruturantes e específicas para o
desenvolvimento de ações pedagógicas integradoras no plano curricular e no trabalho pedagógico.
O perfil do docente que vislumbramos é um investigador da sua prática e um protagonista da
ação que, sem negar o papel ativo dos alunos, identifica os “nós” e promove o encontro do
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senso com o conhecimento científico, mas é também, acima de tudo, um sujeito político
comprometido com uma perspectiva emancipatória na qual a formação para o trabalho e a
apropriação do conhecimento não estejam reduzidas à sua dimensão mercadológica.
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Ramos (2014, p. 71-72) relata que o Decreto 5.154/2004 buscava salvaguardar a educação básica
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(Os textos publicados nesta seção representam única e exclusivamente a livre opinião de seus
autores a respeito do tema escolhido, não tendo, portanto, nenhum significado editorial)
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Resumo
Tomar a UERJ como objeto de estudo foi importante para mostrar as contradições que
dificultam a realização de suas potencialidades. Se por um lado tem uma avaliação positiva em
diversos rankings nacionais e internacionais, por outro, sofre intenso processo de precarização.
Defendemos a tese de que sobrevive às incompreensões e má vontade do poder público graças
à força social que se desenvolve em suas diversas dependências. Daí abstrai-se que a discussão
dos seus inúmeros problemas no âmbito da educação pública do Estado do Rio de Janeiro
pouco ou nada contribui para a sua potencialização plena, na medida em que suas atividadesfim, pesquisa e extensão, não são devidamente consideradas, em particular, pelos parlamentares
que integram as Comissões de Educação do Poder Legislativo estadual. Os indicadores utilizados
pelo QS World University Rankings 2015 que demonstram sua reputação acadêmica e entre
empregadores, a relação docente-estudantes, a quantidade de citações por terceiros e as taxas
de internacionalização são utilizados para demonstrar o potencial da UERJ e, ao mesmo tempo,
o desprezo e a má vontade com os quais vem sendo tratada.
Palavras-chave: Avaliação institucional. Rankings. Universidade. UERJ. Ensino superior.

Potential and precariousness: the UERJ in focus.
Abstract
Take UERJ as object of study was important to show the contradictions and difficulties that
hinder the realization of their potential. On the one hand, has a positive evaluation in various
national and international rankings, the other suffers intense process of casualization. We defend
the thesis that survives the incomprehension and unwillingness of the government, thanks to the
social force that develops in its various dependencies. Hence abstracts that the discussion of its
many problems within the little Rio de Janeiro state public education or nothing to their full
empowerment. Its core activities, research and extension, are not adequately considered in
particular by parliamentarians that integrate the education committees of the state legislature. The
indicators used by QS World University Rankings 2015 demonstrate their academic reputation
and among employers, the teacher-student relationship, the number of citations by third parties
and the international rates are used to demonstrate the potential of UERJ and at the same time,
contempt and ill will with which has been treated.
Keywords: Institutional evaluation. Rankings. University. UERJ. Higher education.
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Introdução
Nos últimos anos, a grande imprensa brasileira tem dado grande destaque ao ranqueamento
das melhores universidades do mundo. A ideia em princípio é orientar as escolhas dos nossos
estudantes em vias de acessar o ensino superior. Entretanto, é interessante destacar de imediato
que raramente a imprensa exalta as universidades brasileiras, suas colocações e potencialidades,
preferindo dar destaques aos rebaixamentos que acaso sofram.
É um contrassenso a campanha de desmerecimento das universidades brasileiras. Parece
que, de fato, a única justificativa para sua ocorrência é o tal complexo de vira-latas enunciado
por Nelson Rodrigues. Se observamos bem, é verdade haver da parte de muitos brasileiros a
atitude de inferioridade em face do resto do mundo. Tudo o que é estrangeiro é melhor!
Ao lado dessa inferiorização midiática, há também interesses subjacentes. As publicações
têm fortes matizes ideológicos e viciados de favorecimento à iniciativa privada. O sucesso das
universidades públicas não é bom para as concorrentes geridas pelo capital privado, daí induzir
os leitores a ver negativamente as nossas universidades, particularmente em relação ao volume
de investimento público.
O papel da mídia, no entanto, poderia ser outro, não fosse a sua conveniente antibrasilidade.
Ela poderia, por exemplo, dar visibilidade aos muitos produtos relevantes que as universidades
realizam para a sociedade e as funções que podem desempenhar – e desempenham – para o
desenvolvimento estratégico do País. Algumas reportagens, quando são feitas, na maioria das
vezes, tendem a se limitar às atividades de educação, mesmo sabendo que representam apenas
um terço das atividades-fim de uma universidade do porte das que são ranqueadas. Pouco ou
quase nada é dado a conhecer sobre as atividades de pesquisa e extensão que se desenvolvem
intra e extramuros. Nossos pesquisadores sequer são chamados de cientistas, como seus pares
estrangeiros.
É de se lamentar esse papel. Um pequeno esforço de traçar um panorama das nossas
universidades mostraria de imediato a fragilidade das reportagens e as construções ideológicas
por detrás delas. A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), por exemplo, as duas melhores universidades brasileiras colocadas no QS
World University Rankings 2015, a despeito da precarização que sofrem, têm lugar de destaque
entre todas as 16.240 universidades públicas e particulares que o compuseram. O potencial de
cada uma, ainda que possa ser delineado muito rapidamente, emerge de forma impressionante.
A USP, apesar dos problemas que pode apresentar e apresenta, está classificada em 143.º
lugar entre as melhores universidades do mundo; é a 9.ª entre os BRICS e a primeira na América
Latina. Em 2015, contou com a participação de 269 pesquisadores visitantes, vindos de outras
universidades e de várias partes do mundo. Obteve uma pontuação igual a 62,4 em 100 pontos
possíveis. Somente para se ter uma ideia de seu potencial em Ciência, Tecnologia e Inovação,
nesse mesmo ano, patenteou 56 novos produtos de agropecuária, alimentos, energia, máquinas
e equipamentos, materiais, saúde e cuidados, comunicação e informação.
A melhor universidade no estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, tanto ou mais precarizada que
a USP, obteve a 323.ª posição mundial, com 40,3 pontos. No BRICS, ficou em 25.º lugar e em
5.º na América Latina. Em seus quadros, há 226 pesquisadores visitantes brasileiros e estrangeiros.
Sua vitrine de patentes em 2015 colocou à disposição da sociedade 31 novos produtos inovadores
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em biotecnologia, economia verde – negócios sustentáveis, engenharia de alimentos e nutrição,
engenharias e materiais, fármacos e terapias, ferramentas para pesquisa científica, micro e
nanotecnologia e processos e compostos químicos.
Em tese, a USP e a UFRJ não são melhores porque o financiamento público de ambas é
insuficiente e são frequentes os cortes e as retenções de verbas que lhes impõem atrasos,
paralisações de projetos e contínuo processo de precarização. Embora seja vergonhoso dizer,
há ocasiões em que ambas sequer têm recursos para pagar seus gastos de luz, água e telefone.
Universidades integrantes do ranking
O QS World University Rankings 2015 tem abrangência mundial. Dele participam
universidades dos cinco continentes, excluídas, porém, as faculdades isoladas e determinados
institutos. O conceito de universidade utilizado compreende a instituição de ensino, pesquisa e
extensão formada por um conjunto de faculdades e institutos para a formação profissional e
científica de profissionais de nível superior, desenvolvimento de pesquisa teórica e prática nas
principais áreas do saber humanístico, científico, tecnológico e artístico, e a divulgação de seus
resultados à comunidade científica mais ampla.
Continentes – Universidades

Fonte: QS World University Rankings 2015

Uma simples olhada sobre o conjunto de universidades ranqueadas nos permite concluir
imediatamente que participar de um universo de 16.240 universidades de todo o mundo é um
feito grandioso. Encontrar universidades brasileiras entre as 500 melhores deveria ser motivo de
júbilo nacional, particularmente considerando-se que a existência de universidades entre nós é
muito recente, datando de menos de 100 anos. Enquanto as nossas universidades mais antigas
datam do início do século XX (USP, 1911; Universidade do Paraná, 1912, e UFRJ, 1920), no
Marrocos e no Egito, por exemplo, já as havia no século IX; na Europa, as primeiras surgiram a
partir do XII; nos EUA, começaram a surgir no século XVII; no Japão e na China, as primeiras
datam do século XIX. Também na América Latina, há universidades centenárias, como é o caso
da Nacional de San Marcos (Peru) e Autônoma do México, ambas fundadas em 1551,
Universidade de Córdoba (1613), Havana (1728)...
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A inscrição de universidades brasileiras entre as melhores do mundo, considerando-se o
descaso com o qual têm sido tratadas pelas autoridades públicas, deve ser atribuída quase com
exclusividade ao empenho do quadro de pessoal docente, pesquisador, técnico-administrativo e
estudantes. As ações simultâneas de seus diversos componentes humanos na realização das
atividades-fim, nomeadamente nas universidades públicas, permitem a superação de muitas
dificuldades e a projeção dos seus feitos para além dos limites dos seus campi.
Metodologia
As fontes de dados usadas para a realização do presente trabalho foram três: QS World
University Rankings 2015, Ranking Universitário Folha (RUF) e, nomeadamente, o DataUERJ
2015 produzido pelo Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura (Niesc/VR) da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
O ranking mundial de universidades é produzido pela empresa QS, também organizadora de
eventos mundiais de educação, cursos de MBA e informações sobre cursos de graduação e
pós-graduação lato e stricto sensu, e de uma ampla gama de produtos, incluindo publicações
impressas e on-line, softwares e soluções. A QS é uma rede mundial de carreira e educação
global que ambiciona ser a principal empresa de mídia, eventos e software do mundo no campo
da educação superior. Ela se autodesigna como empresa de médio porte, com escritórios em
oito grandes cidades da Europa, China, Estados Unidos, África do Sul e Espanha. Anualmente,
promove eventos e vendas em 70 cidades de 39 países. O principal objetivo do ranking que
produz e divulga anualmente é ajudar estudantes interessados a fazer comparações entre
universidades de todo o mundo em quatro áreas: pesquisa, ensino, empregabilidade e
internacionalização.
O jornal Folha de São Paulo é o editor do RUF desde 2012, propondo-se a divulgar no
Brasil as avaliações das universidades, centros universitários, faculdades e cursos superiores.
Em 2015, foram avaliadas e classificadas 192 instituições superiores públicas e particulares,
com a utilização de cinco indicadores de qualidade: pesquisa, internacionalização, inovação,
ensino e mercado. Uma equipe do jornal coleta dados em bases brasileiras de patentes, periódicos
científicos e em pesquisas nacionais de opinião feitas pelo Datafolha.
O DataUERJ 2015, como o nome indica, é a base de dados que dá visibilidade às principais
informações institucionais da UERJ, como forma de prestação de contas à sociedade e
demonstração da evolução da instituição. Vem sendo produzido há oito anos, visando orientar
as tomadas de decisões da própria universidade. São muitas as informações que fornece, desde
as mais gerais aos dados orçamentários, passando por dados populacionais, ensino de graduação
e pós-graduação, pesquisa, extensão, programas de capacitação docente, corpo de servidores, etc.
Esse conjunto de dados com os quais foi possível trabalhar nada mais é, no entanto, que um
claro-escuro de verdade e engano. Seu elemento próprio é o duplo sentido. Pode, por um lado,
pretender ser uma autoexaltação institucional a partir de quantidades para fins de prestação de
contas ou, simplesmente, de propaganda; e por outro, uma exposição de autocomiseração pelos
seus próprios infortúnios. O fato é que se apresenta envolto em uma névoa que nos impede de
apreender imediatamente a sua essência qualitativa. Para a apreensão dessa dimensão, há que
haver esforço metodológico, é preciso ir sempre das partes ao todo e daí a inúmeras voltas às
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partes. Idas e vindas são determinações do método do materialismo-histórico. É a sua dialética
que nos move do concreto ao abstrato e deste ao concreto, tantas vezes quantas sejam
necessárias. Esta é a condição para apreender em todos os planos e dimensões a realidade
objetiva que esse conjunto de dados constrói.
Partimos do princípio de que as quantidades por si só não são suficientes para a atribuição de
graus de qualidade total. Esse grau depende também da qualificação e do comprometimento
social dos seus professores e auxiliares, da capacidade que demonstram de se organizar como
força social e política na concretização de atividades-fim, assim como do meio social e econômico
dos estudantes, do nível cultural da sociedade, etc. Acreditamos ser possível integrar critérios
quantitativos e qualitativos na avaliação das instituições em que aqueles sujeitos trabalham, levando
em conta sua segmentação segundo vários critérios sociais, ideológicos e econômicos. Afinal,
não há quantidades sem qualidades nem qualidades sem quantidades, ambas integram a mesma
unidade dialética e são muitas as ações recíprocas que exercem entre si. Tampouco defendemos
que as quantidades expressam qualidades ou que se transformam em qualidades; em nosso
entendimento, são os seres humanos os únicos indivíduos que podem transformar certas
quantidades em certas qualidades.
Todas as análises foram pautadas pelos procedimentos metodológicos próprios do materialismo
histórico dialético desenvolvido por Marx, com destaque para as suas categorias e leis da dialética.
O método de exposição, por sua vez, compreende duas partes. A primeira é constituída de
um olhar quantitativo sobre o seu objeto de estudo, a UERJ, querendo apreender seu tamanho
físico, sua captação de financiamento pelo Governo do Estado e realização das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. É um olhar que, mesmo com os limites existentes, nos surpreende
ao revelar seu potencial. A segunda parte examina os indicadores de qualidade com os quais
trabalha o QS World University Rankings 2015. A universidade que se revela a partir deles não
é tão-somente robusta ou precária. Seu potencial, para ser mais exato, é impressionantemente
grande. Não existissem desconhecimentos e menosprezos das políticas públicas e dos próprios
políticos responsáveis por elas, certamente poderia assumir posições muito melhores nos rankings
mundial, latino-americano e do BRICS. Por fim, tecemos algumas considerações à guisa de
conclusões, mas, sobretudo, destacando a grande e invisível força social que existe na UERJ. É
esse grande capital que explica suas posições nos diversos rankings e a diferencia, não obstante
sua precarização constante por parte dos responsáveis pelo seu financiamento.
Todos os dados utilizados têm como objetivo geral demonstrar a grandiosidade de uma
instituição de ensino, pesquisa e extensão para além de uma simples instituição voltada à educação
superior. Não por acaso, tomamos a UERJ como objeto de estudo. Especificamente é nossa
pretensão instrumentalizar a comunidade acadêmica envolvida nas lutas por melhores condições
de trabalho, financiamento, melhoria da carreira docente, etc., ressaltando ser imperativo descolar
tais lutas da problemática que envolve o sistema de educação básica do Estado do Rio de
Janeiro e seu financiamento. Insistimos que o foco político da UERJ é e deve ser outro, certamente
onde se dão as discussões sobre conhecimento de ponta, ciência, tecnologia e inovação. O
campo de lutas pela educação superior de qualidade no qual todos os interlocutores vêm expondo
as dificuldades e potencialidades da universidade é atrofiante porque, sobretudo entre os
interlocutores externos, há falta de conhecimento aprofundado das dimensões e atividades-fim
de uma instituição de ensino superior, pesquisa e extensão de grande porte. É comum predominar
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o desconhecimento da importância social e estratégica de uma universidade do vulto da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro para o desenvolvimento sustentável do estado e do
próprio País.
Um olhar sobre a UERJ
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pública e gratuita, é mantida pelo Governo do
Estado do Rio de Janeiro, sendo considerada de grande porte (25.482 alunos)1 e de excelência
em atividades de pesquisa. Sua posição no QS World University Rankings 2015 está na faixa
entre 651-700.º lugar, ocupando o 40.º lugar entre as 3.423 universidades da América Latina e
o 81.º lugar entre as 1.349 do BRICS. Conta em seus quadros com a presença de 129 professores
visitantes, dos quais 19 são pesquisadores seniores, isto é, dispensados de ministrar aulas na
graduação e na pós-graduação.
Fisicamente, é uma universidade multicampi. Além do campus Maracanã, compreende os
campi da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Nova Friburgo, Resende, Ilha Grande, Teresópolis,
Petrópolis e quatro outras unidades importantes: Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI),
Hospital Universitário Pedro Ernesto e Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira.
Sua área construída total é de 709.927m2 e de ocupação, 4.058.943m2.
Uma passada de olhos ao DataUERJ nos permite ver que, a despeito das posições
conquistadas, não são poucas as dificuldades de funcionamento, a começar pelo financiamento
anual de suas atividades-fim.
Financiamento
O financiamento anual da universidade pública brasileira deveria ser líquido e certo, mas não
é isso o que ocorre na realidade. No caso da UERJ, a cada ano, a liberação de verbas é sempre
inferior às suas demandas. Na Assembleia Legislativa do Estado (ALERJ), nunca é aprovada a
proposta de orçamento que a universidade encaminha. No ano de 2015, a proposta orçamentária
foi de R$ 2.103.444.081,32, mas somente a quantia de R$ 1.102.099.274,31 foi liberada. A
receita total conseguida com o auxílio de outras fontes de captação chegou a R$ 1.230.415.932,48,
sendo R$ 86.330.871,64 por captação própria e R$ 41.985.786,53 de recebimentos do Serviço
Único de Saúde (SUS), por serviços prestados no Hospital Universitário. Essa receita é
praticamente gasta com pessoal (R$ 815.703.153,34), custeios (R$ 426.923.016,03) e
investimentos (R$ 74.878.394,39).
A receita anual conseguida com bastante dificuldade, como se observa, além de insuficiente
para o pleno funcionamento da universidade, deixa de priorizar investimentos próprios em pesquisa
e extensão. Somente o pagamento de pessoal, água, luz, telefonia, limpeza, etc. consome-a
quase por inteiro. Os recursos necessários à realização de projetos de pesquisa e extensão
precisam, então, ser captados pelos pesquisadores com agências de fomento, tais como a
FAPERJ, Capes e CNPq, e até fundações privadas. Essa captação é exclusiva de professoresdoutores seniores que se submetem a concorrência acirrada da qual ficam excluídos os demais
docentes com titulações muito recentes ou inferiores.

Advir • julho de 2017 • 206

ADVIR36.pmd

206

06/07/2017, 12:06

Zacarias Gama

Muitas são as causas das dificuldades de financiamento da UERJ, a começar pela existência
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) movida na gestão do governador Leonel Brizola,
que permite ao estado deixar de destinar 6% da sua receita tributária liquida à Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, conforme previsto na Constituição do Estado. Dos anos 1990 para
cá, todos os governos vêm, então, destinando apenas 3% do seu orçamento, a ser dividido entre
as três universidades estaduais: UERJ, Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) e
Universidade Estadual da Zona Oeste (UEZO).
Há ainda diversas outras causas. Uma, bastante clara e mais imediata, deriva da limitada
compreensão de universidade que têm os deputados estaduais e os próprios governantes. Falta,
principalmente aos integrantes da base parlamentar de apoio ao governo, uma visão de totalidade
da universidade comprometida com as atividades de pesquisa, ensino e extensão. E por mais
paradoxal, isso é compreensível. Muitos são formados em universidades pequenas e particulares
que menosprezam a pesquisa e a extensão, outros possivelmente porque jamais se aproximaram
de algum laboratório de ponta ou frequentaram pós-graduações stricto sensu com inserção
internacional. Os próprios governadores e secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação também
deixam transparecer essa pequena estima à importância social e estratégica de uma universidade
da envergadura da UERJ. Para se ter uma ideia das relações entre os governadores e a
universidade, vale citar o desprezo de uma governadora para com a universidade: desde o início
de sua administração, indispôs-se a ir ao campus para qualquer visita, incluindo a sua preterição
ao título e ao colar de Chanceler da Universidade, a que tem direito pela Constituição do estado.
Some-se às causas mais imediatas e mais palpáveis uma outra de ordem estrutural, colocando
em evidência as pressões pela diminuição do tamanho do Estado na ordem do dia das políticas
conservadoras de matiz neoliberal. A má vontade de muitos políticos no que diz respeito ao
financiamento das universidades públicas neste contexto não resulta apenas do pequeno
conhecimento do que seja uma universidade. Ela deve ser compreendida como parte da
reestruturação do Estado e do desenvolvimento de estratégias de indução à captação de recursos
pelas próprias universidades, de modo a reduzirem sua dependência em relação ao Estado.
Documentos do Banco Interamericano (BID, 1998) dão sustentação às teses de menor
dependência das universidades ao disseminarem a crença num quase-mercado, no qual aquelas
com mais aparato competitivo devem disputar seus recursos de financiamento. Para Velloso, exdiretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2000, p. 45), “o cenário desejável
é aquele no qual as verbas do Estado vão cedendo lugar a uma combinação de financiamento
privado e público”.
Ensino, pesquisa e extensão
As dificuldades de financiamento têm impactos diretos sobre o ensino, pesquisa e extensão.
Todas essas atividades são grandiosas e podem ter os níveis de qualidade comprometidos com
a precariedade das verbas. A atividade de ensino é empreendida por 1.920 docentes, realizandose com oferecimento presencial ou a distância de 40 cursos de graduação, 141 de especialização
(pós-graduação lato sensu), 54 mestrados e 38 doutorados acadêmicos, e também dois
mestrados e doutorados. A maioria dos cursos de pós-graduação stricto sensu tem avaliação
Capes entre 4 e 5. Apenas o mestrado e doutorado em Educação têm grau de excelência
internacional, isto é, conceito 7. O Programa Multidisciplinar, com mestrado e doutorado em
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Políticas Públicas e Formação Humana, também tem esse grau, mas com avaliação Capes igual
a 6.
A atividade de pesquisa é intensa e extensa. É realizada por pesquisadores individuais e 450
grupos em 511 laboratórios, 194 oficinas, ateliês e assemelhados, e 278 centros de estudos,
núcleos e assemelhados. A carga horária registrada em Plano Individual Docente (PLANIND)
corresponde a 31,3% da carga total de horas da UERJ, e já resultou em 20.494 produtos
cadastrados. As pesquisas efetivadas em programas de pós-graduação stricto sensu bem avaliados
pela Capes, com notas entre 5 e 7, permitem que sejam referências nacionais e internacionais. É
de se destacar igualmente a participação de cientistas da UERJ no sequenciamento do DNA da
bactéria que facilita a absorção do nitrogênio pelas plantas, e no grupo de cientistas da Organização
Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN), que acabou de ratificar o descobrimento do “bóson
de Higgs”, a chamada “Partícula de Deus”, que explica por que tudo no universo adquire massa,
como propriedade fundamental.
O Catálogo de Patentes 2015 da UERJ dá destaque a 35 novos produtos, dos quais sete são
da área de Desenho Industrial e 28 de Programação de Computadores. O Departamento de
Inovação (InovUerj), responsável pela edição do Catálogo de Patentes, contabiliza ainda 33
invenções, sete inovações tecnológicas e 34 novas marcas. Entretanto, apesar de nosso empenho,
não conseguimos obter mais especificações das invenções, inovações tecnológicas e marcas. O
próprio site do InovUerj deixa de fornecer mais informações, preferindo tão-somente apresentar
os números de registros.
A atividade de extensão, por sua vez, é igualmente considerável. São 29 programas que
envolvem 187 docentes e 74 funcionários técnico-administrativos, 131 bolsistas e 154 estudantes
não bolsistas. São oferecidos 90 cursos em grandes áreas do conhecimento, com mais de 712
pessoas envolvidas: docentes, estudantes de graduação e pós-graduação, e indivíduos da
comunidade externa. O público envolvido em 634 projetos, vinculados ou não aos programas
de extensão, atinge a quantidade de 152.979 indivíduos.
Indicadores de qualidade do QS World University Rankings
São seis os indicadores de qualidade do QS, os quais serão apresentados analiticamente a
seguir.
A pontuação final obtida pela UERJ não foi divulgada, mas é possível deduzir que foi menor
que a da USP (62,4) e da UFRJ (40,3). Também não foram divulgadas as porcentagens obtidas
em cada um dos seguintes indicadores.
Reputação acadêmica (40%)
Qual a fama da UERJ em 76.800 respostas dadas por acadêmicos de todo o mundo ao
longo dos últimos cinco anos, à exceção dos seus próprios? Está a UERJ desenvolvendo
importantes trabalhos em suas áreas de especialização?
A UERJ, apesar de seu tamanho e grandiosidade, não tem a mesma reputação mundial que a
USP ou a UFRJ, muito possivelmente por falta de eficiência dos seus próprios meios de divulgação
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e propaganda. As próprias sociedades fluminense e brasileira pouco conhecem acerca dos seus
resultados e produtos de investigação. São poucos aqueles que sabem, por exemplo, que cientistas
da UERJ participaram do sequenciamento do DNA da bactéria Gluconacetobacter diazotrophicus
– encontrada em culturas agrícolas, como a cana-de-açúcar, o café e a batata-doce. O mundo
reconheceu e aplaudiu o feito. Talvez ainda menos gente saiba que a concessão do Nobel de
Física de 2013 ao belga François Englert e ao britânico Peter Higgs só foi possível graças à
confirmação dos seus estudos pelo grupo CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear),
que conta com compartilhamento de dados produzidos por importantes cientistas da UERJ. O
cientista Alberto Santoro, que trabalha em conexão direta com o CERN e o laboratório onde
está o Grande Colisor de Hádrons (Large Hadron Collider), é líder de um grupo de 80 brasileiros
ligados ao programa, que conta, ainda, com a participação de estudantes brasileiros de graduação,
mestrado e doutorado.
Por outro lado, a pequena fama da UERJ para além das fronteiras fluminenses e brasileiras
não é de admirar. Ela está diretamente relacionada à própria jovialidade da instituição. Sua
estrutura atual começa em 1950 e é, portanto, nos últimos 66 anos que vem adquirindo força e
se tornando importante referência em suas atividades-fim. Também é preciso ressaltar que, no
Brasil, os cursos de pós-graduação stricto sensu como importantes unidades de pesquisa são
igualmente recentes. Praticamente todos surgiram a partir de meados dos anos 1970, incentivados
pela ditadura civil-militar e seu projeto de “Brasil Grande”. Como exemplo, pode-se mencionar
o pioneirismo dos programas de pós-graduação do Instituto Militar de Engenharia; eles somente
começam a funcionar com mestrado a partir de 1971 e doutorado no ano seguinte. No Instituto
de Física, o doutorado foi credenciado em 1983.
Na área de Humanidades, os cursos de mestrado e doutorado também surgiram na mesma
época. “A fundação do curso de Mestrado em Educação da PUC-Rio, em 1966, deu ensejo a
uma onda de expansão da pós-graduação stricto sensu no Brasil e no estado do Rio de Janeiro.
Nos anos 1970 é que foram constituídos os cursos de Mestrado em Educação da UFF (1971),
UFRJ (1979) e da UERJ, este último, reconhecido somente ao longo da década de 1980”
(Gama; Souza, 2002, p. 89). Atualmente o Programa de Pós-graduação em Educação da UERJ
(Proped) tem inserção internacional, com nota máxima 7 atribuída pela Capes. Outros programas
de pós-graduação stricto sensu, em outras áreas de conhecimento seguem essa mesma onda;
eles passam a ser fundados em diversas outras universidades Brasil afora. O fato é que,
efetivamente a partir desse período, a pesquisa teórica e aplicada passou a adquirir dimensões
relevantes nas universidades brasileiras.
Outro programa de pós-graduação uerjiano de inserção internacional, com cursos de mestrado
e doutorado, é o de Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), avaliado com nota 6 pela
Capes. Comemora este ano seu 10.º aniversário e já atrai estudantes de várias partes do Brasil
e da América Latina, África e Europa.
O potencial de reputação da UERJ em pesquisa, ensino e extensão é grande, como se pode
deduzir. Só não é maior em função da política de financiamento e das políticas públicas do
estado do Rio de Janeiro, que tendem a subestimar a realização das suas atividades-fim, assim
como a ampliação da sua capacidade de atrair estudantes de dentro e fora do estado. Para que
tal acontecesse, seriam necessários programas de atratividade e projetos de hospedagens
estudantis. O próprio funcionamento do refeitório estudantil da UERJ, recém-construído, é
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oscilante conforme a disponibilidade de recursos. O espaço construído dos campi já não comporta
todas as demandas.
Reputação entre empregadores (10%)
O QS World University Rankings solicitou a 40 mil empregadores que identificassem e
avaliassem as universidades com melhor formação de profissionais em nível de graduação
recrutados pelas agências de empregos. Não conseguimos obter o percentual atribuído à UERJ,
mas dá para imaginar que não seja baixa a sua reputação. Pelo menos no Estado do Rio de
Janeiro é grande a procura de profissionais formados na instituição.
No ranking universitário produzido pelo jornal Folha de São Paulo (RUF), a reputação das
instituições de formação superior no Brasil é dada pelas grandes empresas, consultórios médicos,
academias, clínicas e hospitais, firmas de construção civil, entre outras. Em 18 pontos possíveis,
a UERJ consegue obter 17,39 no indicador Avaliação de Mercado, em situação de empate com
a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade Federal de Pernambuco
(UFPe) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Entre todos cursos abrangidos pelo Ranking Universitário Folha, a maior reputação obtida
pela UERJ se deve aos formados dos cursos de Ciências Sociais e Turismo (ambos em 1.º
lugar); em segundo lugar nacional, os formados em Computação, Direito, Educação Física,
Enfermagem, Engenharia de Produção, Química, Geografia, História, Matemática, Odontologia
e Pedagogia. Com a mais baixa reputação, encontram-se os cursos de Ciências Contábeis
(16.º), Engenharia Civil (18.º) e Engenharia Elétrica (23.º).
Relação docentes-estudantes (20%)
O QS World informa de imediato não haver um padrão internacional para essa relação
estatística. A composição do indicador considera a equipagem existente, o tamanho das turmas
e as orientações individuais em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
A falta desse padrão é, de fato, visível quando tomamos como exemplo as universidades
americanas, inglesas, francesas, japonesas e chinesas. Mesmo assim, é possível constatar que,
entre as americanas, a Universidade de Harvard (2.ª no ranking mundial) tem menor relação – 1/
5,18. Na Universidade Tsingua (China – 25.º lugar), essa relação é de 1/6,65, e na Universidade
de Kyoto (Japão – 38.º lugar), é de 1/5,86. Na Sourbonne (Paris– 222.º lugar), chega a 1/23.
No Brasil, a relação docente/estudantes é praticamente quatro vezes maior que nas americanas:
MIT (1.º) – 1/3,70 e Stanford (3.º) – 1/4,26, e duas vezes quando comparada às universidades
orientais. A relação da USP (143.º) é de 1/12,92; Unicamp (195.º), 1/13,85; UFRJ (323.º), 1/
13,21; e UFRGS (na faixa de 451-460.º), 1/16,75. A relação docente-estudante da UERJ, com
base nos informes do QS World University Rankings, é 1/11,33. Quando apurada somente com
base no DataUERJ, sobe para 1/15,31.
Não fomos capazes de encontrar a relação docentes-orientações de TCC. Nos cursos de
pós-graduação stricto sensu, mestrados e doutorados, a Capes insiste na relação de 1/8, muito
embora não seja levada ao pé da letra. Observe-se que essa relação é obtida pela simples
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divisão do número informado de estudantes matriculados pelo número de docentes ativos. Como
toda média, esta também aproxima os extremos para obter um termo médio, o qual nem sempre
traduz fielmente a realidade.
Citações por docente/faculdade (20%)
Esse indicador é formado pelo número de citações em trabalhos alheios; a quantidade de
vezes revela a sua importância e influência. As citações de artigos de pesquisadores da UERJ
não são em pequenas quantidades; há referências de todas as áreas.
A produção científica dos 2.049 docentes da UERJ é crescente. Segundo o DataUERJ
2015, totalizou um montante bruto de 21.230 textos científicos, atingindo a relação de 10,4
textos por docente. Seu crescimento segue o mesmo movimento da produção brasileira. Os
informes da base Scimago (alimentado pelo Scopus) dão conta de que os pesquisadores brasileiros
têm publicado crescentemente desde 1996. De 8.741 documentos em 1996 (0,76% da produção
mundial), essa produção saltou em 2014 para 59.736 textos – ou 2,29% da publicação mundial.
A produção brasileira de textos científicos situa-se em 15.º lugar no ranking mundial produzido
pela Scimago, acima da produção da Suécia, Bélgica, Israel, Dinamarca e México. Os cinco
primeiros lugares são ocupados pelo conjunto de pesquisadores dos EUA, China, Reino Unido,
Alemanha e Japão. No BRICS, a produção brasileira fica atrás da China, Índia e Rússia e bem
à frente da África do Sul. Na América Latina, o país que mais se aproxima da produção brasileira
é a Argentina, em 37.º lugar.
As informações acerca de citações foram obtidas na base Scopus, considerada mundialmente
o maior banco de dados. Para consultas, utilizamos o site https://www.scopus.com/search/form/
authorFreeLookup.uri.
Taxa de internacionalização (10%)
Os indicadores da taxa de internacionalização são compostos pela proporção de estudantes
de outras nações em relação ao número de matrículas e ao tamanho de seu corpo docente,
assim como pela proporção de docentes de outras instituições nacionais e estrangeiras que
atuam em seus quadros de ensino, pesquisa e extensão.
Na UERJ, o total de estudantes estrangeiros chega a 81, sendo provenientes em maior
quantidade da França (25), Espanha (14) e Alemanha (10). Outros vêm da Argentina, Canadá,
Holanda, Itália, Japão, México, Noruega, Polônia, Portugal e República Tcheca. Se considerarmos
o total de estudantes matriculados na graduação utilizado pelo QS World, esse percentual é
praticamente desprezível: 0, 0031%.
Os estudantes estrangeiros têm duas formas de entrada na UERJ: por meio de vestibular
comum aos estudantes brasileiros e estrangeiros e do Programa Estudantil de Convênios de
Graduação (PEC-G), instrumento de cooperação disponibilizado aos estudantes de graduação
e pós-graduação de países em desenvolvimento da África e América Latina. Os interessados,
por iniciativa própria, procuram as representações diplomáticas do Brasil nos seus países de
origem, informam-se sobre a existência de oferecimentos de cursos, obtêm financiamento de
permanência no Brasil durante o tempo pretendido com as autoridades educacionais dos seus
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países, e atendem às exigências necessárias à obtenção de passaporte e visto de estudante no
Brasil. Todos os cursos de graduação e pós-graduação somente são ofertados em português.
Quanto aos pesquisadores visitantes, há 129 deles na UERJ, sendo que 19 se dedicam
exclusivamente à pesquisa; os demais, além de horas de pesquisa, têm também carga horária de
aulas nos cursos de graduação e pós-graduação.
Comparada a outras instituições de ensino superior estrangeiras e brasileiras, a UERJ se
apresenta ainda bastante tímida em termos de taxas de internacionalização, mesmo se consideramos
os interesses, a proximidade e os laços que nos unem a alguns países da África e a todos os da
América Latina. Um certo atavismo parece restringir ações mais efetivas de internacionalização.
Se considerarmos o empenho da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) no estímulo à internacionalização das nossas universidades com financiamento
de missões de trabalho e bolsas de estudo, fomento de atividades de investigação científica e
diversas formas de intercâmbio, não é descabido afirmar que a UERJ dá passos lentos nessa
direção.
Em universidades europeias, de Portugal por exemplo, é acentuada a avidez para intercambiar
estudantes e docentes estrangeiros, chegando a estabelecer em seus regimes jurídicos, como é o
caso da Universidade de Lisboa (Portugal, 2007), o objetivo de promover a mobilidade de
estudantes e docentes no espaço europeu de ensino superior, assim como gerar ações e programas
de cooperação internacional consonantes com as grandes linhas da política nacional de
desenvolvimento.
Algumas considerações à guisa de conclusões
Tomar a UERJ como objeto de investigação no presente trabalho constituiu-se em
possibilidade concreta de trazer a público o seu potencial ainda bastante desconhecido da
sociedade e até da própria comunidade acadêmica. As sinalizações emanadas das posições
conquistadas em rankings internacionais e nacionais indicavam desde o início ser verossímil
estarmos diante de uma universidade ao mesmo tempo pujante e maltratada, capaz de conquistar
reconhecimento graças ao trabalho geral dos seus docentes e pesquisadores, funcionários técnicoadministrativos e estudantes, mas também limitada por más vontades e incompreensões.
Pressupunha-se que as quantidades e qualidades contidas nos indicadores utilizados pelos rankings
não poderiam advir somente de dimensões físicas e de investimentos, mas de uma força social
imediatamente invisível, não agradecida e desprezada.
A UERJ que prontamente aparece a olhos nus é a que se apresenta descuidada, carente de
recursos, desamparada politicamente e em greves constantes que expõem as suas mazelas,
reivindicam atenção e generosidade. Esta é a sua face mais pública. A outra, pouco conhecida
socialmente, quando porventura destacada, põe em evidência um hercúleo trabalho social que
lhe permite se situar numa posição entre o 651-700.º lugar em um universo de 16.240 universidades
de todos os continentes; em 30.º lugar entre as 3.423 universidades da América Latina e em 81.º
lugar entre as 1.349 do BRICS. É essa mesma universidade que goza de boa reputação acadêmica
dentre as congêneres internacionais e nacionais, boa fama entre empregadores em diversas
áreas do conhecimento e boas relações quantitativas entre docentes/discentes, tem textos científicos
citados referencialmente em trabalhos teóricos e aplicados de pares brasileiros e estrangeiros e
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ainda consegue ter uma taxa de internacionalização bastante promissora. As duas UERJ contêm
os termos da contradição que explicam a estupefação de muitos ao vê-la precarizada e bem
situada no ranking mundial de universidades.
Quando se investigam as razões do seu sucesso, assoma aos nossos olhos o trabalho geral de
ensino, pesquisa e extensão dos docentes e pesquisadores que se realiza em seus campi e se
concretiza em novos conhecimentos, descobertas, inventos e inovações. É um trabalho silencioso,
condicionado, em grande parte, pela cooperação nem sempre deliberada entre todos e pela
utilização dos trabalhos de todos os professores/cientistas, técnico-administrativos e estudantes
que precederam as equipes e os sujeitos que lhes dão vida nos dias de hoje. Esse mesmo
trabalho que justifica as conquistas de posições honrosas nos rankings mundiais e nacionais e
não apenas as quantidades de laboratórios, oficinas, ateliês e instalações assemelhados. As
qualidades ocultas inerentes a esse trabalho compensam grande parte da precariedade física e
de financiamentos.
Cada docente, cientista, funcionário e estudante que dá o sentido coletivo ao trabalho geral é
apenas parte de uma força social. Marx diria que atua como um “átomo da massa” (Marx,
1985, p. 149). A associação de todos em inúmeros colegiados, grupos coletivos de pesquisas,
reuniões inter e multidisciplinares, rodas científicas de conversas, colóquios, seminários, etc.,
reproduz as determinações do trabalho individual de Robinson Crusoé e, por conseguinte, a
produção social de textos científicos, novos conhecimentos, descobertas, inventos e inovações.
O trabalho geral e combinado é, em si e por si, constituinte de uma força social capaz de
conquistar boas posições nos rankings. A unidade que liga os diversos sujeitos cria a força social
uerjiana e, da mesma forma, está presente nas assembleias, greves e outras manifestações
reivindicatórias.
Não são, portanto, somente as quantidades apreendidas nos indicadores tomados critérios
de qualidade nos rankings universitários que exprimem a qualidade e a força da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outra. São produtos desse trabalho geral, advêm da
produtividade da força social. É por essa razão que determinadas universidades particulares,
ainda que melhor aparelhadas fisicamente, não conseguem sobrepujá-la nos mesmos rankings.
Individualmente, seus docentes/cientistas, funcionários técnico-administrativos e estudantes não
encontram condições de se constituir como força social, indo pouco além dos seus esforços
isolados. A inexistência de tantos momentos de trocas coletivas e a presença de regimes de
trabalho supervisionados que exigem produtividade, comprovação de horas trabalhadas e
dificultam as relações de cooperação internas e externas contribui para impedir o alcance de
limites mínimos para que a força de cada um se some como força social.
Por essa razão, é funesta para a UERJ a desconsideração da sua totalidade. A imediatidade
das abordagens quantitativistas, nomeadamente feita por parlamentares e demais autoridades
públicas que deveriam zelar primorosamente pelo seu financiamento e funcionamento, toma-a
de forma caótica e nebulosa, fazendo com que continue incompreendida em sua realidade concreta.
É preciso, todavia, captar a sua essência, todos os seus planos e dimensões, descobrir sob a
superficialidade as conexões internas e necessárias. Somente a abordagem da totalidade como
princípio metodológico pode compreender a realidade em suas leis internas, conexões, modos
de desenvolver e em sua dialeticidade.
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Este é o problema das abordagens superficiais e dos ditos métodos quantitativos de avaliação presentes
nos rankings. Eles empobrecem o conteúdo, deixam de apreender a dialeticidade presente nas correlações
quantitativo-qualitativas e desprezam as interações e conexões internas do todo, petrificam planos e dimensões.
Deixam de apreender o objeto de avaliação em seu processo de criação nas suas próprias interações e
conexões internas. Adquirem visões superficiais e levianas a partir das quais pautam as políticas de
financiamento e funcionamento e generalizam-nas com o eloquente pretexto de servir igualmente a todas.
Tratam como iguais os diferentes, subordinando todos às mesmas leis, critérios e estandartes.
Os modos de existência e organização da força social variam de instituição para instituição conforme as
relações sociais que se desenvolvem em seus cotidianos. Tais relações são irredutíveis e indomáveis às
forças externas. Ora, é um sonho deletério querer subsumir quaisquer universidades às mesmas leis gerais
pautadas por indicadores e estandartes quantitativo-qualitativos. Cada uma precisa ser apreendida na sua
totalidade como condição para compreendê-la na sua essência específica, no seu modo peculiar de ser e se
movimentar.
Será sempre danoso para a UERJ, assim como para qualquer outra universidade, a discussão dos seus
destinos por comissões parlamentares que cuidam da educação básica do estado. Da mesma forma, a
associação de docentes contribui pouco para desenvolver as suas potencialidades e a sua importância social
e científica, inscrita no mesmo campo de discussões da educação básica, estadual ou nacional. É preciso
reivindicar para quaisquer universidades fóruns privilegiados no contexto de políticas estaduais e nacionais
para as ciências, tecnologias e inovações, com vistas ao desenvolvimento estratégico de todas as suas
potencialidades.
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Notas
1

O QS World contabilizou 25.482 estudantes matriculados em 2015 na UERJ, sendo 87% de graduação e 13% de
pós-graduação. A relação matemática é de 11,3 estudantes para 1 professor. O DataUERJ contabiliza um total de 29.413
estudantes matriculados na graduação, e 3.876 estudantes na pós-graduação.
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