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Não pode pagar a sua dívida?  

Em primeiro lugar, nem precisa tentar: a ausência de 

débitos não é o estado ideal.  

Em segundo lugar, não se preocupe: ao contrário dos 

emprestadores insensíveis de antigamente, ansiosos para 

reaver seu dinheiro em prazos prefixados e não renováveis, 

nós, modernos e benevolentes credores, não queremos 

nosso dinheiro de volta.  

Longe disso, oferecemos mais créditos para pagar a velha 

dívida e ainda ficar com algum dinheiro extra (ou seja, 

alguma dívida extra) a fim de pagar novas alegrias. 

 

(Zygmunt Bauman, 2010) 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

MOREIRA, Débora Guimarães Sousa. CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E O 

ENDIVIDAMENTO DO SUJEITO: A ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA COMO INSTRUMENTO NA RECONFIGURAÇÃO CAPITALISTA. 

2018. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional – Escola de Serviço Social, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2018.  

 

 

A presente dissertação tem como objeto de investigação da Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF), abarcando no interior dessa discussão, a questão do endividamento do 

sujeito, proveniente das mudanças no sistema capitalista de produção, a partir das crises 

estruturais que o embateram, sobretudo, a partir de 2008. A hipótese central é a de que a ENEF 

é uma estratégia do capital em busca de “educar financeiramente” os sujeitos em sociedade, 

com ações pautadas na disseminação do mercado financeiro e seus produtos, ou seja, do crédito, 

engajando-os ao capitalismo de base financeira, fruto da crise estrutural do sistema. Nossa 

investigação tem como objeto geral compreender o papel da ENEF, política implementada pelo 

governo federal, mas coordenada por órgãos do sistema econômico estatal e pelo mercado 

financeiro, principalmente, relacionando-a à questão do endividamento do sujeito que assola a 

contemporaneidade. Para atingir tal objetivo, realizamos uma pesquisa bibliográfica e 

documental.  Para apreender as diretrizes da Estratégia estudada, efetuamos uma pesquisa 

documental a partir do site em que se dissemina a ENEF, o “Vida e Dinheiro”, em que 

analisamos relatórios anuais, Decretos-Lei, Portarias, deliberações, cartilhas e infográficos. 

Além disso, buscamos em documentos da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), esclarecimentos sobre a cultura da educação financeira que vem se 

difundindo por meio desse organismo e o que neles transfere-se para o caso brasileiro. Assim, 

vimos diversos relatórios, com princípios, recomendações e fundamentos sobre a temática, 

além de recomendações para o Brasil.  A análise aprofundada da ENEF permitiu-nos concluir 

que há sintonia entre a política de educação financeira implantada no Brasil e as reconfigurações 

capitalistas que ocorreram diante da crise que assola o sistema do capital financeirizado, o qual 

tem na dispersão do crédito e, assim, da dívida, uma necessidade diante da superacumulação de 

mercadorias, desemprego e intempéries que as crises geraram, para não bloquear o consumo. 

Entretanto, em tempos de dívidas que abrangem todo o sistema, incluindo Estados, empresas 

capitalistas e a vida dos sujeitos individualmente, o “engajamento” desses últimos tornou-se 

medida governamental, coordenada pelo mercado financeiro, movimento para a inclusão dos 

produtos financeiros em suas vidas, afirmando que poderão dirigir as suas dívidas se “educados 

financeiramente”. 

 

 

 

Palavras-chaves: Crise estrutural do capital. Endividamento. Formação Social Brasileira. 

Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MOREIRA, Débora Guimarães Sousa. STRUCTURAL CRISIS OF CAPITAL AND THE 

INDEBTEDNESS OF THE SUBJECT: THE NATIONAL STRATEGY FOR 

FINANCIAL LITERACY. AS AN INSTRUMENT IN THE CAPITALIST 

REFORMATION. 2018. Master's Dissertation - Graduate Program in Social Work and 

Regional Development - School of Social Work, Fluminense Federal University, Niterói, 2018. 

 

 

The purpose of this dissertation is to investigate the National Strategy for Financial Literacy 

(ENEF), including within this discussion the issue of the indebtedness of the subject, arising 

from the changes in the capitalist system of production, from the structural crises that hit it, 

especially , starting in 2008. The central hypothesis is that ENEF is a strategy of capital seeking 

to "educate financially" the subjects in society, with actions based on the dissemination of the 

financial market and its products, ie, credit, engaging them in financially-based capitalism, the 

result of the structural crisis of the system. Our research has as a general objective to understand 

the role of ENEF, a policy implemented by the federal government, but coordinated by agencies 

of the state economic system and by the financial market, mainly, relating it to the issue of the 

indebtedness of the subject that plagues contemporaneity. To achieve this goal, we carry out a 

bibliographical and documentary research. In order to grasp the guidelines of the Strategy 

studied, we conducted a documentary search from the website where ENEF, the "Life and 

Money", is disseminated, in which we analyze annual reports, Decrees, Ordinances, 

deliberations, booklets and infographics. In addition, we seek documents from the Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD), clarifications about the culture of 

financial education that is being disseminated through this body and what is transferred to the 

Brazilian case. Thus, we have seen several reports, with principles, recommendations and 

fundamentals on the subject, as well as recommendations for Brazil. The in-depth analysis of 

ENEF has allowed us to conclude that there is a syntony between the financial education policy 

implemented in Brazil and the capitalist reconfigurations that occurred in the face of the crisis 

that plagues the financially-oriented capital system, which has the dispersion of credit and, thus, 

debt, a need in the face of the over-accumulation of commodities, unemployment, and 

inclement weather generated by the crises, in order not to block consumption. However, in 

times of debt that cover the entire system, including states, capitalist enterprises and individual 

life, the "engagement" of the latter became a governmental measure, coordinated by the 

financial market, a movement for the inclusion of financial products in their lives, stating that 

they can direct their debts if they are "financially educated." 

 

 

 

 

Keywords: Structural crisis of capital. Indebtedness. Brazilian Social Formation. National 

Strategy for Financial Literacy.
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INTRODUÇÃO 

 

 
Em muitas sociedades, pouca ou nenhuma 

vergonha se ligou às experiências mais públicas de 

dependência, onde o fraco precisa do forte. 

  

Richard Sennett (2000) 

 
 

A dissertação ora apresentada tem como objeto de investigação o endividamento do 

sujeito e a política de Estado denominada Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)1 

neste ínterim de dívidas, pensando a partir da crise estrutural que assola o sistema capitalista de 

produção desde a década de 1970, com ênfase implacável na crise de 2008, atingindo o mundo 

todo: Estados, empresas capitalistas, mas, especialmente, as pessoas individualmente e em 

âmbito familiar, que aqui denominamos sujeitos. Sujeitos, que apesar da tentativa de 

apassivamento pelo sistema, lócus em que situamos a ENEF, têm histórias, lutas e a 

possibilidade de transcendê-lo. Desse modo: a questão central que motivou este trabalho foi a 

seguinte: o que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira para além das aparências? Ou 

seja, seria a ENEF partícipe do movimento capitalista de estratégias de reconfiguração em 

tempos de crise estrutural do capital, com consequências no endividamento dos sujeitos?  

A análise do endividamento na atual conjuntura capitalista é importante instrumento 

para situarmos a ENEF como política de ação, uma estratégia, diante do montante de dívidas 

que abarca a sociedade, sobretudo com o advento da crise de 2008, que fez irromper a questão 

da dívida na esfera da vida das pessoas. Como um de seus sintomas mais visíveis, a decadência 

das hipotecas subprime (“hipotecas de risco”, ou seja, quando o excesso de liquidez do sistema 

permitiu que grupos sociais sem renda suficiente ou garantias tivessem acesso ao sistema 

financeiro, neste caso, principalmente, por meio do crédito imobiliário), a qual desencadeou um 

fenômeno de desvalorização financeira grandiosa, iniciada nos Estados Unidos, mas estendido 

rapidamente por todo o mundo, mostrou que a crise atingia toda a estrutura econômica e social 

do sistema capitalista e que créditos em abundância, que eram utilizados como alternativa à 

venda de mercadorias em superprodução, desde a década de 1970, apresentava-se em colapso. 

O capitalismo, já sem barreiras na atualidade e expandido internamente com amplo 

                                                           
1 Usaremos em alguns momentos, para tratar da ENEF, o termo Estratégia, com inicial maiúscula, referindo-nos à 

política de Estado, para diferenciar de estratégia, com inicial minúscula, como meio utilizado para conseguir algo, 

a qual também usaremos para referenciar medidas do capitalismo, em tempos de crise estrutural. 
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desenvolvimento dos meios de produção, tem no crédito, ou seja, no capital fictício no limite, 

a alternativa do agora de dirigir e buscar alternativas diante do colapso gerado pela crise 

estrutural. 

Nossa hipótese é que a ENEF é uma estratégia do capital em busca de “educar” 

financeiramente os sujeitos em sociedade, com ações pautadas na disseminação do mercado 

financeiro e seus produtos, ou seja, do crédito, engajando-os ao capitalismo de base financeira 

fruto da crise estrutural do sistema e de suas contradições. Tal Estratégia advém de uma 

tendência mundial, coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), a qual propõe, desde 2002, junto aos Estados nacionais, políticas de 

educação financeira, localizadas na esfera estatal. Para tanto, em 2008, criou uma rede, a Rede 

Internacional de Educação Financeira, conhecida como INFE, com participação de Estados com 

os seus bancos centrais, ministérios das finanças e associações e instituições ligadas ao mercado 

financeiro, visando promover os princípios da educação financeira, funcionando, assim, como 

plataforma de desenvolvimento do tema e criação de instrumentos para serem utilizados nos 

países que aderirem aos seus ditames. Hoje são mais de cem países ligados à INFE, dentre 

membros e não membros da OCDE, sendo que 59 deles já concretizaram a implantação de 

políticas de Estado de educação financeira. 

Nesse cenário, o Brasil apresentou pioneirismo na América Latina, sendo também um 

dos primeiros países do mundo a investir nesse tipo de política governamental, seguindo países 

como Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Austrália e Nova Zelândia, os quais foram 

estudados pelo grupo de trabalho que a desenvolveu, o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 

Mercados Financeiros (COREMEC) e, posteriormente, o Comitê Nacional de Educação 

Financeira (CONEF). A ENEF, em solo brasileiro, tem seus estudos germinais no ano de 2007 

e a promulgação efetuada no Decreto Federal nº 7.397/2010, estabelecendo-se como uma 

política de Estado, que vem se ampliando e se disseminando em território nacional ao longo de 

oito anos. 

Sob os pressupostos da OCDE e supervisão constante da mesma (o que percebemos em 

diversos relatórios do organismo multilateral), a Estratégia brasileira é pensada e coordenada 

por órgãos governamentais e privados pertencentes à área econômica e ao mercado financeiro, 

os quais representam o capitalismo mundializado e financeiro da atualidade, tendo o campo 

educacional envolvido apenas na fase de implantação, quando a Estratégia adentra a vida dos 

sujeitos. Iniciada em programas como o Programa de Educação Financeira nas Escolas e 

Programa de Educação Financeira para Adultos, principiou-se tendo como público-alvo 
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crianças e adolescentes de escolas públicas, no caso do primeiro e, no segundo, mulheres 

beneficiárias do programa de renda mínima do governo federal, Bolsa Família, e aposentados 

do Instituto Nacional do Seguro Social, com renda até dois salários mínimos. No início da 

pesquisa causava-nos a impressão inicial de que a ENEF era destinada exclusivamente aos 

pobres, mas o olhar cuidadoso sobre a mesma mostra-nos, hoje, que ela sobrevém à sociedade, 

quando alcança escolas privadas, usuários da internet em geral, os chamados internautas, cursos 

universitários e, além disso, apadrinha projetos existentes em diferentes instituições públicas e 

privadas que tratam do tema. Porém, mesmo assim, é também propósito da nossa investigação 

entender o foco principal dos programas e ações no endividamento dos mais pobres, no caso 

especial da educação financeira para adultos e, ao mesmo tempo, compreender a prioridade que 

se ressalta sobre o programa para crianças e adolescentes, com ênfase no segundo grupo, ambos 

em fase de formação escolar e humana. 

Consideramos que a análise do nosso objeto de pesquisa não pode estar desvinculada 

do processo histórico que o condiciona, para alcançarmos o que se revela para além da aparência 

e imediaticidade do fenômeno, como aponta Kosik (1976). Por isso, partimos de uma 

investigação que compreende elementos econômicos e políticos envolvidos na temática 

abordada. Assim, ponderamos que a análise deve-se elevar às suas amplas relações, implicações 

e mediações, apreendendo-a como processo na sua estrutura e dinâmica. O endividamento dos 

sujeitos está incutido no sistema capitalista de produção, desse modo, não se explica por si 

mesmo; a ENEF provém desse sistema, como resposta à expansão do crédito e às dívidas 

intercorrentes do mesmo, a partir do capital e de seus condutores em tempos de capitalismo 

financeiro. Assim, a Estratégia nos interpõe imediatamente à análise do capitalismo na 

atualidade, passando também por sua análise, a questão da crise de um sistema desenvolvido, 

cujo consumo está limitado ao que ele mesmo gerou no alavanque das tecnologias na produção, 

com consequente diminuição do emprego da força de trabalho. Desse modo, o crédito torna-se 

instrumento de sobrevivência do capital de mercadorias profusas. Aqui, imbricam-se os temas: 

crise do capital, endividamento do sujeito e ENEF. 

Nossa investigação tem como objetivo geral compreender o papel da ENEF, política 

implementada pelo governo federal, mas coordenada por órgãos do sistema econômico estatal 

e pelo mercado financeiro, principalmente, relacionando-a à questão do endividamento do 

sujeito que assola a contemporaneidade. Para atingir esse objetivo, procuramos compreender, 

de forma mais específica, o capitalismo financeiro, especialmente, sobre o olhar da crise que 

advém da década de 1970 e que, em 2008, ganha ares nefastos sob a sociedade; depreender a 
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atuação do Estado no capitalismo da atualidade, pois o temos como guardião da ENEF para a 

ação do mercado financeiro, que a coordena; identificar traços da formação social brasileira que 

nos levem à compreensão da implantação da Estratégia Nacional de Educação Financeira; e 

analisar a ENEF a partir dos atores que a disseminam e dos programas que executam. 

Para atingir os objetivos da investigação, realizamos uma pesquisa documental, 

examinando a partir do site onde se dissemina a ENEF, o “Vida e Dinheiro”, no endereço 

eletrônico <http://www.vidaedinheiro.gov.br>, em que são divulgados relatórios anuais, 

Decretos-Leis, Portarias, deliberações, cartilhas e infográficos, além da publicização detalhada 

de cada programa e ação. Buscamos, ainda, em documentos da OCDE, esclarecimentos sobre 

a cultura da educação financeira que vem se propagando a partir desse organismo e o que deles 

transfere-se para o caso brasileiro, assim, examinamos diversos relatórios, com princípios, 

recomendações e fundamentos sobre a temática, além de recomendações para o Brasil, 

analisando, por meio dos conteúdos, as entrelinhas de um processo que nos leva ao âmbito 

geral: o capitalismo financeiro. 

Nessa abordagem, a respeito da crise estrutural do capital, do endividamento do sujeito 

e da ENEF, tomamos como referencial teórico a tradição marxista, o chamado materialismo-

histórico, o qual nos oferece o arcabouço teórico para a compreensão desses nexos. Nesse 

processo, ao longo do estudo, aproximamo-nos de diversos autores, de Marx aos mais 

contemporâneos, promovendo um diálogo para retirar a essência da ENEF e da sociedade do 

capital sob a perspectiva do endividamento premente. Desse modo, não foi objetivo discutir as 

diferentes correntes que analisam a sociedade capitalista sob a ótica marxista, apesar de 

compreendermos que dialogamos com algumas ao longo da pesquisa, o que será visto no texto.  

Sabemos que o nosso objeto alavanca a discussão de inúmeros temas, dada a sua 

complexidade e atualidade, as quais revelam a sociedade capitalista dos tempos de crise 

estrutural e a vida dos sujeitos vulnerabilizados pela questão social, cujo endividamento se 

coloca como uma grave refratoriedade, ameaçando a própria sobrevivência das pessoas. 

Entretanto, não será o nosso objetivo analisar detalhadamente as políticas públicas e 

educacionais2 nas quais a ENEF atravessa, dado o recorte que efetuamos; mas dialogaremos 

com as mesmas, intentando entender o nosso objeto de estudo e os seus objetivos na sociedade. 

Temos uma política de Estado concretizada no capitalismo de base financeira e em crise. 

Desta forma, posicionar o papel do Estado, sustentador da base jurídica para que a Estratégia 

                                                           
2 Como o Programa de renda mínima do governo federal, Bolsa Família; a previdência social coordenada pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a política de educação do Ministério da Educação. 
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estudada se instaure e alcance milhões de pessoas, torna-se fundamental, pois estamos diante 

de uma forma de execução de política estatal para a população, que se concretiza com conceitos, 

concepções e, como procuramos investigar, com “engajamento” dos sujeitos ao capital 

financeirizado, não havendo algo palpável, como destinação de recursos e benefícios sociais, 

por exemplo. O Estado brasileiro concebeu a ENEF e promoveu a sua base jurídica, transferindo 

a coordenação para o mercado financeiro, hoje realizada por meio de convênio governamental 

com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), criada em 2011, para atender à política de educação 

financeira promulgada, a qual é dirigida pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (AMBIMA); BM&FBovespa, hoje, chamada B3 (Brasil, Bolsa e 

Balcão); Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg) e a Federação Brasileira de Bancos 

(FEBRABAN). A partir daí, a ENEF aprimorou-se e vem se disseminando, mesmo tomando a 

aparência de uma discreta política, que não causa alardes, mas se efetiva não somente em 

sustentações jurídico-legislativas, como vimos recentemente na sua inserção nas Base 

Curricular Nacional Comum, em 2017, a qual abordaremos adiante, mas no cotidiano da vida 

dos brasileiros, adentrando o ambiente escolar, os locais de execução de outras políticas 

públicas, nos ambientes de trabalho, na mídia e nos lares. 

Para expor o resultado da nossa investigação, organizamos o texto da dissertação em 

três partes. Na primeira, procuramos discutir as transformações mais recentes do capitalismo, 

desde as últimas décadas do século XX até os momentos atuais, marcados pela crise estrutural 

do sistema do capital, como aponta Mészáros (2002). Compreender o sistema e a formação das 

crises que se mostraram na contemporaneidade nos remetem às mudanças no modo de produção 

e, assim, na política e na sociedade que se fizeram a partir de então. Em tempos de 

mundialização do capital, exposta por Chesnais (1996), coloca-se a financeirização do 

funcionamento do capitalismo, a qual causou a dependência estrutural da economia real 

relativamente nos mercados financeiros, com base em Kurz (2018), alavancando diversos 

fenômenos, onde se destaca a superestrutura do crédito e, com esse, o fenômeno do 

endividamento geral. Seguimos a pesquisa atravessando quatro discussões: a compreensão da 

mundialização financeira do capital; o Estado capitalista neste processo, intentando 

compreender o significado da ENEF em seu nexo com o da instituição Estado; as dívidas, 

assinalando os dois tipos que fazem interfaces com o nosso objeto e colocam consequências na 

vida dos sujeitos: as dívidas pública e privada. E, por último, iniciaremos a compreensão da 
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ENEF, por meio do entendimento do que se consiste a OCDE e a sua política de educação 

financeira para o mundo e, assim, para o Brasil. Pretendemos compreender o espaço de 

estruturação da ENEF, como política do capital, assentada no Estado, coordenada pelo mercado 

financeiro e direcionada a tratar da questão do endividamento populacional sob a ótica da 

OCDE. 

Mas foi necessário ampliar a análise da discussão inferindo a formação social brasileira 

no estudo, para compreender o local do país no sistema do capital, de modo a situar a ENEF 

nessa particularidade e nos ajudar a entender as suas consequências. Desse modo, na segunda 

parte discutiremos o papel desempenhado pelo Brasil no capitalismo, procedendo no primeiro 

tópico uma breve incursão no seu processo histórico, para situarmos como a formação social 

brasileira, que se iniciou no processo de colonização por Portugal, ainda tem impactos na sua 

representação e dependência no capitalismo mundial. Há, conforme Fernandes (2008), uma 

espécie de condição colonial permanente, embora instável e mutável. Assim, nessas mudanças, 

o país foi se adaptando, de modo dependente no sistema capitalista, tornando-se uma 

“plataforma de valorização do capital financeiro”, destacado por Paulani (2008), o que veremos 

no segundo momento. Consequentemente, atuando como plataforma da atual fase capitalista, o 

Estado implanta a ENEF, uma das formas de beneficiar os detentores do capital, os quais, não 

gratuitamente, ou seja, não sem intenções, comandam a mesma. 

Por fim, chegamos à ENEF após situá-la como emergente do capitalismo de crise e, ao 

mesmo tempo, das finanças provenientes, para trabalhar a população de modo a não cessar o 

ciclo crédito-dívida, com o maior engajamento possível. Destarte, analisamos, na terceira parte, 

a Estratégia Nacional de Educação Financeira, intentando retirá-la das aparências. Dessa 

maneira, buscamos identificar os atores que se envolvem na “grande aliança” (ENEF, 2011a) 

que forma a política de Estado brasileira e, em um segundo momento, os seus programas, a 

evolução de suas medidas e os sujeitos que as recebem. A partir desse caminho, pretendemos 

revelá-la como estratégia do capital para abarcar os sujeitos, por meio da educação financeira, 

com ações pautadas na disseminação do mercado financeiro e seus produtos, ou seja, do crédito, 

engajando-os ao capitalismo nesta atual fase, em prol do ciclo crédito-dívida. 
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CAPÍTULO I - CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL, ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS E A FINANCEIRIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA VIDA 

 

 
O capital é o sangue que flui através do corpo 

político de todas as sociedades que chamamos de 

capitalistas, espalhando-se, às vezes como um filete 

e outras vezes como uma inundação, em cada canto 

e recanto do mundo habitado. 

 

                                                                             David Harvey (2012). 

 

Profundas foram as transformações que se fizeram no capitalismo nas últimas décadas 

do século XX, precisamente, a partir dos anos de 1970; mudanças fundamentais para que 

entendamos o curso que se instaurou no regime de acumulação e no modo de regulação social 

e política a ele associados que se espraiam ainda nos dias de hoje, com bastante vigor.  

Contemporaneamente, vivemos sob a égide da etapa do capitalismo, denominada por 

Chesnais (2015) de mundialização financeira, que representa o processo simultâneo e 

combinado de concentração e centralização do capital monetário, industrial e comercial, 

resultante das fusões e aquisições em âmbito nacional ou transnacional. Este, apesar de não 

criar mais-valor, por meio de especulações bem-sucedidas, busca fazer dinheiro sem sair da 

esfera financeira, tendo como terreno de ação os mercados financeiros integrados entre si no 

plano doméstico e agregados internacionalmente.  

Ao internacionalizar a estruturação da economia mundial, o que podemos observar na 

produção, nos mercados, nas relações, nas desigualdades sociais geradas pelo sistema 

capitalista, compreendemos que tais mudanças na base do capital não se ancoram apenas no 

fetichismo das finanças autônomas, mas na dominação operada pelo capital transnacional, 

tendo o respaldo do Estado e a atuação efetiva deste como promotor e regulador do 

desenvolvimento capitalista. O Estado participa do campo de operações do capital financeiro 

por meio da desregulamentação das barreiras nacionais; do uso do fundo público; das políticas 

fiscais e monetárias; do desmonte da proteção social e das ações favorecedoras da esfera 

financeira e do grande capital produtivo em diversas áreas. Os Estados, contribuidores 

fundamentais do mercado na era das finanças, perdeu centralidade política, como aponta 

Bauman (2010), mas manteve centralidade estratégica nos poderes de fiscalização e regulação 

para a permanência e funcionamento da ordem capitalista, mas é incapaz de, hoje, oferecer 

segurança existencial, deixada às habilidades e recursos de cada ser humano. 
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No encalço da relação estreita entre a responsabilidade do Estado no campo monetário 

e financeiro, a atuação estatal tem se ampliado. No ano de 2008, em plena crise do capital, 

surgem em alguns países do mundo, como Estado Unidos, Japão, Holanda, Reino Unido, dentre 

outros, políticas públicas de educação financeira, promovidas pelas concepções da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais políticas visam aumentar a 

solidez e a eficiência do mercado financeiro, através da disseminação de conteúdos de educação 

financeira à população dos países que implantaram tais medidas, número que tem aumentado a 

cada ano, como veremos adiante. Tais políticas apresentam a educação para a vida no 

capitalismo financeiro, num mundo dotado de crédito abundante, aprimorado e, ao mesmo 

tempo, tomado de dívidas, cuja dívida dos sujeitos3 pode representar apenas a ponta de um 

iceberg com relação ao montante do sistema.  

Neste contexto, seguindo a tendência mundial, o Estado brasileiro implantou a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira, objeto deste estudo, fruto de uma mobilização 

multisetorial - público-privado, com o intuito de promover ações educacionais, na área da 

educação financeira, a partir de 2010, gerenciada pelo setor financeiro nacional, sob as bases 

das concepções ditadas pela OCDE. No campo educacional, considerando o caso específico da 

ENEF, suscita-se a mercantilização ideológica4 da relação do sujeito com o dinheiro, 

promovendo o crédito e as ações do mercado financeiro, o que corresponde a uma ofensiva aos 

salários, ou seja, ao meio de sobrevivência, fruto da troca proveniente do dispêndio do trabalho. 

Representa, ao nosso ver, o sistema pautado nas finanças, no qual temos crédito e dívida, atores 

indissociáveis, como solução não somente para o consumo, mas para a vida em sociedade. 

Nesse sentido, a ordem sociometabólica do capital avança em direção ao processo 

educacional de públicos específicos, o qual vem se ampliando, já que desde a implantação da 

ENEF até os dias atuais, a Estratégia que se destinou, inicialmente, a crianças e adolescentes de 

escolas públicas, posteriormente, foi aberta a qualquer instituição educacional que faça a adesão 

ou a qualquer público que possa vê-la e adotá-la via internet. Tal Estratégia reserva-se, ainda, 

para adultos, neste caso, com recorte determinado, atingindo às mulheres beneficiárias do 

                                                           
3 Como a nossa dissertação refere-se, principalmente, à política de educação financeira lançada para a população 

brasileira, resolvemos nos referir aos destinatários da política como sujeitos, pois apesar da vivência no sistema 

capitalista alienador, expressam consciência e podem alavancar processos de mudanças. Em alguns momentos 

usaremos populações ou outros termos, quando for citado pelos documentos da ENEF ou por outros autores. 
4 Ou seja, um processo de alienação que ultrapassa o âmbito do trabalho. Como destaca Alves (2010, p. 13): “o 

processo de “captura” da subjetividade do trabalho vivo é um processo intrinsecamente contraditório e densamente 

complexo, que articula mecanismos de coerção/consentimento e de manipulação não apenas no local de trabalho, 

por meio da administração pelo ‘olhar’, mas nas instâncias sócio-reprodutivas, com a pletora de valores-fetiches e 

emulação pelo medo que mobiliza as instâncias da pré- consciência/inconsciência do psiquismo humano”. 
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Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal e aposentados vinculados ao Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), com proventos entre 1 e 2 salários mínimos. Em todos os 

casos, objetiva-se gerar multiplicadores dos conteúdos apreendidos para a sociedade, 

disseminando a era da financeirização no âmbito das vidas de cada um e de suas famílias. Ao 

dirigir-se à área educacional, a ENEF tem como objetivo a promoção de educação financeira 

no Brasil, com vistas a propagar o tema; promover decisões financeiras autônomas e contribuir 

para aumentar a eficiência e solidez do sistema financeiro, como exposto em diversos 

documentos. 

Neste capítulo, pretendemos discutir sobre o capitalismo recente, sobretudo no contexto 

da mais nova organização do capital mundializado, o financeirizado, que ganhou espaço a partir 

da crise capitalista iniciada na década de 1970, organizando o sistema sob novas características. 

Com essa discussão, pretende-se refletir sob o aspecto do capital mundializado, que subordina 

Estados, sociedade e sujeitos ao serviço da sua acumulação. Assim, dividido em quatro partes, 

iniciaremos com os apontamentos sobre o processo de mundialização financeira, a partir de sua 

emergência; em seguida trataremos das reconfigurações do Estado com as mudanças na base 

do capital, pretendendo um resgate dessa instituição no marxismo, para que se seja possível 

compreender os rearranjos atuais do Estado capitalista. Na terceira parte, intentaremos analisar 

os mecanismos da dívida pública e privada, que vêm sustentar a valorização do capital e, por 

fim, a partir do endividamento populacional, entender o papel da OCDE, que gerencia políticas 

de educação financeira em âmbito mundial, interligando à apresentação da política de Estado 

que se estabeleceu no Brasil em 2010, intitulada Estratégia Nacional de Educação Financeira. 

Sabemos que o capitalismo é um modo de produção voltado para a acumulação 

ampliada de mercadorias, com o lucro ampliado no tempo, fundado na exploração do trabalho 

e no dinamismo tecnológico (Harvey, 2011). Essa acumulação ocorre com a expansão crescente 

da produção e da ampliação do mercado e que é interrompida por crises, as quais são partes da 

natureza do capitalismo, oriundas do processo de acumulação cada vez mais ampliado.  

Os hiatos dentro do processo de reprodução do capital, os quais chamamos de crise, 

revelam contradições do modo produção, ou seja, entre a produção socializada da riqueza e a 

sua apropriação privada. Conforme Marx (1985), elas estão relacionadas com a lei tendencial 

da queda das taxas de lucro, quando há uma interrupção do movimento do capital5, suspendendo 

o processo de acumulação.  

                                                           
5  Tratam-se de movimento do capital os processos periódicos na circulação e na produção, implicando não somente 

o capital produtivo como também o capital comercial e bancário. “O capital, inicialmente, tem a forma de dinheiro 

(capital monetário), com o qual o capitalista adquire meios de produção e força de trabalho para produzir 
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De acordo Mészáros (2002), as crises são orgânicas, inerentes ao capitalismo e 

universais, já que afetam o sistema do capital global, em todas as suas dimensões e não apenas 

econômica e restrita a alguns lugares, questionando a sua validade como sistema reprodutivo 

do todo. Ao mesmo tempo, são inerentes ao capitalismo porque expressam o caráter 

contraditório de como a produção capitalista necessariamente se expressa. 

As crises do capital não são radicalmente superadas em nenhum sentido, mas meramente 

‘estendidas’, tanto no sentido temporal como em sua localização estrutural na ordenação 

geral. É preciso admitir que enquanto a relação atual entre os interesses dominantes e o 

Estado capitalista prevalecerem e impuserem com sucesso suas demandas à sociedade, não 

haverá grandes tempestades a intervalos razoavelmente distantes, mas precipitações de 

frequência e intensidades crescentes por todos os lugares. A antiga ‘anormalidade’ das crises, 

sob as condições atuais pode, em doses diárias menores, se tornar a normalidade do 

capitalismo organizado (MÉSZÁROS, 2002, p. 697). 

 

 Desse modo, derivadas da contradição fundamental do modo de produção capitalista, a 

que se realiza entre a produção socializada e a apropriação privada, três contradições são 

determinantes para a quebra da fase da prosperidade ou do chamado boom do ciclo econômico 

do capital, expondo dimensões fundamentais do capitalismo - produção, consumo e circulação:  

1ª, a contradição entre a progressiva racionalidade que organiza a produção nas empresas 

capitalistas (planejamento, cálculo das relações custo/benefício etc.) e a irracionalidade que 

organiza a produção capitalista (a ausência de um planejamento global dessa mesma 

produção); 2ª a contradição entre a necessária ação de cada capitalista para maximizar seus 

lucros e o resultado objetivo dessa ação, a queda da taxa de lucro; e 3ª o crescimento da 

produção de mercadorias sem um correspondente crescimento da capacidade aquisitiva (‘a 

demanda soldável’) das massas trabalhadoras (NETTO; BRAZ, 2010, p. 164).  
 

Contudo, na década de 1970, o capitalismo passou a viver uma crise de 

superacumulação determinante, a qual chamamos de crise estrutural, pois o sistema não foi 

capaz, desde então, de apresentar uma nova sequência de expansão, passando por etapas nos 

quais aportes são criados no sentido de uma “fuga para frente” (BOTELHO, 2013, p. 07), 

aliviando os seus efeitos. Também conhecida como crise monetária, ela remete ao padrão ouro-

dólar firmado com o Acordo de Bretton Woods, firmado em 1944 e à sua dissolução. 

Só nesta base da ordem monetária mundial de Bretton Woods e de câmbios fixos em relação 

ao dólar se pôde desenvolver o ‘milagre econômico’ do pós-guerra, à sombra da Guerra Fria. 

Mas a recuperação da Europa e do Japão, no mercado mundial em expansão, começou logo 

a corroer a dominação econômica dos Estados Unidos e, por conseguinte, a substância de 

ouro do dólar. Na medida em que a quota-parte na exportação de mercadorias e de capital se 

alterava em desfavor dos EUA, também o dólar perdia força e era cada vez mais trocado por 

                                                           
mercadorias; é quando o capital se transforma de capital monetário em capital produtivo (...). Nesse momento, o 

capital sai da esfera da circulação e ingressa na esfera da produção, onde se expressa o segundo momento do seu 

movimento: trabalhadores assalariados operam meios de produção e produzem novas mercadorias, criando valores 

excedentes (mais-valia). Porém, as novas mercadorias só têm sentido para o capitalista quando se realizam, ou 

seja, quando, na esfera da circulação, são vendidas, trocadas por dinheiro. Realizadas, elas tomam novamente a 

forma de capital monetário, evidentemente maior que aquele que o capitalista implementou no processo produtivo, 

trata-se do momento em que o capital retorna à esfera da produção (NETTO; BRAZ, 2010, p. 128).  
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ouro. As reservas de Fort Knox derretiam-se. Em 1973, o presidente Nixon viu-se obrigado 

a revogar a convertibilidade do dólar em ouro (KURZ, 2008, 02). 

 

Assim as taxas de câmbio foram liberalizadas, funcionando, desde então, conforme a 

situação nos mercados; uma especulação monetária nova, pautada em oscilações das taxas de 

câmbio.  

Retrocedendo aos efeitos dessa crise de acumulação, o período representou a 

incapacidade do então regime fordista e do keynesianismo6 de conter as contradições inerentes 

ao capitalismo, problemas associados, em geral, à rigidez com que o sistema operava nos 

investimentos de capital fixo de larga escala, no sistema de produção em massa, na rigidez de 

mercados e na alocação da força de trabalho e dos contratos de trabalho. Mas também expressou 

a rigidez dos compromissos estatais com os programas de assistência, provenientes do pacto 

social entre capital e trabalho, que caracterizou o chamado Estado de Bem Estar Social (entre 

os anos 1940-1970), sob luta e pressão da classe trabalhadora, a partir de, sobretudo, o 

estabelecimento de greves, principalmente, no período de 1968 –1972, no momento em que a 

rigidez da produção impedia o aumento da base fiscal para os gastos públicos. 

Por detrás de toda a rigidez específica de cada área, estava uma configuração indomável e 

aparentemente fixa de poder político e relações recíprocas que unia o grande trabalho, o 

grande capital e o grande governo no que parecia cada vez mais uma defesa disfuncional de 

interesses escusos definidos de maneira tão estrita que solapavam, em vez de garantir, a 

acumulação de capital (HARVEY, 2008, p. 136). 

 

Na verdade, conforme Streeck (2013), foi a elite do sistema econômico que renunciou 

aos acordos, estruturas e promessas adotadas com o keynesianismo e o Estado de Bem-Estar 

Social, representando a dissolução do curto período dito democrático, no sentido de democracia 

de massas redistributiva. 

Os Estados do capitalismo desenvolvido livraram-se (...), mais ou menos ao mesmo ritmo, 

cada vez mais, sob pressão dos proprietários e dirigentes da sua economia, da 

responsabilidade pelo crescimento, pelo pleno emprego, pela segurança e coesão social, que 

haviam assumido em meados do século, entregando, mais do que nunca, a segurança social 

dos seus cidadãos aos mercados (STREECK, 2013, p. 30). 

 

 Tal intervenção, ao se transformar em problemas de acumulação para o capitalismo, fez 

com que o capital exigisse a libertação da mediação capital e trabalho do modo como realizado 

nos trinta anos em que esteve em vigor. 

                                                           
6 Segundo Streeck (2013), o keynesianismo representou, dentre outros, uma forma para, a médio prazo, constituir 

uma política conjuntural e de planejamento estatal, com vistas a garantir o crescimento, o pleno emprego, o 

equilíbrio social e uma proteção crescente da imprevisibilidade do mercado, no período de alavancagem do sistema 

capitalista do pós-guerra. 
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Segundo Harvey (2008), uma forte inflação gerada pelo excesso de fundos, com poucas 

áreas produtivas reduzidas para investimento, expôs a capacidade excedente das economias 

mundiais. Esse colapso foi visto, primeiramente, com nitidez em 1973, na crise dos mercados 

imobiliários e das instituições financeiras e, agravada pelo aumento dos preços do petróleo pela 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e do embargo árabe de exportação 

do produto para o Ocidente, o que se chamou de “choque do petróleo”. Tais questões geraram 

ao sistema capitalista, a necessidade de mudanças tecnológicas e a instabilidade dos mercados 

financeiros internacionais, em virtude da crise dos eurodólares desencadeada, sobretudo, pelo 

declínio do petróleo. Já em 1975, em cenário de deflação, viu-se a instabilidade fiscal e de 

legitimação dos Estados, com dificuldades em gerar receitas7; fábricas e equipamentos 

excedentes em muitos lugares, gerando uma intensa racionalização, reestruturação e 

intensificação do uso da força de trabalho. 

O movimento geral do capitalismo, que se acompanhou a partir dessa década encontrou 

na esfera financeira (a qual desde o século XIX mostrava existência, mas não dominava a 

estrutura social do modo de produção, cuja prevalência era do capital produtivo) a forma de 

resistência.  

Os anos que se seguiram, adentrando na década de 1980, representaram o momento de 

tentativa de reestruturação econômica, social e política do capitalismo diante da recessão 

proveniente da década anterior. Assim, os primeiros passos para um regime de acumulação 

flexível foram desencadeados rapidamente, contrapondo-se à rigidez do modo de produzir 

fordista, reconfigurando-se para o mote da flexibilização: de mercados, processos de trabalho, 

produtos e padrões de consumo.  

De acordo com Harvey (2008), a acumulação flexível caracteriza-se por trazer novos 

setores de produção, novas formas de fornecimento de serviços financeiros, inovações 

comerciais, tecnológicas e comerciais, além de uma diferente ocupação do mercado mundial, 

envolvendo rápidas mudanças no padrão de desenvolvimento desigual e do que o autor 

denominou de “espaço-tempo”. O conceito amplo e unificado de espaço e tempo, por meio do 

viés de processos materiais de reprodução social, tornou-se mais dinâmico a partir dos anos de 

1970, com a progressiva monetarização das relações na vida social, da aceleração do ritmo do 

processo econômico e, em consequência, da vida social, colocando-os no centro do capitalismo. 

                                                           
7 No orçamento público, receita é a soma das arrecadações de impostos, taxas, contribuições, multas etc. Os 

rendimentos de fonte certa compõem a receita ordinária, enquanto os incertos ou eventuais formam a receita 

extraordinária” (SANDRONI, 1999, p. 512). 
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No âmbito da produção, cujo ritmo sofreu um aligeiramento, operou-se a reestruturação 

produtiva que, por meio de uma intensa incorporação de tecnologias, especialmente a 

microeletrônica e informática, intensificou a automatização, o que se associou a modelos de 

gerenciamento da produção e da força de trabalho, destacando-se o toyotismo8. O sistema 

incorporado do modelo da indústria japonesa Toyota apresenta, dentre outras características, a 

incorporação da fluidez e redução de estoques, com o sistema denominado kanbam; o método 

just in time, que visa reduzir progressivamente os estoques, aplicando a ideia de “estoques 

nulos”; bem como na crescente diminuição dos tempos do ciclo de fabricação, tendo como 

consequência o aumento da flexibilidade da produção, além de novas formas de gerenciamento 

da força de trabalho. O gerenciamento dos trabalhadores passou a ser aparentemente menos 

hierárquico e mais pautado no trabalho em equipe, o que se contrapõe à organização fordista, 

apelando para o “envolvimento, “participação” dos implicados no processo de produção que, 

naquele momento, além de mais exigidos com relação à qualificação para lidar com as novas 

tecnologias e à adaptação às múltiplas funções associadas à produção, deviam associar-se ao 

novo perfil colaboracionista. 

Houve uma crescente centralização capitalista, a partir da união de capitais já existentes 

e da formação de cartéis, trustes e holdings, quando as mudanças organizacionais caminharam 

na direção da desintegração vertical fordista e o curso da produção tornou-se mais indireto: 

subcontratação, terceirização de empresas, transferência de sede, dentre outros. Substituiu-se a 

produção em escala pela de escopo9 e efetivou-se a expansão externa dos mercados, com papel 

de destaque para a descentralização da produção para o Terceiro Mundo, onde a força de 

trabalho apresenta menor custo; essa expansão já se encontra completada no capitalismo, 

segundo Botelho (2013). Com as mudanças comerciais, tecnológicas e organizacionais houve 

consequências, como: desemprego; subemprego, com regimes de trabalho mais flexíveis e 

precarizados; o reavivamento de economias informais, por meio de antigos sistemas de trabalho 

(domésticos, artesanal, familiar, paternalista), que indicam estratégias de sobrevivência, no 

contexto de crescente desemprego estrutural. Tais condições de trabalho e não trabalho resultam 

em consequências na consciência de classe e no retrocesso do poder sindical no mundo todo. 

A produção acelerada pela automização e gerência, ou seja, a reestruturação produtiva, 

é acompanhada por uma mudança de ritmo também na troca e no consumo.  

                                                           
8 De acordo com Sandroni (1999), o Sistema Toyota de Produção foi implantado por Toyoda e Taiichi Ohno, a 

partir da década de 1950, na Fábrica Toyota, no Japão. O modelo, dentre outras características, desenvolveu 

técnicas para a redução do tempo de produção e do seu custo, além do foco na qualidade da produção, que passou 

a ser focada em lotes menores de produção. 
9 Produção em pequenos lotes. 
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Como o desenvolvimento capitalista necessita da criação de mercados para receber a 

produção crescente, é preciso criar novos nichos de mercado, novas mercadorias, novos 

produtos. Além do impulso para a expansão externa, é preciso transformar tudo que resta no 

interior dessa formação social em mercadoria e, mais ainda, é preciso desenvolver novas 

mercadorias para que os mercados se intensifiquem progressivamente. Poderíamos chamar 

essa expansão interna de reestruturação, o que implica tanto a reformulação de produtos 

quanto a reestruturação produtiva propriamente dita, isto é, inovar tanto no mercado de bens 

de consumo quanto no mercado de meios de produção. Inovar constantemente na esfera da 

produção e na esfera do consumo (BOTELHO, 2013, p. 03). 

 

Nesse processo de amplas mudanças, ganha espaço uma nova racionalidade política10, 

fruto de um processo histórico que vinha se desenhando desde a década de 1930. O 

neoliberalismo, nos anos 1980-1990, opera uma nova governabilidade, não se restringindo à 

esfera política e mercantil, mas a todas as dimensões da vida. Na verdade, o neoliberalismo é 

reflexo da lógica do capital, que suscita formas sociais, culturais e políticas, trazendo um 

conjunto de regras que definem o novo regime de acumulação e, mais do que isso, uma nova 

sociedade. Assim, “[...] não é uma doutrina heteróclita, é o desenvolvimento da lógica do 

mercado, como lógica normativa generalizada, desde o Estado até a mais íntima subjetividade” 

(DARDOT; LAVAL, 2016, p. 34).  

Se no seu aspecto político, remete à tomada do poder pelos neoliberais; no social vê-se 

a criação de um novo sujeito, a partir da individualização das relações sociais; já no plano 

econômico expressa-se contribuindo para a rápida expansão do capitalismo financeiro 

globalizado, sendo ao mesmo tempo “a máscara e o instrumento das finanças (DARDOT; 

LAVAL, 2016, p.23). 

Nesse cenário de mudanças, a era da mundialização econômica, que se desenhava desde 

o início do século XX ganhou destaque, o que não se trata apenas de modificações nas relações 

políticas ou de mais uma etapa do processo de internacionalização produtiva, mas de um 

movimento mundial que envolve o funcionamento da economia planetária e modela uma 

integração mundial, em que a financeirização é a ponta de lança, conforme Chesnais (1996). 

Em tempos de racionalidade e normatividade neoliberais, quando o Estado deve ser forte para 

permitir o livre jogo das forças do mercado, o que passa por refrear as exigências socias, 

especialmente as sindicais, o capital financeiro passa a subordinar toda a sociedade sob a sua 

                                                           
10 “A recessão generalizada de 1974-1975 acende o sinal vermelho para o capital monopolista que, a partir de 

então, implementa uma estratégia política global para reverter a conjuntura que lhe é francamente negativa” 

(NETO; BRAZ, 2010, p. 215). A estratégia do grande capital, nesse momento, é romper com todas as barreiras 

sociopolíticas, difundindo um conjunto ideológico denominado neoliberalismo. Assim, proclama-se a necessidade 

de um “Estado mínimo”, mas, na verdade, “nada mais é que um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital” (Ibidem, p. 227). 
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lógica de mercantilização universal, em busca da sustentação do sistema capitalista em crise, 

administrando-a.  

Com base em Brenner (2006), sinais de um tímido crescimento e aceleração econômica 

puderam ser notados na década de 1990, o que alguns autores denominaram de “boom da década 

de 1990”. Esse se baseou na desvalorização do dólar, em uma década de aumento salarial quase 

nulo, da redução da atividade industrial, da queda de juros reais, mas, principalmente, em 

virtude dos índices apresentados pelos então maiores rivais econômicos dos Estados Unidos - 

Japão e Alemanha – atingidos, ao mesmo tempo, pelo crescimento norte-americano mais lento 

e pela maior competitividade das empresas norte-americanas no mercado global em relação aos 

dois países, segundo o autor. Porém, o pequeno fôlego tomado nesses anos não representou a 

interrupção da longa descida que o capitalismo vinha apresentando desde a década de 1970.  

Daí por diante, apesar de terem ocorrido crashes anteriores, houve uma rápida sucessão 

de choques econômicos, as quais se tornaram componentes permanentes da situação econômica 

mundial, antecipando uma crise de ampla proporção e profundidade que ocorreria em seguida. 

Para citar: o longo período de recessão do Japão, iniciado em 1991; a crise do México (1994); 

crises asiáticas de 1997-1998; a crise russa de 1998; a crise nos Estados Unidos de 2000 

(Nasdaq); a crise argentina de 2001, observando-se que grande parte delas, localizadas nos 

chamados países em desenvolvimento, demonstra o ápice da expansão geográfica externa do 

sistema capitalista. 

No período de 2007-2008, já em ambiente financeirizado manifesta-se a crise mundial 

considerada a mais grandiosa já existente, tanto pelos fenômenos apresentados tanto pelo 

alcance planetário. Sendo assim, foi julgada ainda maior que a crise capitalista de 1929, cujas 

dimensões se fizeram menores, dentre outros motivos, pois não havia na época a integração 

geográfica total do sistema capitalista. A crise de 2008 levou o capitalismo a uma queda 

histórica, expondo a economia pautada no déficit, como aponta Kurz (2010b), alçada pela 

superestrutura do crédito, em que as bolhas de dívida e as bolhas financeiras foram resultados 

da falta de valorização real do capital.  

Como descrito por Streeck (2013), a partir da década de 1970, para reduzir o conflito de 

distribuição entre capital e trabalho, recursos adicionais foram utilizados. A inflação gerada na 

época introduziu recursos suplementares aparentes a curto prazo, ou seja, não reais, criando a 

ilusão monetária de uma prosperidade rumo às possibilidades de consumo, o que se encerrou 

com a queda do valor dinheiro, levando os proprietários à moderação dos investimentos e à 

introdução pelo Estado de recursos não existentes, com o inflacionamento de suas moedas e  a 
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introdução de moeda fiduciária11. Assim, essa política foi de curto prazo, ocorrendo uma 

estagflação12 sobre as principais economias mundiais, ainda na década assinalada, início mais 

acentuado de endividamento público, que recorre às instituições privadas de crédito 

empenhando as futuras receitas fiscais do Estado, diante dos juros elevados, da crise fiscal, do 

baixo crescimento econômico e do desemprego que se alavancava. O endividamento na forma 

de crédito passou a ser instrumento direcionado também às famílias para compensar o índice 

de desemprego, as perdas de rendimentos e a ampla redução de políticas de proteção do Estado, 

após longo período das políticas de keynesianismo, antecipando o poder de compra, tendo 

evoluído, principalmente na década de 1980. 

Conforme Kurz (2008), o consumo tornou-se um dos suportes da tentativa de 

crescimento do sistema, o que se alimenta, fundamentalmente, das chamadas bolhas financeiras 

dos mercados de ações e imobiliários, dados os limites internos de acumulação real capitalista. 

Como expõe, os ganhos diferenciados, frutos do aumento fictício do valor dos títulos de 

propriedade, devido à sua expansão, teve como consequência endividamento em massa com 

uso de cartões de crédito e com créditos hipotecados, em dimensões fenomênicas. A origem 

comum dos problemas é a “capitalização, superprodução, excesso de capacidade, queda de 

lucros” (BOTELHO, 2018a, p. 160), sintomas pertencentes às crises capitalistas, porém com 

intensidade e abrangência maiores, dado o estágio avançado do desenvolvimento capitalista e 

o seu processo longo de declínio. Torna-se importante ressaltar que, com a revolução 

microeletrônica localizada nessa época, a força de trabalho tornou-se cada vez mais 

racionalizada e dispensável, assim as cadeias de créditos alçadas para o futuro ficaram sob 

ameaça de ruptura. Os crashes financeiros que se sucederam foram demonstração desse 

problema, antes mesmo da crise que se anunciava. 

                                                           
11 Ou papel-moeda, são certificados que as casas de custódia começaram a emitir com base na confiança que 

desfrutavam da sociedade em geral, inicialmente lastreado pelo ouro. (SANDRONI, 1999). 
12  Conforme Sandroni (1999), estagflação é a situação na economia de um país na qual a estagnação ou o declínio 

do nível de produção e emprego se combinam com uma inflação acelerada. Fenômeno típico do pós-guerra, a 

estagflação acentuou-se em quase todas as economias capitalistas desenvolvidas depois da chamada crise do 

petróleo (1973-1979). 
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Iniciada nos Estados Unidos13 e se estendendo aos dias atuais, a crise de 2008 é 

conhecida popularmente como a crise das hipotecas subprime14, ou como a falência do 

tradicional banco Lehman Brothers15, após o estouro da bolha financeira, quando as carteiras 

de ativos estavam ancoradas em empréstimos hipotecários de altíssimo risco. Devido ao 

excesso de liquidez16 no mercado internacional na década de 2000, os bancos e instituições 

financeiras passaram a financiar amplamente a compra de casas a juros considerados baixos 

para pessoas com poucas condições financeiras e, assim, com baixa avaliação de crédito pelo 

mercado financeiro, tendo o próprio imóvel como única garantia na negociação, segundo IPEA 

(2008). Com a alta dos juros básicos naquele país, os financiamentos, feitos a juros pós-fixados, 

tornaram-se altos, os bancos passaram a ter alta inadimplência de seus clientes nas hipotecas de 

risco. 

A crise no segmento imobiliário rapidamente propagou-se para o sistema financeiro e a 

todos os setores da economia, em função da contração de crédito gerada, demonstrando que a 

economia das bolhas financeiras estava esgotada. O fenômeno produziu um colapso financeiro 

nos Estados Unidos, com consequência no mercado global de créditos, o que se rebateu 

rapidamente ao redor do mundo, expondo a economia globalizada das bolhas financeiras. No 

centro do problema, estavam imensuráveis títulos de hipoteca detidos pelos bancos ou 

comercializados por investidores de todo o mundo, espraiando-se em diferentes setores do 

mercado, com sintomas que vão da inflação de preços, endividamento, perturbações no 

mercado financeiro a recessão econômica geral e mundial.  

De acordo com Kurz (2010b), o fenômeno retratado, em sua aparência, desencadeou 

três processos: da crise imobiliária para a crise financeira; da crise financeira para a crise 

econômica e da crise econômica para a crise monetária. Essas manifestações que se fizeram 

com a crise de 2008, vieram manifestar, a partir da crise do setor imobiliário, crises de 

                                                           
13 Abrimos um parêntese para assinalar brevemente o papel dos Estados Unidos como potência mundial capitalista: 

“O papel de liderança do maior e mais capitalista de todos os países capitalistas, os Estados Unidos, torna-se 

particularmente evidente quando observado ao longo do tempo. Os desenvolvimentos que definiram o rumo que 

o comboio das democracias capitalistas havia de seguir tiveram o seu início naquele país: o fim do Acordo de 

Bretton Woods e da inflação, o surgimento de défices orçamentais devido à resistência aos impostos e às reduções 

dos mesmos, o financiamento crescente de dívidas relacionadas com atividades do Estado, a onda de consolidação 

dos anos 90, a desregulação dos mercados financeiros privados enquanto parte de uma política de privatização das 

tarefas do Estado e, naturalmente, a crise financeira e orçamental de 2008” (STREECK, 2013, p. 8-9). 
14 Subprime são hipotecas de maior risco ou de segunda linha, consideradas de alto risco para o mercado, já que 

fornecidas a clientes que não tinham que não tinham boa avaliação de crédito nos Estados Unidos e antes não 

conseguiam o financiamento da casa própria, segundo IPEA (2008). 
15 Um dos bancos de investimento mais tradicionais dos EUA, com 158 anos de existência. 
16 “Disponibilidade em moeda corrente, meios de pagamento, ou posse de títulos, ou valores conversíveis 

rapidamente em dinheiro. Dependendo do tipo de aplicação financeira, a liquidez pode ser maior ou menor, sendo 

inversamente proporcional aos prazos em que as aplicações financeiras forem feitas: por exemplo, aplicações de 

longo prazo têm menor liquidez do que aplicações de curto prazo” (SANDRONI, 1999, p. 350). 
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endividamento e financeira que estavam latentes, resultados da falta de valorização real do 

capital, já que a superestrutura do crédito é integrante do sistema capitalista de produção, cada 

vez mais dependente dos mercados financeiros, levando à queda histórica da economia. 

Desde 2008, os Estados enfrentam a tarefa de limpar as ruínas da crise financeira, 

tornando cada vez mais evidente a interligação entre dinheiro público e privado. Mas, como 

expõe Kurz (2010b), já não foi possível dominar a amplitude dos fenômenos com uma 

inundação adicional de pacotes de resgate, com recursos dos bancos centrais. “Programas 

públicos adicionais de estímulo à economia, na mesma ordem de grandeza, puderam de fato 

impedir a queda total, mas o problema apenas foi deslocado das bolhas financeiras para as 

finanças públicas” (Kurz, 2010b, p. 02).   

Nesse contexto de colapso mundial, destacamos que se mundializam as finanças e se 

individualizam as refratoriedades da questão social17, resultando na precarização das condições 

de vida. Uma das interfaces dessa precarização é o processo de endividamento do sujeito e, 

junto dele, o da inadimplência, advindos da desigualdade social, da questão salarial, da inserção 

dos mecanismos financeiros na vida das famílias e do estímulo ao consumo, com a chamada 

“sociedade de consumidores”, descrita por Bauman (2008). 

O encontro dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumos tende a se 

tornar as principais unidades da rede peculiar de interações humanas, conhecida, de maneira 

abreviada, como ‘sociedade de consumidores’. Ou melhor, o ambiente existencial que se 

tornou conhecido como ‘sociedade de consumidores’ se distingue por uma reconstrução das 

relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre os consumidores e 

os objetos de consumo (...). A sociedade de consumidores é apresentada frequentemente 

como se tivesse centralizada na relação entre consumidor, firmemente estabelecido na 

condição de sujeito-cartesiano, e a mercadoria, designada para o papel de objeto-cartesiano, 

ainda que nessas representações o centro da gravidade entre sujeito-objeto seja transferido de 

forma decisiva, da área da contemplação para a área da atividade” (BAUMAN, 2008, p. 19). 

 

Assim, nesse ambiente de financeirização, cada vez mais concentrado nas instituições 

financeiras, nas quais a repartição da riqueza fictícia, formada por crédito e, assim, por dívida, 

é uma das consequências do redesenho do sistema do capital, que se alastra, sobretudo, desde 

a década de 1970, dando no crescimento vertiginoso do endividamento total da sociedade – 

público e privado.  

Nessa conjuntura de dívidas, verifica-se o peso da riqueza financeira sob a riqueza total 

produzida socialmente, sendo que a tendência é o poder crescente dos administradores da massa 

de ativos mobiliários, podendo enumerar os fundos mútuos, fundos de pensão, fundos de 

                                                           
17 Questão social é o conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista 

madura (...). Tem a sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria 

atividade humana – o trabalho –, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos 

IAMAMOTO, 2001, p. 10). 
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cobertura, seguros, previdência privada, dentre outros, na definição da utilização da poupança 

e do crédito, sob regimes de taxas flutuantes. Tal realidade atinge a cada sujeito, em um contexto 

de regressão de direitos, empobrecimento populacional, desemprego, amplo acesso ao crédito 

e estímulo ao consumo familiar, desconectado da evolução da renda e do mercado de trabalho, 

que se encontram em crescente declínio. 

 

1.1 A emergência do processo de mundialização financeira18 

 

O capitalismo contemporâneo, datado a partir dos anos setenta do século anterior, marcado 

por mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais que não cessam de ocorrer desde então, 

é considerado a terceira fase do estágio imperialista ou o “novo imperialismo” (Harvey, 2012b), 

cujo primeiro período foi sinalizado desde o fim do século XIX (Lenin, 2011)19, também 

denominado de capitalismo monopolista. 

O capital monopolista é caracterizado pela existência do capital financeiro, que 

corresponde à fusão entre o capital bancário e industrial, em condições de monopólio capitalista 

no espaço internacional, destacando-se o sistema de crédito20, o qual ocorre a partir da 

centralização e concentração do capital bancário21 que passa a subordinar operações comerciais 

e industriais de toda a sociedade. Assim, o capital que se valoriza na esfera financeira nasceu 

no setor produtivo e foi assumindo a forma de rendimentos que se constituíram na produção e 

no intercâmbio de bens e serviços. 

Nos escritos de meados do século XIX, Marx (1985), em “O Capital”, no tratamento do 

papel do crédito na acumulação capitalista, apresentou um panorama de considerações que nos 

                                                           
18 Ancoraremos nossa pesquisa em alguns autores, sendo que o predomínio das análises de François Chesnais, 

neste momento, se dá pelo processo descritivo, com encadeamento cronológico e histórico da mundialização 

financeira que se revelam os seus escritos. Não é nossa intenção trazer, por ora, uma discussão sob as escolas que 

estudam o marxismo e que, muitas vezes, colocam-se como críticos uns dos outros em determinados conceitos ou 

sob o futuro do sistema capitalista. Objetivamos aproveitar a riqueza do conhecimento gerado por determinados 

autores, que contribuem para o tema no qual nos debruçamos.  
19 Lenin descreve essa etapa do capitalismo da seguinte forma: “O imperialismo é, pois, o capitalismo na fase de 

desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada 

importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais e terminou a 

partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes (LENIN, 2011, p. 218). 
20 “Reunindo capitais inativos de capitalistas e a soma das economias de um grande contingente de pessoas, os 

bancos passaram a controlar massas monetárias gigantescas, disponibilizadas para empréstimos – e a concorrência 

entre capitalistas industriais levou-os a recorrer ao crédito bancário para seus novos investimentos” (NETTO; 

BRAZ, 2010, p. 178). 
21 Iamamoto (2008, p. 101) destaca que “pequenos bancos são absorvidos pelos grandes, passando a ser incluídos 

em seus grupos e consórcios, e unidades antes independentes são subordinadas a um centro único, que funciona 

como um capitalista coletivo, congregando capitalistas antes dispersos(...) e passa a reunir todo tipo de rendimento 

monetário a serviço da classe capitalista, inclusive os pequenos proprietários e camadas dos trabalhadores. 
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permite adentrar no tempo recente, cuja base das relações econômicas e sociais revestem-se do 

capital portador de juros22 e do capital fictício.   

O regime de acumulação capitalista hoje é impulsionado pelo domínio inconteste da 

esfera financeira e, para compreender o movimento geral do sistema do capital na atualidade, é 

dessa análise que devemos partir. Apesar de não ter surgido na contemporaneidade, o 

capitalismo financeiro ganhou expressão, principalmente, a partir da década de 1970, com a 

crise estrutural do capital, quando o sistema não conseguiu mais apresentar a sua onda de 

expansão, ancorando-se nas finanças para dirigir suas erosões e, ao mesmo tempo, aliviar os 

seus efeitos. Desse modo, o capitalismo recente vive sob o regime de acumulação com 

predominância financeira, cujo capital portador de juros está localizado no centro das relações 

econômicas e sociais, configuração pautada “no sistema de relações econômicas e sociais 

internas e internacionais, cujo centro é a finança e que está apoiado nas instituições financeiras 

e políticas do país hegemônico em escala mundial” (CHESNAIS, 2015, p. 26), no caso, os 

Estados Unidos. 

A mundialização financeira ocorre por meio de medidas de liberalização e 

desregulamentação, acentuadas, sobretudo, entre os anos de 1979-81, com a abertura dos 

sistemas financeiros nacionais para o exterior, em um movimento de “globalização financeira”, 

Chesnais (1996), conduzindo à formação de um espaço financeiro mundial. Três elementos são 

ressaltados na implementação da mundialização financeira:  

A desregulamentação ou liberalização monetária e financeira, a descompartimentalização 

dos mercados financeiros nacionais e a desintermediação, a saber, a abertura das operações 

de empréstimos, antes reservadas aos bancos, a todo o tipo de investidor institucional. [...] A 

mundialização financeira remete tanto à “descompartimentalização” interna entre diferentes 

fusões financeiras e diferentes tipos de mercados (de câmbio, de crédito, de ações e 

obrigações) quanto à interpenetração externa dos mercados monetários e financeiros 

nacionais e sua integração nos mercados mundializados (CHESNAIS, 2015, p. 46). 

 

Certamente, a esfera estrita das finanças não cria valor, mas, aparece como instância 

autônoma diante das sociedades nacionais, encobrindo a valorização que ocorre, na verdade, no 

                                                           
22 Esse é interligado à propriedade do capital, se ampliando como parte do lucro do capital produtivo. Para ilustrar, 

Marx (1985) expõe: “O retorno do capital a seu ponto de partida é, em geral, o movimento característico do capital 

em seu ciclo global. Isso não é característico apenas do capital portador de juros. O que o distingue é a forma 

externa, dissociada do ciclo mediador do retorno. O capitalista prestamista entrega seu capital, transfere-o ao 

capitalista industrial, sem receber um equivalente. Sua entrega não constitui ato algum do processo real de 

circulação do capital, mas apenas encaminha esse ciclo, a ser realizado pelo capitalista industrial. Essa primeira 

mudança de lugar do dinheiro não expressa ato algum da metamorfose, nem compra nem venda. A propriedade 

não é cedida, porque não ocorre intercâmbio, não se recebe equivalente. O retorno do dinheiro, das mãos do 

capitalista industrial às mãos do capitalista prestamista, apenas completa o primeiro ato de entrega do capital. 

Adiantado na forma de dinheiro, o capital retorna, pelo processo de circulação, ao capitalista industrial novamente 

na forma de dinheiro. Mas, uma vez que o capital não lhe pertencia no momento do dispêndio, não pode pertencer-

lhe quando retorna” (MARX, 1985, p. 261). 
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âmbito produtivo, por meio de um “fetichismo dos mercados financeiros (IAMAMOTO, 2008, 

p 109)”.  

O dinheiro funciona aqui, em geral, apenas como meio de pagamento, isto é, a mercadoria é 

vendida não contra dinheiro, mas contra uma promessa escrita de pagamento em determinado 

prazo. Para maior brevidade podemos reunir todas essas promessas de pagamento na 

categoria geral de letras de câmbio (MARX, 1985, p. 258). 

 

Marx (1985) aponta sobre o que denominou de “sistema de crédito”, desenvolvido a 

partir do comércio e do modo de produção capitalista, ressaltando que a base desse sistema 

somente é ampliada na circulação, onde é generalizada e aperfeiçoada. Mostra ainda que, dentro 

do desenvolvimento capitalista, houve necessidade de formação do crédito, sobretudo, para 

mediar a equalização e o movimento da taxa de lucro e acelerar o processo de reprodução geral 

do capital. Mas, mais do que isso, com a formação da sociedade por ação, o lucro, ao assumir 

a forma de juro no processo de circulação, via sistema de crédito, intensifica o processo de 

alienação ao expandir a escala da produção: 

[...] o lucro total passa a ser recebido somente na forma de juro, como mera recompensa à 

propriedade do capital, a qual agora é separada por completo da função no processo real de 

reprodução, do mesmo modo que essa função, na pessoa do dirigente, é separada da 

propriedade do capital. O lucro se apresenta assim (e não mais apenas uma parte do mesmo, 

o juro, que extrai sua justificação do lucro do mutuário) como simples apropriação de mais-

trabalho alheio, oriundo da transformação dos meios de produção em capital, isto é, de sua 

alienação em face dos produtores reais, de sua antítese como propriedade alheia a todos os 

indivíduos realmente ativos na produção, do dirigente até o último dos diaristas. Nas 

sociedades por ações, a função é separada da propriedade de capital, portanto, também o 

trabalho está separado por completo da propriedade dos meios de produção e do mais-

trabalho (MARX, 1985, p. 332). 

 

Assim, o capital sob base das finanças, capital de empréstimo ou, ainda, capital portador 

de juros, baseado do sistema de especulação23, o qual, como vimos, é uma tentativa de 

impulsionar o capitalismo em tempos de crise que advém da década de 1970, cuja avalanche 

revelou-se ainda com maior intensidade nos anos 2000, na tentativa de estender a esfera do 

intercâmbio e sobrepujar os obstáculos à circulação, nivelando a taxa de lucros. Ressaltamos 

que o capital financeiro depende do processo de circulação do capital, mas, principalmente, do 

fluxo ininterrupto do processo de produção, em que a mais-valia é verdadeiramente criada. 

Sob a forma de juros, por se apresentar separado do processo da produção de 

mercadorias, o capital que rende juros aparece ilusoriamente com a forma de dinheiro que gera 

dinheiro: 

Aqui a figura fetichista do capital, e a concepção do fetiche-capital está acabada. Em D-D’ 

temos a forma irracional do capital, a inversão e reificação das relações de produção em sua 

potência mais elevada: a figura do capital portador de juros, a figura simples do capital, na 

                                                           
23 De acordo com Sandroni (1999), no campo econômico, especulação significa a compra e venda sistemática de 

títulos, ações, imóveis etc. com a intenção de obter lucro rápido e elevado, aproveitando a oscilação dos preços. 
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qual este é pressuposto de seu próprio processo de reprodução: a capacidade do dinheiro, 

respectivamente da mercadoria, de valorizar seu próprio valor, independentemente da 

reprodução - a mistificação do capital na sua forma mais crua (MARX, 1985, p. 294). 
 

Mas a mobilidade e a automização do capital-dinheiro nessa esfera impulsionam a 

centralização do capital e promovem a junção entre a indústria e a esfera financeira. Essa 

automização opera-se, dentre outros processos, por meio de formação da inflação do valor dos 

ativos, o que é, na verdade, a formação de capital fictício e por transferências efetivas de riqueza 

para a esfera financeira, destacando-se o serviço da dívida pública e as políticas monetárias 

associadas a essa.  

À medida que o capitalismo se desenvolveu, redundou na concentração da produção e 

na fusão de bancos com a indústria, formado o capital financeiro que, hoje, converte-se em uma 

“oligarquia financeira” (IAMAMOTO, 2008, p. 101), o qual Chesnais define como “espaço de 

rivalidade industrial, que formou a base de expansão dos grandes grupos, de seus investimentos 

cruzados intratriádicos e a concentração internacional resultante da aquisição e fusões” 

(CHESNAIS, 1994, p. 37).  

Conforme Chesnais (1996), essa fase, denominada de mundialização do capital, 

corresponde ao processo de internacionalização24 do capital produtivo, centrado nas operações 

e na organização das multinacionais, impulsionada pela esfera financeira, sendo considerada 

um período específico do processo de internacionalização do capital, que aumentou a 

interconexão das economias nacionais. Inclui as atividades dos grupos empresariais, os fluxos 

comerciais que elas provocam e a globalização financeira.  

Assim, em um contexto de desregulamentação e liberalização, a mundialização do 

capital ancora-se na concentração e centralização dos grupos industriais transnacionais, 

provenientes das fusões e aquisições de empresas que, associadas às instituições financeiras, 

passam a exercer o domínio da acumulação do capital, em relação estreita com a instituição 

Estado.  

Chesnais (1996) expõe que a expressão “mundialização do capital”, refere-se à 

substância do termo proveniente do inglês “globalization”, correspondendo à capacidade 

estratégica de todo grupo oligopolista de produção manufatureira ou atividades de serviços de 

adotar um foco global. No caso da esfera financeira, refere-se à integração internacional dos 

                                                           
24 Em concordância com Chesnais (1996), o termo internacionalização deve ser pensado como um todo, que inclui 

as ações de comércio exterior; o investimento externo direto; os fluxos internacionais do capital que mantém a 

forma monetária; as entradas e saídas de tecnologias; os movimentos internacionais de pessoal qualificado e os 

fluxos de informações e dados transfronteiras; colocando uma hierarquia entre esses fatores, onde os investimentos 

ficariam acima dos intercâmbios comerciais. 
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mercados financeiros, resultante da liberalização e desregulamentação que ligou os mercados 

de todo o mundo. Tal liberdade de ação do capital permitiu que ele alcançasse países, setores e 

camadas de seu interesse, causando, ao mesmo tempo, a marginalização de outros. A 

globalização representou o ápice da expansão geográfica capitalista, a qual em tempos atuais já 

completou a sua exterioridade, conforme aponta Botelho (2013). 

Apesar da prevalência do capital financeiro mundializado a partir das últimas décadas 

do século XX, o capital financeiro não provém deste período. Conforme Chesnais (1996), no 

início dos anos de 1900, o padrão-ouro e a liberdade de câmbio garantidas por tratados sobre 

comércio e investimento proporcionaram um quadro de internacionalização e mundialização 

financeira. Nos anos 1920, via-se mercados financeiros fortes, sobretudo no sistema de Bolsas 

e ainda em 1929 acompanhava-se o domínio das finanças sobre a distribuição dos 

investimentos. Nessa época, a crise estrutural do capitalismo que manifestou a chamada 

“Grande Depressão de 1929”, tem distúrbios originários na fragilidade da regulação e 

relaxamento da percepção de riscos, gerando uma intensa crise especulativa, com graves 

consequências.  

A inevitável proliferação de operações financeiras de lastro duvidoso, alavancadas pela 

expansão desmesurada do crédito, é um traço comum dos dois momentos históricos. No final 

da década de 1920 e início da de 1930, era ainda limitado o grau de regulação e controle 

exercido pelas autoridades monetárias sobre o conjunto dos sistemas financeiros. Nos 

Estados Unidos — o epicentro do terremoto de 1929-1933 — era destacada a proliferação de 

bancos de pequeno e médio porte, muitos deles fora da área de supervisão do Federal 

Reserve. Ao mesmo tempo, a inexistência de um "muro de contenção" entre os bancos 

comerciais e os bancos de investimento permitiu que os primeiros se envolvessem em 

operações de alto risco, comprometendo de modo temerário os recursos dos depositantes- 

fenômeno que voltaria a se repetir em 2007-2008 (MAZZUCCELLI, 2008, p.61). 

 

Em virtude dos infortúnios causados pela crise do capital das décadas de 1920 e 1930, 

o movimento do capital na esfera financeira foi amortecido por mais de trinta anos, pois se criou 

um sistema de supervisão e controle dessa esfera, especialmente nos Estados Unidos, quando 

as ações expansionistas eram vistas com suspeição, por alavancar o processo inflacionário e 

precipitar a desvalorização cambial, cuja defesa era salutar e condicionava a política, em 

detrimento da política fiscal.  

Principalmente em meados da década de 1960, no bojo da crise que viria se irromper, 

dessa vez, no bojo do regime fordista, houve a dominação da esfera financeira, em âmbito 

mundial, em um espaço de tempo bastante reduzido. Mas, o capital portador de juros não 

ascendeu por um movimento próprio. Foi necessário que os Estados que dominam a economia 

mundial e dotados de praças financeiras, desregulamentassem os seus sistemas financeiros e 
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recorressem a políticas de centralização dos fundos líquidos não reinvestidos das empresas e 

poupanças das famílias.  

Chesnais (2015) mostra que a origem do processo de centralização do capital datou da 

década de 1950 nos Estados Unidos e na Europa nos anos 1960, com o progressivo abandono 

do capital do contrato do pós-guerra, com consequência no esgotamento do Estado de Bem-

Estar Social e do keynesianismo. Uma das medidas foi o investimento de rendas excedentes 

das famílias com rendimentos elevados, em títulos de seguro de vida e da obrigação da 

vinculação do recebimento do salário mensal em bancos ou outras instituições, aumentou-se a 

operação de crédito dos bancos, em um mercado financeiro desregulamentado. Naquele 

momento, surgia a primeira base de operação internacional do capital portador de juros, em 

1958, em Londres, no mercado do eurodólar, que passou a funcionar como um offshore25, local 

de valorização do capital fora dos Estados Unidos. Mas, os efeitos dos anos de expansão não 

perduraram e a ação estatal pautada na elevação da criação de crédito com capitais especulativos 

levou à primeira queda nas Bolsa de Valores, em meados dos anos 1970. Nesse momento, 

coexistiam sistemas monetários e financeiros compartimentados, com a prevalência dos 

Estados Unidos, ainda em processo de financeirização limitado. 

A revogação pelos Estados Unidos, no início dos anos de 1970, do Acordo de Bretton 

Woods26, fixado por representantes da Aliança das Nações Unidas, em 1944, estabelecendo o 

padrão dólar-ouro como moeda internacional, cessou essa padronização e, assim, o sistema de 

câmbio fixo, o que está entre as causas de se conseguir alavancar o protagonismo das finanças. 

Na época, conforme Kurz (2008), a recuperação no mercado mundial, visto no pós-guerra pela 

Europa e Japão, começou a colocar empecilhos à dominação econômica dos Estados Unidos e, 

por conseguinte, à substância de ouro do dólar. Assim chegou ao fim o sistema de Bretton 

Woods, tendo como consequência, a liberalização das taxas de câmbio, a qual passou a "flutuar" 

conforme a situação nos mercados, representando o ponto de partida para uma especulação 

monetária inteiramente nova, com base nas oscilações das taxas de câmbio, com perigosas 

repercussões sobre a economia real.  

                                                           
25 Termo em inglês que designa qualquer organização financeira sediada fora dos Estados Unidos. Assim, por 

exemplo, um banco sediado no Panamá é considerado um offshore bank e suas operações são submetidas a uma 

legislação especial nos Estados Unidos (SANDRONI, 1995, p. 429). 
26  De acordo com Kurz (2008), o acordo lançado em 1944, estabeleceu a base de uma ordem econômica e 

monetária do pós-guerra, tendo o sistema de câmbio fixo, pautado no padrão ouro-dólar. Dólar como nova moeda 

de reserva e de comércio mundial, em virtude não somente do impulso norte-americano no pós-guerra, mas 

também no fato de o dólar ser considerado a única moeda conversível em ouro.  

. 
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O Acordo de Bretton Woods também criou o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial para a sustentação de um regime de câmbio fixo “ajustável”. Segundo Carvalho 

(2008), o FMI, na verdade, foi concebido como um fundo de estabilização, na linha proposta 

pelos Estados Unidos e defendida por Harry D. White. Já o Banco Mundial, naquele momento, 

responsabilizava-se em financiar a reconstrução das economias europeias no pós-guerra. A 

preocupação com a inflação e com políticas domésticas expansionistas orientou o desenho dos 

programas de ajuste que o Fundo impôs aos países que buscavam apoio, como condição para a 

realização do empréstimo - as chamadas condicionalidades.  

De acordo com Chesnais (1996), a revogação do sistema de Bretton Woods, ao 

possibilitar a adoção das taxas de câmbio flexíveis, despontou não apenas a manutenção do 

dólar como moeda dominante e a subordinação mundial automática a essa moeda, mas uma 

instabilidade monetária crônica, fazendo com que o mercado de câmbio fosse o primeiro a se 

incorporar ao processo que gerou a mundialização financeira que conhecemos hoje.  

Com o fim do padrão dólar-ouro, o sistema de crédito se aprimorou em todos os níveis. Desde 

as formas estatais de endividamento (títulos soberanos), passando pelo mercado de ações e 

obrigações (com sua rede de derivativos cambiais e mercados secundários), até chegar às 

várias formas de financiamento ao cidadão comum, o mundo assenta-se, há cerca de meio 

século, numa complexa teia de crédito sistemático, dívidas, obrigações e alavancagem 

(BOTELHO, 2018, p. 03). 

 

Outro fator crucial para a derrocada do sistema de finanças ocorreu no período de 1979-

1981, período de nomeação de Paul Volcker para Federal Reserve, nos Estados Unidos e de 

ascensão de Margareth Thatcher ao governo britânico, favorecendo o sistema contemporâneo 

de finanças liberalizadas e mundializadas, ou seja, com medidas que suspenderam o controle 

dos movimentos de capitais com o exterior, permitindo a abertura dos sistemas financeiros 

nacionais, ocasionando na expansão do mercado de bônus interligado internacionalmente. 

A formação de mercados de bônus liberalizados atendeu às necessidades de financiamento 

dos déficits orçamentários dos governos dos países industrializados. A implantação de um 

mercado de bônus, bastante aberto aos investidores financeiros externos (ou, no caso dos 

Estados Unidos, a extensão desse mercado, mediante a criação de mercados secundários e de 

sua abertura para o exterior) permitiu o financiamento dos déficits orçamentários, através da 

colocação de bônus do Tesouro e outros títulos da dívida nos mercados financeiros 

(CHESNAIS, 1996, p. 26). 
 

Segundo Harvey (2012), as redes geográficas emergiram para facilitar o fluxo do capital 

financeiro em âmbito internacional, coadunando as zonas de excedentes de capitais com as 

regiões de escassez dos mesmos, superando as obstruções à livre circulação de capitais em todo 

o mercado mundial. 

Esse fluxo do capital internacional representou a securitização da dívida pública pelos 

principais países industrializados, marcando a subordinação do endividamento dos Estados na 
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regra da economia mundial. O termo “security” refere-se à conversão de empréstimos bancários 

e outros ativos em títulos da dívida para a venda a investidores que passam a ser os novos 

credores dessa dívida.  

Conforme Chesnais (2015), um dos eventos importantes na concretização do processo 

de endividamento dos países do Terceiro Mundo (com destaque para a América Latina), em 

fins da década de 1970, foi a reciclagem do “petrodólares”, resultante do aumento do preço do 

petróleo, aplicados pelos países produtores do Golfo Pérsico, em Londres, que se efetivou por 

meio de empréstimos e de abertura de linhas de créditos dos bancos internacionais aos governos 

desses países. Os juros sobre a dívida, ou como se pode denominar, de “os serviços da dívida” 

absorvem frações importantes do orçamento dos Estados, criando a “ditadura dos credores” ou 

a “tirania dos mercados”27, que remontam às liberalizações dos mercados de títulos da dívida 

pública, da alta do dólar e das taxas de juros norte-americanas no período assinalado, 

representando a dominação econômica e política dos países centrais sobre os países da periferia. 

Nesse momento do processo de financeirização do sistema capitalista, os bancos deixam 

de ter prevalência, perdendo espaço para os mercados financeiros e as organizações financeiras 

não bancárias, destacando os fundos de pensão e as sociedades de investimento coletivo. 

“Foram esses fundos que mais se beneficiaram das reformas constitutivas da mundialização 

financeira e da adoção dos déficits orçamentários dos países da OCDE, mediante colocação de 

títulos nos mercados financeiros (CHESNAIS, 1996, p. 28). 

Segundo Chesnais (1996), outra importante etapa do processo de mundialização 

financeira, foi a abertura e desregulamentação dos mercados acionários, por volta de 1986, com 

o big bang28 no centro financeiro de Londres, a City, o que obrigou às outras praças financeiras 

(ou Bolsas de Valores) a acelerarem o seu processo de liberalização, abrindo acesso aos 

operadores financeiros não londrinos a essa Bolsa de Valores. O que se vê, a partir disso, é uma 

integração profunda entre praças financeiras no mundo todo, tendo como consequência a 

abertura das mesmas, cujas especulações cotidianas, sobretudo relativas às taxas de juros, têm 

consequências, inclusive, nas políticas macroeconômicas dos diferentes países, atingindo com 

especial amplitude aos países de capitalismo dependente, como o que ocorreu no início da 

década de 1990, em países como a  China, o Brasil e a Argentina, por exemplo. 

                                                           
27 Termos utilizados por Chesnais (2015), sendo que o primeiro de J.P Fitoussi, em Le débat interdit e, o segundo, 

de H. Bourguinat, em La tyranie des marches: essai sur l’économie virtuelle.  
28 Expressão econômica utilizada para expressar a tomada de empréstimo pelo mundo financeiro, que ocorreu na 

Bolsa de Valores de Londres, em 1986, que derivaram medidas de eliminação de barreiras que impediam a maior 

competição nos mercados financeiros londrinos, de acordo com Sandroni (1995). 
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Após as seguidas etapas de consolidação do sistema de finança mundializada, emergiu 

um espaço financeiro mundial, com uma nova configuração geopolítica dos mercados, 

assegurada pelos operadores financeiros, com forte raiz hierarquizada, ainda, nos Estados 

Unidos, em virtude da primazia do dólar que permanece a principal moeda de conta 

internacional dos mercados e das instituições e da dimensão dos seus mercados de obrigações 

e de ações. 

A consolidação da mundialização financeira como um regime institucional internacional do 

capital concentrado conduziu a um novo salto na polarização da riqueza. Ela acentuou a 

evolução dos sistemas políticos rumo à dominação das oligarquias obcecadas pelo 

enriquecimento e voltadas completamente para a reprodução da sua dominação. Seus 

interesses que ditam as decisões que aceleram a crise ecológica planetária (CHESNAIS 2015, 

p. 21). 

 

 

Chesnais (2015) expõe que um dos traços mais originais do mundo das finanças na 

contemporaneidade é a capacidade de se fazer parecer separado do mundo da produção e das 

finanças. Esse processo torna-se evidente dentro do próprio grupo industrial, com a expansão 

do mercado de proprietários acionistas, os quais, moldados no mundo da finança e da 

virtualidade, agem a partir das tendências da Bolsa de Valores, que ditam o controle das ações 

e dos investimentos. A consagração do mercado de acionistas foi proporcionada pelo elo 

efetuado pelos Estados entre o capital financeiro e a gestão empresarial, proporcionado por 

mecanismos jurídicos nacionais, de acordo com Dardot e Laval (2016).  

Segundo Harvey, “no coração do sistema de crédito está um conjunto de acordos que 

constitui o que chamamos de nexo Estado-finanças” (Harvey, 2012, p. 47, grifo nosso). Assim, 

destaca a gestão do Estado para a criação do capital e dos fluxos monetários no processo de 

circulação capitalista contemporânea, o que se faz com a utilização dos cofres públicos (dívida 

pública), por meio das privatizações de setores públicos e da monetarização e mercantilização 

das funções estatais.  

Existiu um tempo comprado sob três formas e em três níveis sucessivos. O processo nos 

Estados Unidos, país líder do capitalismo moderno, é paradigmático. No início dos anos 

1970, a inflação disparou, situando-se, em 1980, após fortes oscilações, em cerca de 14%. 

Atingiu-se, assim, o primeiro ponto de viragem: a inflação foi suprimida e substituída pelo 

endividamento público, que aumentou rapidamente até 1993. A política de consolidação 

orçamental do governo Clinton conseguiu baixar este endividamento em mais de 10% em 

poucos anos; em compensação, isto acelerou a subida do endividamento privado, graças, 

sobretudo, à insolvência, que começou pouco antes do colapso da indústria financeira. Esta 

fase foi acompanhada de uma nova subida do endividamento público, com uma taxa de 

inflação que se aproxima de zero (STREECK, 2012, p. 38). 

  

Em âmbito geral, no escopo da mundialização financeira, a autonomia do movimento 

de acumulação do capital se estende sobre as esferas da vida social. De acordo com Iamamoto 
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(2008), unificam-se processos, que não podem ser tratados de maneira isolada, tais como: a 

reforma do Estado, a reestruturação produtiva, a questão social, a ideologia neoliberal e as 

concepções pós-modernas. 

Nesse processo, torna-se importante destacar que o movimento especulativo no mercado 

de ações avança sob a extração de mais-valia gerada pelo trabalho, mas não somente sobre o 

valor já criado, mas o futuro, dentro do movimento de dívida. Inúmeras foram as mudanças 

provenientes no mundo da produção, proporcionadas pela expansão interna do capital, onde 

exemplificamos a reestruturação produtiva, quais sejam: políticas de gestão, intensificação do 

trabalho, polivalência, declínio salarial; as transformações da microeletrônica que vieram 

solapar postos de trabalho, com a reorganização dos processos produtivos mais automáticos 

diante da força de trabalho; a ideologia do colaboracionismo de empresa e do o sindicalismo de 

empresa, dentre outros, atacam a consciência de classe e resultam na intensificação da 

exploração dos trabalhadores. O capitalismo entrou no ápice da capacidade de produção, 

gerando a superacumulação de mercadorias, diante da produção cada vez mais autônoma do 

trabalho e das mercadorias cada vez menos valorosas, cujo escoamento se processou por meio 

de crédito, o que possibilitou o não encerramento do ciclo do consumo, fazendo circular 

dinheiro, sem a substância do valor. Esse crédito joga para o futuro dívidas, que se avolumam 

e pontuamos que, para além de garantir qualquer consumo, afiança meios de sobrevivência, em 

uma sociedade em que o trabalho não se realiza para todos. 

O fortalecimento do capitalismo financeiro teve outras consequências importantes, sobretudo 

sociais. A concentração de renda e patrimônio acelerou-se com a financeirização da 

economia. A deflação salarial traduziu um poder maior dos detentores dos capitais, o que 

lhes permitiu atrair um acréscimo importante de valor, impondo seus critérios de rendimento 

financeiro de toda a esfera produtiva e fazendo as forças de trabalho competirem em escala 

mundial. Ela levou muitos assalariados a recorrer ao endividamento, que o ativismo 

monetário do Federal Reserve Bank tornou mais fácil depois do crash de 2000. O 

empobrecimento relativo e muitas vezes absoluto desses assalariados submeteu-os ao poder 

das finanças (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 201).  

 

Assim, o sistema da mundialização financeira, ao abarcar todas as esferas da vida social, 

assegurando a reprodução do capital que, neste período do capitalismo, ocorre via esfera 

financeira, transcende ao espaço diretamente ligado ao mundo do trabalho, naturalizando a 

mercantilização da vida. Nesse processo, cada sujeito transforma-se em cidadão-consumidor, 

sob os ditames da cultura capitalista da “sociedade dos consumidores”, da virtualidade e 

também do mercado financeiro, que se estende ao campo do cotidiano, por meio do mercado 

de créditos e de investimentos financeiros, que rendem, na verdade, dívidas, distorcidas da sua 

real intencionalidade, que é corroborar com o fetichismo das finanças, em prol da sustentação 

do sistema do capital em crise. 
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1.2 O Estado capitalista: elementos para a compreensão da sua atuação na atualidade  

 

 

É inegável a capacidade do sistema capitalista de apresentar novidades históricas na sua 

busca incessante de reprodução ampliada do capital e de permanência como modo de produção 

universal. Hoje, convivemos com os desafios de um sistema com supremacia rentista, que 

reconfigura a própria sociabilidade burguesa, submetendo a vida em sociedade aos domínios 

da financeirização. Assim, financeirizam-se as esferas da vida, das condições sociais e das 

resoluções encontradas pelos indivíduos para a sobrevivência em tempos de legitimação da 

barbárie tardo capitalista29.  

Mas, para engendrar e expandir a sua lógica intrínseca, o capital tem o campo político e 

estatal atrelados a si em suas múltiplas relações e contradições. A partir do momento em que o 

excedente econômico produzido pela sociedade passou a ser apropriado por uma classe 

particular e que a moderna constituição fetichista não é mais a constituição religiosa da 

sociedade, como nas sociedades pré-capitalistas, mas fundado em uma nova forma de 

universalidade social, pautada na mercadoria e no dinheiro (capitalizado “produtivamente”), 

esferas foram criadas, dentre elas o Estado, para desempenhar funções específicas e articuladas 

à reprodução econômica e social. Portanto, a propriedade privada coloca-se como pressuposto 

de sua necessidade ao sistema do capital. Assim, compreende-se que o mesmo é talhado 

estruturalmente para funcionar conforme o capital, não sendo ocasionalmente, mas 

necessariamente capitalista. 

Assim, o Estado, aqui compreendido como o Estado moderno, é uma estrutura 

caudatária do capitalismo, funcionando como aparato à sua reprodução, não presente nas 

sociedades anteriores, nas quais não ocorria uma separação nítida entre poder econômico e 

político. Nesta sociedade, ao longo do tempo, o aparelho estatal assume as funções de regulação 

da produção totalizada de mercadorias, como expõe Kurz (1995): i) Jurídico – com a utilização 

da forma abstrata do Direito, onde as relações sociais se contratualizam com aspecto de 

mercadoria, tendo o Estado como “máquina legislativa permanente” (Kurz, 1995, p. 02); ii) 

Problemas sociais e ecológicos resultantes da economia de mercado, o Estado atuando com 

sistemas nacionais, impessoais e públicos, as quais se diferenciam de país para país, em cada 

                                                           
29 “O tardo capitalismo (o capitalismo contemporâneo, resultado das transformações societárias ocorrentes desde 

os anos 1970 e posto no quadro da sua crise estrutural) esgotou as possibilidades civilizatórias que Marx identificou 

no capitalismo do século XIX. Esse exaurimento deve-se ao estágio atual da produção capitalista, necessariamente 

destrutivo (conforme o caracteriza István Mészáros). O esgotamento em tela, que incide sobre a totalidade da vida 

social, manifesta-se visivelmente na barbarização que se generaliza nas formações econômico-sociais tardo-

capitalistas” (NETTO, 2013, p. 3). 
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época histórica30; iii) Garantia de infraestrutura para o capital dado o crescente processo de 

industrialização e a cientificação da produção, com destaque para a construção de rodovias e 

parte do sistema de tráfego, abastecimento energético e comunicação, a formação 

profissionalizante e a educação por meio de escolas e universidades, instituições científicas, 

serviços essenciais como saneamento básico, lixo e sistema de saúde pública; iv) Estado 

empresário, diretamente como  operador de produção para o mercado, nesse caso, cita dois 

tipos: o Estado na forma socialista, o que o autor considera que representa uma contradição, já 

que o mesmo vira o empresário universal real, usurpando o campo do mercado, sem, no entanto, 

superá-lo e, outro caso, nas sociedades com modernização tardia, como nomeia, para alavancar 

a conexão com as economias desenvolvidas, por meio da acumulação centralizada do trabalho 

abstrato; v) Políticas de subsídios e protecionistas: quando influencia indiretamente na 

produção de mercadorias, com relação formal das empresas privadas, com regulação jurídica 

e/ou subsídios ou a proteção das mesmas da concorrência estrangeira através de medidas 

protecionistas.  

Desse modo, a totalidade capitalista é mediada, cindindo-se na base em privado e 

público, mercado e Estado, dinheiro e poder, subsidiado pelo plano jurídico, economia e 

política. 

Por sua vez, a constituição moderna em forma de mercadoria não parece imediatamente uma 

totalidade, mas é mediada por ‘esferas’ diferenciadas e aparentemente autônomas entre si 

(um campo dileto de análise descritiva para a teoria dos sistemas funcionalista e 

historicamente cega, tipo Luhmann). A forma da totalidade (mercadoria e dinheiro) aparece 

ao mesmo tempo como ‘esfera funcional’ particular da chamada economia; ou seja, a 

totalidade sob a forma de mercadoria tem primeiro de se mediar consigo mesma através de 

seu ‘tornar-se outro’ (o verdadeiro fundamento social para toda a construção hegeliana). Por 

isso, a esquizofrenia estrutural não pode mais estar difusamente dispersa como na 

constituição religiosa pré-moderna, mas tem de manifestar-se como separação de esferas 

funcional (‘economia’ e ‘política’), e daí como separação institucional (KURZ, 2015, 02). 

 

Porém, como aponta Kurz (1995), apesar da importância do polo estatal ou político para 

o polo econômico ou de mercado, eles não têm igualdade hierárquica no sistema do capital, já 

que o sobrepeso estrutural se encontra no segundo campo. Com a abrangência da reprodução 

social pelo modo de produção capitalista, o Estado tem como principal meio de financiamento 

regular a tributação de rendas provenientes do processo direto do mercado, seja sob a forma de 

impostos diretos ou indiretos, o que ocasionou um paradoxo: 

                                                           
30 Não entraremos especificamente nessa discussão, porém, relembramos o Estado de Bem Estar Social, com ampla 

atuação estatal, por meio de políticas sociais, ampliação de direitos sociais, políticas de emprego, dentre outros, e, 

atualmente, em tempos de políticas neoliberais, o enxugamento dessa atuação e a individualização crescente dos 

problemas sociais e ambientais advindos da desigualdade do sistema capitalista e da sua expansão interna e externa. 
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Se os custos antecipados, os efeitos secundários e os problemas subsequentes da produção de 

mercadorias e, com isso, as atividades necessárias do Estado crescem mais do que as rendas 

geradas pelo processo do mercado, então, a expansão das finanças públicas pelo caminho 

regular da tributação não somente ameaça restringir, mas sufocar a continuação do processo 

do mercado, pois se o Estado somente pode prover a "forragem" para a vaca leiteira monetária 

do mercado através do abate da vaca, então os limites do sistema ficam visíveis (KURZ, 

1995, p. 04). 

 

Assim, o Estado não se expressa em neutralidade diante do capital e do trabalho, como 

podemos verificar nas ações que engendra. Quanto mais a economia de mercado expandiu, 

abrangendo toda a reprodução social e se tornando um modo de vida universal, mais o Estado 

ampliou a relação com o mercado. Ao longo do tempo, se a porção econômica do sistema 

apresentou dificuldade, a fração política tendeu a seguir a mesma tendência, pois o Estado, nos 

diferentes contextos de desenvolvimento do capitalismo, experimentou as modificações do 

modo de produção, assegurando a troca de mercadorias e a exploração da força de trabalho, a 

internacionalização do capital, o aparato jurídico de domínio do capital, o ajuste de economias, 

o uso do fundo público e dos mecanismos de dívidas e a coordenação de estatutos ideológicos, 

para citar alguns.  

Abrimos um parêntese para assinalar que o Estado é capitalista, ainda que o poder do 

Estado não esteja nas mãos da burguesia, como expõe Marx (2011b), apesar de que essa união 

ocorreu na maior parte da história. Porém, no contexto francês de meados do século XIX, o 

governo bonapartista e, assim, a função dos mecanismos políticos, incluindo o Estado, foram 

compreendidos a partir da insuficiência do processo capitalista francês, configurado pelo capital 

industrial, então representado pelo predomínio da aristocracia financeira, antes de 1848, e pelo 

fato da massa da população ser composta de pequenos proprietários rurais. Marx, ao tratar o 

bonapartismo31 que, uma vez cumprindo os interesses da classe burguesa, justifico-o como um 

fenômeno político, compreendendo-o ao nível das relações sociais, desmascarando o caráter de 

classe de um governo que pretende estar acima dos interesses privados. O Estado bonapartista 

representou a cristalização do capitalismo na França, em sua luta contra as relações feudais, 

passando à estrutura social predominante. 

O político era assim, inicialmente, um instrumento através do qual a centralização do poder 

permitia a quebra dos privilégios locais do feudalismo, auxiliando a introdução das condições 

que possibilitaram o desenvolvimento capitalista. Porém, Marx distingue a ruptura com esse 

                                                           
31 Para fins de definição do termo “bonapartismo”, me Marx, utilizamo-nos da caracterização de Demier: 

“Publicado em 1852, O 18 Brumário de Luís Bonaparte compõe, conjuntamente com As lutas de classe na 

França (1850) e A guerra civil na França (1871), o que se costuma chamar de a trilogia política de Marx sobre a 

França. Nesses três magníficos trabalhos, que recobrem o período histórico francês de 1848 (ano que marca a 

Revolução de fevereiro que pôs fim à monarquia constitucional de Luís Felipe – a Monarquia de Julho) a 1871 

(ano da Comuna de Paris, surgida na esteira da queda do Segundo Império, no ano anterior), encontram-se as 

principais reflexões de Marx sobre o fenômeno da autonomização relativa do Estado face à sociedade. Na 

linguagem do próprio Marx, tal fenômeno exprime-se pelo nome de bonapartismo” (DEMIER, 2015, p. 01). 
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papel no momento em que a instauração das relações de produção capitalistas como 

predominantes introduz consigo a possibilidade de uma cisão vertical na luta entre as classes; 

a oposição específica que a burguesia enfrenta da parte da classe operária e dos camponeses 

solicita uma roupagem nova do Estado (SADER, 2014, p.80). 

 

Por meio do caso francês, Marx (2011b) enfatiza a aparente abdicação do poder político 

pela burguesia, com o recuo da posse direta do Estado, retirando não somente o poder político 

da sociedade, mas se tornando, inclusive, requisito de sua manutenção, dissimulando as relações 

de classes no processo de produção. Revela-se a verdade do Estado burguês. 

O Estado, nas análises de Marx, é de classe. E, em nome de um suposto interesse geral 

e universal, funciona como uma entidade particular, de uma classe particular. Por ser um 

instrumento de uma classe, no caso, a burguesa (na maior parte da história), a qual detém os 

meios de produção e o controle do trabalho nesse processo, o Estado expressa os interesses 

dessa classe, por detrás de uma aparente universalidade que se estende a todos. 

 [...] a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, 

conquistou, finalmente, a soberania política exclusiva do Estado representativo moderno. O 

governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe 

burguesa (MARX E ENGELS, 1999, p.10). 

 

No quadro atual da mundialização do capital, que alcançou novas configurações 

políticas, econômicas e territoriais, é preciso colocar em destaque o papel do Estado, apesar de 

inúmeras discussões em torno de seu possível enfraquecimento ou diluição. Isso porque as 

frações burguesas que hegemonizam o processo de financeirização do capitalismo, não buscam 

o seu enfraquecimento, mas, ao contrário, fortalecê-lo, mesmo que de forma diversa em cada 

ciclo histórico. Hoje, vemos a política economicizada, tendendo a reduzir-se de forma cada vez 

mais aberta e unidimensional à política econômica, como aponta Kurz (2015). 

Vemos que há a presença de novos atores políticos e econômicos que incidem na tomada 

de decisões, sendo que o Estado exerce papel fundamental na reconfiguração capitalista que 

ocorre desde a década de 1970. Hoje, ele estrutura uma série de mudanças que vêm sustentar a 

extensa rede de transações do capital financeiro, a presença dos conglomerados multinacionais 

que interferem nos rumos da economia mundial e a enorme participação dos organismos 

internacionais nas decisões políticas e econômicas das nações. Na leitura crítica da realidade 

presente, compreende-se a imbricação das relações Estado e capitalismo em sua fase financeira 

em um trajeto histórico, pautado na forma mercadoria32 que vai se assumindo junto com a 

evolução do sistema do capital. 

                                                           
32 De acordo com Mascaro (2013), alguns autores da corrente dos marxistas derivacionistas formam um 

pensamento político sobre Estado no século XX, pensando-o a partir da forma do capital e das relações de produção 

capitalistas, entendendo as estruturas políticas que lhe são próprias como derivação da forma mercadoria.  
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De acordo com Poulantzas (1985), o Estado é a unidade política das classes dominantes, 

sob hegemonia de algumas de suas frações, atualmente o capital financeiro e, inclusive, as 

instaura como mandatárias, não somente por meio dos partidos políticos, mas pelo conjunto de 

seus aparelhos, incluindo os repressivos. Assim, o Estado organiza e reproduz a hegemonia de 

classe ao fixar um campo variável de compromissos dessa classe com as dominadas, a partir da 

luta dos últimos.  

Todas as disposições tomadas pelo Estado capitalista, mesmo as impostas pelas massas 

populares, são finalmente e a longo prazo inseridas em uma estratégia em favor do capital ou 

compatível com a sua reprodução ampliada. É levado em conta as relações de forças com as 

classes dominadas e suas resistências, que o Estado leva a cabo as medidas essenciais em 

favor da acumulação do capital e as elabora de maneira política, ou seja, de maneira tal que 

elas possam, por meio de certas concessões às classes dominadas (as conquistas populares), 

garantir a reprodução da hegemonia de classe e da dominação do conjunto da burguesia sobre 

as massas populares. Não apenas o Estado assegura esse mecanismo, mas ele é o único a 

poder assegurá-lo: classes e frações dominantes, entregues a si mesmo e a seus interesses 

econômicos-corporativos a curto termo e contraditórios, se revelam incapazes disso 

(POULANTZAS, 1985, p.214). 

 

Mas, apesar desse papel do Estado, o autor afirma que o mesmo não se reduz a essa 

dominação política, ou seja, não restringe o aparelho de Estado a poder de Estado, defendendo 

que há uma utilização de classe do Estado, com ossatura material, já que o seu fundamento 

encontra-se nas relações de produção e na divisão social do trabalho. Essa seria a sua primeira 

relação com as classes sociais e com as lutas de classes. Porém, indica que Estado e economia 

não têm a mesma extensão e, assim, não têm o mesmo campo e sentido nos diversos modos de 

produção, lembrando que o modo de produção é a unidade das determinações econômicas, 

políticas e ideológicas e não a combinação de instâncias autônomas.  

Ressalta que, ao longo do capitalismo, nas modificações do Estado e da economia, 

vemos a atualização do papel estatal, com novo sentido nos diversos domínios, o que mostra 

que ele não é o mesmo ao longo da história e nas diversas formações sociais. Destaca que, no 

capitalismo recente, há setores inteiros do Estado ligados à valorização do capital e reprodução 

da força de trabalho, em nome do capital. 

De acordo com Pachukanis (2017), Estado e atividade jurídica são intrinsicamente 

capitalistas, sendo sintomas de uma sociabilidade voltada à acumulação que é atravessada por 

contradições entre as classes, sendo ambas formas centrais nesta sociedade e pensadas a partir 

da sua estruturação na forma-mercadoria, forma esta que representa a mistificação capitalista 

da permutabilidade da mercadoria, que inclui relações contraditórias e também excludentes que 

se apresentam na luta de classes.  

Nesse sentido, o autor retrata as determinações específicas do Direito, como forma da 

relação capitalista entre possuidores de mercadorias – trabalho e capital- organizando o 
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processo do mais-valor. Na análise da forma sujeito, o chamado sujeito de direito ou o portador 

de direitos passa pelo que chama de “fetichismo jurídico”, o mesmo que permeia toda a 

sociedade capitalista, configurado pelo fetichismo da mercadoria, sendo extensão e 

aprofundamento da exploração. 

Neste ínterim, segundo o autor, o Estado, sobretudo a partir do desenvolvimento do 

comércio e da economia monetária, é produto do processo jurídico, sendo garantia desse 

ordenamento, mas não a sua totalidade. Sendo assim, revela-se como aparato necessário à 

reprodução capitalista ao ser garantidor da troca de mercadorias, da reprodução da força de 

trabalho e do aparato jurídico que permeia essa exploração. 

A dominação de classe, tanto na sua forma organizada quanto em sua forma não organizada, 

é consideravelmente mais ampla que o domínio que pode ser designado como domínio oficial 

do poder do Estado. A dominação burguesa exprime-se, ainda, na dependência do governo 

em relação a bancos e grupos capitalistas, na dependência de cada trabalhador isolado em 

relação a seu empregador e no fato de o aparato estatal estar pessoalmente ligado à classe 

dominante. Esses fatos, que podem ser multiplicados infinitamente, não têm nenhuma 

expressão jurídica oficial, mas coincidem, de modo magnífico e pelo próprio significado, 

com aqueles fatos que encontram expressão jurídica oficial e se apresentam na forma de 

submissão dos mesmos trabalhadores às leis do Estado burguês, aos decretos e às instruções 

de seus órgãos, às sentenças de seus tribunais, etc. Ao lado do domínio de classe direto e 

imediato emerge como uma força particular, destacada da sociedade (PACHUKANIS, 

2017, p.146). 

 

Assim, o Estado seria a chave para a realização da mercadoria, da propriedade privada 

e da exploração da força de trabalho, graças a sua separação diante das classes e indivíduos, 

possibilitando a reprodução do capital. 

No entendimento do capitalismo e suas transformações recentes, Hirsch (2010) afirma 

que o Estado está cada vez mais forte no século XXI, avaliando-o como o “salvador” da crise 

capitalista, que se instaurou firmemente a partir de 2008. Nessa crise, esse promoveu um 

gigantesco programa de saneamento do capital, com linha mestra nos programas de garantia da 

obtenção dos lucros privados, em que as ações estatais de ajuda aos bancos, na tentativa de 

alavancagem o sistema capitalista em crise, contribuiu para estender o sistema em colapso. 

Enxergando que o Estado aparece separado das classes, o que garante o poderio e dominação 

das classes dominantes, Hirsch (2010) apresenta a chamada “derivação do Estado”. Nessa 

corrente, a forma política, em sua especificidade, ganha uma relativa autonomia ao se 

manifestar diante das relações sociais e de classe.  

Assim, remetendo a análise à “teoria materialista do Estado”, leva-se ao entendimento 

das transformações recentes, sob o signo da mundialização financeira que atravessamos, na qual 

a reestruturação neoliberal implica a extensão do sistema de negociação estatal-privado, 

complexificando a particularidade do chamado ‘Estado ampliado’. As fronteiras entre Estado e 
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sociedade tornam-se menos claras, o que ocorre também com o monopólio estatal da força, que 

se dilui com a força privada, assegurando as relações capitalistas de produção em todo o mundo. 

Nesse processo, há um desmembramento da aparelhagem estatal e uma relação 

conflitiva que envolve as organizações internacionais divergentes, os blocos de Estados e os 

Estados singulares, resultando em um bloco capitalista de poder mais heterogêneo e uma 

relação do capital internacional mais flexível com o Estados singulares. Assim, destaca, “com 

a divisão e o fracionamento dos explorados e oprimidos ao longo das fronteiras estatais e o 

simultâneo aumento da mobilidade do capital, a ofensiva globalizante neoliberal atingiu o seu 

objetivo central” (HIRSCH, 2010, p.246).  

Com o neoliberalismo, diversas mudanças são colocadas no universo estatal, que se 

expressam tanto no plano global, como no espaço de cada Estado em particular. Há uma 

alteração no sistema político, com limitação do seu espaço de atuação, na qual a formulação 

política reduz-se ao processo de valorização do capital internacionalizado e, assim, 

internacionaliza-se o discurso de legitimação. O autor advoga, nesse âmbito de análise, que há 

uma mudança estrutural da esfera pública, o que é intimamente ligado à indústria midiática de 

difusão do projeto neoliberal, em prol da política da formação de um pensamento único. 

Nessa extensa penetração econômica da sociedade civil e do Estado, o autor expõe que 

“o Estado aparece como uma agência prestadora de serviços e a oposição entre Estado e 

sociedade civil, básica para a democracia liberal, é aplainada” (HIRSCH, 2010, p. 256), o que 

está associado à mudança do caráter da subjetividade social.  

Nesse período, chamado de “crise de representação política”, o Estado toma corpo, junto 

com o processo de fragmentação social e do reino da individualização, por meio de novas 

dimensões da ampla aparelhagem de segurança e de vigilância, mais tecnológicas e 

desenvolvidas: contra o terrorismo, a criminalidade organizada, os estrangeiros em geral, 

deslocando-se do campo político para o campo da criminalidade. 

No curso da mundialização do capital, há um movimento de mudanças em relação ao 

papel do sistema de Estados isolados, formando o que chama de forma de Estado “global”, com 

compromissos sociais, preservando política e socialmente a sociedade capitalista (HIRSCH, 

2010, p. 69). Mas ressalta que a superação do sistema de Estados isolados faria desaparecer 

mecanismos básicos de balanceamento de antagonismos e conflitos, já que os Estados nacionais 

garantem ao capitalismo a chance de continuidade, a concorrência entre eles, estabilizando as 

relações capitalistas, as desigualdades, as diferentes formas de relações de exploração e de 

classes no capitalismo global. 
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Percebemos nessa breve incursão no tema Estado que esse é um fenômeno em 

movimento, em constante mutação e em relação com as determinações do modo de produção 

capitalista, embora ambos conservem autonomia relativa, gerando uma relação conflituosa em 

determinados períodos da história, entre frações da classe burguesa e burocracia estatal, de 

acordo com Castelo (2017).  

Porém, o que se mantém como determinante é que o Estado, apesar de abranger as 

dimensões da vida social, em sua relação com a sociedade e, dentro dela, com todas as classes, 

mantém compromisso com as frações dominantes no capitalismo em cada período histórico. A 

partir desse modo de produção, vemos a separação do domínio político e econômico e, ao 

mesmo tempo, uma imbricação, já que o elemento político, o Estado, revela-se necessário à 

reprodução do sistema de produção, na dinâmica capital e trabalho. 

O Estado, derivação necessária da reprodução capitalista, fixa a relação de classes, o 

aparato jurídico, as garantias políticas, as forças repressoras, condensando as relações sociais 

específicas, necessárias à valorização do capital, alimentando-a. Conforme ocorre o movimento 

geral do regime de acumulação, repousam mudanças no âmbito do Estado, que acompanham 

as alterações, de modo a servir de sustentáculo ao sistema. Nesse sentido, vimos que as análises 

políticas em Marx estão voltadas às formas de existência dos modos de produção, em 

determinado momento histórico, sendo o Estado “um devir do capitalismo” (SADER: 2014, 

p.16). Assim, assume um papel diferente em cada fase do modo de produção: sendo o Estado 

bonapartista, o Estado liberal, o Estado militarista, o Estado nos países periféricos ou outros 

tantos Estados que esse possa atuar, de acordo com a necessidade do capital.  

Segundo Mascaro (2013), na economia capitalista, estruturada na instabilidade de um 

modo de produção exploratório, em torno do conflito da apropriação privada do capital e do 

trabalho explorado, o Estado se apresenta em relação direta com a multiplicidade das relações 

econômicas e sociais. Sendo assim, “quando em crise, o capitalismo revela o desgaste das 

formas jurídicas e políticas como resultado, sobre si, do peso do escoreamento promovido pelas 

formas econômicas (MASCARO, 2013, p. 117). Assim, sucedem-se novos e específicos 

arranjos de atuação do Estados. 

Nos anos de 1970, a partir da crise estrutural do sistema, com a reestruturação capitalista 

que se traçava por meio da financeirização, uma nova lógica normativa precisava ascender, com 

uma racionalidade política diversa da que vinha sendo trabalhada pelo Estado no período de 
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predominância do Welfare State33 ou compromisso social-democrata, quando o se viu uma 

intervenção estatal mais ampla sob as demandas da classe trabalhadora representando, de certa 

forma, conquistas à classe trabalhadora, por meio de direitos sociais e proteção do trabalho. 

Mas, após a crise de superprodução assinalada, as estratégias do capital para a atuação do 

Estado reconfiguraram-se, já que o modelo fordista apresentava uma crise na sua própria 

dinâmica estrutural. Com uma presença estatal inflamada, dependia de inúmeros mecanismos 

de fomentos de investimentos, controle social e infraestrutura para uma coesão econômica e 

social.  

Segundo Dardot e Laval (2016), o movimento do Estado rumo a uma reconfiguração, 

acompanhando as mudanças no regime de acumulação, foi conduzida por uma crítica 

sistemática e duradoura de políticos e ensaístas contra o Estado de Bem Estar Social. Essa 

crítica, exposta no Relatório da Comissão Trilateral34, de 1975, intitulado “The crisis of 

democracy”, orientou governos como Ronald Reagan, nos Estados Unidos e Margareth 

Thatcher, na Inglaterra, advogando sobre a ingovernabilidade de muitos países e o “excesso de 

democracia” que vigorava no mundo até então. Duménil e Lévy (2007) defendem que o 

neoliberalismo, como configuração do Estado a partir da crise da década de 1970, expressa a 

estratégia das classes capitalistas em aliança com o sistema financeiro, com vistas a fortalecer 

sua hegemonia e a expandir mundialmente, sob a preeminência, sobretudo, dos Estados Unidos, 

como potência imperialista mundial. 

O neoliberalismo, na verdade, foi idealizado na década de 1940, pelo economista 

austríaco Friedrich August von Hayek, mas encontrou espaço nos anos de 1970-80 com as 

novas condições estruturais de acumulação e regulação que ascendiam durante período de crise 

do capital. As inovações financeiras trazidas pelo regime encontravam barreiras entre a 

regulamentação dos sistemas nacionais e o surgimento de um espaço desregulamentado de 

movimento dos capitais. Esse fato, combinado ao aprofundamento da crise, gerada pelo choque 

do petróleo (1973), ocasionou acúmulo de eurodólares e petrodólares na City de Londres, 

atingindo os países centrais, contribuindo para a busca de valorização do capital fora da esfera 

produtiva e em outros lugares, além dos países centrais capitalistas, principamente na América 

Latina.   

                                                           
33 O Estado de Bem-Estar Social não se realizou em todas as partes e nem do mesmo modo. A esse respeito, ver 

Esping-Andersen (1991). 
34 Organizado por David Rockeffeller, com membros da elite política e econômica mundial, representados por 

Estados Unidos, Europa e Japão, (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 194). 
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Para tanto, a liberalização dos mercados financeiros e a desregulamentação dos 

mercados de capitais necessitava de um distinto modo de regulação. Nesse contexto, o 

neoliberalismo legitima o projeto do capital monopolista ao romper as restrições sociopolíticas 

que limitam o movimento do capital, representando a virada conservadora do capitalismo 

naquele momento. Progressivamente, medidas foram sendo implantadas, como a privatização 

de empresas públicas e um movimento geral de desregulamentação das economias nacionais. 

Assim, surgia um sistema disciplinar mundial, ancorado nos Estados, que encontrou 

sustentáculo nas recomendações expressas no “Consenso de Washington”, o qual funcionou 

como uma norma geral, estabelecendo uma comunidade financeira internacional, com regras 

que os países deveriam seguir para conseguir empréstimos e auxílios, destacando-se as 

seguintes:  

Disciplina orçamentária e fiscal, liberalização comercial, com suspensão das barreiras 

alfandegárias e fixação de taxas de câmbio competitivas, abertura às movimentações de 

capitais estrangeiros, privatização da economia, desregulamentação e criação de mercados 

concorrenciais e proteção aos direitos de propriedade, em particular, a propriedade intelectual 

dos oligopólios internacionais (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 197). 

 

Tais medidas estão indissociavelmente ligadas às bases mais fortes do sistema de 

finanças que se ascende: a valorização patrimonial e a instituição da liquidez, sustentando o 

projeto do capital financeiro, segundo Chesnais (2015), o que seria impensável sem a 

intervenção dos Estados nacionais. Mas as práticas neoliberais também são acompanhadas por 

um ideário que invade todas as instâncias da vida, como se vê: 

[...] acompanha o espírito do cada um por si, do individualismo exacerbado, da demonização 

do Estado e dos movimentos sociais, da esterilização da força política dos sindicatos e assim 

por diante, espírito que a política econômica objetiva em transformações concretas e que a 

mídia se encarrega de difundi-lo, como se fosse uma coisa absolutamente natural (PAULANI, 

2008, p. 69). 

 

E, para que a dominação das finanças e a intervenção desses Estados ocorresse de 

maneira eficaz, instituições internacionais com caráter de Estado, como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), facilitaram e regulamentaram a difusão do Consenso de Washington, do 

Tratado de Marrakesh (criou a organização Mundial do Comércio – OMC e o Acordo de Livre 

Comércio Americano - ALCA) e o Tratado de Maastricht, que realiza a unificação europeia. 

Segundo Iamamoto (2008), ao contrário das teses que defendem a redução da ação 

estatal, ou seja, o “Estado mínimo”, afirma-se a centralidade do Estado na refuncionalização da 

economia mundial e na expansão global das empresas multinacionais, que passa a ter papel 

estratégico nos pactos comerciais, nos acordos de investimentos, na proteção da produção, no 
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subsídio de interesses empresariais e na expansão do poder político das entidades 

internacionais. Sendo assim, tem-se um Estado atuante, com novas regras a favor do grande 

capital. “O neoliberalismo não é uma política dos capitais contra os Estados, é uma política dos 

capitais passando pelos Estados (MASCARO, 2013, p. 124). 

De acordo com Netto e Braz (2006), o grande capital impõe a “desregulamentação 

universal”, que vai muito além da que ocorreu nas relações de trabalho, garantindo a plena 

liberdade em escala mundial, sem restrições aos fluxos internacionais de mercadorias e capitais, 

pregando e exercendo a predominância dos interesses de mercado sobre os interesses dos povos. 

Esse é o papel do Estado sob a hegemonia do capital financeiro, o qual designamos de Estado 

neoliberal. 

Na América Latina, os governos neoliberais ascenderam, principalmente, no final dos 

anos 1980. Porém, conforme apontado por Behring (2003), o Brasil, por força do processo de 

redemocratização vivido nessa década e questões político-econômicas internas, viveu esse 

processo tardiamente, adentrando na década de 1990.  

A chamada contrarreforma35 do Estado brasileiro (BEHRING, 2003) deu especial 

atenção às privatizações de empresas públicas e ao desmonte da Previdência Social, 

desprezando as conquistas da recém-promulgada Constituição de 1988, fruto de um contrato 

social que contemplava vitórias das classes dominantes e conquistas trabalhadoras. Assim, 

mesmo parcialmente, a referida Constituição documentou a ampliação de direitos e políticas 

sociais, sobretudo relativos à política de seguridade social.  

Para se justificar a implantação das medidas neoliberais no Brasil, já que passou a haver 

um tensionamento entre a formalidade da Constituição, que garante direitos e as reformulações 

capitalistas que vinham sendo desenhadas em cenário mundial, foram usados argumentos da 

necessidade de “reformas”, em virtude da crise econômica que se estendia da década de 1980 e 

de que tal problema estaria ancorado no Estado que, supostamente, vivia uma crise fiscal e o 

desequilíbrio das contas públicas nacionais, devendo passar por reformulações. 

Vendeu-se a ideia de que o Brasil pegaria o bonde da história pela via do comércio exterior. 

[...] Mas, o Brasil entrou pelo bonde da história por outra porta e se transformou em 

plataforma de valorização financeira internacional, bem em linha com o espírito rentista e 

financista dos dias que correm. Esse papel, juntamente com sua função de produzir bens de 

baixo valor agregado e, de preferência, com a utilização de mais-valia absoluta (afinal de 

contas, o custo irrisório da mão de obra é a nossa verdadeira vantagem comparativa!), 

completa a caracterização da participação do Brasil na divisão internacional do trabalho do 

capitalismo contemporâneo (PAULANI, 2008, p. 131). 

 

                                                           
35 O termo contrarreforma, para Elaine Behring, refere-se às ações que se compôs de um conjunto de mudanças 

estruturais regressivas sobre os trabalhadores e a massa da população brasileira, que foram também antinacionais 

e antidemocráticas (Ibidem, p. 281). 
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Porém, entre a tensão da ampliação de direitos provenientes da luta dos brasileiros em 

torno da Constituinte e as amarras externas dirigidas às mudanças estruturais para o livre 

movimento do capital financeiro, sob hierarquia dos Estados Unidos, os governos que 

sucederam à Constituição de 1988 até os dias atuais, tais como: Fernando Collor de Mello, 

Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e 

Michel Temer, implantaram o projeto das classes dominantes: o neoliberalismo. 

O discurso neoliberal no Brasil se inicia no governo Collor, mas se concretiza no 

Governo de Fernando Henrique e se aprofunda nos governos Lula e Dilma, sempre sob o tripé 

macroeconômico orientado pelo Consenso de Washington, que conjuga superávit primário, 

metas inflacionárias e câmbio flutuante. 

Nos anos de 1990, o projeto neoliberal iniciou com a defesa de um programa 

“modernizador” para o país, sob orientação do Plano Diretor da Reforma do Estado do 

Ministério da Administração e da Reforma do Estado (PDRE/MARE), afinado com as 

formulações do Ministro Bresser Pereira. Nesse período, ocorreu um ambicioso traçado de 

medidas de privatizações do patrimônio público e da abertura substancial da economia aos 

investimentos estrangeiros.  

De acordo com Paulani (2008), buscava-se promover as mudanças necessárias para 

colocar o Brasil numa emergente posição no mercado financeiro. O Plano Real, implantado no 

governo de Itamar Franco e conduzido por Fernando Henrique Cardoso no próximo mandato 

presidencial, foi instaurado sob o discurso de resolução da questão inflacionária renitente desde 

a década de 1980. Mas foi além, já que ao alcançar a estabilidade monetária, justificou a 

abertura comercial desordenada às privatizações e a sobrevalorização da moeda conjugada à 

elevação inédita da taxa de juros.  

As eleições que ocorreram nos anos 2000 elegeram presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

sob crença de grande parte da população da reversão do projeto político implantado pelos 

governos anteriores. Porém, tanto Lula quanto a sua sucessora, Dilma Rousseff, deram 

continuidade ao projeto do capital.  

[...] o governo Lula deu continuidade, em grande medida, às políticas que vinham sendo 

implementadas pelo governo de Fernando Henrique. O sistema de metas de inflação, os 

superávits primários e o câmbio flutuante foram mantidos. A política econômica adotada pelo 

governo Lula, mantida no governo Dilma, procura preservar a estabilidade fiscal, gerar 

superávit para pagar a dívida pública e, dessa forma, honrar os compromissos com o sistema 

financeiro (REIS, 2015, p. 101). 

 

Segundo Paulani (2008), o governo Lula se constituiu afinado com o neoliberalismo e 

apresenta três razões que corroboram essa afirmação:  



48 
 

[...] a sua adesão ao processo de transformação do país em plataforma de valorização 

financeira do capital. A política ortodoxa escolhida pelo governo tem na credibilidade com 

os mercados internacionais a sua mais importante justificativa [...]. A segunda razão decorre 

do discurso de que só há uma política macroeconômica correta e cientificamente 

comprovada: a política de matiz ortodoxa levada à frente por sua equipe econômica desde o 

início do governo [...]. A terceira razão, mas não menos importante pela qual o governo Lula 

deve ser tachado de neoliberal encontra-se na chamada ‘política social’, que tem nas 

‘políticas compensatórias de renda’ seu principal esteio (PAULANI, 2008, p. 70-71). 

 

Não entraremos nas especificidades de cada programa, mas apesar de atenderem parte 

das reivindicações das classes subalternizadas, longe de promoverem uma verdadeira inclusão 

social, as políticas compensatórias implantadas, citando as de maior envergadura, como “Fome 

Zero” e “Bolsa Família”, que constituem programas de renda mínima e o “Minha Casa Minha 

Vida”, vêm apenas sancionar fraturas sociais, pautando-se em estratégias de enfrentamento da 

pobreza e da exclusão social, por meio da conciliação de classes e do apassivamento de setores 

massivos da classe trabalhadora. 

Conforme Pinto; Figueiras; Gonçalves (2015), com os programas compensatórios foi 

possível reduzir a pobreza extrema, promovendo a expansão da demanda doméstica, sobretudo 

no segundo mandato do governo Lula que, além das políticas de transferência de renda, ampliou 

o crédito à população, aumentou o salário mínimo e ampliou a atuação do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com a expansão de crédito de curto prazo 

para empresas e famílias, ampliando o consumo doméstico no mercado interno e o seu 

endividamento, em contrapartida. Devemos observar que tal situação de crescente 

endividamento financeiro privado, contribui para que, alguns anos depois, fosse implantada 

uma política de Estado, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, cujo foco é a educação 

financeira populacional, o que para além de uma adesão ao movimento do capitalismo em 

escala mundial, torna-se um mecanismo de controle, pelo setor financeiro, por meio de ações 

estatais, para manter o endividamento populacional em uma escala limite, garantindo o 

consumo, inclusive de ativos financeiros.  

O governo Luiz Inácio Lula da Silva atuou também no crescimento dos grandes grupos 

econômicos nacionais dos segmentos da indústria de commodities e da construção civil, com 

programas de créditos e participação acionária via BNDES, determinando que os números 

avançassem com relação ao crescimento da economia e do mercado interno, gerando empregos 

e, principalmente, lucratividade para o setor financeiro. A realidade gerada no mercado interno 

conseguiu suplantar, por um curto período, os efeitos nefastos que a crise do capitalismo, a 

partir de 2008, vinha gerando no cenário mundial. 
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De acordo com Castelo (2009), com a ascensão de Lula, e sua política social 

compensatória, pautada em programas de transferência de renda, integradas com o projeto do 

grande capital, surge o novo-desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo no Brasil, 

corrente contemporânea do pensamento brasileiro sucessória do nacional-desenvolvimentismo 

das décadas de 1940-7036. Tal corrente, que objetivava propor uma Terceira Via na disputa pela 

hegemonia ideopolítica, para uma estratégia de desenvolvimento alternativa aos modelos 

vigentes na América do Sul. Mas, na verdade, esse pensamento defende a tese de um Estado 

burguês complementar ao mercado e, ao mesmo tempo, promotor do bem-estar universal, acima 

dos interesses particulares das distintas classes. Desta forma, o que se viu foi que o novo 

desenvolvimentismo não promove um debate sobre a natureza e as funções do Estado capitalista 

moderno. 

Porém, a corrente que vem expressar com maior propriedade o que ocorreu no Brasil 

desde Fernando Henrique Cardoso mas, prioritariamente, nos governos Luiz Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff foi a variante do neoliberalismo, denominada social-liberalismo. 

Os ideólogos brasileiros do social-liberalismo apresentam um conjunto de ideias a respeito 

da questão social‖ e formulam uma série de propostas para a reforma das políticas sociais. 

Desta forma, procuram construir uma nova agenda social para o Estado. Para Castelo (2012) 

ao invés do financiamento público de políticas universais de seguridade social, os 

representantes do social-liberalismo defendem o direcionamento prioritário dos recursos do 

orçamento público para políticas sociais de transferência de renda focalizadas nos miseráveis. 

A principal medida de combate à pobreza deve se dar com uma alocação mais eficiente dos 

recursos escassos já disponíveis, por meio da adoção de políticas sociais compensatórias 

operadas tanto pelo Estado quanto pelo terceiro setor, com papel destacado para este último 

(REIS, 2015. p. 102). 

 

Segundo Castelo (2008), o social-liberalismo é proveniente da própria análise 

neoliberal, sob os efeitos deletérios dos ajustes macroeconômicos que provocaram o 

acirramento da questão social. Na trilha dos planos de renegociação das dívidas externas dos 

países, sobretudo, os da periferia do sistema capitalista, passa a haver proposição de medidas 

meramente corretivas, capitaneadas pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. 

Assim, o Estado acumularia a função reguladora das atividades econômicas e operacionalizaria, 

em parceria com o setor privado, políticas sociais emergenciais, focalizadas e assistencialistas 

de combate à pobreza (extrema).  

                                                           
36 Corrente proveniente de trabalhos seminais da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) 

e do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), que formularam teorias explicativas das condições 

estruturais do subdesenvolvimento da América Latina. Defendiam a autonomia e soberania nacionais; a 

industrialização contra os entraves ao desenvolvimento; o Estado entendido como agente estratégico promotor de 

políticas de bem-estar social; ocupação dos postos do governo de uma intelligentsia culta e bem formada 

(CASTELO, 2009, p. 73). 
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Ao longo da história recente, dos anos de 1990 em diante, acompanha-se um contexto 

de mudanças institucionais que visam preparar o país para a sua entrada definitiva, como país 

(periférico) de instância de valorização do capital financeiro, destacando a reforma da 

Previdência, Reforma Trabalhista, Fiscal, Eleitoral, dentre outras, muitas iniciadas por 

Fernando Henrique, continuadas por Lula, Dilma e trabalhadas, até então, vigorosamente, por 

Michel Temer, pretendendo desmantelar direitos e garantir a primazia rentista. 

 Com relação às políticas sociais, a tendência é de desresponsabilização e 

desfinanciamento pelo Estado, transformando-se, gradativamente, em serviços privados 

mercantilizados ou orientados aos espaços filantrópicos ou organizações não governamentais, 

como postulado, ainda na década de 1990, no Programa de Publicização do PDRE/MARE. 

No intuito de facilitar o fluxo do capital, ao longo do tempo, além da instituição da 

autonomia técnica do Banco Central e seu gerenciamento, leis foram promulgadas para garantir 

condições superestruturais para a conformação rentista no Brasil:  

(1) Desvinculação de Receitas da União (criada como Fundo Social de Emergência, 

depois como Fundo de estabilização Fiscal), que recentemente aumentou de 20% para 

30%; (2) a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000); e (3) a nova Lei de Falências (2005). 

Com esta legislação, o Estado definiu como prioridade máxima o pagamento de juros da 

amortização da dívida pública, garantindo altas taxas de rentabilidade para os setores 

rentistas das classes dominantes (CASTELO, 2017, 64). 

 

Hoje, o Brasil é um dos países mais seguros em termos de investimento ao capital 

financeiro, via destinação de vantagens às aplicações financeiras e entrega do patrimônio 

nacional. 

O governo Dilma Rousseff corroborou com o sistema burguês no país, prosseguindo 

com o projeto do governo anterior e reafirmando o tripé macroeconômico assinalado. Porém, 

de acordo com Pinto; Filgueiras; Gonçalves (2015), no plano econômico, a conjuntura 

internacional de crise afetava com mais intensidade a economia brasileira, provocando a 

redução das taxas de crescimento dos setores dominantes, principalmente do setor industrial. A 

medida adotada nesse governo foi a expansão das desonerações e do crédito subsidiado para o 

grande capital nacional, o que pressionou as contas públicas. 

No plano econômico, a conjuntura internacional tornou-se desfavorável – baixo crescimento 

mundial e reversão dos termos de troca para o Brasil (-11% entre 2011 e 2013) – implicando 

num ônus macroeconômico no que diz respeito ao balanço de pagamento e ao efeito renda. 

As medidas econômicas adotadas (redução das taxas de juros Selic e das adotadas pelo Banco 

do Brasil e Caixa Econômica Federal; implementação do Plano Brasil Maior e seus vários 

tipos de desonerações de impostos; a ampliação do crédito para investimento via BNDES 

etc.) não surtiram os efeitos esperados no que tange ao dinamismo do PIB e do investimento, 

mas garantiram a manutenção do emprego e renda da população (PINTO; FILGUEIRAS; 

GONÇALVES, 2015, p. 9). 
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O segundo mandato de Dilma Rousseff foi implicado com a redução do Produto Interno 

Bruto (PIB), elevação do desemprego e redução da renda real dos trabalhadores, resultado de 

políticas econômicas ortodoxas e da manutenção dos interesses do setor rentista, com medidas 

de ajustes fiscais, cortes de despesas lineares, destacando-se as ocorridas nas áreas da educação 

e saúde, a redução dos direitos trabalhistas e a repatriação do capital brasileiro no exterior. 

Mas, esse governo foi marcado também por questões de domínio político, que 

interferiram no andamento do projeto neoliberal no Brasil, intensificando-o ainda mais. De 

acordo com Castelo (2017), em 2016, o Brasil viveu um dos capítulos mais dramáticos do 

neoliberalismo desde a sua inserção no país, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 

o que possibilitou que o então vice-presidente, Michel Temer, assumisse o poder. O autor 

destaca que o impeachment, na verdade, tratou-se de um “golpe legislativo-midiático-judiciário 

inscrito numa conjuntura internacional de crise orgânica do capitalismo desde 2008 – com 

aumento da coerção estatal e paraestatais exercida contra a classe trabalhadora, ganhando ares 

neofacistas (CASTELO, 2017, p. 66). 

A ascensão de Michel Temer não representou uma restruturação neoliberal no Brasil, 

pois o mesmo se apresenta hegemônico há quase trinta anos. Porém, a singularidade desse 

presidente é a radicalidade desmedida e sem ocultação do projeto burguês. Mesmo sob baixa 

popularidade entre os brasileiros, a menor, até então, entre os presidentes pós-redemocratização 

do país e sob suspeição em denúncias de corrupção e tráfico de influências, com aliados 

representantes do capital financeiro, na base governista e da mídia burguesa, vem alavancando 

inúmeros retrocessos aos trabalhadores, destacando-se o desmonte da Constituição Federal, da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e da Previdência Social. 

Bem destacou Francisco Oliveira (2003) ao utilizar uma alegoria, comparando o país da 

atualidade a um ornitorrinco. Ao explicitar o Brasil, que está condenado a submeter tudo à 

voragem da financeirização, explicou que “o ornitorrinco capitalista é uma acumulação 

truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão (OLIVEIRA, 2003, p. 23)” ou, segundo 

Roberto Schwarz, um “monstrengo social até segunda ordem” (SCHWARZ apud OLIVEIRA, 

2003, p. 12). 

 

 

 

 

 



52 
 

1.3 Dívida pública e dívida privada: sustentáculos do sistema financeiro 

 

Manchetes como “Dívida pública pode chegar a R$ 3.650 trilhões em 2017”37; “Dívida 

com folha de pagamento do RJ passa de um bilhão”38; “Quem usa cartão de crédito não vai 

poder rolar a dívida do rotativo”39; “Dívida consolidada do estado é insustentável”40; “Relator 

tira congelamento dos salários de projeto sobre dívida dos estados”41; “Endividamento das 

famílias aumenta risco de crise, alerta FMI”42 incidem sobremaneira na vida em sociedade. A 

palavra dívida está cada vez mais presente e compõe o conjunto de informações que permeia 

cotidianamente os noticiários dos oligopólios de comunicação, representantes do grande 

capital, penetrando com “poder hostil e potencialmente destrutivo (MÉSZÁROS, 2016, p. 14)” 

o metabolismo social. No entanto, essa é apenas uma das esferas pelas quais o capital utiliza a 

dívida para se favorecer. Concordamos que dívida é “um termo estranhamente poderoso” 

(GRAEBER, 2016, p. 12), pois apesar de ser questão vital na economia internacional, parece 

ser difícil pensá-la ou explicar exatamente o que ela é. 

Se há algo que a história nos mostra é que não existe maneira melhor de justificar relações 

baseadas na violência, de fazer essas relações parecerem morais, do que reenquadrá-las na 

linguagem da dívida – sobretudo, porque isso faz com que a vítima seja vista como alguém 

que comete um erro. Os mafiosos sabem disso. Assim como os comandantes de exércitos 

conquistadores. Há milhares de anos, homens violentos se sentem autorizados a dizer às suas 

vítimas que elas lhes devem algo. No mínimo, elas lhes ‘devem a vida’ (uma frase 

impressionante) por terem sido poupadas da morte (GRAEBER, 2016, p. 12). 

 

Em meio a essa relação cotidiana com a dívida, a qual percorre o objeto deste estudo, 

devemos clarificar o seu significado com vistas à desmistificação do conceito. Popularmente, a 

terminologia dívida refere-se “ao que se deve; obrigação, dever (FERREIRA, 2010, p. 262). 

Como termo econômico, expressa:  

Total dos débitos contraídos por uma pessoa física ou jurídica junto a outras pessoas físicas 

ou jurídicas. A sociedade capitalista moderna estimula o consumo, essencial para que se 

mantenha a produção e se gerem riquezas. A dívida passou a ser uma forma de acelerar o 

consumo, baseando-se na expectativa de uma renda futura. Além disso, aumenta a velocidade 

da circulação de dinheiro, pois de outra forma ele ficaria estagnado em poupanças mantidas 

para a compra dos produtos (SANDRONI, 1999, p. 180). 

                                                           
37 Noticiário de 25/01/2017, em <https://oglobo.globo.com/economia/divida-publica-pode-chegar-r-3650-

trilhoes-em-2017-20823304> . Acesso em 02 Out2017.  
38 Noticiário de 10/10/2016, em <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/divida-com-folha-de-

pagamento-do-rj-passa-de-r-1-bilhao.html> . Acesso em 02 Out2017. 
39 Noticiário de 27/01/2017, em <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/01/quem-usa-cartao-de-

credito-nao-vai-poder-rolar-divida-do-rotativo.html>. Acesso em 02 Out2017. 
40  Noticiário de 07/02/2017, em <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/tce-rj-divida-consolidada-do-estado-

e-insustentavel.html> . Acesso em 02Out2017. 
41 Noticiário de 09/08/2016, em <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/08/relator-tira-congelamento-de-

salarios-de-projeto-sobre-dividas-dos-estados.html> . Acesso em 02 Out2017. 
42 Noticiário de 03/10/2017, em <https://oglobo.globo.com/economia/endividamento-das-familias-aumenta-risco-

de-crise-alerta-fmi-21903506> . Acesso em 02 Out2017. 
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Uma breve incursão na história mostra que a dívida está presente nas sociedades há pelo 

menos cinco mil anos, fundamentada, muitas vezes em aspectos morais (moral como dívida, 

dívida como obrigação, uma relação de confiança, dívida como troca, dívida no obrigado do 

dia a dia, na relação entre pais e filhos). A dívida é algo que acontece no meio das relações, 

quando duas partes, a devedora e a credora, não podem se distanciar porque ainda não são 

iguais, “ela é consumada na sombra da futura igualdade. No entanto, para atingir essa igualdade 

destrói a própria razão de ter uma relação, quase tudo de interessante acontece no meio” 

(GRAEBER, 2016, p. 157). Da alternância de períodos de dinheiro virtual e dinheiro de metal43, 

da invenção da cunhagem44 ao cartão de crédito, hoje sabemos que a dívida imbrica a relação 

entre sujeitos e Estado; entre Estados; entre comércio, sujeitos e Estados e, por fim, entre o 

mundo inteiro.  

Segundo Toussaint (2012), em contextos distintos, a negociação de dívidas entre 

governantes e pessoas credoras compôs diversos episódios da história, como na Mesopotâmia, 

a mais antiga civilização urbana que se tem conhecimento, estando presente nas normas do 

Código de Hamurabi45; no Egito dos Faraós, do reino de Ramsés III (1184 a. C) a Ptolomeu V, 

em 196 a.C.; como também no império dos assírios, um milênio a.C; em Jerusalém, século V 

a.C. e em muitos outros episódios da história da humanidade sendo, inclusive, motivo de 

escravizar por dívida em muitos impérios, como na Grécia e na Roma Antiga. Ainda na 

Mesopotâmia (3500 a. C – 800 a. C) registrou-se a ocorrência do dinheiro de crédito, com 

acordos entre comerciantes e mercadores, sob a forma física de tabuletas de argila inscritas com 

alguma obrigação de pagamento futuro.     

Toussaint (2012) expõe, ainda, que a generalização das trocas monetárias ocorreu no 

século XIV, verificando-se durante a Idade Média uma evolução importante que leva à 

monetarização de uma série de relações sociais e ao desenvolvimento de bancos na Europa 

Ocidental, época em que o capitalismo começa a criar as suas raízes. 

                                                           
43 Segundo Graeber (2016), o dinheiro de crédito dominou nos Primeiros Impérios Agrários (3500 a. C-800 a. C); 

Idade Média (600 d.C – 1450 d,C); já o dinheiro de metal dominou na Idade Axial (800 a.C – 600 d.C) e na Idades 

dos Grandes Impérios Capitalistas (1450 – 1971), com o fim do acordo de Breton Woods).  
44 Emissão de pedaços minúsculos de metais preciosos para transações comerciais. Esse sistema surgiu 

inexplicadamente em três locais ao mesmo tempo, na China, na Líbia e na Índia, entre 600 a.C e 500 a.C., conforme 

Graeber (2016). 
45 O Código de Hamurabi, escrito na Mesopotâmia, com data provável de 1762 a.C., foi um conjunto de normas e 

juízos sobre as relações entre os governos públicos e os cidadãos. O seu epílogo proclama que os poderosos não 

podem oprimir os fracos, a justiça deve proteger as viúvas e os órfãos [...] para que seja feita justiça para com os 

oprimidos. Devido à decifração de muitos documentos escritos em caracteres cuneiformes, os historiadores 

descobriram o rasto inegável de quatro anulações generalizadas de dívida, durante o reino de Hamurabi, em 1792, 

1780, 1771 e 1762 a.C. (Ibidem, p. 1). 
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 Hoje, nas bases do capitalismo sob hegemonia rentista, corroborado pelas políticas 

econômicas estatais, em um período de Estado ampliado sob a dimensão política neoliberal, a 

dívida é um mecanismo muito eficaz de explorar pessoas, sociedades, recursos sociais e 

naturais, dentre outros. Esse processo de endividamento ocorre nas bases da vida cotidiana e 

escamoteia grandes processos, como a dívida pública, a sustentação do capitalismo na esfera 

das finanças e do crédito, a destituição de políticas públicas, a cultura do consumo exacerbado 

e a exploração do trabalho, as quais envolvem a sobrevivência sociometabólica do capital sob 

a vivência da crise estrutural que o assola. Assim, cria-se o fetichismo da dívida ao promover a 

figura do devedor que, como vimos, não é um fato novo, configurando-se, inclusive, muito 

antes da existência do capitalismo como sistema de produção. Mas, especificamente no sistema 

do capital monopolista, a dívida desempenha papel fundamental em meio à crise estrutural, 

estando compreendida entre os interesses dos credores em salvaguardar o capitalismo e os seus 

interesses rentistas e as necessidades dos ‘devedores’, sendo que esses últimos também 

socorrem o sistema ao endividar-se. 

Nesse ínterim, os sujeitos participam do processo de valorização do capital financeiro, 

desde o nível do trabalho, por meio da extração da mais-valia, que sustenta todo o sistema 

capitalista, inclusive, o sistema financeiro, o qual não gera riqueza. Mas, também o sustenta ao 

pagar impostos (pois os mesmos são utilizados, em grande medida, para o pagamento do serviço 

da dívida46), gerando divisas estatais que mantém o mercado em suas necessidades. Ampara-o, 

ainda, ao simplesmente consumir produtos e serviços; ao contratarem fundos de previdência 

privada, assombrados pela possibilidade de não se alcançar a aposentadoria por meio de política 

pública de previdência social; ao se submeter ao crédito47 hipotecário para a aquisição da 

moradia; ao utilizar o crédito bancário ou de instituições financeiras, o que, na maioria das 

vezes, ocorre para o complemento da renda doméstica, sanando necessidades básicas que 

deveriam ser respondidas pelo salário e também pelo Estado, dada a destituição de serviços 

públicos, como saúde e educação, especialmente. 

Estamos de acordo com Guttmann e Plihon (2008) quando afirmam que se encontra 

como força motriz do processo de endividamento do sujeito, os salários estagnados ou em 

declínio, que não sustentam o consumo, o qual permanece impulsionado, e nem o suprimento 

                                                           
46 De acordo com Chesnais (2015), o serviço da dívida trata-se dos juros devidos sobre o montante principal da 

dívida. 
47 Crédito no dicionário econômico, nesse caso, significa conforme Sandroni (1999), transação comercial em que 

um comprador recebe imediatamente um bem ou serviço adquirido, mas só fará o pagamento depois de algum 

tempo determinado pode também envolver apenas dinheiro. O crédito inclui duas noções fundamentais: confiança, 

expressa na promessa de pagamento, e tempo entre a aquisição e a liquidação da dívida. 
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das necessidades pessoais e de sobrevivência, destacando o papel das inovações no ramo de 

empréstimos e financiamentos associados, no estímulo à concorrência entre bancos e 

instituições não bancárias, que abrangem o mercado consumidor. 

Esses fatores inserem as pessoas no mundo das finanças e, em grande medida, sem que 

tenham consciência imediata dos mecanismos de exploração capitalistas nos quais passam a se 

subordinar. Ascende-se a figura do devedor privado e o pressuposto de que se tem dívidas 

porque administram mal o próprio dinheiro e de que ao adquirir dívidas estão utilizando as 

mesmas para o próprio proveito, enquanto, na verdade, passam a se submeter às regras e 

objetivos do mercado. Esse estranhamento que permeia a sociedade capitalista, originado em 

âmbito geral no trabalho alienado “é a conexão essencial entre a totalidade do estranhamento e 

o sistema do dinheiro, como é indicado por Marx” (MÉSZÁROS, 2016, p. 135). 

Mas, na etapa do capitalismo que vivenciamos, a dívida constitui parte significativa da 

reprodução ampliada do capital, com um entrelaçamento de endividamento que ultrapassa a 

esfera econômica, perpassando a política e as esferas da vida em sociedade. Facilitada pelas 

inovações financeiras e pelo caminho que o capital incorporou, o da mundialização financeira, 

ocorreram estreitas interligações entre os sistemas monetários e mercados financeiros, em plano 

internacional, como destaca Chesnais (1996). No processo de automização do capital-dinheiro 

sob a forma de capital a juros, com a correspondente ascensão do sistema de crédito, 

suprimiram-se as barreiras nacionais. Novos mercados foram colonizados, com uma intensa 

internacionalização do capital em busca de novas concorrências, novos mercados e novos 

devedores. Para tanto, a captura dos países chamados periféricos foi intensa, sobretudo, a partir 

da década de 1970, com primordial papel do Estado, destacando a utilização da dívida pública, 

obrigações assumidas pelo Estado ou empresas estatais, em qualquer nível da federação, 

configurando-se em externa ou interna48, direta ou indireta49, de acordo com a Auditoria Cidadã 

da Dívida (2007). “Na verdade, a dívida esconde o fato de que se trata de recursos que vêm das 

                                                           
48 A dívida externa é contraída no exterior e tem que ser paga em moeda estrangeira, ou seja, moeda que somente 

pode ser obtida por meio de exportações, por endividamento externo, ou por investimentos estrangeiros. Resulta 

do empréstimo de dinheiro a juros, através de contratos com instituições financeiras ou emissão de títulos públicos. 

A dívida interna é a soma dos débitos assumidos pelo governo junto aos bancos, empresas e pessoas residentes no 

país e no exterior, e paga em moeda nacional. Na maioria das vezes, é fruto da emissão de títulos públicos vendidos 

no mercado financeiro, Auditoria Cidadã da Dívida (2007). 
49 Endividamento direto corresponde a obrigações financeiras contraídas diretamente pelo Estado ou por entidades 

do setor público com os diferentes tipos de credores. Pode ser interno ou externo. Endividamento indireto são 

compromissos assumidos pelo Estado quando o governo concede algum tipo de garantia ou aval a empréstimos 

ou obrigações financeiras contraídos por terceiros – empresas ou entidades financeiras públicas ou privadas, que 

são os devedores originais, conforme Auditoria Cidadã da Dívida (2007). 

. 
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receitas da União e que são repassadas aos credores da dívida por meio do pagamento de juros” 

(BRETAS, 2010, p. 112).  

Fatorelli (2014) advoga que o endividamento público é o resultado de recursos por meio 

de empréstimos tomados por entes públicos. Mas, na verdade, são gerados por algum 

mecanismo que atua em sua origem como em seu contínuo crescimento e sem contrapartida 

real, significando uma distorção do sistema de endividamento público, pois não gera benefícios 

à população; o que ocorre, na prática, a autora intitula de “sistema da dívida”.  

 O “sistema da dívida” corresponde à utilização do endividamento público às avessas, ou 

seja, em vez de servir para aportar recursos ao Estado, o processo de endividamento tem 

funcionado como um instrumento que promove uma contínua e crescente subtração de 

recursos públicos, que são direcionados principalmente ao setor financeiro privado. Para 

operar, esse sistema conta com um amplo conjunto articulado de engrenagens, compostas por 

privilégios legais, políticos, econômicos, em conjunto com a grande mídia, sob o domínio do 

poder financeiro mundial (FATORELLI, 2014, p. 1).  

 

Tal subtração de recursos públicos, via dívida, sobressai-se pelos seguintes mecanismos: 

A geração de dívidas sem contrapartida alguma ao país ou à sociedade; aplicação de 

mecanismos meramente financeiros (tais como taxas de juros abusivas, atualização monetária 

automática e cumulativa, cobrança de comissões, taxas, encargos etc.) que fazem a dívida 

crescer continuamente, também sem qualquer contrapartida real; refinanciamentos que 

empacotam dívidas privadas e outros custos que não correspondem a entrega de recursos ao 

Estado, provocando elevação ainda maior no volume do endividamento, e beneficiando 

unicamente ao setor financeiro privado nacional e internacional;   esquemas de “salvamento 

de bancos” que promovem a transformação de dívidas privadas em dívidas públicas;   

utilização do endividamento gerado de maneira ilegítima como justificativa para a 

implementação de medidas macroeconômicas – Planos de Ajuste Fiscal - determinadas pelos 

internacionais (principalmente FMI e Banco Mundial), tais como: privatizações, reforma da 

previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, medidas de controle inflacionário, 

liberdade de movimentação de capitais etc. Tais medidas são contrárias aos interesses 

coletivos e visam retirar recursos públicos para destiná-los ao “Sistema da Dívida”, 

beneficiando principalmente ao mesmo setor financeiro (FATORELLI, 2014, p.1-2).  

Assim, o aumento da dívida pública cumpre o papel do Estado neste modo de 

acumulação sob base financeira o que, segundo Lupatini (2012), não se dá pela ineficiência do 

Estado.  Seu aumento em espiral (dívida-inflação) ocorre em virtude da reconfiguração do 

mesmo que se volta para a forma do capital portador de juros, em forma de capital fictício. Mas, 

a dívida pública sempre ocupou especial espaço no capitalismo, fundamental para a 

consolidação desse sistema ao superar o modo feudal que o antecedeu. 

Marx (2013c) destacou o papel da dívida pública no processo de acumulação primitiva 

do capital50, com origem na Idade Média, espalhando-se na Europa no período manufatureiro, 

                                                           
50 Marx descreveu a acumulação primitiva como o início que deu ponto de partida ao sistema capitalista. Uma 

acumulação que não provém desse sistema, mas que o origina. “Num primeiro momento, dinheiro e mercadoria 

são tão pouco capital quanto os meios de produção e de subsistência. Eles precisam ser transformados em capital. 

Mas essa transformação só pode operar-se em determinadas circunstâncias, que contribuem para a mesma 

finalidade: é preciso que duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias se defrontem e estabeleçam 

contato; de um lado, possuidores de dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que buscam valorizar a 
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sendo estimulado pelo sistema colonial, o qual contribuiu para dar origem ao capitalismo 

industrial. O autor destaca a dívida pública como “Veräusserung” ou alienação do Estado, 

expondo-o como característica do capitalismo. O autor destaca a relevância dos grandes bancos 

na criação de moeda fiduciária, formando junto com os governos, uma acumulação da dívida 

pública.  

Na atualidade, apesar da vigência do tratado marxiano, tal dívida assume novos 

contornos, com as funções econômicas do Estado moderno, sobretudo a partir da crise de 1970, 

sobressaindo-se cada vez mais no circuito de valorização capitalista, onde se move o capital 

fictício, convertendo-se em poder dos fundos de investimentos. 

Após um encadeamento cerrado de crises financeiras, que abalaram países e setores 

econômicos isolados, o crash financeiro de 2008 assumiu pela primeira vez uma dimensão 

global. O rompimento das cadeias de crédito coloca na ordem do dia o grande surto da 

desvalorização. Foram os Estados, já por si altamente endividados, que impediram o início 

da avalanche, por meio de injeção maciça de crédito adicional e emissão monetária. 

Pressentiu-se, pelo menos, que não estava a chegar ao fim uma tempestade purificadora, mas 

eram as luzes do capital mundial que estavam na iminência de se apagar. Assim, os créditos 

podres foram enterrados como lixo nuclear com a ajuda de garantias dos Estados, as 

capacidades industriais excedentes foram mantidas por meio de enormes subvenções e a 

conjuntura econômica foi artificialmente alimentada com programas estatais. 

Particularmente, o capitalismo de Estado chinês forçou o seu sistema bancário, apoiado num 

património de divisas, a financiar investimentos ruinosos na forma de cidades fantasmas, 

aeroportos fantasmas, fábricas fantasmas etc., inflando a mãe de todas as bolhas imobiliárias 

(KURZ, 2012a, p. 04). 

 

Com as taxas de juros superiores ao PIB, os rendimentos do capital financeiro aviltaram-

se, aumentando a aplicação dos fundos de previdência privada e fundos de investimentos nos 

títulos da dívida pública51, por ser considerado mais seguro aos investimentos, já que tem 

garantias do Estado. Assim, por meio da dívida pública, o capital financeiro avança sobre as 

“receitas estatais”, termo utilizado por Marx (2013c), o qual designamos hoje de fundo público. 

Se na etapa inicial do capitalismo, os recursos estatais foram fundamentais para a efetivação do 

modo produção, o mesmo exerceu diferentes papeis no decorrer das modificações do sistema, 

pois a própria configuração do Estado também se alterou. De acordo com Salvador (2010), 

durante o Estado de Bem Estar Social, por exemplo, apresentou fundamental atuação na 

garantia do contrato social que orientou a época, particularmente, em relação ao chamado 

                                                           
quantia de valor de que dispõem por meio da compra de força de trabalho alheia; de outro, trabalhadores livres, 

vendedores da própria força de trabalho e, por conseguinte, vendedores de trabalho. [...] Com essa polarização do 

mercado estão dadas as condições fundamentais da produção capitalista. A relação capitalista pressupõe a 

separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho (MARX, 2013c, p. 960). 
51 Segundo Sandroni (1999), título da dívida pública trata-se de título emitido e garantido pelo governo (União, 

estado, município). É um instrumento de política econômica e monetária que pode servir para financiar um déficit 

do orçamento público, antecipar receita ou garantir o equilíbrio do mercado do dinheiro. De acordo com suas 

características, pode ter a forma de apólice, bônus ou Obrigação do Tesouro Nacional. 
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“fundo previdenciário”, na alocação de recursos para a infraestrutura, destacando os setores de 

transporte e equipamentos sociais, vitais ao crescimento do consumo de massa, do crescimento 

da produção e do pleno emprego. 

Como a dívida pública se respalda nas receitas estatais, que têm de cobrir os juros e demais 

pagamentos anuais etc., o moderno sistema tributário se converteu num complemento 

necessário do sistema de empréstimos públicos. Os empréstimos capacitam o governo a 

cobrir os gastos extraordinários sem que o contribuinte o perceba de imediato, mas exigem, 

em contrapartida, um aumento de impostos (MARX, 2013c, p. 1005). 

 

De acordo com Iamamoto (2008), o fundo público é formado por impostos e 

contribuições obrigatórias provenientes dos capitalistas (parte de seus lucros, ou seja, da mais-

valia dos donos do capital) e da classe trabalhadora, os quais são apropriados pelo Estado por 

meio de impostos diretos ou indiretos. Porém, é importante ressaltar que a formação desse fundo 

recai, principalmente, sobre os segundos, já que a prática tributária praticada em diversos 

países, dentre eles, no Brasil, é regressiva, ou seja, incorre uma elevada tributação indireta. Com 

base em Salvador (2011), mais da metade da arrecadação é proveniente de impostos cobrados 

sobre o consumo, inclusive de produtos e serviços essenciais à vida. Parcela considerável dessa 

arrecadação é destinada para o pagamento dos encargos da dívida estatal, beneficiando os 

rentistas, os quais são duplamente privilegiados, pois têm menor tributação sobre os seus 

ganhos. 

Evidencia-se, com isso, que o capital apropria-se mais uma vez do trabalho necessário, 

nesse caso, via impostos. E, cada vez mais o Estado capitalista utiliza esse fundo para a 

reprodução do capital e não para a efetivação de políticas públicas e econômicas, ainda que esse 

esteja em disputa pela classe trabalhadora, por meio da correlação de forças com as outras 

classes, em cada momento histórico. O discurso da dívida, hoje, justifica o conjunto de medidas 

que visam destituir direitos sociais e justificar as inúmeras privatizações do bem público, de 

modo a deslocar o problema do mercado financeiro para o Estado. 

Segundo Bretas (2010), a intervenção direta estatal na produção, ainda que persista, 

cedeu espaço para o favorecimento da rentabilidade financeira, ao alimentar os circuitos de 

valorização do capital portador de juros. Sob a égide financeira, a partir da crise de 

superprodução dos anos 1970, o papel da dívida de Estado tornou-se determinante para a 

revitalização do capitalismo e, nesse caso, não falamos apenas dos países dependentes 

periféricos, já que ela se estende por todo o capitalismo.  

Conforme Guttmann e Plihon (2008), a estagflação vivida pelos Estados Unidos em fins 

dos anos 1970 e início dos de 1980, quando se acompanhou o baixo crescimento econômico e 

a alta inflacional, levou o país a efetuar mudanças regulatórias abrangentes do sistema 
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monetário e bancário, iniciando com as taxas de câmbios flutuantes e a desregulamentação das 

taxas de juros, medidas que foram tomadas também na Europa. Objetivavam, na verdade, 

alterar as relações de poder no sistema de crédito, “de um viés pró-devedor para outro pró-

credor, o que impôs uma dolorosa desinflação aos devedores sobre-endividados” 

(GUTTMANN E PLIHON, 2008, p. 578). Tais medidas fomentaram o renascimento de uma 

“economia do endividamento”, que não se acompanhava desde o período de acumulação do 

capital no pós-guerra, de 1944 a 1974. O que os autores caracterizam como “economia do 

endividamento” é o contínuo financiamento do gasto excedente, a partir da emissão de dívida 

e sua monetização automática, pelo sistema bancário e financeiro, cujo cerne encontravam-se 

nos bancos transnacionais, os quais, hoje, configuram-se como grupos financeiros 

multifacetados.  

Na década de 1980, a utilização e ampliação da dívida pública dos Estados Unidos e 

também da Europa conteve o colapso dos bancos envolvidos com a crise que se espraiava nos 

países periféricos, como aponta Chesnais (2015), em virtude das taxas de juros elevadas e dos 

governos de países do centro capitalista cada vez mais dependentes dos mercados financeiros 

internacionalizados. Nos anos 1990 ampliou-se o déficit externo norte-americano, com a 

estensão do gasto e do endividamento privado, o que foi sustentado pela política fiscal 

expansionista e a força do dólar. O crescimento posterior, na mesma década, foi promovido por 

elevados déficits do setor privado, que se deu pela rápida expansão do crédito e a forte 

capitalização das Bolsas de Valores pelo Estado, com papéis mais líquidos e seguros ao capital 

privado. 

O Federal Reserve passou a manejar com grande agilidade a sua política monetária, 

convertendo-a numa máquina de sucção de liquidez, de capitais e da ‘produtividade’ dos 

trabalhadores centro-americanos e asiáticos para sustentar o crescimento acelerado de sua 

economia, sem tensões inflacionárias. O último ciclo norte-americano comprovou a eficácia 

dessa forma de integração financeira e produtiva, na medida em que propiciou uma 

espetacular da expansão do crédito à produção, ao consumo e – melhor ainda – a 

‘alavancagem’ financeira que fomenta a inflação de ativos financeiros e imobiliários, fonte 

de ‘enriquecimento’ e do encolhimento da poupança das famílias (CHESNAIS, 2015, p. 14). 

 

De acordo com Chesnais (2015), a dívida sempre tem origem nas relações de classes e 

de poder político, independentemente do contexto histórico específico. Assim, para os países 

periféricos, cuja exploração antecede ao período que descrevemos, no interior do capitalismo 

financeiro, remete à reciclagem dos petrodólares, às medidas de liberalização dos mercados de 

títulos das dívidas públicas e à alta das taxas do dólar e dos juros norte-americanos necessária 

ao capital nos anos de 1970, em virtude da crise estrutural do sistema. A dívida desses países 

configurou-se, fundamentalmente, em empréstimos e linhas de créditos dos bancos 
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internacionais aos governos dos países, facilitado pela abertura dos sistemas financeiros 

nacionais, com a liberalização e desregulamentação dos fluxos de capitais, os quais 

possibilitaram o fim do controle de capitais com o exterior.  

Os países periféricos transformaram-se em locais de absorção de investimentos, tendo 

os Estados como indutores desse processo, ao promoverem um desenvolvimento econômico 

integrado às necessidades dos oligopólios internacionais, com apelo ao crédito externo. Com a 

dívida dos Estados, foi possível alimentar os circuitos de valorização do capital portador de 

juros. Aos poucos, iniciava-se a crise da dívida externa desses países, obrigados a exportar 

capitais, provenientes do fundo público, para o pagamento dos empréstimos recebidos. 

De acordo com Chesnais (2015), a dívida nos países periféricos foi impulsora de 

políticas ditas de ajustes estruturais, iniciando um processo de desindustrialização em muitos 

deles, possibilitando o crescimento da dominação dos países centrais, formando “mercados de 

obrigações” (CHESNAIS, 2015, p. 40), permitindo o financiamento de déficits orçamentários 

dos grandes países industrializados, por meio da aplicação de bônus do tesouro e outros 

compromissos da dívida sobre o mercado financeiro. 

Nos países da OCDE, como nos países periféricos, a dívida pública alimenta continuamente 

a acumulação financeira por intermédio das finanças públicas. A necessidade de recorrer ao 

financiamento mediante empréstimos torna-se permanente por causa da desoneração do 

capital e das rendas elevadas, a qual foi ainda facilitada pela mundialização financeira, pela 

impunidade da evasão e pela multiplicação dos paraísos fiscais. Deu-se um duplo presente às 

rendas elevadas: beneficiaram-se da redução de impostos e emprestam as taxas elevadas. A 

riqueza transferida começa por assumir a forma de salários, de rendas agrícolas e de trabalho 

por conta própria, parcialmente a forma de lucros, antes de se transformar em impostos 

diretos e indiretos e outras ‘contribuições especiais’ que são dirigidas ao setor financeiro 

mediante a parte do orçamento do Estado alocada para o serviço da dívida (CHESNAIS, 

2015, p. 41). 

 

Chesnais (2015) expõe que vimos a implantação do “governo-empresa” e uma nova 

etapa da acumulação financeira, na qual os dividendos tornaram-se mecanismos essenciais de 

transferência e acumulação, com cerne nos mercados de ações, criando-se a ditadura dos 

credores. 

De acordo com Gomes (2007), os países periféricos passam a viver um longo período 

de ajuste e adaptação à economia internacional, com destaque para a reforma do Estado que 

vem sobrepujar essa integração, cujas medidas de estabilidade monetária, ajuste fiscal e 

privatizações passam a vigorar, com a livre expansão da dívida pública, como expressão das 

mudanças ocorridas, na qual o fundo público financia a abertura econômica ao exterior, 

alimentando a acumulação financeira. Com o aumento dessa dívida, os países periféricos 

participam do sustento da nova ordem mundial, pautada na mundialização financeira que vem 

responder, tentando administrar, a crise estrutural que abarca o sistema do capital, ressaltando 
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que a principal economia capitalista, os Estados Unidos, necessita cada vez mais da riqueza 

gerada em todas as partes do mundo para a manutenção do seu poderio. 

Além disso, a incorporação do neoliberalismo nos países periféricos, sobretudo na 

América Latina, representou o desfecho das experiências de desenvolvimento econômico de 

base nacional e a perda da soberania na coordenação econômica e decisória desses países. Sobre 

a pressão dos organismos internacionais, FMI, Banco Mundial e OMC para a implantação das 

medidas instituídas no Consenso de Washington, “a renegociação da dívida externa dos países 

periféricos serviu de instrumento de pressão para a adoção do novo modelo de integração 

internacional à ordem neoliberal e às estratégias de reformas nacionais” (GOMES, 2007, p. 38). 

No caso brasileiro, segundo Lupatini (2010), a dívida pública expandiu-se ainda na 

década de 1970. Nesse período, o Estado subsidiou a reprodução do capital e estatizou o 

endividamento externo. Com o tempo, esse processo aumentou significativamente, 

engendrando a “internacionalização da dívida, a qual cumprirá um papel significativo nas 

últimas décadas” (LUPATINI, 2010, p. 75). Nos anos 1980 ajustes na economia, como 

estrangulamento fiscal-financeiro do setor público, políticas ativas de câmbio e juros sobre os 

níveis inflacionários e voltados a saldos comerciais, possibilitaram assegurar a reprodução do 

capital e gerar megassuperávits comerciais. 

Porém, dos anos de 1990 em diante o Brasil, reuniu condições para ingressar 

definitivamente na era neoliberal, quando integrou no bloco do poder os interesses do grande 

capital internacionalizado e do mercado financeiro. Apesar de, ao longo da história, o país ter 

se articulado às redes comerciais, financeiras e produtivas mundiais, com a mudança da ordem 

social para o neoliberalismo, utilizou-se do discurso da entrada do país em um capitalismo 

moderno e vigoroso, para concretizar a supremacia do rentismo. Isso foi possível, por meio do 

estreitamento das relações econômicas internacionais e da promoção de uma série de mudanças 

estruturais, pautada no discurso da prosperidade econômica. Na prática, o processo de 

liberalização e desregulamentação alavancada mundialmente estimulou a valorização do capital 

no mercado de ações, títulos privados e no mercado de títulos públicos, alavancado a dívida 

pública. A massiva introdução do capital financeiro no país aconteceu com o pleno ataque aos 

direitos conquistados pela classe trabalhadora, que não cessam de ocorrer, os quais se dão a 

partir de artifícios ideológicos paramentados por discursos de crise fiscal, ineficiência do Estado 

e modernização econômica.  

Mas, na verdade, o que permeia a redefinição do Brasil na economia mundial, com o 

reaparelhamento do Estado, deriva de um processo mais amplo, que é a crise e a própria 
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reestruturação capitalista. Com a intermediação e a emissão da dívida estatal, fortalece-se a 

posição econômica dos agentes privados, no caso, o mercado financeiro. Dentre as medidas que 

estimularam a valorização do capital em solo brasileiro, destacam-se: 

Facilitação na entrada e saída de recurso do e para o exterior, isenção do imposto de renda 

(IR) da remessa de lucros e dividendos ao exterior e dedução dos juros sobre o capital próprio 

das empresas do lucro tributável do IR e da Contribuição Social sobre o Lucro líquido; 

redução da alíquota de IR a zero para investidores estrangeiros no Brasil, o que estimulou os 

bancos estrangeiros com filiais no Brasil, o que estimulou os bancos estrangeiros com filiais 

no Brasil; Lei de responsabilidade Fiscal (2000), que na prática prioriza os ‘credores 

financeiros’ e atrofia e desconfigura as políticas sociais; Emenda constitucional n. 37, que 

isenta da CPMF (extinta em 2007) as operações da bolsa de Valores; Lei das Falências 

(2005), para assegurar os direitos dos credores; Desvinculação dos recursos da União (DRU) 

(...), permite que recursos destinados à seguridade social sejam destinados a compor o 

superávit primário, o qual ‘assegura’ o pagamento de juros e a amortização da dívida pública; 

processo de privatizações; ataque e desconfiguração da previdência social e desenvolvimento 

da previdência privada; medidas para reforçar a estrutura tributária regressiva (LUPATINI, 

2010, p. 80). 

 

A hegemonia do capital financeiro consolida-se e o país passou a endividar-se 

crescentemente, em virtude da abertura econômica. O setor produtivo foi suplantado pelas taxas 

de juros elevadas e pela competitividade internacional, padecendo com a sobrevalorização 

cambial, com a taxa de juros elevada e os ajustes fiscais. Somou-se a isso, a contenção dos 

gastos públicos e as privatizações, cujas consequências recaem sobre a população, gerando uma 

barbárie tardo-capitalista52, destacando-se os altos índices de desemprego ou subemprego, com 

novas e intensas expressões da desigualdade social sobre os brasileiros.  

Com a inserção dos países periféricos na era da financeirização, estando o sistema 

capitalista assolado pela crise no modo de produção e acumulação, os países periféricos passam 

a sofrer os seus efeitos de diferentes maneiras. Podemos destacar as crises ocorridas no México 

(1994), Argentina (2001) e no Brasil na contemporaneidade, frutos de processos maiores que 

se alavancam em âmbito mundial, conjugadas às expressões nacionais. De maneira geral, 

afetaram os sistemas bancários e forçaram ajustes radicais no sistema de câmbio. 

Mas, a crise do capital que se expressa nos dias atuais e bastante difundida como a crise 

das hipotecas subprime, atinge três pilares fundamentais do capitalismo conduzido pelas 

finanças, expressando a fragilidade dessa fase de acumulação que se sustenta na dívida, pública 

e privada: “um padrão de crescimento global centrado nos EUA, carente de diversificação para 

polos alternativos de crescimento; o paradigma das finanças modernas, que enfatiza a gestão de 

                                                           
52 Retomando novamente o termo, conforme José Paulo Netto (2013), o termo barbárie, já expresso por Marx, 

neste caso, inferido na atualidade do capitalismo, revela o exaurimento das possibilidades civilizatórias da ordem 

burguesa em todos os níveis da vida social em sua produção destrutiva, que presentifica a crise estrutural do capital. 

Com isso, o sistema torna-se bárbaro, a qual é omnilateral e polifacética, que constrange e reverte as forças sociais, 

apesar de não as suprimir. 



63 
 

riscos; e a pretensa estabilização do padrão de crescimento outrora cíclico” (GUTTMANN; 

PLIHON, 2008, p. 603), isso revela que as finanças modernas não cumprem a gestão dos riscos, 

de crédito e de mercado, transferindo-o por todo o percurso, até o consumidor. Nesse sentido, 

a securitização53, mecanismo essencial das altas finanças, é o instrumento utilizado de 

transferência de risco no mercado financeiro ao longo da cadeia de propagação de dívidas, 

alastrando a crise internacionalmente. Isso atingiu também o setor privado, com o declínio dos 

rendimentos desse setor e, em grande medida, acometeu as famílias, atingidas pela propagação 

dos créditos e, assim, do acúmulo de dívidas, que as alcançaram. 

Assim, pode-se afirmar que a crise de 2008, ascendeu o que chamamos de fragilidade 

do conjunto da dívida, a qual sustenta o mecanismo do capital, seja pública ou privada. Fato 

que, conforme Chesnais (2017), contrariou a própria capacidade de sustentação do sistema via 

dívida, pois mesmo com ampla utilização do sistema de dívida, via Estados e fundos públicos, 

a crise não cessou, apesar da existência de amortecimentos. E, ao atingir amplamente a 

sociedade, a crise atinge o crescimento global do sistema, pois interfere na capacidade de 

consumo dos sujeitos, intensamente endividados. 

Contemporaneamente a essa crise, a OCDE e as principais economias mundiais 

instauraram programas estatais de educação financeira, voltados à população de maneira geral, 

visando a estabilização do consumo, sem que os ativos financeiros deixem de ser vendidos e 

sejam considerados alternativas de todos, mediante estagnação das rendas domésticas. Desta 

forma, a “conscientização” de cada um sobre a sua vida financeira é importante ao sistema do 

capital voltado para as finanças, fazendo o balanceamento do quanto se endivida no mercado 

financeiro e do quanto se consome, já que ambos sustentam o capitalismo.  

Por fim, o endividamento dos Estados, que gera crises e consequências graves à 

população, sobretudo relativas à perda de direitos sociais, conjugada ao endividamento dos 

sujeitos, formou um conjunto vasto e opressor, comprometendo a própria dinâmica do capital, 

conforme aponta Hudsson (2016). 

 

 

                                                           
53 Termo oriundo da palavra inglesa security e que significa o processo de transformação de uma dívida com 

determinado credor em dívida com compradores de títulos originados no montante dessa dívida. Na realidade, 

trata-se da conversão de empréstimos bancários e outros ativos em títulos (securities) para a venda a investidores 

que passam a ser os novos credores dessa dívida. Tem sido a forma que países com elevadas dívidas externas têm 

encontrado para renegociá-las. Por exemplo, a dívida externa brasileira com determinados bancos privados 

estrangeiros foi securitizada, isto é, esses bancos venderam títulos baseados nessa dívida para tomadores que 

compram esses títulos -evidentemente com deságio e passaram a ser os novos credores dessa parte da dívida 

externa brasileira (SANDRONI, 1999, p. 548). 
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1.4 A OCDE e a educação financeira para o Brasil 

 

A economia periférica brasileira sempre manteve profundos laços com a economia 

mundial. Porém, com a abertura econômica que se procedeu com a inserção concreta do Brasil 

na ordem neoliberal, tivemos consequências não somente financeiras e comerciais, como 

também sociais. O lastro do capital financeiro de âmbito planetário conduziu influência direta 

nos Estados nacionais, regendo reformas econômicas, políticas fiscais e monetárias, com forte 

impacto sobre as populações.  

No rastro das modificações operadas no mundo do trabalho, quando a incerteza do 

amanhã domina em meio à precarização das condições de trabalho, somos cada vez mais 

repelidos da sociedade dos produtores e inseridos na sociedade dos consumidores, com a 

comodificação e recomodificação do capital, como destaca Bauman (2008). Essas passam, 

necessariamente, pela desregulamentação e privatização, com particular ação dos Estados, os 

quais contribuem para manter a mão de obra vendável, precarizada e cada vez menos “assistida” 

em seus direitos. 

Nesse contexto, a sociedade dos consumidores54, na qual a característica proeminente é 

a transformação de pessoas em mercadorias, ou melhor, “a sua dissolução num mar de 

mercadorias (BAUMAN, 2008, p. 20)”, centraliza o homem em torno das relações de consumo 

capitalista. Essa alienante interação entre consumidores e os objetos de consumo oculta como 

se engendra a sociedade do capital, o movimento da mercadoria, a relação entre produto e 

produtores, gerando a reificação da mercadoria diante de seu produtor, o que corresponde ao 

“fetichismo da mercadoria, que ofusca a visão” (MARX, 2013c, p. 228). Neste ínterim, as 

alternativas de crédito55 oportunizam o consumo e inserem cotidianamente os indivíduos em 

operações financeiras, contribuindo para o sustento do mundo das finanças.  

De acordo com Netto e Braz (2010), a partir do final dos anos de 194056, a prática de 

disponibilização de crédito ao consumidor alarga-se com a sua conversão em um mecanismo 

                                                           
54 Bauman (2008), diferencia consumo de consumismo: consumo é a atividade que o indivíduo realiza em prol de 

suas necessidades vitais; já consumismo é um “tipo de arranjo social resultante da reciclagem das vontades, desejos 

e anseios humanos [...]” (BAUMAN, 2008, p. 41), colocado pela sociedade capitalista, servindo de engrenagem 

para o consumo, sendo um fator de alienação humana.  

55 Alguns tipos de crédito, de acordo com dados do Banco Central do Brasil (2015): Crédito Pessoal (consignado 

em folha de pagamento); cheque especial, cartão de crédito; crédito renegociado; crédito pessoal não consignado 

em folha de pagamento; aquisição de veículos e outros bens, leasing de veículos e outros bens; crédito habitacional; 

microcrédito, dentre outros. 
56 Segundo Netto e Braz (2010), período relativo ao pós-Segunda Guerra Mundial. Essa fase foi considerada como 

os “anos dourados” capitalista, ocorrido entre o fim da referida Guerra e a passagem dos anos sessenta para os 

setenta. Nessa, o capitalismo apresentou resultados econômicos jamais vistos, com altas taxas de crescimento, 

aumento da produção industrial, dentre outros, período cuja forma de organização da produção era baseada, 

sobretudo, no taylorismo-fordismo (destacam as seguintes características: produção em massa, homogeneizada e 



65 
 

institucional, sobretudo, por meio do sistema de vendas a crédito, fortalecendo o consumo das 

massas e possibilitando a realização de um amplo leque de mercadorias, desde matérias de 

consumo imediato, como vestuário e alimentação a equipamentos duráveis, como 

equipamentos domésticos e automóveis. 

O que se verifica é que o crescimento do consumo está desconectado da evolução da 

renda, particularmente, dos salários e do emprego, cada vez mais dependente do efeito-riqueza 

Conforme Chesnais (2015), as novas formas de rentabilidade impostas pelo capital financeiro 

geram acentuadas pressões sobre os salários e suas determinações, tanto em termos de 

produtividade como em flexibilidade do trabalho. O mercado acionário, que se pôs como força 

dominadora do mercado, cada vez mais virtual, descentralizado e internacionalizado, opera em 

prol da maximização do valor, contribuindo para a segmentação do mercado de trabalho e para 

o aumento da desigualdade no estatuto, controle e remuneração dos trabalhadores. “A nova 

forma de pressão para a criação de valor é igualmente indissociável de uma deformação da 

partilha do valor agregado em detrimento dos salários, tendência mais ou menos acentuada nos 

países da OCDE” (SAUVIAT apud CHESNAIS, 2015, p. 127). 

Assim, o uso do capital-dinheiro, sob a forma de juros, consubstanciado pela sistema de 

crédito à população, grande parte das vezes, subsidia o que a renda familiar não tem conseguido 

sustentar, apresentando um duplo aspecto: por um lado, financia o consumo individual e 

familiar sendo, ao mesmo tempo, parte da sustentação do mercado financeiro, estimulando a 

economia por meio de juros exorbitantes. Por outro lado, levou os indivíduos a um 

endividamento financeiro crescente, o que, no fim, retrai o consumo e as operações no mercado 

financeiro. 

Acrescenta-se à dívida privada o discurso da dívida pública, a qual já se discutiu acima, 

pois, em nome de uma dívida “nacional”, sucateia-se e se destitui os direitos sociais e, os 

sujeitos, individualmente, passam a acessar bens e serviços, como educação, saúde e bens de 

primeira necessidade, recorrendo, inúmeras vezes, a empréstimos no mercado financeiro. 

As implicações econômicas do endividamento populacional para o capitalismo levaram 

governos de inúmeros países a instituírem políticas de educação financeira, sob o discurso de 

baixo índice da educação financeira de grande parte da população mundial e de 

desenvolvimento social inclusivo, com base nas proposições da OCDE, a partir de 2005. Isso 

porque os acordos internacionais dos Estados-nação com os organismos multilaterais, em prol 

                                                           
enormemente verticalizada), e forte intervenção estatal (Estado de Bem-Estar Social), o qual não ocorreu da mesma 

maneira em todos os lugares que a tiveram. 
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do financiamento de projetos nacionais, pressupõem contrapartidas relativas à agenda desses 

organismos, sobretudo ajustes macroestruturais e ideológicos difundidas por esses. 

Assim, conforme Pereira (2016), o projeto de reorganização dos Estados para se 

tornarem atraentes no cenário internacional coloca-se como um projeto político-hegemônico 

conservador, combinando organismos internacionais, governos nacionais e capital privado. 

Forma-se uma tríplice governança, na qual uma das frentes de atuação é o processo de 

ressignificação da teoria capital humano (TCH)57, embutida no investimento educacional para 

que estudantes e trabalhadores insiram-se nas habilidades do mundo do trabalho, a partir da 

década de 1960. A noção de capital humano sedimenta um reducionismo da concepção de ser 

humano a uma mercadoria, sendo que, no campo da educação, aparece como um fator isolado 

e independente, transformando-a de um direito social e subjetivo em uma concepção mercantil 

de formação humana (Frigotto, 2015). Nesse sentido, os organismos internacionais, citando o 

Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Organização Mundial do 

Comércio e a OCDE passam a difundir diretrizes não somente econômicas, mas no campo 

educacional, por meio de um tipo de educação instrumental, subsumida ao desenvolvimento 

econômico, com o intuito de formar mão de obra, de acordo com as exigências do modo de 

produção capitalista. 

Para prosseguirmos no debate, trataremos de um desses organismos multilaterais, a 

OCDE, já que essa é a idealizadora das políticas de educação financeira mundiais, foco 

específico deste estudo; idealizações que, na verdade, abrangem mais do que a educação para 

as finanças, mas uma concepção de educação de maneira integral, formatando consensos. A 

OCDE é sucessora da Organização Europeia para a Cooperação Econômica (OECE), fundada 

em 1948, no contexto da Guerra Fria (1946-1989), momento em que os Estados Unidos e o 

Bloco Soviético, com projeturas ideológicas, políticas e econômicas antagônicas (capitalismo 

e socialismo), confrontavam-se em busca da dominação mundial. A OECE, com sede em Paris, 

foi criada para coordenar o auxílio financeiro dos Estados Unidos e do Canadá aos países 

devastados pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e conduzir o processo de reconstrução 

do continente europeu nos aspectos políticos e econômicos. Por cerca de onze anos, difundiu 

no continente europeu a concepção de que o desenvolvimento econômico seria conseguido por 

                                                           
57 Conforme Frigotto (2015), a formulação da noção de capital humano por Theodore Schultz emerge, por um lado, 

da crise das políticas keynesianas e do Estado de Bem-Estar Social no combate à desigualdade entre nações, classes 

e grupos sociais e, por outro, da forma invertida como os intelectuais burgueses entendem a natureza subjacente e 

estrutural da crise do capital e as políticas de enfrentamento. O (re)exame também busca explicitar o debate sobre 

as relações entre a educação escolar, o desenvolvimento econômico e o eixo da luta contra-hegemônica no plano 

teórico e político do economicismo na educação. 
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meio da cooperação e interdependência entre os países do continente. Os feitos políticos e 

econômicos desse organismo internacional, em prol do sistema do capital, enalteceram as suas 

ações e, em 1959, o Conselho dos Ministros da organização, formada por seus países- membros, 

projetaram a criação de um outro organismo ainda mais amplo. Assim, em 1961, a Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, foi oficialmente criada como 

instrumento do capital para coordenar e propagar ações e políticas em áreas de interesses dos 

países centrais, sob o comando principal dos Estados Unidos, em um processo de integração da 

ordem mundial econômica, de égide liberal.  

De acordo com Pereira (2016), essa Organização legitimou-se em virtude da sua 

capacidade de unir a teoria acadêmica com a conjuntura econômica dos países-membros, 

vislumbrando recomendações políticas concernentes às necessidades dos Estados, compatíveis 

com a economia de mercado e com a reprodução do capital. “A OCDE utiliza-se do seu caráter 

associativo para pressionar os países-membros a executar suas normas e recomendações, sendo 

este o principal critério para ser aceito no clube dos países ricos” (PEREIRA, 2016, p. 56, grifo 

nosso), impondo a economia de mercado. Para fins de ilustração do seu alcance, o Relatório 

Mundial gerado anualmente pela organização, apresenta as bases para a reunião do G758, o 

grupo dos sete países capitalistas mais desenvolvidos do mundo na contemporaneidade. Para 

tanto, a OCDE atua em duas direções principais: 

i) formula políticas e instrumentos que, na aparência, buscam auxiliar os países em 

desenvolvimento, sobretudo nas áreas econômicas e sociais, porém, na essência, exercem 

controle ideológico e constrangimento político, e ii) atua como sujeito político coletivo que 

coopta da comunidade científica intelectuais tradicionais, organizando-os em torno de seu 

programa político-ideológico educacional e, a partir do seu corpo de tecnocratas, forma 

intelectuais orgânicos comprometidos com seu projeto de classe (PEREIRA, 2016, p. 23). 

 

Inicialmente, vinte países compuseram a organização, como países-membros, dentre 

eles, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Reino Unido e Suíça. Hoje, são trinta e cinco 

países vinculados59. O Brasil participa como país parceiro, desde o início da década de 1990, 

tendo, atualmente, o status de país parceiro-chave, junto à África do Sul, China, Índia e 

Indonésia. Mas tratativas recentes do governo federal brasileiro sinalizam a intenção de 

                                                           
58 G7: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá. 

59 Os países membros de origem da OCDE são: a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, o Canadá, a   Dinamarca, a 

Espanha, os Estados Unidos, a França, a Grécia, a Holanda, a Irlanda, a Islândia, a Itália, o Luxemburgo, a 

Noruega, Portugal, o Reino Unido, a Suécia, a Suíça, e a Turquia. Os países restantes tornaram-se membros 

posteriormente, por adesão nas datas indicadas: o Japão (28 de Abril de 1964), a Finlândia (28 de Janeiro de 1969), 

a Austrália (7 de Junho de 1971), a Nova Zelândia (29 de Maio de 1973), o México (18 de Maio de 1994), a 

República Checa (21 de Dezembro de 1995), a Hungria (7 de Maio de 1996), a Polónia (22 de Novembro de 1996), 

a Coreia (12 de Dezembro de 1996) e a República Eslovaca (14 de Dezembro de 2000). A Comissão das 

Comunidades Europeias participa nos trabalhos da OCDE (Artigo 13º da Convenção da OCDE), de acordo com 

OCDE (2004).  
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incorporação à cúpula de membros, com formalização da solicitação de adesão à OCDE, em 

junho de 2017. Segundo documento divulgado pelo Ministério da Fazenda (Brasil, 2017), o 

país já aderiu a trinta e um instrumentos legais da OCDE, mas, para ser incorporado à mesma, 

ainda tem que efetivar outros nove, dentre eles, o Código de Liberação de Movimentos de 

Capitais, o qual visa aumentar a segurança jurídica e institucional dos investimentos 

internacionais no país, ou seja, a liberdade do capital financeiro em fronteiras brasileiras. 

Identifica-se uma relação bastante estreita do país com as recomendações da OCDE, o 

que é percebido no Programa de Trabalho para o biênio 2016-17 assinado pelo Ministério das 

Relações Exteriores do Brasil e a OCDE, com o propósito, segundo divulgação do Itamaraty, 

de se engajar em projetos da organização nas áreas de política macroeconômica, reformas 

estruturais, comércio, investimento, agricultura, meio ambiente, educação, tributação, ciência, 

tecnologia e inovação, estatística, combate à corrupção, política de desenvolvimento, conduta 

empresarial, governança coorporativa, créditos à exportação e competitividade, como visto em 

Brasil (2016).  

Dentre as frentes de atuação da OCDE, um dos campos de destaque, desde a década de 

1990, é o da educação, com pressupostos político-ideológicos, tratando-a como um elemento 

comercializável, pensada a partir do modelo econômico do capital. Desde 1992, a organização 

publica anualmente o relatório “Panorama da Educação”, referente aos países-membros e 

parceiros, apresentando indicadores educacionais a partir de dados, informações e censos 

estatísticos, almejando a padronização das ações.  

Nesse relatório anual, por ser um país parceiro, contempla-se uma análise também sobre 

a situação do Brasil. No relatório “Education at a Glance 2017”, OCDE  (2017b), foi apontado 

que o país aumentou o investimento público em educação nos últimos, mas isso não refletiu 

melhoria do ranking do desempenho dos alunos nos ensinos básicos e superior, comparando-o 

aos países-membros. Na prática, sabemos que, ao contrário de investimentos, tivemos o 

sucateamento da educação pública e a mercantilização da educação, sobretudo, na utilização de 

tais recursos públicos nos oligopólios educacionais presentes no país. Esse relatório, ainda, 

norteou o Ministério da Educação a realizar a reforma do Ensino Médio, ocorrida em 2017, 

degradando ainda mais a educação do país, ao flexibilizar a grade curricular. 

 Nesse sentido, dentre os instrumentos pelos quais o país já aderiu às recomendações da 

OCDE, está a política de educação financeira, intitulada de Estratégia Nacional de Educação 

Financeira gestada a partir de 2007, promulgada em 2010, em meio à maior crise já vivida pelo 

capital, refletindo o diálogo que se expressa com o organismo multilateral e com o mercado 
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financeiro o qual, inclusive, a coordena. Assim, como na educação de maneira geral, na 

educação financeira busca-se o consenso em torno dos termos financeiros e a sua utilização em 

prol do capital, em tempos de créditos e, assim, de dívidas. 

A atuação do capital na consciência dos sujeitos sob o aspecto da vida financeira, com 

efetiva imposição de políticas públicas, tem marco nos anos 2000. Com propósito na atuação 

nas economias e na concretização da fase capitalista regida pelo capital financeiro, onde 

relembramos o crescente endividamento dos Estados e dos indivíduos, a OCDE elaborou 

recomendações, a partir de ampla pesquisa sobre o mercado mundial. O documento 

“Recomendação sobre princípios e boas práticas de financiamento, educação e sensibilização”, 

OCDE (2005), inicia o processo de recomendações sobre a educação financeira. Sinalizemos 

alguns pontos da exposição de motivos que a organização dispôs para sustentar a proposta de 

implementação de políticas de educação financeira: 

Considerando que, como a educação financeira sempre foi importante para os consumidores 

ao ajudá-los orçamentar e administrar seus rendimentos, economizar e investir de forma 

eficiente, e evitar tornar-se vítima de fraude;  

Considerando que à medida que os mercados financeiros se tornam cada vez mais 

sofisticados e as famílias assumem mais responsabilidade e risco de decisões financeiras, 

especialmente no campo da poupança de reforma, indivíduos com formação financeira 

são necessários para garantir níveis suficientes de investidores e consumidores, bem 

como o bom funcionamento, não só dos mercados financeiros, mas também da 

economia;  

Considerando que as pesquisas de alfabetização financeira realizadas nos últimos anos nos 

países da OCDE mostram que os consumidores têm baixos níveis de alfabetização financeira 

e não têm consciência da necessidade de serem educados financeiramente; 

Considerando que os governos e as instituições públicas e privadas relevantes (a nível 

nacional e sub- nível nacional e incluindo órgãos reguladores e de supervisão) nos países da 

OCDE e não pertencentes à OCDE, mostram ineficiência de orientações internacionais sobre 

princípios e boas práticas para educação e conscientização financeira;  

Considerando que sua implementação terá que levar em consideração vários aspectos 

econômicos, sociais, fatores demográficos e culturais e, portanto, variará de país para país e 

que também existem numerosos métodos para desenvolver educação financeira bem-

sucedida para um público em particular; 

Considerando também que a implementação das boas práticas relacionadas às necessidades 

das instituições financeiras para levar em consideração a diversidade das instituições 

financeiras, que essas diretrizes não impedem atividades comerciais relevantes e que as 

associações nacionais de instituições financeiras devem ser as principais condutoras para este 

subconjunto de boas práticas (OCDE, 2005, p. 1, grifo nosso). 
 

Na visão da OCDE, a educação financeira complementa a conduta do mercado, tendo 

como objetivo a melhoria dos comportamentos financeiros individuais, por meio de políticas 

educacionais em muitos países. Para tanto, foi criada, em 2008, a Rede Internacional de 

Educação Financeira, conhecida como INFE, a qual extrapola os países-membros, sendo 

formada, atualmente, por cem países. A OCDE e sua Rede realizam pesquisas e desenvolvem 

ferramentas, padrões, critérios, diretrizes e revisões, acompanhando os formuladores de 
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políticas e as autoridades públicas para projetarem e implementarem Estratégias nacionais de 

educação financeira, as quais foram concretizadas em 59 países até o momento.  

Em 2013, a OCDE publicou um relatório sobre a educação financeira dos países da 

América Latina e do Caribe, OCDE (2013b), sustentando que, apesar dos avanços relativos ao 

crescimento econômico, como o incremento da chamada classe média, os níveis de pobreza e 

desigualdade social permanecem altos, sendo que a exclusão financeira continua afetando tanto 

a população urbana como a rural, dificultando o desenvolvimento econômico desses países. 

Nesse caso, cabe destacar que inclusão financeira, com base no relatório supracitado refere-se 

ao conhecimento de cada um sobre os assuntos de finanças, o acesso ao sistema financeiro e ao 

consumo, sob um aspecto multidimensional, integrando conceitos como: melhor acesso, 

melhores produtos, serviços e uso da população. 

 O processo de promover acesso adequado a uma ampla gama de produtos e serviços 

financeiros regulamentados e a expansão do seu uso por todos os segmentos da sociedade, 

através da aplicação de abordagens inovadoras ou customizadas, incluindo, atividades de 

conscientização e educação financeira, a fim de promover o bem-estar econômico e a 

inclusão econômica e social (OCDE, 2013b, p. 22).  

 

Segundo esse relatório, as iniciativas de educação financeira são importantes no 

processo de inclusão financeira e fator fundamental para a redução da pobreza, 

complementando que “o crescimento econômico traz consigo a necessidade de que as pessoas 

saibam manejar as suas finanças pessoais e se beneficiem do mercado financeiro” (OCDE, 

2013, p. 13). 

Revelam o que consideramos a intencionalidade do documento para a propagação das 

políticas de educação financeira na América Latina e Caribe, ao propagarem as ações do 

mercado financeiro. Os investimento nessas políticas, além de se assentar sob a perspectiva 

educacional da organização para o mundo, intenta o apassivamento da classe trabalhadora e a 

sua adequação às perspectivas de trabalho no mundo do capital, incutindo no cotidiano dos 

indivíduos a monetarização da vida e a expropriação do trabalho necessário60, neste caso, via 

capital fictício, já que o trabalhador, endividado, devolve parte do que ganha como fruto do seu 

trabalho ao capital. 

                                                           
60 Trabalho necessário em Marx consiste: “Para sua manutenção, o indivíduo vivo necessita de certa quantidade 

de meios de subsistência. Assim, o tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho corresponde ao 

tempo de trabalho necessário à produção desses meios de subsistência, ou, dito de outro modo, o valor da força de 

trabalho é o valor dos meios de subsistência necessários à manutenção de seu possuidor (MARX, 2013b, p. 317). 

Portanto, denomina “tempo de trabalho necessário a parte da jornada de trabalho em que se dá essa reprodução, e 

trabalho necessário o trabalho despendido durante esse tempo. Ele é necessário ao trabalhador, porquanto é 

independente da forma social de seu trabalho, e é necessário ao capital e seu mundo, porquanto a existência 

contínua do trabalhador forma sua base” (MARX, 2013b, p. 374). 
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Nesse sentido, de acordo com o relatório para a América Latina e Caribe, apresenta-se 

a intencionalidade que permeia o investimento da organização na área da educação financeira: 

O acesso a serviços financeiros em geral e ao crédito, em particular, é baixo na América 

Latina. Os motivos principais estão associados à falta de quadro institucional que promova 

a concorrência e o desenvolvimento do sistema financeiro. Os altos índices de ineficiência e 

as altas margens dos intermediários financeiros dissuadiram os bancos tradicionais de 

oferecerem seus serviços para a populações geograficamente dispersas ou com baixos níveis 

de rendas. Consequentemente, as estratégias de inclusão financeira foram focadas até o 

momento, em reduzir as barreiras ao acesso do lado da oferta (OCDE, 2013b, p. 24, grifo 

nosso). 

 

Complementam incutindo a noção de “alfabetização financeira” (OCDE, 2013b, p. 31), 

para a construção de políticas de educação financeira no continente, a qual se relaciona ao 

conhecimento e à compreensão de temas financeiros pela população, fazendo referência a uma 

“ignorância generalizada”, considerando como essencial o conhecimento sobre inflação, taxas, 

relação entre riscos e rentabilidade e sobre o funcionamento do mercado de capitais. Mas, 

destacam os países que se sobressaíram na melhoria desse índice, dentre eles, o Brasil, 

referenciando medidas já adotadas, como pesquisas em educação e acesso financeiro no Brasil, 

citando a pesquisa nacional: “Grau de Educação Financeira da População Brasileira”, 

desenvolvida pelo Banco Central do Brasil (BCB), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

Previdência Social, Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Bolsa de Valores , 

Mercadorias e Futuros (hoje chamada de B3), em 2008. 

Dos países da América Latina e Caribe que concretizaram ações de educação financeira 

a partir do Estado, por meio de bancos centrais, bolsas de valores, bancos privados e instituições 

financeiras, seguindo instruções da OCDE, podemos citar, além do Brasil: Argentina, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Paraguai, 

Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Mas a concretude de uma política de Estado 

ocorreu, primeiramente, no Brasil, em 2010, com a instituição da ENEF, seguida do Chile, 

Colômbia, El Salvador, México e Peru. 

Tal objeto de estudo, a ENEF, é um dos instrumentos do capital utilizado contemporânea 

e gradualmente, incorporando as demandas do mercado financeiro, sendo assim, do capitalismo 

financeirizado, no cotidiano dos indivíduos, que se encontram em crescente processo de 

endividamento financeiro, uma das consequências desse sistema para os sujeitos. 

A Estratégia Nacional de Educação Financeira nasce em um contexto de crise do capital, 

que apontou seus efeitos e se tornou uma manifestação mundial, tal como uma epidemia, a 

partir de um de seus sintomas, a crise das hipotecas subprime, no Estados Unidos, que nada 

mais é do que um “fenômeno histórico de deflação de ativos financeiros, liquidação hipotecária 
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e despejos imobiliários, déficit fiscal e amplitude de ‘contágio’” (BOTELHO, 2018a, p. 158), 

ou seja, uma crise da dívida e do mercado financeiro de grandes proporções. No Brasil, época 

de financeirização da economia, especificamente, durante o governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva, destacando a posição do Estado brasileiro neste ínterim. Na direção das propostas da 

OCDE, dois grupos de trabalho foram instituídos, em momentos distintos, para idealizar a 

política de educação financeira no Brasil, a partir de uma mobilização multisetorial. O primeiro 

deles foi instaurado em 2007, a partir da deliberação do Comitê de Regulação e Fiscalização 

dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização 

(COREMEC)61 e coordenada, naquele momento, pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), entidade autárquica, vinculada ao Ministério da Fazenda, responsável por normatizar 

e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. 

O segundo, criado por meio da Deliberação COREMEC nº 8/2009, foi gerenciado, pela 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), autarquia federal pertencente ao Ministério da 

Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada, 

capitalização e resseguro, responsável pela finalização da intitulada Estratégia Nacional de 

Educação Financeira. Naquele momento, apresentavam-se as principais diretrizes da ENEF, 

como a proposição de ações de educação financeira em escolas para crianças e adolescentes e 

para adultos, além do estabelecimento dos órgãos envolvidos na idealização e coordenação da 

política, citando o Banco Central do Brasil, Ministérios da Justiça, do Desenvolvimento Social 

e da Defesa, além do SPC Brasil. 

Após amplo estudo dos setores que gerenciam o setor financeiro nacional, a partir do 

Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010, a ENEF foi instituída como política de Estado, 

de caráter permanente, com a finalidade “de promover a educação financeira e previdenciária e 

contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro 

nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores” (BRASIL, 2010, p.1). 

Estabeleceu-se, para normatizar e desenvolver a Estratégia, o Comitê Nacional de Educação 

Financeira (CONEF), com presidência, em caráter de rodízio entre o Banco Central do Brasil, 

a CVM, a SUSEP e o Ministério da Fazenda. Compreendem os componentes desse Comitê, 

além dos órgãos citados, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Previdência 

Social, o Ministério da Justiça e representantes da sociedade civil, os quais foram regimentados 

em 2011, sendo escolhidos os seguintes representantes: Associação Brasileira das Entidades 

                                                           
61 O COREMEC, instituído por Decreto presidencial, em 2006, tem a finalidade de promover a coordenação e o 

aprimoramento da atuação das entidades da administração pública federal que regulam e fiscalizam as atividades 

relacionadas à captação pública da poupança popular. 
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dos Mercados Financeiro e de Capitais (AMBIMA); BM&FBovespa, hoje, B3; Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização (CNSeg) e a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Além do CONEF, 

foi criado um Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), responsável pela estruturação educacional 

da ENEF e formado pelas seguintes entidades: Ministério da Educação; Banco Central do 

Brasil; CVM; Ministério da Fazenda; SUSEP; Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar; Conselho Nacional de Educação; Instituições Federais de Ensino, União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e Ministério da Justiça. 

A partir de 2012, a coordenação da ENEF foi repassada à Associação Brasileira de 

Educação Financeira (AEF-Brasil), OSCIP criada em 2011, pela ANBIMA, BM&FBOVESPA, 

CNSEG e FEBRABAN, o qual foi estabelecido por meio de Acordo de Cooperação, efetuado 

pelo Banco Central do Brasil e a entidade. 

 Atualmente, a ENEF é dividida da seguinte maneira: 

a) Órgão estratégico: CONEF 

Compete dirigir, supervisionar e fomentar a Estratégia, com a seguinte composição: 

órgão governamentais - Banco Central do Brasil, CVM; SUSEP; Ministério da Justiça e 

Cidadania; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda e órgãos privados - AMBIMA; B3; 

CNseg e FEBRABAN; 

b) Órgão consultivo: GAP  

Compete assessorar ao CONEF quanto aos aspectos pedagógicos da educação 

financeira e previdenciária; e 

c) Órgão coordenador: AEF-Brasil 

Compete coordenar e executar os programas e as ações transversais da ENEF e 

promover o tema da educação financeira no Brasil, com o desenvolvimento de tecnologias 

sociais e educacionais relacionadas ao tema. 

Desse modo, desde a implantação da Estratégia, vemos uma política de Estado 

conduzida pelo mercado financeiro e órgãos governamentais responsáveis pela política 

econômica, o que a tipifica como legatária da atual etapa capitalista, marcada pela 

financeirização e endividamento populacional. 

De acordo com o site governamental da política na Internet, que a dissemina 

societariamente, denominado “Vida e Dinheiro”, localizada no sítio 

<http//vidaedinheiro.gov.br>, tornando públicas as ações da Estratégia, ressaltando que ela é 
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composta por programas transversais62 e setoriais63, coordenados de forma centralizada, mas 

executados descentralizadamente, atuando com formação, orientação e informação 

populacional. 

O início das ações da ENEF aconteceu a partir do referido website, com a divulgação 

dos seus programas e disponibilização de materiais educativos e ferramentas de educação 

financeira. Prioritariamente, a política opera-se por meio dos seguintes programas, as quais 

abordaremos com maior detalhe na terceira parte deste estudo:  

a) Programas de Educação Financeira para crianças e adolescentes, com atuação nas 

redes públicas, inicialmente e nas privadas de educação, por adesão, com ações de educação 

financeira nos Ensinos Fundamental e Médio. O projeto-piloto foi realizado em novecentas 

escolas, de cinco estados brasileiros, a partir de 2011, tendo alcançado cerca de 3000 escolas 

de Ensino Médio, em 2016. O conteúdo é exposto em livros didáticos, com base no conceito de 

ciclos, integrando os ensinamentos financeiros ao que consideram temas sociais. Esse projeto 

foi, inclusive, avaliado pelo Banco Mundial e tem parceria do BM&FBOVESPA e da Central 

de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP. De acordo com o documento, ENEF 

(2011d), a educação financeira para crianças e adolescentes em idade escolar deve ser pautada 

na formação e informação, abordando uma dimensão espacial64 e temporal65. 

                                                           
62 De acordo com o site “Vida e Dinheiro”: “São as ações de educação financeira da ENEF que, pelo público 

beneficiário ou temática financeira priorizada, não são de responsabilidade exclusiva de determinado órgão ou 

entidade. Seus objetivos requerem a conjugação de diversos temas como proteção, planejamento financeiro, 

poupança, investimento, crédito e defesa do consumidor. Os programas transversais estão sob a coordenação da 

Associação de Educação Financeira do Brasil – AEF-Brasil. A AEF contribui com a ENEF por meio do 

desenvolvimento de tecnologias sociais e educacionais que podem ser reaplicadas por qualquer pessoa ou 

organização interessada, dando assim a escala necessária ao tema educação financeira. Estes programas podem ser 

patrocinados por qualquer instituição interessada na promoção da educação financeira no Brasil”. Disponível em 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/programas-transversais/. Acesso em 23 Out 2017. 
63 Com base no site “Vida e Dinheiro”: “Programas setoriais são os programas e as ações desenvolvidas pelos 

membros do CONEF e que estão alinhados às diretrizes propostas pela ENEF. Esses programas são regidos pelos 

objetivos e papéis desempenhados por cada instituição". Disponível em 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/programas-setoriais/. Acesso em 23 Out 2017. 
64 De acordo com a ENEF (2011d), “a dimensão espacial se encontra organizada em distintos níveis de abrangência 

social, do mais restrito – individual – ao mais amplo – global. Os objetivos que se voltam para a dimensão espacial 

procuram apontar para dois movimentos distintos, a saber, circunscrição e mobilidade. De um lado, há o fato de 

que em certas circunstâncias é preciso ater-se a um determinado espaço. É desejável que cada indivíduo cuide de 

sua vida financeira de modo adequado para que suas obrigações não atinjam outras pessoas, ou seja, é necessário 

ficar circunscrito ao espaço individual. Da mesma forma, um país não deveria causar danos ambientais e apresentar 

a conta ao resto do planeta, isto é, um problema nacional desse tipo deveria ser solucionado no próprio nível 

nacional, e não no global (ENEF, 2011d, p. 9). 
65 “Os objetivos relacionados à dimensão temporal se encontram voltados para as articulações entre o passado, o 

presente e o futuro. A Educação Financeira mostra que o presente contém situações que são o resultado de decisões 

tomadas no passado. Do mesmo modo, no futuro serão vistas as consequências das ações realizadas no presente 

(ENEF, 2011d, p. 13)”. 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/programas-transversais/
http://www.vidaedinheiro.gov.br/programas-setoriais/
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Os livros didáticos são disponibilizados na “Plataforma aberta de acesso aos livros de 

educação financeira”, disponível no site oficial da ENEF, sendo formulados também para a 

preparação de professores, disponibilizando, ainda, cursos online para os mesmos.  

No sentido da inserção da educação financeira para crianças e adultos, o Brasil foi o 

vencedor do prêmio “Country Award 2014”, na categoria regional para Américas e Caribe, 

concedido pela Childand Youth Finance International (CYFI), o qual laureia as realizações de 

autoridades governamentais para a introdução de regulação financeira, sinalizando o quanto o 

país está inserido na ideologia do capital.   

Concluem, especificando a pretensão das ações de educação financeira no âmbito 

infanto-juvenil: 

A Educação Financeira entra no mundo escolar para ajudar o aluno a desvendar as chaves da 

organização social em torno do mundo financeiro, com vistas a prepará-lo para usufruir dos 

benefícios de tal organização, ao mesmo tempo em que procura ajudá-lo a se defender das 

armadilhas ao longo desse caminho (ENEF, 2011d, p. 30). 

 

b) Programa de Educação Financeira de Adultos de baixa renda, com ações a partir de 

2014: direcionado aos aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com renda 

entre um e dois salários mínimos e às mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), 

cuja meta é alcançar 42 milhões de brasileiros (28,3 milhões de aposentados de baixa renda e 

13,6 milhões de mulheres cadastradas no citado programa)66.  

O Programa de Educação Financeira para Adultos de Baixa Renda foi criado com a finalidade 

de reduzir a vulnerabilidade econômica e elevar as condições de vida da população de baixa 

renda no Brasil. Para isso, pretende levar conhecimentos básicos de organização e 

planejamento da vida financeira de forma adequada ao estilo de vida e principais dificuldades 

das populações adultas mais carentes, que são majoritariamente de baixa escolaridade e, em 

muitos casos, com déficit cognitivo. O programa apresenta-se em dois formatos para atender 

a dois públicos específicos detectados nas fases preliminares realizadas pela AEF Brasil no 

desenvolvimento das tecnologias sociais: (i) mulheres beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (BBF) e; (ii) aposentados de baixa renda (com até 2 salários mínimos de 

aposentadoria) (AEF-Brasil, 2017a, grifo nosso). 

 

Especifiquemos algumas ações direcionadas aos adultos67: 

• Educação financeira para aposentados com renda até dois salários mínimos: Ao expor 

sobre as ações de educação financeira para esse público, o site “Vida e Dinheiro” inicia 

tratando do aumento da expectativa de vida dos brasileiros, da baixa escolaridade média 

e do aumento da contração de dívidas por idosos, sobretudo, por meio dos empréstimos 

consignados em folha de pagamento. Assim, junto ao Ministério da Fazenda (Secretaria 

da Previdência Social), foi desenvolvido um projeto de educação financeira para os 

                                                           
66 Dados retirados do citado site “Vida e Dinheiro”. 
67 Os demais projetos e ações da ENEF no Brasil serão abordados no 3º Capítulo, como o mapeamento das ações 

de educação financeira; selo ENEF; semana ENEF e o recente “Ecossistema” de educação financeira. 
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aposentados do INSS, o qual acontece com a utilização de ferramentas como tecnologias 

sociais. No site foram encontradas cartilhas temáticas, como exemplo “Para onde meu 

dinheiro vai”, “De onde meu dinheiro vem”; materiais didáticos para realização de 

oficinas de educação financeira, como cartazes, planilha de avaliação socioeconômica, 

vídeos, dentre outros. No Relatório “Metas Sociais”, AEF-Brasil (2017a), identifica-se 

a realização de algumas oficinas, em caráter experimental, em sedes de Centros de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Especializados de Assistência Social 

(CREAS) e Centros de Convivência de Idosos (CCIs), ocorridas em municípios 

selecionados68. 

• Educação financeira para mulheres inseridas no Programa Bolsa Família: as ações 

voltadas para esse público são justificadas pelos idealizadores da ENEF, em virtude do 

alto índice de mulheres inseridas no programa, cerca de 92% do total de inscritos, de 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), órgão parceiro 

dessa iniciativa. Para tanto, foram desenvolvidos um conjunto de tecnologias sociais, 

implementadas pelo MDS. Assim, como nas ações para os aposentados, foram criadas 

cartilhas, cartazes, além de um cofre intitulado “Ajuda para o dia a dia”, o qual estimula 

a realização de economias domésticas para uso no cotidiano da casa, como para 

alimentação, por exemplo; identificamos, ainda, a realização de oficinas em CRAS e 

CREAS, também sinalizadas como “piloto”, em municípios selecionados69. 

Os dois projetos voltados para adultos têm patrocínio do mercado financeiro: Citi 

Foundation (Citi), o Inter- American Development Bank (IDB) e o Multilateral Investiment 

Fund Member of the IDB Group.  

Em resumo, no site <http//vidaedinheiro.gov.br> é declarado como propósito das ações 

da ENEF o fomento, em seu público-alvo, de uma relação equilibrada com o dinheiro, propondo 

orientações sobre crédito, investimentos, consumo e planejamento financeiro. O crédito e, 

assim, a dívida que toma o sistema do capital e que, no caso dos sujeitos, incorpora o dia a dia, 

passa a ser atravessada por ações de educação financeira, as quais promovem valores-fetiche 

em torno do mercado financeiro, como destaca Alves (2013).  

Observa-se que a ENEF representa novas concepções de políticas públicas, em tempo 

de reinvenção do capital, o qual perpassa uma crise de tripla dimensão: bancária, das finanças 

e da economia real, como destaca Streeck (2013), atingindo a todo o sistema do capital e a 

                                                           
68 Belém-PA, Teresina-PI, Brasília-DF, Campinas-SP, Avará-SP, Taboão da Serra-SP e Londrina-PR. 
69 Petrolina-PE, Santarém-PA, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, São José dos Campos-SP e Ponta Grossa-PR. 
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todos, sem distinção de classe. Em meio à crise crônica, no qual um dos sintomas mais sentidos 

é a dívida generalizada, o capitalismo precisa vender mercadorias, o que se faz com 

disponibilização de crédito em abundância, o mesmo que gera mais dívidas e possibilidade de 

estouros de bolhas em qualquer ramo da economia. A estratégia que estudamos se enquadra 

neste ínterim, objetivando incorporação de comportamento dos sujeitos com relação ao 

dinheiro, ao crédito, à dívida e aos produtos capitalistas dessa nova era, produtos reais palpáveis 

ou fictícios, com valores calculados para o futuro, como títulos de pensões, seguros, ações, 

empréstimos financeiros, dentre outros. Apesar de aos poucos ser destinada à população 

brasileira com amplitude crescente, sobretudo, com relação à educação de crianças e 

adolescentes, ao dar um recorte em suas ações na educação financeira para adultos atinge, 

especialmente, às classes trabalhadoras, em suas frações mais empobrecidas. Assim, hoje, ela 

ainda é prioritariamente destinada a educar financeiramente aos pobres.  

O produto da ENEF não é palpável, se realiza no âmbito das concepções, reiterando a 

ordem do capital por meio de educação, a educação do capital sob a égide das finanças. Assim, 

a produção do capital e a sociabilidade burguesa adentra não somente no âmbito da produção, 

mas nos lares e nas escolas, sobretudo, no aspecto da “conformação sociometabólica” do capital 

(ALVES, 2013, p. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

CAPÍTULO II - BRASIL: PLATAFORMA DE VALORIZAÇÃO CAPITALISTA 

 

 
Esta é a ironia da história: O Brasil nasce no século 

XVI como província do colonialismo e ingressa no 

século XXI como província do globalismo. 

 

                                                                              Octavio Ianni (2004). 

 
 

A análise da política de educação financeira brasileira leva-nos a uma das expressões da 

desigualdade no atual estágio capitalista, o endividamento e, com este, ao ensaio do papel do 

crédito no cotidiano societário, submetendo-nos ao entendimento dessas expressões no Brasil, 

em particular. Este país, plataforma de valorização capitalista, preserva um padrão de 

superexploração da classe trabalhadora, o que é lucrativo ao capital, a partir da forma de 

capitalismo dependente. Nesta realidade, temos uma classe trabalhadora que ganha baixos 

salários, trabalha extensa e intensivamente, gera mais lucros ao capitalista e tem o crédito como 

complemento salarial para abarcar itens essenciais de sobrevivência. 

A situação de dependência do Brasil principia de um fundamental entendimento das 

interfaces capitalistas neste território, que cada vez mais divide, oprime e gera nuances da 

desigualdade. As dívidas, apesar de vividas concretamente, também se encontram no 

imaginário social, em que o valor do indivíduo é definido pelo acesso ao capital econômico e 

cultural. Nada tão colonial, remetendo-nos à intocável casta dominante da escravidão que se 

faz presente desde a formação do Brasil e que, hoje, tem novos métodos e nomenclaturas que 

pairam sobre a citada superexploração: o julgamento de inferioridade sob a classe que vive do 

trabalho, o subtrabalho ou a inexistência dele, as hierarquias sociais, o preconceito sob todos os 

aspectos (ao pobre, ao negro, à mulher... e, por que não, ao pobre endividado?). 

Como vimos no primeiro capítulo desta dissertação, o processo de acumulação 

capitalista passou por inúmeras transformações, consolidando-se como um sistema financeiro 

internacionalizado, resposta à crise estrutural da década de 1970. Assim, adentrou no século 

XXI com ares amplamente nefastos, sobretudo, em um país como o Brasil, marcado pela 

persistência de um passado colonizado, em que a subordinação, a dependência, a contradição, 

a segregação são traços reproduzidos há séculos. 

O país, colonizado para servir de fonte de matérias aos negócios de Portugal, prosseguiu, 

já como nação, arregimentada para “os negócios externos” - um produtor dependente, que 

sustenta uma lógica subserviente ao capital internacional. Um país envolto de dívidas, aquelas 

trazidas pelo sistema do capital fictício (dívida pública, dívida empresarial, dívida do sujeito). 
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Mas, nesse momento, estamos nos referindo àquelas dívidas históricas que se perpetuaram, 

relativas ao curso civilizador não traçado por aqui e que nos ajudam a entender como e porque 

sustentamos um regime explorador de pessoas, terras, recursos naturais, dentre outros. 

Visando apreender traços da formação social brasileira, em busca de situarmos a ENEF, 

em solo brasileiro, em tempos contemporâneos, seus sentidos e significados, neste capítulo 

discutiremos, na primeira parte, a leitura mais comum da estrutura do Brasil, a partir da 

formação social brasileira, buscando compreender os problemas fundamentais de um 

capitalismo dependente. E, na segunda parte, analisaremos o país como plataforma de 

valorização do capital, intentando um olhar sobre a atualidade. 

 

2.1 Notas sobre a formação social brasileira: breve incursão no processo histórico70 

 

Iniciemos pontuando que os problemas históricos do Brasil, facilmente identificáveis, 

como a extrema desigualdade social e regional, subordinação da vida nacional à lógica de 

acumulação do capital internacional, a superexploração do trabalho, sem deixar de destacar, 

ainda, o pesado fardo do colonialismo cultural71, são traços de uma sociedade de origem 

colonial que não pôde completar a formação do Estado nacional com um mínimo de autonomia 

em relação ao imperialismo. Atualizam-se marcas coloniais e patrimonialistas em um contexto 

de mundialização do capital sob hegemonia financeira, o que imprime um caráter peculiar ao 

capitalismo aqui instaurado, reproduzindo um desequilíbrio brutal na correlação de forças entre 

capital e trabalho. Trata-se de uma “condição colonial permanente, embora instável e mutável” 

(FERNANDES, 2008, p. 26), isso porque se vincula aos efeitos do capitalismo no curso da 

história, mudando de forma, dentro de uma especificidade capitalista dependente.  

Fernandes (1976) expõe essa inserção no sistema capitalista como o tipo de participação 

dos países periféricos de economia subdesenvolvida e dependente. Explicita que uma sociedade 

seria subdesenvolvida72 não por ser pobre ou economicamente atrasada, mas por não ser 

                                                           
70 Utilizaremos como referência principal, mas não exclusiva, as análises do sociólogo Florestan Fernandes sobre 

a formação social brasileira, buscando explicações sobre o Brasil que nos auxiliem na compreensão do nosso 

objeto de estudo. Contudo, não se coloca como objetivo esgotar a rica, abrangente, complexa e diversificada obra 

do autor. Apesar da contribuição de outros importantes estudiosos sobre o tema, alguns aqui pontuados, a 

singularidade da obra do autor nos apoia no entendimento da realidade brasileira, nas particularidades que são 

permeadas de concretudes “externas e internas”, próprias de um “capitalismo dependente”. 
71 Gera uma concepção de mundo estreita, cuja prioridade é a orientação da organização da economia e da 

sociedade, segundo moldes das economias centrais, conforme Fernandes (2008). 
72 De acordo com Cardoso (2005), o termo subdesenvolvimento, quando aparece nos estudos de Florestan 

Fernandes, não remete à interpretação corrente de subdesenvolvimento que se refere às sociedades que 

apresentariam, em grau menor, os componentes que se reconhecem como característico das sociedades 

“avançadas” altamente industrializadas. Mas, sim, de uma sociedade extremamente desigual, excludente e 
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autossuficiente e não ter autonomia73. Situação gerada, condicionada e regulada a partir de fora, 

por fatores estruturais e de conjuntura do mercado mundial, configurando-se em dependente, o 

que, segundo o autor: 

Trata-se de uma economia de mercado capitalista constituída para operar estrutural e 

dinamicamente como uma entidade subsidiária e dependente no nível das aplicações 

reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e como uma entidade 

tributária, no nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual ela aparece como 

uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente econômico das economias 

capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 2008, p. 36). 

 

A participação do Brasil na divisão internacional do trabalho faz-se como um país 

dependente, o que, de acordo com Sampaio (1999), consiste em um modo de participar do 

sistema capitalista mundial que restringe o grau de liberdade das economias periféricas à 

possibilidade de graduar o ritmo e a intensidade de assimilação das transformações capitalistas 

difundidas pelas economias centrais. Complementa o autor, acentuando que há uma perda de 

controle da sociedade dependente sobre o seu tempo histórico, sobre o desenvolvimento 

nacional, restringindo-se a combinar as seguintes variáveis: “(i) maior ou menor crescimento 

econômico; (ii) maior ou menor grau de exclusão social; e (iii) maior ou menor controle sobre 

os centros internos de decisão” (SAMPAIO, 1999, p. 234). 

A situação de subdesenvolvimento supõe requisitos estruturais e dinâmicos de 

integração na economia capitalista, a configuração de um regime de classes e uma ordem legal 

estabelecida, incorporando o capitalismo de forma peculiar, em que as alterações no mercado 

interno são orientadas para a manutenção de uma heteronomia para perpetuar a situação de 

subdesenvolvimento e exploração proveniente do âmbito externo. Portanto, as economias que 

se estabelecem como dependentes, ressaltando, no caso deste estudo, o Brasil, foram criadas 

pela expansão do capitalismo mundial, como uma reserva de acumulação primitiva do sistema 

global, evidenciando que se trata de uma formação capitalista e não simplesmente histórica. 

A partir da identificação de ausência de autonomia ou heteronomia, Fernandes (2008) 

pressupõe a dependência capitalista, a qual se configura em uma das formas de 

desenvolvimento que o modo de produção capitalista assume, é parte de sua expansão, 

sobretudo, em sua fase monopolista, já que o sistema assume diferenças de integração ao seu 

desenvolvimento, uma totalidade não homogênea.  

                                                           
autoritária. Não se trata da oposição subdesenvolvimento x desenvolvimento, pois o segundo não superaria o 

primeiro, dentro do sistema capitalista de produção, o qual mantém o capitalismo dependente no solo brasileiro. 
73 Conforme Cardoso (2005), contrapondo-se às análises da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 

(CEPAL), que advogavam um desenvolvimento na periferia (pressupõe a relação centro/periferia) pautado na 

industrialização da América Latina como via para o desenvolvimento, Florestan Fernandes contesta identificando 

a autonomia como pressuposto para a diferenciação interna.  
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Mas tal dependência tem como fundamental participação das burguesias locais 

envolvidas na produção e reprodução capitalista, pois são meio para a articulação entre 

hegemonia e heteronomia capitalista, destacando suas funções na exploração do trabalho e na 

relação com o Estado, estabelecendo o projeto capitalista dependente. Assim, a situação de 

dependência ocorre a partir do entrelaçamento entre a ordem econômica internacional 

capitalista e a ordem social local das sociedades capitalistas dependentes, profundamente 

imbricadas, de acordo com as perspectivas do capital. 

O Brasil, como sociedade capitalista dependente, assume características específicas 

dessa heteronomia, mas também carrega as particularidades de uma formação histórica 

subalterna. Retomemos alguns pontos dessa particularidade, intentando compreender a sua 

inserção no sistema capitalista, sob condição colonial permanente.  “A particularidade brasileira 

pertence à generalidade capitalismo por meio da especificidade capitalismo dependente” 

(CARDOSO, 2005, p. 11), evidenciando que tal característica se coloca sob o modo de 

produção do capital, mas a situação de dependência e de exploração prefigura-se desde a sua 

formação, o que remonta ao período colonial. 

Viemos de uma experiência de colonização escravocrata-patrimonialista que se iniciou 

quando o mundo medieval na Europa já se se apresentava em crise, iniciando a projeção do 

sistema capitalista de produção e de vida. Em terras brasileiras, a colonização portuguesa, 

iniciada no século XVI, formou-se por meio da simbiose entre a grande plantação, o trabalho 

escravo, a expropriação colonial e a extrema concentração de renda, regimentada por um marco 

legal e político, adquirindo um caráter de exploração ilimitada, em todos os níveis da existência 

humana e da produção, tendo permanecido por mais de três séculos nessa condição. Nessa 

época, o Brasil, pertencente à Portugal, o qual não participava das principais fases da 

mercantilização capitalista que se desenrolava, tinha a grande lavoura ligada tangencialmente 

ao mercado externo, ou seja, ao capitalismo concorrencial. Desse modo, havia a canalização da 

renda de dentro para fora, seja para a chamada Metrópole ou, principalmente, para as nações 

dominantes da Europa, já que Portugal não possuía condições de absorver totalmente as 

vantagens de sua conquista, conforme aponta Fernandes (1976).  

Certas consequências da abundância de terras, do trabalho escravo e da agricultura extensiva 

agravaram esses efeitos, resultando do conjunto que essa unidade produtiva possuía escassa 

capacidade para originar um circuito de reinvenção com tendências autonômicas e de bases 

capitalistas mais ou menos consistentes. Isso contribui para a economia colonial fechar-se 

sobre si mesma, apesar de organizar-se sobre a exportação: seu único polo dinâmico era 

neutralizado nos limites que transcendessem (ou pudessem romper) o controle vindo de fora 

(FERNANDES, 1976, p. 25). 
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Sendo assim, desde o estatuto colonial, vínhamos nos prefigurando a partir de fora, mas 

com a sustentação interna de tal dependência – a grande lavoura. Com a crise do sistema 

colonial74 e a partir da Declaração de Independência do Brasil, em 1822, inaugurou-se uma 

diferente modalidade de controle externo, aquela baseada nos mecanismos econômicos, 

sobretudo, no caso do Brasil, nas relações comerciais de exportação de plantio. “O estatuto 

colonial foi condenado e superado como estado jurídico-político. O mesmo não sucedeu com o 

seu substrato material, social e moral, que iria perpetuar-se e servir de suporte à construção de 

uma sociedade nacional” (FERNANDES, 1976, p. 33). 

Sob orientação do imperialismo, as nações dependentes especializavam-se em funções 

econômicas vinculadas à dinâmica das economias nacionais dominantes, subordinando-se aos 

seus interesses e potencialidades econômicas, alterando o tipo de dominação externa, conforme 

destaca Fernandes (1976). Internamente, conservaram-se a escravatura e o absolutismo por 

várias décadas. Assim, o poder e as decisões permaneciam estabelecidas “de cima para baixo”, 

favorecendo o exercício do mando e do grande latifúndio, encobrindo o escravismo, o ataque 

às nações indígenas, as diversidades regionais do território, a questão agrária, dentre outros, 

como aponta Ianni (2004). 

A dominação externa, em todas as suas formas e etapas, produz uma especialização 

geral das nações como fonte de excedente econômico e de acumulação para as nações que 

dominam em cada época, produzindo três realidades estruturais diversas: 

Primeiro, a concentração de renda, do prestígio social e do poder nos estratos e nas unidades 

ecológicas ou sociais que possuem importância estratégica para o núcleo hegemônico de 

dominação externa. Segundo, a coexistência de estruturas econômicas, socioculturais e 

políticas em diferentes épocas históricas, mas interdependentes e igualmente 

necessárias para a articulação e a expansão de toda a economia, como uma base para a 

exploração externa e para a concentração interna da renda, do prestígio social e do poder (o 

que implica a existência permanente de uma exploração pré ou extracapitalista, descrita por 

alguns autores como ‘colonialismo interno’. E a exclusão de uma ampla parcela da população 

nacional da ordem econômica, social e política existente, como um requisito estrutural e 

dinâmico da estabilidade e do crescimento de todo o sistema (FERNANDES, 1972, p. 20, 

grifo nosso). 

 

Em 1889, ao abolir a escravatura e o regime monárquico, passamos a ter o trabalho livre 

e a República. De acordo com Fernandes (1976), os dois ciclos históricos revolucionários 

descritos, o de 1822 e o de 1889, foram mais produtos da transformação estrutural profunda da 

                                                           
74 Conforme Fernandes (2008), tal crise ocorreu por fatores estruturais e históricos, como a dificuldade de 

sustentação e financiamento das atividades mercantis, relacionadas à descoberta, exploração e crescimento pela 

metrópole, bem como a luta pelo controle econômico do Brasil, por outras nações (Holanda, França e Inglaterra), 

o que se deu também no âmbito da América Latina, além da ação política dos setores vitimados pela rigidez da 

ordem social, com movimentos de emancipação nacional, desencadeando a crise do sistema colonial e, 

posteriormente, o seu desfecho formal. 
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organização da economia e da sociedade do que de movimentos sociais conscientes e 

estruturados das elites tradicionais ou emergentes. Apesar das campanhas abolicionistas de 

setores urbanos empenhados em mudanças políticas e sociais, novamente prevaleceram os 

interesses dos latifúndios do café, da cana de açúcar, dos seringais e da pecuária, naquele 

momento, articulados a setores burgueses emergentes.  

A implantação de um Estado nacional independente de Portugal lançaria as bases para 

a formação do Estado-nação, ainda que marcada por contrastes sociais e econômicos agudos 

que configuram a sua dualidade estrutural.  

Estava em marcha uma singular revolução pelo alto. Remanejavam-se pessoas, interesses, 

associações de grupos, diretrizes no âmbito do poder estatal. Mas, aos poucos se alterava a 

própria sociedade, em suas relações com o poder estatal. Os diferentes setores populares, as 

reivindicações de trabalhadores da cidade e do campo, as demandas de negros, mulatos, 

índios e caboclos não encontravam lugar nas esferas do poder. Modificavam-se um pouco os 

arranjos do poder, as relações dos setores dominantes com os populares, do poder estatal com 

a sociedade, para que nada se transformasse substancialmente. Estava em marcha a revolução 

brasileira, a revolução burguesa brasileira, que se desdobrará por décadas em manifestações 

sociais, econômicas, políticas e culturais diversas, díspares e frequentemente contraditórias 

(IANNI, 2004, p.22). 

 

Alheio aos interesses populares, a dita revolução “pelo alto foi indiferente à formação 

de um Estado nacional autônomo, com a criação e o fortalecimento de classes sociais 

responsáveis pela criação de processos tipicamente capitalistas. Avançamos no século XX 

ainda mergulhados em anacronismos, permeando a mentalidade do colonialismo: escravista, 

que segrega socialmente o negro e o pobre, baseada nos artifícios de prestígio e mando do 

patriarcalismo da “casa-grande”, envolto de diversidades regionais e raciais e forte dependência 

externa, devendo ter destaque a exacerbação da expropriação e da exploração do trabalho 

imposta aos trabalhadores locais e cada vez mais cara ao sistema capitalista de produção. Nesse 

contexto, as bases socioculturais brasileiras permaneciam arcaicas, mas, no plano internacional, 

o capitalismo estava em plena expansão e se dividia em nações imperialistas, com o capital 

financeiro antecipando as suas bases. 

Com a inserção subordinada na ordem global capitalista, temos no Brasil a mistura de 

processos: uma inserção dependente do país no sistema do capital, com essas características de 

formação social. Tal ponto foi sinalizado por Fernandes (1976), destacando que o grande 

desafio das sociedades dependentes é eliminar a dupla articulação que vincula a burguesia local 

ao imperialismo e aos anacronismos da sociedade colonial. 

Na verdade, o funcionamento da lógica capitalista é de se estabelecer por toda a parte, 

configurando-se em um sistema mundial e, em suas diferentes etapas, cada país, de maneira 
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particular, se viu sujeito às leis de seu funcionamento. De acordo com Novack75 (2005), a 

existência de diferentes tipos de desenvolvimento em cada continente ou país, permite a 

assimilação, sobretudo por parte dos países dependentes, de formas e elementos provenientes 

dos outros, procedendo a “saltos no fluxo histórico” ou “queima de etapas” (NOVACK, 2005, 

p. 08) no curso histórico das nações, tornando-as mais híbridas e diante de realidades 

econômicas e sociais mais contraditórias. É o que descreve, com bases em análises históricas, 

iniciadas no campo marxista, como desenvolvimento desigual e combinado76,o qual se expõe 

como uma mescla particular de elementos atrasados com fatores mais modernos, apresentando 

a dialética da combinação. Mas adverte que essas particularidades nacionais não substituem o 

processo superior da economia e política mundial. Cada nação tem seu traço característico. 

“Essa peculiaridade surge como consequência da modificação de leis gerais em função das 

condições materiais e históricas específicas. São, em última instância, a cristalização particular 

de um processo universal” (NOVACK, 2005, p. 02). 

Assim, sob a dimensão do sistema capitalista, precipitam-se evoluções dentro do 

sistema, as quais demorariam um tempo histórico para se desenvolver, mas ocorrem 

combinadas à estrutura existente em cada sociedade. No caso do Brasil, a própria formação do 

Estado nacional originou-se da expansão do mundo ocidental, sem alteração na organização da 

economia e da sociedade quando os laços coloniais deixaram de ser jurídico-políticos para se 

tornarem meramente econômicos. Passamos, assim, conforme Fernandes (2008), ao 

neocolonialismo. Isso porque não nos transformamos em uma nação independente do ponto de 

vista econômico, chegando à dinâmica capitalista interna a partir de estruturas vinculadas à 

economia agroexportadora das plantações. Esta já existia, mas passa a ser integrada de maneira 

desigual, em um processo no qual Florestan (1972) nomeia de “sobreapropriação capitalista”, 

a qual, somada à situação de dependência, constituem a substância do processo. Nos primeiros 

passos do Brasil como nação, tentava-se encobrir tal realidade por meio de uma emancipação 

política, sob comando de elites nativas e senhoriais, as quais operaram o chamado “salto” nas 

esferas da vida social, “europeizando-se”, com um aburguesamento das relações, em 

                                                           
75 Conforme Demier (2013), o norteamericano George Novack envidou seus esforços para sistematizar, a partir de 

um viés propriamente teórico, a perspectiva interpretativa de Trotsky acerca do desenvolvimento histórico e social 

dos países que tardiamente iniciaram seus processos de modernização industrial capitalista, com base na “lei do 

desenvolvimento desigual e combinado”, de seu predecessor, avançando na análise.  
76 A categorias para descrever o sistema capitalismo foram fundamentadas ainda no século XIX, sendo que o termo 

“desigual”, proveniente de Lênin e combinado, de Trotski. 
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consonância com o requerido pelo padrão capitalista que conduzia a organização da sociedade. 

Herdou-se da Europa, simultaneamente: 

Um conjunto de técnicas, instituições e valores sociais que caracterizam, material e 

moralmente, o estilo de vida humano da chamada civilização ocidental moderna; um 

conjunto de tendências para explorar e desenvolver as potencialidades dessa mesma 

civilização nas relações dos homens com as forças da natureza, da sociedade e da cultura 

(FERNANDES, 2008, p. 98).  

 

Economicamente, os negócios de exportação e importação foram reorganizados a partir 

de critérios do mercado mundial convivendo com a escravidão. Na verdade, evoluiu, sim, para 

uma colonização permanente do imperialismo das potências econômicas da época77, mantendo 

essa posição à medida que o sistema do capital também operava mudanças de organização, 

sobretudo relativas ao núcleo dominante. Mas destaca-se que o desenvolvimento capitalista 

interno não significou uma réplica do desenvolvimento capitalista das nações hegemônicas ou 

centrais. 

Não é intrínseco ao capitalismo um único padrão de desenvolvimento, de caráter universal e 

invariável. Distinguem-se padrões, que correspondem ao tipo de capitalismo que se 

sucederam ou ocorreram simultaneamente na evolução histórica. Além disso, se se toma um 

mesmo padrão de desenvolvimento capitalista, pode-se verificar que ele é suscetível de 

utilizações variáveis, de acordo com os interesses estamentais ou das classes envolvidas pelo 

desenvolvimento capitalista em diversas situações histórico-sociais e as probabilidades que 

eles encontram de varar o plano das determinações estruturais e se converterem em fatores 

da história (FERNANDES, 1976, p. 223). 

 

Portanto, a sociedade capitalista dependente é partícipe de uma economia de mercado 

capitalista, apresentando a ordem econômica deste, mas carregada de especificidades, sendo 

duplamente polarizada, apresentando autonomia limitada e economia subsidiária às 

hegemônicas. 

As economias nacionais que dispõem de autossuficiência e de autonomia econômica contam 

com condições para se ajustarem ao mercado mundial em função das determinações racionais 

dos próprios interesses econômicos, podendo resguardar e fortalecer as tendências de 

concentração de poder e de monopolização das vantagens econômicas garantidas por sua 

posição autônoma (no plano nacional) e hegemônica (no plano internacional). As economias 

nacionais dependentes organizam-se basicamente em função de condições, oportunidades e 

limitações, impostas pelo mercado mundial e, através dele, pelas economias nacionais a que 

se articulam em posição heteronômica. Em consequência, o seu próprio crescimento interno 

espelha, estrutural e dinamicamente, a natureza, a intensidade e a variação ou a flutuação dos 

interesses das economias nacionais a que se associam heteronomicamente. Nessa conjuntura 

econômica e histórico-social, seus interesses econômicos somente prevalecem onde e quando 

não colidem ou coincidem com as tendências de concentração de poder e de monopolização 

das vantagens econômicas, imperantes no mercado mundial (FERNANDES, 2008, p.38). 

 

Assim, conforme o autor, “condicionados pela situação heteronômica das economias 

nacionais dependentes podem parecer situações de distorções, carências ou deficiências” 

                                                           
77 Primeiramente Europa e, posteriormente, os Estados Unidos.  
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(FERNANDES, 2008, p. 37), mas não o são, já que devemos partir do exame do lugar em que 

os países capitalistas dependentes ocupam na economia mundial, ainda que conduzidas pelo 

mesmo padrão civilizatório do capitalismo. 

As parcelas do excedente econômico, pós-período colonial, passariam a se valorizar fora 

do circuito da produção escravista agroexportadora, apesar de provenientes dela, com o 

estímulo à passagem do entesouramento tradicionalista e da acumulação estamental para 

transações especulativas mais abstratas e complexas, como os mecanismos de crédito, a 

conversão produção de ouro em valores, dentre outros. O comércio interno intensificou-se e as 

cidades passaram a monopolizar as funções de centros estratégicos de reaplicação de excedente 

econômico. No entanto, devemos ressaltar que essa urbanização ocorreu de maneira muito 

seletiva, em um contexto de grande diversidade regional e de produção de uma massa de 

excluídos do mercado de trabalho atravessada de uma pobreza geral.  

Concomitante e profundamente imbricados, os engenhos e as fazendas permaneciam na 

era do trabalho escravo para que toda a complexa transição neocolonial e a expansão urbana se 

tornasse possível, alimentando o processo de expansão urbano-industrial e os negócios do 

mercado mundial. 

As exigências do mercado mundial não cessavam, demandando uma reorganização do 

espaço socioeconômico adequado ao intercâmbio comercial-financeiro e institucional, com um 

mercado interno mais amadurecido. A extinção do trabalho escravo, universalização legal do 

trabalho livre, ainda manteve o setor agrário intocável, nutrindo a atividade de exportação de 

matérias-primas, mas com um sistema econômico flexível às demandas internacionais. Ocorreu 

uma mercantilização capitalista do trabalho no Brasil, adicionada ao crescimento da produção, 

com expansão industrial, à expansão do mercado interno e ao consumo, direcionado ao cálculo 

capitalista. Tal fusão entre o arcaico e o moderno ocorre não por um simples desequilíbrio das 

forças internas em superar o regime primário, mas por representar a função específica no 

capitalismo de economia capitalista dependente. Assim, sob o jugo de “avanço”, continuamos 

uma economia dependente, fonte de captação e multiplicação do excedente econômico, com a 

expansão da economia interna sustentada por formas arcaicas de produção associadas aos países 

hegemônicos, conforme traça Fernandes (2008). 

Para o autor, no caso do Brasil e de outras nações dependentes, ocorre a modernização do 

arcaico e a arcaização do moderno, persistindo modelos de coerção, direito punitivo, crenças 

religiosas, coesão fundamentada nas tradições e costumes, privilégios sociais, comportamentos 

econômicos individualistas, associados a um “conformismo” diante da exploração externa. 
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Ocorrem, dessa forma, disposições subjetivas para manter o padrão dual de expropriação 

econômica e de hegemonia burguesa. No entanto, essa integração ao padrão capitalista não deve 

ser concebida como uma imposição, mas associada aos próprios interesses dessa burguesia 

brasileira em reproduzir internamente relações de dominação ideológica e exploração 

econômica. Esses fatores podem ser ilustrados com a implantação da industrialização por 

substituição de importações e a crescente urbanização mesclada à ordem rural vigente, já no 

século XX, quando apontamos a questão da terra pautada em latifúndios e a resistência na 

realização da reforma agrária no Brasil, favorecendo aos grandes proprietários de terras, em 

detrimento do restante da população. Assim, não houve o colapso das antigas estruturas 

coloniais.  

A persistência de formas econômicas arcaicas não tem função suplementar nos países 

dependentes, mas sua combinação com formas modernas é parte do modo de funcionamento 

do sistema capitalista como um todo e, ainda que ocorra crescimento, ele não conduz à 

autonomia. 

As modificações da sociedade brasileira engorgitaram o setor remodernizado das grandes 

cidades e das metrópoles sem repercutirem substancialmente na universalização das garantias 

e direitos fundamentais requeridos pela ordem econômica, social e política de uma sociedade 

de classes, que deveria ser, estrutural e dinamicamente, ‘aberta’, ‘competitiva’ e 

‘democrática’. A criação de mais empregos ficou presa a esse setor remodernizado e à sua 

expansão na direção do mundo rural, mantendo-se cega aos interesses coletivos dos 

assalariados, dos sindicatos, da sociedade nacional como um todo (FERNANDES, 1995, p. 

136-137). 

 

Assim, seja sob o regime de trabalho escravo ou sob o regime de trabalho livre no Brasil, 

em nenhuma das fases do desenvolvimento capitalista (fase de eclosão do sistema capitalista 

moderno; formação e expansão do capitalismo concorrencial e irrupção do capitalismo 

monopolista)78, o mesmo chegou a impor:   

A ruptura com a associação dependente, em relação ao exterior (ou aos centros hegemônicos 

na dominação imperialista); a desagregação completa do antigo regime e de suas sequelas ou 

das formas pré-capitalistas da produção, troca e circulação; a superação de estados relativos 

de subdesenvolvimento, inerentes à satelização imperialista da economia interna e à extrema 

concentração social e regional resultante da riqueza (FERNANDES, 1976, p.223). 

 

                                                           
78 Fernandes (1976), descreve três grandes fases essenciais do desenvolvimento capitalista e as ilustra internamente 

no contexto histórico brasileiro, como expomos: Fase de eclosão do mercado capitalista moderno corresponde à 

fase de emancipação nacional e desenvolvimento institucional; a fase seguinte, de formação e expansão do 

capitalismo concorrencial na época de consolidação da economia urbano-comercial quanto na primeira transição 

industrial até o último quartel do século XIX. Já a irrupção do sistema monopolista caracterizou, internamente, na 

reorganização do mercado e do sistema de produção, através das operações comerciais, financeiras e industriais 

de grandes corporações, predominantemente estrangeiras, mas também estatais e de capital misto, acentuando-se 

a partir da década de 1950 e, firmando-se, após 1964, com a contrarrevolução burguesa. Ressaltamos que apesar 

das características se acentuarem em cada período, não há uma linha limite de evolução, já que as fases se misturam 

e, como colocamos durante o texto, misturam-se, ainda, às características específicas da formação nacional. 
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O plano econômico específico equilibra estruturas econômicas em diferentes estágios de 

desenvolvimento e não se articula ao todo societário, pois as transformações econômicas não 

foram acompanhadas de transformações substanciais na estrutura social de distribuição de 

renda entre as diferentes classes sociais, já que o capitalismo gera esse tipo de relação, desigual. 

A expropriação externa, que ocorre em associação à burguesia local, tem aparência de 

desenvolvimento, por meio da industrialização, urbanização, aumento da produção de insumos 

para o exterior e o crescimento do mercado interno que, de fato, ocorreram. O que se tem é que, 

apesar da relação de heteronomia ser pautada em fundamentos econômicos, ela molda toda a 

sociedade capitalista dependente formando uma dominação total, que se constitui também 

social e politicamente. Assim, forma nas sociedades dependentes, dentre elas, no Brasil: 

Um capitalismo típico, extremamente ‘moderno’ (pois ele extrai sua modernidade do 

capitalismo industrial avançado) e por vezes extremamente dinâmico e flexível (já que ele 

reflete as estruturas e os dinamismos internacionais do capitalismo monopolista), que é um 

‘capitalismo difícil’ (escravo de uma acumulação espoliativa, que constitui um processo sem 

fim e sem compensações) e, por isso mesmo, um capitalismo selvagem. (FERNANDES, 

1995, p. 139-140) 

 

Nesse processo, há a exacerbação dos fundamentos capitalistas de exploração e 

expropriação do trabalho e do fruto do mesmo, no qual o crescimento econômico, quando 

ocorre, situa-se dentro das barreiras do campo do capitalismo dependente. Mas, acompanhado 

de pobreza, miséria, concentração de renda, marginalização da classe trabalhadora, exclusão, 

dentre outros, porque a aceleração desse crescimento econômico, segundo as exigências do 

capitalismo monopolista, acontece por meio da exploração do homem pelo homem. Ao longo 

da formação do Brasil, da era colonial ao Brasil dependente, mudou-se apenas o eixo de tal 

dependência, que agora se faz sob o capitalismo monopolista, entretanto, preservou-se os 

contornos particulares da herança histórica, a qual traz uma identidade de ação da burguesia 

brasileira, pautada no caráter antidemocrático, autoritário e na marginalização da classe 

trabalhadora.  

Os interesses dominantes externos e internos formam uma hegemonia compósita, não 

contraposta pelas frações burguesas que conduzem localmente a organização social das 

sociedades capitalistas dependentes, submetida aos desígnios da acumulação do capital. Tais 

frações não assumem a revolução burguesa79 na formação capitalista no Brasil e nem em outras 

                                                           
79 Sobre a Revolução Burguesa, não é nosso intuito descrever os chamados “modos clássicos” das revoluções 

europeias, pautadas em revoluções de uma classe social, no caso, a burguesia. Porém, é importante destacar 

algumas características apontadas por Fernandes: “a Revolução Burguesa não constitui um episódio histórico. 

Mas, um fenômeno estrutural, que se pode reproduzir de modos relativamente variáveis, dadas certas condições 

ou circunstâncias, desde que certa sociedade nacional possa absorver o padrão de civilização que a converte numa 

necessidade histórico-social. Por isso, ela envolve e se desenrola através de opções e de comportamentos coletivos, 

mais ou menos conscientes e inteligentes, através dos quais as diversas situações de interesses da burguesia, em 
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etapas, no sentido clássico-revolucionário, como projeto de classe e de autonomia, visando 

manter os seus ganhos de lucratividade, posição e privilégios intactos. Constata-se, assim, que 

não se busca autonomia dentro do sistema capitalista, mas a permanência dentro de uma 

condição de dependência que lhe é favorável econômica, política e socialmente, mantendo-se 

na casta dos privilégios de outrora. 

As burguesias dos países capitalistas atrofiados (ou subdesenvolvidos) defrontam-se com os 

riscos da revolução nacional em verdadeiro estado de pânico, como se ela fosse uma 

catástrofe social. Como não podiam impedi-la (isso é impossível sob o capitalismo), 

movimentaram-se dentro da obscura selva da razão do ‘mundo moderno’, convertendo a 

dominação burguesa em si mesma numa força totalitária e o Estado nacional em instrumento 

político institucionalizado dessa força. Temos aí, sem dúvida, uma forma prática de 

desmascaramento ideológico. Contudo, isso interessa muito pouco: o importante é a 

emergência de um tipo específico de dominação burguesa, que não faz história através da 

revolução nacional e de sua aceleração. Mas, ao contrário, pelo caminho inverso, de sua 

contenção e esvaziamento (FERNANDES, 1995, p. 126). 

 

No processo de transição não clássico ao capitalismo, temos os limites da racionalidade 

do padrão de desenvolvimento dependente, destacando e enfatizando nesse contexto, a vigência 

do capitalismo monopolista. Tais questões, próprias do padrão compósito de hegemonia 

burguesa estabelecido, associam-se aos sucessivos arranjos conservadores que resguardam os 

interesses de classe e, sobretudo, fortalecem a condição de capitalismo dependente.  

Apesar de movimentos anteriores germinais80 ao desenvolvimento da revolução burguesa 

no Brasil, Ianni (2003) pontua que talvez se possa afirmar que o âmbito histórico da revolução 

burguesa situe-se no período que se compreende entre a abolição da escravatura e o término da 

ditadura autocrática burguesa, na década de 1980, quando já tínhamos estabelecido: 

O alargamento e a dinamização do mercado; a generalização da mercadoria; a crescente 

subordinação das mais diversas formas de trabalho ao capital; o desenvolvimento da indústria 

cultural; a expansão do sistema público e privado de ensino; a diversificação das correntes 

de opinião pública; o desenvolvimento das classes sociais; da consciência de classe, tudo isso 

e outros desenvolvimentos da sociedade civil, tem algo a ver com o ciclo da revolução 

burguesa no Brasil. Trata-se de uma revolução que se desenvolveu de forma altamente 

contraditória. Produz e reproduz tanto contradições entre burguesias e assalariados, 

principalmente a grande burguesia financeira e monopolista, por um lado, e o proletário e o 

campesinato, por outro. Produz e reproduz diversas e notáveis contradições no âmbito das 

classes dominantes nacionais e estrangeiras (IANNI, 2003, p. 220-221). 

 

Sem dúvida, viveu-se uma revolução burguesa, com características não democráticas e 

sem a destituição das formas sociais e políticas pretéritas, as quais foram associadas à 

                                                           
expansão ou em formação do Brasil, deram origem a novas formas de organização do poder em três níveis 

concomitantes: da economia, da sociedade e do Estado (FERNANDES, 1976, p. 21). 
80 Otávio Ianni exemplifica algumas revoluções e batalhas políticas, parlamentares e de opinião pública. 

Campanhas republicanas e abolicionistas também precedem as principais lutas da revolução burguesa deflagradas 

em 1888-89 (IANNI, 2003, p. 220). 
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modernização, incorporação e sobreposição de formas, conformando-se em uma forma 

particular, historicamente determinada de transformação capitalista e de constituição das 

estruturas sociais e políticas correspondentes ao poder e à dominação burguesas.  

Destacamos as análises de Cardoso (2005), com base em Florestan Fernandes, alertando-

nos que o importante na análise sobre a possibilidade da revolução burguesa no Brasil são as 

relações fundamentais que estruturam e dinamizam o presente, ou seja, o tempo de capitalismo 

dependente sob o capitalismo monopolista. Aspecto relevante para revelar que a base para 

entendimento da condição que o capitalismo se perfaz sobre o Brasil é o capitalismo 

dependente, ainda que seja fundamental reconhecer que as condições do passado colonial, já 

sob o capitalismo monopolista, tornaram-no dependente. 

Assim, a sociedade que se desenvolveu é incompatível com a universalização dos direitos 

humanos e sociais, evidenciado por uma democracia restrita, apoiada em um Estado 

autocrático-burguês em essência, ainda que se vista de diferentes papeis ao longo da história. 

A sua função envolve uma subordinação às frações da grande burguesia hegemônica 

internacional, revelando a sua fragilidade como classe.  

Desta forma, não se trata de caracterizar o Brasil como uma repetição deformada e 

anacrônica da história dos povos europeus, mas destacar a absorção de um padrão estrutural e 

dinâmico de uma organização econômica, da sociedade e da cultura dentro do sistema 

capitalista. Compete destacar, para além do debate sobre a forma com que a classe dominante 

no Brasil assume a gerência capitalista neste território, que dentro das aspirações burguesas, 

não cabe um projeto nacional com interesses antagônicos ao imperialismo, capaz de liderar as 

transformações sociais que resultariam em uma nova sociedade. No máximo, teríamos reformas 

dentro da ordem, mas que atendessem às aspirações da classe que detém o poder econômico, 

político e social, o que também nunca ocorreu, de fato, no Brasil.  

Sumariamente, tivemos uma sucessão e combinação de atividades econômicas e sociais 

ao longo do tempo, todas com forte determinação externa, entre outras: economia primária 

exportadora; industrialização substitutiva de importações; associação de capitais nacionais e 

estrangeiros; sistema econômico articulando principalmente os três setores produtivos - estatal, 

privado nacional e estrangeiro; crescente monopolização do Estado pelo grande capital 

financeiro internacional associado ao nacional; e assim por diante. Desse modo, apresenta-se 

um capitalismo formado e incisivo sobre todos os recursos aqui existentes: humanos, territoriais 

e naturais, o que torna o Brasil um espaço de acumulação capitalista muito atraente para o 
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capital. Assim, conforme ressalta Sampaio (2000), não ignoremos que o processo histórico se 

acelera e que a contagem do tempo se faz contra nós. 

 

2.2 Financeirização: o Brasil como plataforma do capital financeiro 

   

Como ressaltamos anteriormente, nas sociedades dependentes, o capitalismo é 

introduzido antes da plena constituição da ordem social competitiva, formando-se sobre 

peculiar ordem social, com a persistência da dominação patrimonialista, o que implica na 

neutralização de elementos competitivos e na permanência de equilíbrio social, pautado na 

cooperação e nas formas autocráticas de solidariedade, como aponta Fernandes (1976). O 

desenrolar do capitalismo nos países identificados como dependentes, sendo o Brasil um caso 

clássico nesse aspecto, interpõem características, se não exclusivas, de certo aguçadas, como a 

ampla exploração da sua força de trabalho, fenômeno que está na base da constituição de um 

seleto mercado para a valorização capitalista e, ao mesmo tempo, com uma distribuição 

desigualitariamente crescente da renda. Tais características, dentre tantas outras que se podem 

salientar, contribuem para o entendimento da situação em que vive (ou sobrevive) a classe 

trabalhadora brasileira: sob altas taxas de desemprego, cerca de 13,7 milhões de pessoas, 

segundo IBGE (2018); diminuição de postos de trabalho crescente (menos 327 mil na indústria, 

389 mil na construção e 396 mil no comércio em 2018, segundo a mesma fonte); instabilidade 

crescente nos postos de trabalho, diante da constante reestruturação produtiva e do uso da 

microeletrônica; a ampla informalidade no trabalho; baixos salários, os quais são cada vez mais 

pressionados pela oferta de mão de obra; precárias condições de vida; destituída de direitos 

sociais; endividada e inadimplente, pois cerca de 64 milhões de pessoas não conseguiram pagar 

as suas dívidas no primeiro semestre de 2018, segundo FGV (2018), dados de um país 

dependente. 

Mas de que serve a relação de dependência para aquele que se figura no papel do 

dependente? Seria um consentimento à dominação? Paulani (2008), a despeito do vínculo que 

prende o capitalismo periférico brasileiro ao centro do sistema, coloca a situação de 

dependência em outro patamar, o da servidão, contextualizando aos dias de hoje, servidão 

financeira, que não ocorre apenas pela vontade de um só (o que controla), mas por uma 

obstinada vontade de produzir dominação. E, nesse projeto, o Brasil trabalha impenitente. 

“Quando vemos não já cem, não já mil homens, mas cem países, mil cidades e um milhão de 

homens submeterem-se a um só, todos eles servos e escravos, mesmo os mais favorecidos, que 
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nome é que isto merece? Covardia? (BOÉTIE, 2006, p. 8)81. Sim, desde aquela época, nos anos 

de 1500, esses são os rumos e, hoje, adaptando ao capitalismo em sua face financeira, essa é de 

fato a propensão.  

Desse emaranhado de relações controversas, temos que “a dependência surge dum 

complexo jogo de conflitos e acordos entre classes e frações de classes, do qual resultam 

processos de desenvolvimentos que recolocam, de tempos em tempos, os seus próprios 

fundamentos” (SINGER, 1998, p. 1). Desse modo, novas situações de uma mesma 

subordinação são criadas e recriadas.  

Da acumulação primitiva, capitalismo concorrencial, monopolista ao rentista, mudanças 

se sobrepuseram também nas relações dos centros hegemônicos capitalistas com os países 

dependentes. Ressalta-se, contudo, que o que não muda é o padrão compósito em que é formado 

o Brasil. Nesse processo, este país, bastante interessante para o mercado internacional, passou 

por periódicas etapas de submissão, sendo objeto de espoliação de matérias-primas e metais 

preciosos, passando por produtor de bens agrícolas e matérias-primas baratas, ainda a local de 

queima de capital excessivo, a absorvedor de poupança em dólares; chegando a plataforma de 

valorização do capital. Mas também vemos a mescla de todas essas etapas, formando um 

emaranhado de ciclos de exploração de terras, recursos naturais, pessoas - de tudo que temos 

abundantemente, em uma nova síntese, que altera a forma da supremacia burguesa e as bases 

de acumulação capitalista. O Brasil mostra-se, no atual contexto, disciplinado no projeto de 

servidão financeira, lastreando a valorização de capital fictício, quando já se chega a ver menos 

capital produtivo e mais capital financeiro, configurando-se como um produtor de ativos 

financeiros de alta rentabilidade. Conforme Paulani (2012), no Brasil da atualidade é palpável 

à financeirização do processo de acumulação, sendo o status de potência financeira emergente, 

a principal marca da economia brasileira hoje. 

A etapa rentista no Brasil é envolta de múltiplas tramas e, na verdade, representa uma 

evolução do sistema do capital, que se situa desde a década de 1970. Embora represente 

mudanças na relação centro-periferia, as quais abrangem reprodução econômica, política e 

social capitalista, a mesma se perfaz sobre a condição de dependência. Singer (1998), a nomeia 

como dependência desejada, incorporada e capitaneada por mudanças mais recentes no cenário 

nacional, com incisiva ação estatal, garantida ao longo de oito governos e um mesmo projeto82 

                                                           
81 Étienne de La Boétie escreveu o “Discurso sobre a Servidão Voluntária” nos anos de 1500, refletindo sobre o 

ilegítimo poder do tirano. Coincidentemente, o discurso que, afinal, expressava sobre a liberdade dos homens é 

contemporâneo à época da invasão do Brasil por Portugal e, assim, do início de sua dominação ou submissão. Mas 

mudando-se os nomes dos dominadores e dominados, ainda se coloca bastante atual no capitalismo financeiro. 
82 De Fernando Collor de Melo a Michel Temer, contabilizando os governos que se reelegeram. 
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de sociedade. Nessa, a dependência é regulada pelo capital privado globalizado e envolveu todo 

o planeta, sendo ingrediente indispensável à liberdade das empresas e dos indivíduos, no campo 

financeiro, o que se acompanha ideologicamente pelo monetarismo83 e pelo neoliberalismo. No 

Brasil representou a renúncia do projeto desenvolvimentista, que se sustentou sob a promessa 

do desenvolvimento nacional e uma industrialização forte, salientando que tal projeto é apenas 

uma das formas de ser capitalista. Assim, a nossa especialidade primária de economia 

agroexportadora passou a dividir lugar com a industrialização, que emergiu de um processo 

histórico concreto.  

O desenvolvimentismo pregado neste país, remonta ao período entre guerras (1914 a 

1945), que se soma aos “trinta anos dourados do capital” (1945 a 1973), incidindo, sobretudo, 

a partir dos anos 1930. Conforme Ianni (2004), a Revolução de 1930, no governo de Getúlio 

Vargas dinamizou processos políticos, econômicos, culturais, demográficos, com ênfase para a 

alavancada industrial, a urbanização, o sindicalismo estatal, o fortalecimento do aparato estatal 

e o seu intervencionismo crescente, sobretudo na economia. Na verdade, o cunho desse 

movimento foi contra-revolucionário ao coibir uma possível ascensão de classes populares, 

trabalhadores urbanos da indústria, do setor de serviços, intelectuais e outros, bem como do 

campo, como colonos, caboclos e sitiantes, que emergiram desde a década anterior.  

Assim, ocorreu uma revolução de para evitar que se partisse de baixo, representando um 

levante político-militar das classes dominantes, amparada no modo populista de governar, o 

qual teve a tarefa de fazer a junção entre o “Brasil do passado” e o “moderno” que se construía, 

pactuando as classes, por intermédio de ações corporativistas, mas, sobretudo, com a fundação de 

novas formas de relacionamento entre o capital e o trabalho. Com o discurso de “ordem e progresso”, 

mudou-se o projeto do país de um capitalismo de hegemonia agrário-mercantil-exportadora, 

centrado principalmente no café, para um traçado mercantil industrializador, de perfil 

nacionalista.  

                                                           
83 Escola econômica que sustenta a possibilidade de manter a estabilidade de uma economia capitalista recorrendo-

se apenas a medidas monetárias, baseadas nas forças espontâneas do mercado e destinadas a controlar o volume 

de moedas e de outros meios de pagamento no mercado financeiro. Para tanto, sugerem-se inúmeras políticas 

(SANDRONI, 1999, p. 409). Com relação à ação estatal, concebe-se que esse deve apenas dirigir cientificamente 

a evolução da massa de dinheiro em circulação para obter o desenvolvimento e a estabilidade econômica, ou seja, 

controle da inflação e de outros mecanismos econômicos. O monetarismo é combatido pelos economistas que 

defendem a necessidade da aplicação de uma política fiscal austera, por meio da tributação e do controle das 

despesas públicas e dos consumidores, para evitar a inflação e o desequilíbrio do balanço de pagamentos. No Brasil 

foi pilar governamental dos governos pós-1964, sobretudo entre os anos de 1967-1974 e, posteriormente, a partir 

da década de 1980. O principal expoente da Escola Monetarista foi o norte-americano Milton Friedman. 
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Bruno e Caffe (2017) destaca as principais características das intervenções econômicas 

do Estado, entre 1930 e 195484, principalmente: 

 a) criação de um setor público para provimento de bens de produção que, mediante o 

fornecimento de insumos e serviços a menores preços, viabilizava o repasse de seus ganhos 

de produtividade às demais unidades industriais privadas; b) promoção de medidas que 

visavam acelerar o processo de industrialização do país, sem deixar de atender às demandas 

dos setores agrário-exportadores e do qual ainda dependia ao nível das receitas públicas; c) 

regulamentação de diversos componentes da relação salarial (previdência, salário mínimo, 

fixação da jornada de trabalho, etc., no sentido de adequá-la ao novo padrão de acumulação 

de capital, impulsionado pela dinâmica da indústria; d) a crise do regime de acumulação 

agrário-exportador, ao conjugar-se no plano externo com a grande crise dos anos 30, redefine 

o equilíbrio de forças políticas e abre espaço para a emergência de novos compromissos 

institucionalizados que refletiam os interesses do capital industrial no país (BRUNO; 

CAFFE, 2017, p. 1032. 

 

Nesse sentido, cabe um breve parêntese sobre a situação agrária no período analisado. 

Conforme Oliveira (2003) os produtos agroexportadores ou o “velho mercado” sofreram altos 

e baixos. Na realidade, foram mantidos ativos para cumprir, a partir desse momento, não mais 

subsídios ao pagamento dos bens de consumo, mas para suprirem as necessidades de bens de 

capital e intermediários de produção externa. Além disso, abasteciam o consumo interno, 

suprindo as necessidades das massas urbanas para não elevar o custo da alimentação e das 

matérias-primas destinadas à indústria, não obstaculizando o processo urbano-industrial que se 

anunciava.  

Compete assinalar que esse modelo de desenvolvimento urbano-industrial ocorreu não 

por simples desejo das elites econômicas e políticas nativas em busca de um projeto de 

autônomo para o país. Por meio desse modelo, canalizou-se as atenções em estereótipos com 

metas a serem alcançadas, como “desenvolvimento auto-sustentado, internalização do centro 

de decisões, integração nacional, planejamento, interesse nacional (OLIVEIRA, 2003, p. 34), 

desviando a atenção teórica e a ação política do problema da luta de classes, justamente no 

período em que, com a transformação da economia de base agrária para industrial-urbana, as 

condições objetivas daquela se agravaram. As bases teóricas desse discurso é a chamada “teoria 

do subdesenvolvimento85”, própria do chamado período populista de Getúlio Vargas, 

mascarando a intencionalidade capitalista. 

                                                           
84 Período regulado pelo um regime político autoritário, com o nacional-desenvolvimentismo e ações que tentaram 

lançar as bases para um processo autônomo de desenvolvimento econômico, não sustentado (ainda) pelo capital 

estrangeiro. 
85 Inscreve-se aqui as elaborações da CEPAL. O autor se contrapõe às interpretações dualistas sobre as sociedades 

chamadas de subdesenvolvimentistas que confronta a existência de “setor atrasado” e “setor moderno” polarizados. 

“[...] o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que o chamado 

“moderno” cresce e se alimenta da existência do “atrasado”, se se quer manter a terminologia” (OLIVEIRA, 2003, 

p. 32). 
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Proclamou-se a industrialização no Brasil, alavancada pela ação direta do Estado, 

principalmente nos governos de Getúlio Vargas a Juscelino Kubitschek (década de 1950), com 

medidas incisivas, seja por meio das empresas estatais, de autarquias mistas, infraestrutura, 

legislações ou com incentivos econômicos às empresas privadas e ao mercado mundial de 

capitais. Dentre as medidas de facilitação de um novo mercado, tivemos a fixação de preços na 

distribuição de ganhos e perdas entre os diversos estratos ou grupos das classes capitalistas, no 

gasto fiscal com fins direta ou indiretamente reprodutivos, na esfera da produção com finalidade 

de subsídio a outras atividades produtivas. Assim, criou-se as bases para que a acumulação 

capitalista industrial pudesse se reproduzir com liberdade, já deliberando a exploração do 

trabalho ostensiva e a virtuosa concentração de renda.  

Ainda relativa às ações estatais figura-se como importante elemento, a legislação 

trabalhista, promulgada em 1943, a qual regulou as relação entre o capital e o trabalho, também 

muito conhecida por implantar a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)86, regime que rege 

grande parte da força do trabalho no Brasil, desde então, afetada enormemente pela Reforma 

Trabalhista de 201787, a qual em tempos de capital financeiro, logicamente, afetou o trabalhador 

em prol da ‘segurança jurídica dos empregadores’, como amplamente divulgado na imprensa 

capitalista. Voltando à CLT, ela foi fundamental para a implantação de um novo modelo de 

acumulação capitalista no Brasil, criando o arcabouço jurídico da exploração da força de 

trabalho, garantindo que a população que afluía para as cidades se tornasse o necessário exército 

industrial de reserva capitalista. Apesar de regular algumas garantias e medidas de organização 

do trabalho, lançou o custo da mão de obra para baixo, dentro do mínimo necessário à 

sobrevivência, de modo que o trabalhador consiga satisfazer à produtividade exigida: 

A legislação interpretou o salário mínimo rigorosamente como “salário de subsistência”, isto 

é, de reprodução; os critérios de fixação do primeiro salário mínimo levavam em conta as 

necessidades alimentares (em termos de calorias, proteínas, etc.) para um padrão de 

trabalhador que devia enfrentar um certo tipo de produção, com um certo tipo de uso de força 

mecânica, comprometimento psíquico etc. Está se pensando rigorosamente, em termos de 

                                                           
86 A CLT sintetizou, em 1943, o conjunto de leis, decretos e normas que normatizavam a força de trabalho no 

Brasil, dentre os direitos regulamentados houve a instituição do salário mínimo, carteira de trabalho, jornada de 

trabalho de 8 horas diárias, férias remuneradas, previdência social e descanso semanal, o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), regulou o trabalho feminino, dentre outros. A legislação é resultante da luta 

trabalhadora no Brasil, apesar de avalizada pelo Estado corporativista da ‘Era Vargas’. 
87 A Reforma Trabalhista alterou mais de cem artigos da CLT. Dentre tantas medidas, criou ao menos duas 

modalidades de contratação: o trabalho intermitente (por jornada ou hora de serviço) e o teletrabalho (home office); 

interferiu com esses tipos de trabalho na questão do salário mínimo que o trabalhador deveria receber; estimulou 

a terceirização; alterou condições de férias, interferindo na autonomia de escolha do trabalhador; regulou novos 

tipos de ‘desligamentos’ ou as chamadas ‘demissões de comum acordo’, autorizando a extinção do contrato de 

trabalho mediante pagamento de metade do aviso prévio e da indenização do FGTS, retirando o acesso ao auxílio-

desemprego, dentre outras medidas que vieram a precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil, conforme 

Valejos; Sousa e Oliveira (2018). 
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salário mínimo, como a quantidade de força de trabalho que o trabalhador poderia vender 

(OLIVEIRA, 2003, p. 37-38). 

 

A legislação proporcionou um impulso à acumulação, caracterizando toda uma nova 

etapa de crescimento da economia, favorecendo as atividades urbanas. Garantir a 

industrialização no país e os meios de sua realização era parte de um projeto que, apesar de se 

configurar como nacionalista, atendia a uma necessidade do contexto do sistema capitalista de 

produção. Nesse período, a produção mundial de manufaturados e o comércio mundial sofreram 

queda abrupta, afetando a relação de dependência com os países periféricos, que se lançaram à 

industrialização por substituição de importações. Passávamos a depender de importação de 

recursos de capitais, como equipamentos, tecnologias e insumos para eclodir a industrialização. 

Porém, ressalta-se que esse tipo de industrialização é uma necessidade de produção da 

acumulação capitalista e da realização da mais-valia e não proveniente de uma necessidade de 

consumo e de autonomia do país, via nacionalização da produção, ou seja, não representou a 

quebra da situação de dependência. Tanto em uma primeira etapa de fabricação de produtos 

não-duráveis como na produção de consumo duráveis, posteriormente, atendia-se às 

necessidades de acumulação. 

A dominação do capital cafeeiro admitia perfeitamente, e até mesmo necessitava da expansão 

paralela de um setor industrial de bens de consumo, especialmente para sustentar a 

reprodução da força de trabalho. É certo que a expansão do setor de bens de consumo tenderia 

a criar as condições para a diferenciação e constituição do setor de bens de produção. Isto, 

no entanto, requereria a interferência decisiva do Estado, funcionando como aglutinador de 

capitais, como investidor direto e de grande escala em infraestrutura e no setor pesado, 

condições necessárias a um “salto” para uma estrutura industrial dinâmica autônoma. Mas 

isso representaria uma profunda ruptura das políticas econômicas e um óbvio reforço ao papel 

do Estado, em benefício dos novos setores industriais. Ora, do ponto de vista do capital 

cafeeiro, este avanço industrial significaria uma subordinação de seus interesses objetivos ao 

espectro das prioridades regulatórias estabelecidas pelos aparelhos estatais. Ao contrário, um 

avanço limitado e mais moderado do setor de bens de consumo, e até mesmo de bens leves 

de produção, poderia ser perfeitamente sustentado pela capacidade de importar gerada pelo 

setor exportador dominante, dentro da vinculação clássica à divisão internacional do trabalho, 

de forma que ficasse assegurada a reprodução do capital constante industrial necessária à 

produção ampliada de bens de consumo. Este tipo de vinculação tradicional à economia 

mundial requereria, por sua lógica, uma política liberal (de câmbio e tarifas) que visasse o 

suprimento mais conveniente e competitivo dos bens manufaturados. Isto, de saída, 

implicaria uma fronteira de expansão muito mais estreita e desprotegida como horizonte 

disponível ao capital industrial nacional. Nem por isso, contudo, representaria uma saída 

estagnante para o crescimento industrial (DRAIBE, 2004, p. 34). 

 

Junto com o crescimento industrial, o setor de serviços também se alavancou, fato 

estritamente ligado às necessidades da acumulação urbano-industrial, incorporando grande 

parte da força de trabalho urbana remanescente do setor secundário. Segundo Oliveira (2003), 

o setor terciário da economia é um adendo à concentração de renda e parte de um processo da 

acumulação global e da expansão capitalista razoavelmente pobre para sustentar a expansão 
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industrial, pós anos de 1930. Este desde o fim da economia agroexportadora foi o setor que 

mais empregou no país. 

A originalidade consistiria talvez em dizer que – sem abusar do gosto pelo paradoxo – a 

expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e 

reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de compatibilizar a acumulação global, 

em que a introdução das relações novas no arcaico libera força de trabalho que suporta a 

acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no novo preserva 

o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os fins de expansão do próprio novo. 

Essa forma parece absolutamente necessária ao sistema em sua expressão concreta no Brasil, 

quando se opera uma transição tão radical de uma situação em que a realização da 

acumulação dependia quase integralmente do setor externo, para uma situação em que será a 

gravitação do setor interno o ponto crítico da realização, da permanência e da expansão dele 

mesmo (OLIVEIRA, 2003, p. 60).  

 

Não houve no Brasil, a mudança das relações de trabalho, sob o ponto de vista de 

proprietários e não proprietários dos meios de produção, não alterando a dinâmica da luta de 

classes; sequer a racionalidade do trabalho chegou ao modo clássico, introduzindo dinamismos 

próprios da sociedade burguesa. Na base de todo o sistema permaneceu a lucratividade, em um 

sistema permanente de concentração de renda, de propriedade e de poder sob uma mão de obra 

barata e extremamente explorada.  

No Brasil, tínhamos as condições necessárias, mas não suficientes para a 

industrialização por “substituição de importações”. Contudo, como adiantamos, o capitalismo, 

em âmbito mundial, já se transladava com a experiência das guerras e das crises, o que gerou 

situações externas que canalizaram a possibilidade de ascensão da indústria, como a crise 

cambial que elevou os preços dos produtos importados e a não disponibilidades dos mesmos, 

posteriormente. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, assim, com a competição externa 

estremecida, os empresários industriais nacionais puderam vender os seus produtos, os quais 

tinham qualidade inferior e preços mais altos, mas atendiam a uma demanda interna de consumo 

criada por uma sociabilidade burguesa já introduzida por aqui. Medidas estatais de proteção das 

mercadorias brasileiras também foram tomadas, citando a política de proteção alfandegária, 

como aponta Oliveira (2003). Internamente, conseguíamos a “maioridade econômica, com o 

chamado modelo de substituição de importações, ou seja, o centro dinâmico era agora interno, 

mas os movimentos externos é que continuavam a lhe ditar o compasso” (PAULANI, 2008, p. 

54). 

Bruno e Caffe (2017) ressalta que, entre 1955 e 1963, houve maior incursão do 

desenvolvimentismo associado ao capital estrangeiro no país, capacitando-se para permitir a 

entrada desse capital sob a dupla forma de empréstimos e investimentos diretos, o que foi 
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concretizado com o planejamento consubstanciado a partir do Plano de Metas88. Esse plano 

representou a atuação direta do Estado em mais uma reconfiguração da economia brasileira, 

estabelecendo a relação Estado-economia, integrando os capitais públicos e privados nacional 

e estrangeiro, por meio da definição de prioridades de investimentos e estratégias para alocação 

dos recursos privados disponíveis. 

De 1964 em diante, até finais da década de 1980, o Estado, sob o regime político da 

autocracia militar burguesa, aprofundou a noção de desenvolvimento associado ao capital 

estrangeiro, cujo efeito mais contundente foi o aumento da dependência externa. Por meio de 

condições estruturais e macroeconômicas, dava-se indícios do que viria mais tarde: o processo 

de financeirização da economia, alavancada pelo processo internacional. O Estado tornava-se, 

aos poucos, um Estado-empresário, buscando condições de reprodução do regime de 

crescimento, em detrimento de ajustes de caráter econômico recessivo. Assim, efetivaram-se as 

reformas monetária e financeira, que buscavam o funcionamento do mercado bancário-

financeiro, como retrata Bruno (2017). Nesse ínterim, foram criados o Banco Central e o 

Conselho Monetário Nacional, organizando a política monetária do país, atrelando-a ao âmbito 

internacional.  

A dinâmica mundial mostrava-se adversa ao desenvolvimentismo que dominava a 

estrutura econômico-política durante décadas no Brasil. Já a partir dos anos de 1950 até por 

volta dos anos de 1970, os países recém-industrializados, conhecidos como NICs (Newly 

Industrialized Countries), começaram a receber setores industriais multinacionais inteiros, 

provenientes, em sua maior parte, dos Estados Unidos, os quais encontravam concorrentes 

congêneres na Europa e Japão; fenômeno que atingiu não somente a periferia do sistema, mas 

também os países imperialistas centrais. Esse processo é chamado de transnacionalização do 

capital, caracterizando-se pela formação de uma rede em que o mundo todo torna-se espaço 

relevante para as decisões dos grandes grupos econômicos transnacionais. A busca de novos 

mercados desses grupos consistiu a “era a internalização de duplicatas de suas plantas 

industriais na periferia do capitalismo” (PAULANI, 2008, p. 127). Tal estratégia dos grandes 

capitais, no entanto, reordena-se na década de 1990, em busca de oportunidades lucrativas, 

operando o movimento de deslocalização de suas atividades, incluindo a capacidade produtiva 

a locais do planeta onde houvesse menores custos. Os resultados são perversos diante da nova 

                                                           
88 O Estado brasileiro adquiria novas funções e esferas de atuação econômica, que passavam desde a sua definição 

como banqueiro do capital privado (através das agências públicas para oferta de crédito industrial), até o seu papel 

de proprietário, com as empresas públicas. 
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divisão do trabalho criada, com a intensificação das possibilidades de extração de mais valor, 

com a obtenção de mais-valia absoluta, o que no Brasil jamais deixou de existir. 

Assim, a partir de meados do século XX, o capital do centro do sistema encontra, na 

economia brasileira, o mercado que começava a minguar no mundo desenvolvido, uma das 

medidas para tentar adiar a grande crise do sistema do capital a partir da década de 1970, que 

já apontava, a partir do deslocamento espacial de capital “(...) fazendo com que o processo de 

acumulação ‘determinado desde dentro’ fosse comandado, nos setores mais dinâmicos da 

economia, pelas necessidades e imperativos do capital de fora (PAULANI, 2012, p. 90)”. 

Apesar de contraditória ao vínculo dependente do Brasil e demais países latino-

americanos foi interessante ao sistema capitalista, por algum tempo, a industrialização dinâmica 

e definitiva dos países periféricos. O período que sobrevinha a partir da década de 1950 até a 

de 1970, segundo Paulani (2012), gerou uma possibilidade concreta de deixar para trás a crônica 

da dependência, ganhando autonomia na determinação da forma e do conteúdo do processo de 

acumulação.  

Contudo, a industrialização foi realizada sem o rompimento com a condição de 

dependência (pois também era parte dela) com a dominação imperialista externa, perenizando 

a posição subalterna da economia nacional e aprofundando o seu grau de satelização, que 

paradoxalmente concorreu para diluir o poder das próprias elites nativas. Na própria década de 

1970, tempos da reconfiguração capitalista, viu-se, ainda, no Brasil um crescimento 

considerado virtuoso da indústria e de suas remessas de lucros, redundando na crença de que 

poderia ser assistido o desenvolvimento da periferia, a partir do que apelidavam de 

“interdependência virtuosa” (PAULANI, 2008, p. 86). De fato, números da economia 

apontavam para uma mudança no cenário, mas a mesma ocorreu pautada na relação das 

empresas nacionais e o mercado internacional, resultando na internacionalização do mercado 

interno.  

Porém, o que se acompanhou nos capítulos posteriores foi a falácia da confiança de um 

desenvolvimento autônomo, pois, mesmo com relativo avanço econômico, este não se fez sem 

a presença do capital estrangeiro e, com a confirmação da crise mundial capitalista, tornada 

conhecida como estagflação89 (GUTMANN, 1996), desembocou em uma série de 

transformações que vieram alterar a feição da acumulação em todo o sistema. Com a 

                                                           
89 O termo significa, conforme Sandroni (1999), a situação na economia de um país na qual a estagnação ou o 

declínio do nível de produção e emprego se combinam com uma inflação acelerada. O fenômeno contraria a teoria 

clássica segundo a qual a inflação tenderia a declinar com o aumento do desemprego. Fenômeno típico do pós-

guerra, a estagflação tem se acentuado em quase todas as economias capitalistas desenvolvidas depois da chamada 

crise do petróleo (1973-1979).  
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reconfiguração capitalista, a qual se intensificou nas décadas posteriores, o grande capital 

privado e público boicotou a manutenção do estatismo desenvolvimentista, que não tinha mais 

nenhum sentido para o capitalismo, impregnando os imperativos e a lógica da valorização 

financeira. 

Por não terem vocação política hegemônica, as burguesias industriais dos países dependentes 

não seriam a mola impulsora do processo de emancipação nacional, tal como preconizado 

por muitos teóricos ansiosos pela chegada das revoluções burguesas à periferia do sistema. 

A chamada dependência mostrava-se assim não apenas como uma simples variável externa, 

mas como uma expressão interna do próprio capital, como um tipo específico de relação entre 

as classes e grupos que implicava uma situação de domínio que mantinha estruturalmente a 

vinculação econômica com o exterior (PAULANI, 2008, p. 83).  

 

A guinada do setor industrial brasileiro começa a fechar seu ciclo, sendo que, a partir da 

década de 1980, passa por uma redução acentuada da sua importância, o que acontece também 

em outros países da América Latina. Ocorre uma “desindustrialização” (PAULANI, 2008, p. 

129), estagnação ou mesmo queda dos investimentos na indústria e da participação 

manufatureira no PIB, o que se ocasionou não somente por causa do paradigma molecular-

digital, que o Brasil não acompanhou tecnologicamente, mas pela guinada neoliberal que 

passava a ditar os rumos a caminho da financeirização. Assim, segundo a autora, passamos a 

financiar o espírito rentista e financista, deixando de lado o projeto de industrialização de 

outrora.  

O capital se acumula e se revaloriza não apenas sob a forma de ativos reais, produtivos ou 

não, mas também sob a forma de moeda, débitos e demais ativos monetários e financeiros 

com diferentes graus de liquidez. Entretanto, quando essa alternativa é generalizada e 

aprofundada, inclusive em mercados financeiros globais, os lucros não operacionais podem 

superar significativamente os lucros operacionais, o que torna as atividades industriais menos 

atrativas, exceto quando podem contar com estímulos governamentais ou financiamentos 

públicos que compensem os custos inerentes à imobilização (BRUNO; CAFÉ, 2015, p. 36). 

 

Para o sistema do capital, o desenvolvimento industrial do país foi exitoso no sentido de 

preparação para algo que já estava em curso com bastante intensidade, a partir do último quartel 

do século XX, uma nova configuração do capital que vinha se desenhando e ganhou corpo, 

tanto nos centros imperialistas quanto nas periferias do capitalismo dependente - o capitalismo 

financeiro, dada a crise estrutural que permeou o sistema desde então90. Caracteriza-se, de 

maneira geral, como um sistema financeiro internacionalizado na busca de oportunidades de 

                                                           
90 Sobre a incursão do capitalismo financeiro e as características dessa forma de capital, discutimos no Capítulo I 

desta dissertação. Mas, destaca-se que as frações rentistas não são uma novidade dessa era histórica no modo de 

produção capitalista. Marx já apontava uma aristocracia rentista em seus escritos, citando “As lutas de classes na 

França”. Keynes também, em seu ponto de vista liberal-burguês, apontou a força do rentier no capitalismo entre 

guerras e os identificou como investidores sem função. A supremacia rentista tornou-se possível após a crise 

iniciada nos anos de 1970, com as concretas configurações realizadas na “revolução passiva neoliberal” 

(CASTELO, 2017, p. 59). 
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valorização do capital sobreacumulado, alimentando-se da riqueza criada na produção e pela 

mobilização de nova força de trabalho e da indústria. Rapidamente, passou a ditar os próximos 

passos, articulando o setor público, as empresas monopolistas internacionais, o setor capitalista 

local e o resto do mundo.  

Nesse processo, a economia brasileira também se inclui ou melhor, foi sendo incluída, 

primeiro de forma mais passiva, com a experiência das consequências da chamada crise da 

dívida externa, a partir dos anos 1990, de maneira ativa, ingressa na era da financeirização, 

como a nova plataforma de valorização financeira.  

Por não poder ser cristalizado ou imobilizado em meio ao aparato produtivo do capital 

industrial da mesma forma que os empréstimos, o capital fictício circula com muito mais 

liberdade e tem muitas vidas nesse processo, como observou Marx. Sua disseminação é a 

principal razão pela qual aumentou a proporção de transações financeiras em relação ao 

Produto Interno Bruto de 15:1, em 1970 (...). Essa tendência acelerou-se nos últimos anos 

com o aumento dramático do potencial multiplicador do capital graças à introdução de 

derivativos. A renda resultante de capital fictício, sejam ganhos de capital por parte de 

investidores ou as comissões e remunerações cobradas por intermediários financeiros em 

operação nos mercados de câmbio ou de ativos, encontra-se, consequentemente, menos 

exposta às vicissitudes do capital industrial. Hoje, os especuladores podem obter ganhos até 

mesmo de ativos ou moedas cujos preços estejam em declínio, desde que tenham antecipado 

tal queda e usado estratégias apropriadas - por exemplo, short selling91 (GUTTMANN, 1996, 

p. 70).  

 

Dito isso, conseguimos identificar quão importante é a industrialização da periferia ao 

sistema do capital financeiro e, sobretudo, a internacionalização da produção que teve efeito 

sobre ela, representando um substrato para a esfera financeira se desenvolver. Isso porque 

responde à busca de novas praças de investimentos produtivos, no período de dificuldades 

apresentadas no centro do sistema no pós-guerra e também como mercado emergente de locus 

de valorização financeira para a canalização dos fluxos do capital fictício, fortificado por 

instrumentos (como ativos cotados em bolsas), além de políticas econômicas pautadas no 

neoliberalismo, o qual se traçava a partir daquela época, conforme Paulani (2008).  

De acordo com Carneiro (1999), o elemento central dessa ordem é o grau de mobilidade 

dos capitais. Assim, progressivamente, são eliminadas as restrições à sua mobilidade, o que o 

autor atribuiu à globalização financeira, que se traduziu no aumento contínuo das transações 

cambiais e dos fluxos brutos de capitais internacionais, com a crescente autonomia do 

movimento de capitais diante da necessidade corrente dos países. Passa a vigorar a liberdade 

                                                           
91 Ou “short sale” na linguagem econômica. Significa uma “ação tomada no mercado financeiro para designar o 

operador que vendeu títulos, ações etc. que não possui (venda a descoberto ou “vendido”) e que, para consumar a 

operação, tem de tomá-los por empréstimo ou, em último caso, adquiri-los pelo preço vigente no mercado, que 

pode ser desfavorável ao operador. O operador que se encontra nessas condições é denominado shorts” 

(SANDRONI, 1999, p. 556). 
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do movimento de capitais na constituição do Sistema Monetário Internacional92 e um sistema 

cambial de taxas flexíveis.  

No Brasil, com as nossas particularidades históricas dentro da universalidade do modo de 

produção capitalista, não é diferente. [...] pela primeira vez na nossa história, presenciamos 

a supremacia rentista na composição dos interesses das classes dominantes, embora 

banqueiros e outros rentiers tenham tido peso considerável no bloco de poder dominante 

desde o Império. No primeiro padrão de reprodução do capital, intitulado por Jaime Osório 

de padrão agromineiro exportador, a hegemonia foi dos latifundiários; no segundo, chamado 

de padrão industrial, a hegemonia foi dos industriais na primeira fase e, depois de JK, foi das 

multinacionais do capital financeiro internacional; somente agora, no terceiro – padrão 

exportador de especialização produtiva -, temos a dominação financeira entre as distintas 

frações do capital. E mais: tal hegemonia contou com a participação ativa de seguimentos 

majoritários da aristocracia operária (CASTELO, 2017, p. 59). 

 

 

O Brasil passa a permanente fonte de oferta de ganhos financeiros ao capital financeiro. 

Porém, apesar do movimento de desenvolvimento capitalista no Brasil, expresso pela situação 

de dependência ter preparado o país para a etapa rentista do sistema do capital, ainda se exigia 

profundas transformações institucionais. A partir dessas, o Brasil tornou-se permanente fonte 

de oferta de ganhos financeiros ao capital financeiro, submetendo-se às exigências dos credores, 

o que se fez com a adoção de políticas neoliberais, sobretudo. 

Nos momentos de crise, o ganho superlativo aqui oferecido é garantido pelos píncaros a que 

chegaram as taxas de juros e pela desvalorização aguda de ativos financeiros e não 

financeiros. Em momentos de calmaria ele é garantido pela combinação de taxas reais, 

mesmo assim muito elevadas com a tendência à sobrevalorização da moeda doméstica, num 

movimento que se autorreforça e garante ganhos cada vez maiores (PAULANI, 2012, p. 91). 

 

 

Conforme citado, de acordo com Paulani (2012), destaca-se que o Brasil não assumiu 

esse papel de plataforma de valorização financeira instantaneamente, precisando operar 

mudanças para a virada pró-financeira segura ao capital, enfatizando três momentos essenciais: 

i) década de 1980, período de crise da dívida e alta inflação - o Brasil como vítima da 

financeirização; ii) década de 1990, a resolução das pendências e as providências para o 

ingresso ativo na financeirização; iii) e os anos 2000, com a consolidação da posição brasileira 

no capitalismo financeirizado. 

                                                           
92 “São regras comerciais e cambiais estabelecidas pelos países integrantes do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). Foi instituído a partir das experiências negativas para o capitalismo acumuladas desde o final da Primeira 

Guerra Mundial. Embora o ouro fosse o padrão internacionalmente adotado, cada país decidia por si qual a relação 

de valor entre sua moeda e o padrão. Com a crise de 1930, o comércio internacional começou a desintegrar-se em 

função das medidas protecionistas empregadas pelos países em más condições financeiras. Ao mesmo tempo, para 

tentar melhorar a exportação, os países iam desvalorizando suas moedas, em medidas que se anulavam 

mutuamente. Uma das principais funções do sistema criado e gerido pelo FMI era a manutenção da paridade entre 

as moedas (inicialmente em função do padrão-ouro e, depois de 1971, em função dos produtos internos dos países 

e da capacidade de compra da moeda), evitando-se as desvalorizações concorrenciais. Simultaneamente, o FMI 

criava um sistema de auxílio aos países com problemas financeiros, de forma a evitar problemas de liquidez no 

comércio internacional” (SANDRONI, 1999, p. 564). 
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 Passemos ao primeiro ponto, na década de 1980, a mundialização financeira já se 

instaurara e avançava e o Brasil caminhava sofrendo os percalços da crise iniciada na década 

anterior, sobretudo, com as consequências dos “choques do petróleo” e dos juros (1973/1979) 

e do processo de indexação93, como destaca Chesnais, (1999). Com elevada inflação que 

perdurou durante todos os anos 1980, a qual não cessou mesmo com inúmeras experiências de 

estabilização, ocorrendo somente com o Plano Real, em 1994, havia oscilação geral de preços, 

taxa de câmbio real e a taxa real de juros, além de dificuldade de controlar os gastos públicos, 

o que afetava sobremaneira a liberdade e a segurança financeira requerida pelo capital fictício 

neste território. A maior herança da década, porém, segundo Paulani (2012), foi a opção pelo 

endividamento externo, gerando a crise da dívida externa, cujas consequências, dentre outras, 

era a de não conseguir produzir moeda forte para enfrentar os fenômenos financeiros ocorridos 

fora do país, como a nova alta dos preços do petróleo e do valor dos serviços da dívida externa. 

Apesar disso, mesmo entrando em moratória, em 1987, elevadas quantias foram destinadas ao 

pagamento de credores externos e amortizações dessa dívida. 

Acrescentava-se o quadro institucional em que se movia a economia, a qual não era 

compatível com as pretensões rentistas, o que seria resolvido com a difusão do neoliberalismo94 

em detrimento do Estado como disseminador do desenvolvimento nacional soberano. O projeto 

neoliberal foi assimilado concretamente na década de 1990, reproduzindo as concepções de 

rearranjo estatal, o qual deveria especializar-se na administração das finanças e na gestão da 

moeda, condições para se alavancar como “mercado emergente”, conforme Paulani (2008). Os 

arranjos legislativos trabalhista, previdenciário e a própria Constituição de 198895, mostravam-

se incompatíveis e inseguras ao capital rentista, que se encontrava cada vez mais robusto. 

O segundo momento de metamorfose ocorre ainda na década de 1990, quando o Brasil 

ingressa à margem do mercado financeiro internacional, diante das questões herdadas da década 

anterior, com destaque para a alta inflação e a dívida externa pendente de resolução da 

                                                           
93  Mecanismo de política econômica pelo qual as obrigações monetárias têm seus valores em dinheiro corrigidos 

com base em índices oficiais do governo. No Brasil, por exemplo, os salários, pensões e aluguéis residenciais eram 

corrigidos em função da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Depois de 1986, com o 

Plano Cruzado, o Plano Bresser (1987) e o Plano Verão (1989), as regras de indexação sofreram várias alterações, 

sendo até suspensas durante algum tempo. Desde a aplicação do Plano Collor 2, a indexação como medida de 

correção monetária foi oficialmente abolida. No entanto, com a aceleração da inflação entre 1991 e 1994, ela 

voltou a ser admitida, para ser outra vez eliminada (pelo menos parcialmente) com o advento do Plano Real. Veja 

também Plano Bresser; Plano Collor 2; Plano Cruzado; Plano Real; Plano Verão (SANDRONI, 1999, p. 295).                                                          
94 Não adentraremos no detalhamento das características do projeto neoliberal, discutidas anteriormente no 

Capítulo 1 desta dissertação, atendo-nos, neste momento, às medidas provenientes desse projeto, que contribuíram 

para que o Brasil se tornasse uma plataforma de valorização do capital financeiro, em pleno funcionamento e 

expansão. 
95 Sabemos que a Constituição de 1988, conhecida popularmente como a “Constituição Cidadã” foi palco de luta 

de interesses entre as classes dominantes e as trabalhadoras no Brasil, acabando por abarcar “ganhos” para ambas. 
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moratória. Mas o quadro político que nascia a partir do governo de Fernando Collor de Mello 

(1990-1992) era favorável às “necessárias” transformações de inserção do país definitivamente 

no roll da supremacia rentista.  

Destacamos que o governo assinalado não teve muito tempo para operar as profundas 

transformações exigidas pelo projeto neoliberal que se iniciava no Brasil, mas efetuou 

importantes medidas como primeiros passos concretos de emersão nesse projeto. Destacam-se: 

o próprio discurso que impregnava uma mudança de postura estatal e o seu “enxugamento”, em 

termos de redução do “tamanho do Estado”, constituindo um programa de privatização de 

empresas estatais e reforma administrativa do Estado; realização de uma reforma do comércio 

exterior pautada por uma política de liberalização; instituição do câmbio livre96; ajuste fiscal 

por meio, principalmente, da redução dos gastos e investimentos públicos e da extinção de 

incentivos das importações, conforme Pinto (2010). A própria escolha do governo, na época, 

significou que as elites brasileiras continuavam a optar pela submissão aos interesses externos, 

ao invés de enfrentar os riscos da construção de uma verdadeira nação, como aponta Paulani 

(2008). 

A década de 1990 representou a implantação do neoliberalismo e o início da resolução 

das pendências econômicas do Brasil para o ingresso no mundo das finanças. Assim, 

experenciou-se, desde então, a passagem da integração do Brasil na nova economia mundial, a 

qual deveria ser comandada pelo mercado, redesenhando o papel do Estado, dando-lhe como 

prioridade a promoção da estabilidade e a facilitação do funcionamento dos mercados.  

A primeira grande providência nesse sentido foi com relação à dívida externa, atendendo 

às exigências dos credores e das agências multilaterais, permitindo o rápido ao acúmulo de 

reservas, com o retorno dos capitais estrangeiros ao país, quais sejam: a retirada dos controles 

fiscais e econômicos que impediam o livre fluxo internacional de capitais, desregulamentando 

o mercado financeiro brasileiro; abertura do mercado interno de títulos privados e públicos; 

renegociação da dívida externa, ainda em moratória, por meio da autorização da conversão de 

                                                           
96 “Regime de operações do mercado de divisas sem interferência das autoridades monetárias. A liberação da taxa 

cambial faz com que o valor das moedas estrangeiras flutue de acordo com o interesse que despertam no mercado, 

segundo a interação da oferta e da procura. O câmbio livre é também chamado de flutuante ou errático. As 

flutuações da taxa cambial apresentam uma série de riscos, pois o mercado de divisas passa a sofrer variações 

determinadas também por fatores políticos, sociais e até psicológicos. Quando, por exemplo, um país sofre uma 

crise de liquidez, o regime de câmbio livre estimula a especulação com moeda estrangeira, o que eleva 

excessivamente sua cotação e agrava sua escassez. Da mesma forma, os importadores passam a utilizar maior 

quantidade de divisas (moeda estrangeira) para suas compras, querendo evitar pagá-las mais caro com o avanço 

da crise, o que agrava a crise de liquidez” (SANDRONI, 1999, p. 75). 
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empréstimos bancários e outros ativos em títulos (securities) para a venda a investidores que 

passam a ser os novos credores dessa dívida, segundo Paulani (2012).  

O Plano Real97, implantado no breve governo Itamar Franco (1992-1994), em 1993, sob 

coordenação de Fernando Henrique Cardoso, como Ministro da Fazenda naquele momento, foi 

a segunda importante medida tomada para o ingresso definitivo do Brasil no capitalismo 

financeiro, pois proporcionou a estabilização monetária, contendo o processo inflacionário que 

afligia a economia há muitos anos. Tal medida possibilitou os cálculos capitalistas e rentistas 

em que repousa o processo de valorização financeira. Portanto, o plano econômico foi o grande 

mote para o funcionamento do país como plataforma de valorização financeira internacional. 

O Plano Real não se constituiu apenas num processo de estabilização de preços, mas sim num 

modelo de “desenvolvimento” liberal assentado no binômio da abertura e da competitividade, 

construído a partir da estabilidade inflacionária e da diminuição do papel do Estado. 

Assumia-se, portanto, a retórica de que o excessivo intervencionismo estatal e seus déficits 

fiscais eram os responsáveis pela inflação, funcionando como os principais empecilhos para 

o Brasil adentrar em uma suposta nova fase de prosperidade (PINTO, 2010, p. 241). 

 

 

Fernando Henrique Cardoso, que governou por dois mandatos presidenciais, consolidou 

o neoliberalismo no Brasil, sendo que, no primeiro governo (1995-1998), sequenciou as 

medidas que vinham sendo adotadas, a passos largos. Impulsionou o processo de privatização, 

permitindo a abertura à iniciativa privada de substanciais espaços de acumulação pública, 

realizando esse movimento, muitas vezes, com dinheiro público do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o qual “emprestava” recursos aos 

compradores a juros subsidiados e com isenção fiscal por tempo longínquo. Além disso, na 

busca de grandiosos superávits primários98, configurou a política monetária a partir de juros 

reais altíssimos e controle fiscal rígido. De acordo com Paulani (2012), o objetivo dessa rigidez 

era conseguir a absorção de poupança externa requerida pela sobrevalorização da moeda. 

O segundo mandato (1999-2002) representou muitos benefícios aos credores do Estado 

e ao capital em geral, iniciando pela mudança do regime cambial, para a forma flutuante, o que 

desvaloriza a moeda, em virtude da crise cambial deflagrada pela também crise das moedas em 

                                                           
97 Cabe um destaque para o lugar do plano que se instaurava a nível das concepções mundiais.  Conforme Pinto 

(2010), a fração dominante mundial da grande burguesia bancária-financeira internacional sediada, sobretudo, em 

Wall Street – estacionada no “poder” graças às instituições “supranacionais”, sob forte influência estadunidense e 

das potências europeias, exigiam políticas de estabilização para os países latino-americanos, em nome da 

adequação às necessidades rentistas. Assim, o Plano Real, e outros instaurados em toda a América Latina, inserem-

se na família de planos de estabilização econômica (e política) efetuadas nos anos de 1990. 
98 Segundo Sandroni (1999): "Em orçamentos públicos, o superávit significa uma receita superior à despesa 

decorrente de um aumento da arrecadação ou um decréscimo dos gastos. Na balança comercial, significa um valor 

das exportações superior ao das importações. No balanço de pagamentos, significa que a soma de todas as entradas 

de divisas decorrentes das várias operações com o resto do mundo é superior às saídas de divisas originadas nessas 

mesmas operações. É o oposto do déficit”. 
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alguns países, como o México, por exemplo. Conforme Belluzzo (2018), o câmbio flutuante 

permite a dominância da dimensão financeira das moedas nacionais, em detrimento de sua 

função de preço relativo entre importações e exportações, passando a refém da volatilidade das 

taxas de juros e de câmbio, porque ensejam oportunidades de especulação ao capital financeiro. 

É adotado, ainda, de regime de metas inflacionárias, com políticas monetária e fiscal ainda mais 

rígidas que no período anterior. 

A década de 1990 caracterizou-se, no plano econômico e político, por providências para 

a alavancagem de um sistema financeiro aberto e consistente, objetivo concretizado na década 

posterior. Esses anos encerraram-se com o país dependente da poupança externa, devido ao 

elevado diferencial de juros interno-externo, que impedia a economia de praticar maior ajuste, 

tendo como consequência transações correntes negativas, como assinala Paulani (2012).  

Nos anos 2000, houve a conjunção destrutiva das medidas econômico-políticas adotadas 

desde os anos 1980, tendo como efeito a dominância financeira neste território. Nesse momento, 

ao bloco do poder brasileiro não restava dúvidas acerca do projeto de desenvolvimento seguido 

- o modelo neoliberal de integração passiva aos movimentos da globalização.  

Que o Estado tenha transformado a moeda do país em objeto de tráfico é mera decorrência 

dessa refuncionalização original que, no limite, torna a periferia estratégica para as altas 

finanças: atende pelo nome de marca Brasil um território-empresa cujo governo consiste em 

extrair parcelas descomunais de renda real de suas populações, transferindo-as para a 

esfera da valorização financeira, com isso garantindo o rendimento dos títulos do capital 

fictício que emite (ARANTES apud PAULANI, 2008, Orelha do Livro, grifo nosso).  
 

De modo bastante ostensivo, o Brasil sofreu rearranjos, com impacto decisivo na 

autonomia da economia diante do capitalismo mundial, tornando-se locus privilegiado ao 

capital financeiro, o que remete à superexploração do trabalho. Estamos diante de um país que 

permite e toma ações para um padrão de exploração extensivo e intensivo do trabalhador, o que 

se faz a baixo custo e com cada vez menos garantias em termos de proteção social, já que os 

direitos sociais, aos poucos, vão sendo concomitantemente expropriados e a classe trabalhadora 

cada vez mais apassivada; citemos o direito à saúde, com o desmantelamento crescente do 

Sistema Único de Saúde; o direito à educação, cada vez mais privatizada; o direito ao trabalho; 

a salários dignos; à moradia; à terra. Citemos, ainda, a alteração atual das leis trabalhistas que 

trazem penumbra às condições de trabalho no Brasil. 

 No contexto de neoliberalismo, “reduzir o tamanho do Estado” implica em diminuir 

drasticamente ou acabar com os direitos trabalhistas e de proteção social. As garantias, de fato, 

são para as taxas de rentabilidade dos setores rentistas, tendo na dívida pública um papel de 

destaque.  
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Tanto na composição quanto nos gastos do fundo público, evidencia-se o caráter classista do 

Estado brasileiro e a hegemonia rentista no bloco social dominante. Entretanto, as demais 

frações de classes dominantes lucram com a atuação estatal, embora com pesos diferentes na 

disputa pela apropriação da riqueza nacional produzida pela exploração da classe 

trabalhadora. O fundo público ganha, com esta nova configuração ampliada do Estado, um 

peso crescente no novo padrão de reprodução do capital, funcionando como um dos 

elementos centrais da acumulação capitalista, e não somente como uma das contra-tendências 

em tempos de crise. A aliança entre os atuais dirigentes do Estado brasileiro e o rentismo 

burguês é mais profunda do que uma análise da política econômica pode revelar à primeira 

vista (CASTELO, 2017, p. 65). 

 

Continuando a trilha dos anos 2000, com as medidas do governo Fernando Henrique 

Cardoso, as quais se avolumaram na tarefa de adequar o Brasil aos parâmetros objetivados. 

Dentre essas, instituiu-se a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101), vista 

em Brasil (2000), a qual se imprimiu em favor dos credores nacionais e internacionais, pois 

estabeleceu uma hierarquia nos gastos públicos favorável à supremacia do credor financeiro, 

em detrimento às políticas distributivas; mas não afetou a política de juros. Em 2002, a Emenda 

Constitucional nº 37, tratou de isentar de CPMF99 os valores aplicados na bolsa de valores, além 

de isentar de imposto de renda as remessas de lucros ao exterior e a distribuição sobre lucros 

de empresas a sócios, tanto brasileiros como estrangeiros, exposto em Brasil (2002).  

Neste ciclo de ajustamento e afetando diretamente a população, o sistema previdenciário 

não saiu ileso, sob o discurso de déficits previdenciários, implementaram-se mudanças que 

afetaram, naquele momento, mais especificamente aos trabalhadores do setor privado, 

estendendo-se, no próximo governo, a outros setores. Com ações que se realizaram em prejuízo 

do sistema de repartição previdenciária simples, caracterizada pela solidariedade 

intergeracional e do monopólio estatal, estimulou-se o mercado privado - os chamados fundos 

de pensões, os quais, na verdade, formam um grande setor do capital financeiro, que busca 

“maior liquidez no menor período de tempo e com menor risco possível, tornando os títulos da 

dívida pública os ativos por excelência de seus portfólios” (PAULANI, 2008, p. 98). 

A partir de 2003 até 2010, apesar das expectativas acerca do mandado presidencial do 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT), com Luiz Inácio Lula da Silva, os interesses das 

altas finanças e a lógica financeira da acumulação imperaram, instaurando uma política 

econômica neoliberal. O que se pode afirmar é que foi dada continuidade e assertividade ao 

projeto de classe em andamento desde o início da década de 1990, reafirmando o 

comprometimento com a solvência da dívida e com a dilapidação dos recursos do Estado.  

                                                           
99 Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), vigorando de 1º/1/96 a 31/12/98, de acordo 

com Sandroni (1999). 
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O discurso bastante em vigor no governo analisado foi o de uma retórica busca da retira 

do país da “beira do precipício” e do ganho de “credibilidade” internacional, os quais, segundo 

Paulani (2008), não tinham como objetivo a retomada do crescimento econômico autônomo, 

do emprego e de, enfim, uma possível distribuição de renda. Por detrás de uma aparente 

neutralidade e tecnicidade (o que já é bastante ruim), os benefícios seriam especificamente em 

prol de uma virada no território nacional pró-acumulação financeira mundial. Então, se houve, 

em algum momento, a proposta de construção de um novo modelo de desenvolvimento para o 

Brasil no governo Lula, essas ficaram no plano da eloquência. 

Abriremos um parêntese para assinalar um diferencial relativo à forma de governar do 

presidente Lula com relação aos governos neoliberalistas anteriores, o qual conciliou inúmeros 

interesses, proporcionando uma aliança interclassista. Essa forma de conduzir o governo 

atenuou as consciências sobre a “entrega” do Brasil com uma política de conciliação de classes, 

intermediada por políticas de distribuição de renda e expansão do crédito ao consumidor, que 

acabaram apresentando consideráveis impactos aos pobres, permitindo a elevação do consumo. 

Isso, graças às boas condições internacionais do período e, em seu início, ao espaço aberto pelo 

alto nível de desvalorização do câmbio provocado pela eleição de Lula que, à princípio, ainda 

gerava dúvidas à hegemonia da finança.  

Este ciclo cujo protagonismo do consumo foi crucial teve no crédito seu estímulo principal, 

enquanto a melhoria da distribuição da renda teve papel importante, mas subsidiário, pela sua 

relevância no aumento do multiplicador da renda. Do aumento desta última, a elevação dos 

rendimentos, mormente dos menores é também uma condição relevante ao permitir o acesso 

ao crédito (CARNEIRO, 2017, p. 3). 

 

Porém, segundo Paulani (2017), a conciliação foi decrescendo desfavoravelmente para 

as classes trabalhadoras, em virtude da própria situação mundial, que enfrentava uma grande 

crise, a partir de 2008. Assim, o modelo interno baseado na elevação do consumo declinou-se 

com o decréscimo do crédito; a disputa pelo fundo público que se acirrava cada vez mais e o 

enfraquecimento da disposição das elites brasileiras em continuar apoiando a permanência do 

partido considerado de esquerda (apesar desse projeto ter sido abandonado desde 2003) e de 

um líder proveniente do setor operário.  

Mas, o principal vetor da queda do consumo foi os limites dados ao endividamento das 

famílias atingidas pelos ciclos de créditos, tipicamente privados, que se iniciou em meados de 

2003, o que ocorreu associado à redução dos riscos macroeconômico que estava por vir (mas 

ainda não havia ocorrido), como a perspectiva da apreciação cambial e a queda nas taxas de 

juros. As inovações financeiras posteriores, como o crédito consignado, por exemplo, apenas 

contribuíram para acelerar o endividamento que já estava em curso, como expõe Carneiro 
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(2017). Ocorreu, na verdade, uma “bancarização da população de baixa renda” (PAULANI, 

2012, p. 99-100), com o respectivo acesso ao crédito e a larga difusão do mesmo, consignado, 

muitas vezes, em folha de pagamento. 

De acordo com Carneiro (2006), o consumo caracterizou-se nesse período pela 

ocorrência de ciclos de ampliação com alta intensidade e baixa duração, refletindo a ausência 

de um processo contínuo de elevação da renda, diante de taxas de juros muito altas, que 

chegavam, sobretudo, à população em geral. Desta forma, apesar da ampliação do consumo da 

classe trabalhadora, como assinalamos, diante do acesso a políticas de distribuição de renda e 

ao crédito (o que gera endividamento), as sequências de consumo de bens duráveis tenderam a 

ter pouco dinamismo, enquanto aqueles de bens de consumo correntes ou não duráveis, como 

alimentação, por exemplo, tiveram desempenho ainda piores. Isso porque a combinação de 

baixo crescimento da massa salarial, conjugada às taxas de juros e à situação do mercado de 

trabalho, cuja marca desde os anos de 1980 é o desemprego e o subemprego, apenas atenuado 

em alguns períodos do governo Lula, impediam a ocorrência de ciclos de consumo de maior 

duração. Compete salientar, que incluímos no chamado consumo aqueles relativos à 

sobrevivência. Para Paulani (2015), a expansão do crédito ao consumidor tem um limite natural 

na massa salarial, complicando-se em fases de perspectivas de estagnação de salários e de 

maiores níveis de emprego.  

Com relação à questão do emprego, o mercado de trabalho vem decaindo desde a década 

de 1980, em virtude da fase capitalista que emergia, da chamada “desindustrialização” e dos 

escassos investimentos na própria política de emprego no Brasil, assim, a consequência 

apresentada é de taxas elevadas de desemprego e rendimentos tendencialmente em declínio. Na 

década de 1990, esse quadro se agravou tanto pelo baixo crescimento da economia como pela 

abertura comercial. No governo Lula, essas tendências não foram revertidas, apesar de 

atenuadas em determinados períodos, o que também não representou dados expressivos.  

Ao nível da política econômica, na busca da estabilidade inflacionária e da solvência da 

dívida pública, sobressaiu-se a reafirmação da política macroeconômica100, conduzida pelo 

tripé: sistemas de metas inflacionárias, superávits primários101 e câmbio flutuante, com 

funcionamento via política fiscal contracionista. Para a periferia do sistema capitalista, no caso 

                                                           
100 Cabe assinalar o diferencial desse tipo de política econômica em relação às políticas de desenvolvimento 

relativas, que se caracterizam pelos formatos das relações Estado-Mercado e cujo eixo é a regulação ou 

desregulação ou, a maior ou menor participação do Estado na economia, conforme descrição de Carneiro (2006). 
101 Para reduzir a relação dívida/PIB, de acordo com Pinto (2010). 
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do Brasil, esse movimento exprime nas aberturas financeira e comercial (esta foi acompanhada 

por uma desregulamentação dos Investimentos Diretos Externos), segundo Carneiro (2006).  

Com isso, advogavam que a política econômica deveria ser direcionada à estabilidade 

dos preços, pois o crescimento viria da potencialização do funcionamento dos mercados, por 

meio do estabelecimento de normas e organizações que garantiriam a propriedade, a redução 

dos custos de transação e a melhoria das expectativas dos agentes financeiros. Destaca-se, 

ainda, a ampliação da liberalização financeira, exemplificada pela Lei de Falências, a qual 

priorizou os interesses dos credores financeiros, medida para aumentar o grau de abertura da 

economia. 

Aliás, a intensificação da abertura financeira foi uma marca no governo Lula. Segundo 

Prates (2006), abertura financeira diz respeito à facilidade com que os residentes no país podem 

adquirir ativos e passivos em moeda estrangeira e os não residentes de realizar o mesmo no 

mercado doméstico, o que abrange a liberalização dos movimentos de capitais e a permissão de 

transações monetárias e financeiros em moeda estrangeira no espaço nacional. O primeiro nível 

de abertura financeira é chamado de inward transactions, caracterizada pela entrada de não 

residentes no mercado financeiro doméstico e captação de recursos externos pelos residentes. 

O segundo nível corresponde à liberação das outward transactions que corresponde às saídas 

de capitais pelos residentes e endividamento dos não residentes no mercado financeiro 

doméstico. A autora aponta, ainda, como um terceiro nível, a conversibilidade interna da moeda 

estrangeira no mercado nacional, com depósito no sistema bancário interno e emissão de títulos 

indexados à variação cambial, o que no Brasil, corresponde a uma dolarização progressiva.  

No governo Lula, duas medidas, dentre esses processos executados, destacaram-se: a 

unificação do mercado de câmbio livre e flutuante e a liberação adicional das outward 

transactions, representando a abertura do mercado interno aos não residentes no país, 

oportunizando novas formas de investimentos e benefícios fiscais, reduzindo a cobertura 

cambial às exportações, o que facilitou a remessa de recursos financeiros ao exterior.  

Além disso, as ações do governo Lula englobaram a maior autonomia do Banco Central 

para o gerenciamento da política monetarista, em detrimento da autoridade monetária 

governamental, cujo objetivo é a priorização do pagamento do serviço da dívida e a garantia de 

renda mínima ao capital que adentra no solo brasileiro. A moeda, segundo Paulani (2008), vira 

objeto de tráfico e de agenciamento, sujeitando-a às operações que se realizam, muitas vezes, 

em âmbito internacional, fazendo que o seu valor flutue ora como objeto de especulações ou 

como subterfúgio para as agigantadas taxas reais de juros. 
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Na agenda neoliberal de Lula tem-se também um sistema tributário com eficácia 

redistributiva baixíssima, pois é baseado em impostos e contribuições regressivas e indiretas, 

que têm maior incidência sobre os trabalhadores, não tributando o patrimônio e o rendimentos  

mais elevados e não originários do trabalho (aplicações financeiras, lucros e dividendos). No 

perfil fiscal adotado, destaca-se o caráter concentrador de renda.  

O aumento das despesas das quais o maior foi relativo aos juros, ampliou o caráter regressivo 

do gasto público, pois cerca de 15% do seu total converteram-se do pagamento de juros. O 

fato de o aumento desse tipo de gasto ter sido financiado por ampliação da carga tributária 

num regime reconhecidamente regressivo constitui um fator adicional de concentração de 

renda (CARNEIRO, 2006, p.22). 

 

 

Contra os trabalhadores também recai, sob este governo, a continuidade do desmonte 

do sistema de previdência social, que passou a abranger os servidores públicos102, de modo a 

atender às demandas do setor privado, em busca de um mercado promissor. Esse foi o primeiro 

projeto no qual o governo petista se empenhou em implantar, sustentando a mudança sob o 

pretexto de déficit insustentável e em expansão, causado pelos grandes gastos previdenciários 

com funcionalismo público. A fundamentação pautada em um déficit previdenciário escamoteia 

a real destinação dos recursos nacionais - a dívida pública. Esta não é proveniente dos gastos 

governamentais com o seu funcionamento, mas de uma política ortodoxa praticada por longos 

anos, na base de juros elevados que sustentam a política cambial; proveniente também dos 

pagamentos nominais dos juros da própria dívida pública; dívida que hoje “[...] afirma o espaço 

do valor e do capital, impedindo a queima de capital excedente e assegurando-lhe uma renda 

mínima” (PAULANI, 2008, p. 48). 

Assim, com nefastas consequências à classe trabalhadora, concretizou-se o projeto da 

classe dominante estendendo o regime de capitalização privada também ao funcionalismo 

público. Esse regime, por definição rentista, trabalha com juros reais elevados e ativos fixos, 

sobretudo, de papéis públicos para garantir, a longo prazo, o retorno individual das 

contribuições. A instauração de regimes de capitalização é um elemento adicional para 

pressionar a economia para a geração de renda, sem o intermédio da produção material. Tal 

estatuto contrapõe-se ao regime substituído de repartição produtivista, o qual depende do 

emprego, renda e capital produtivo, sendo que quem trabalha/contribui financia os benefícios 

de quem não trabalha/contribui. Destacamos igualmente outras medidas adotadas, como o 

aumento das contribuições para o alcance da aposentadoria, tanto por idade quanto pelo tempo 

                                                           
102 Dentre as principais medidas traçou limites de idade mínima e tempo de contribuição para aposentadoria de 

servidores públicos, além de teto para recebimento de benefícios no valor de até R$ 5.531,00, conforme Martins 

(2017). 
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de contribuição, assim como a taxação dos inativos, impondo, ainda, tetos para o valor dos 

benefícios previdenciários em geral.  

Para Paulani (2008), o empenho na reforma da previdência não é mera causalidade e 

demonstra a doutrina escolhida pelo governo, representando a concretização da sua guinada à 

direita, o que não é uma situação proveniente do acaso da conjuntura. Para a acumulação 

privada, a abertura desse numeroso mercado, com características como renda média salarial 

acima dos trabalhadores dos setores privados e estabilidade empregatícia, representa um espaço 

de valorização grandioso para o capital, o qual se avoluma e se torna auxiliar da dívida pública 

na retirada de parcelas substantivas da renda real dos trabalhadores, privados e públicos.  

Apesar da desaceleração industrial, Carneiro (2017) expõe que, no período 2003/2010, 

a economia brasileira assistiu a um aumento na taxa de crescimento, o que foi impulsionado, 

inicialmente, pelo composição da pauta de exportações, preços das commodities103, pelas 

exportações líquidas104 e pelo aumento do consumo proporcionado pela “distribuição de renda” 

via políticas de distribuição de renda e oportunização de crédito (endividamento). Porém, as 

exportações líquidas perderam protagonismo muito rapidamente, em virtude de déficits 

crescentes na balança de manufaturados e de serviços, já que a via do comércio exterior 

apresentou índices muito baixos no período. 

No final do ciclo do governo Lula, a crise de grandes proporções que avançava 

mundialmente a partir de 2008 adentrou no país aos poucos. No primeiro momento, o Brasil 

sustentou o impedimento de suas drásticas consequências, por meio de uma política monetária 

não convencional, que exacerbou ciclos de liquidez e ofereceu rápida retomada nos índices de 

crescimento no período posterior à deflagração da crise internacional. 

Descongelado o crédito bancário por força da atuação das instituições bancárias ainda em 

mãos do Estado — BNDES, Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal (CAIXA) –, a 

economia brasileira retoma, sem grande dificuldade, já em meados de 2009, a marcha 

acelerada que o contexto anterior de redução da desigualdade distributiva vinha 

orquestrando. Como, dadas as peculiaridades de estruturação e funcionamento de nosso 

sistema bancário e financeiro, o impacto da crise por aqui foi apenas indireto, a abrupta 

desvalorização do câmbio por ela provocada bem como algumas quebras espetaculares 

produzidas pela reversão do jogo das apostas com derivativos cambiais não foram suficientes 

para refrear por muito tempo os impulsos dinâmicos que as transformações em curso estavam 

alimentando. Em paralelo, a abundância de divisas que duas décadas de juros reais 

superlativos produziram permitiu que essa retomada se desse sem grandes constrangimentos 

para o fechamento das contas externas, que praticamente não sentiram a perda de mais de 

                                                           
103 Nas relações comerciais internacionais, o termo designa um tipo particular de mercadoria em estado bruto ou 

produto primário de importância comercial, como é o caso do café, do chá, da lã, do algodão, da juta, do estanho, 

do cobre etc. (SANDRONI, 1999). 
104 Valor das exportações de um país menos o valor de suas importações, também chamado balança comercial 

(SANDRONI, 1999). 
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US$ 20 bilhões produzida pela crise. [...] Importante adicionar que o crescimento assinalado 

foi sofrendo desaceleração à medida que a crise avançava (PAULANI, 2012, p. 100). 

 

Podemos concluir que o governo Lula logrou êxito no processo de internacionalização 

financeira e entrega do patrimônio nacional, garantido a partir de um discurso de “sentimento 

difuso de ‘emergência econômica’ no sentido de exceção, acompanhando a emergência do país 

como promissor mercado financeiro” (PAULANI, 2008, p. 137). Para tanto, foram realizadas 

mudanças estruturais profundas, incluindo políticas monetária e fiscal, para atender e se manter 

na posição de emissor de ativos altamente demandadas no comércio internacional. 

Concretizaram-se os interesses rentistas, predominantes na atual fase de acumulação capitalista, 

momento em que os países periféricos não se constituem mais alternativas para a expansão 

industrial, mas como plataformas de valorização do capital, pois a rentabilidade real de 

referência não é mais definida de acordo com as necessidades das atividades produtivas e sim 

sob critérios e exigências de detentores de capitais de curto prazo. Encerramos a primeira 

década do século XXI destrutivamente prontos. 

Nos anos que se sequenciam a partir de 2011, o Brasil aprofunda-se no papel dependente 

de plataforma de valorização do capital financeiro. Sob o governo da presidente Dilma 

Rousseff, a política permanece conciliando duas ordens contraditórias, quais sejam: a 

acumulação rentista-financeira e do setor exportador de commodities com aquelas da 

acumulação produtiva industrial, em conjunto com políticas de inclusão social, pautadas 

sobretudo na via do consumo, as quais já sinalizamos, como aponta Bruno e Caffe (2017).  

Para Paulani (2017), apesar do caráter de continuidade com o governo anterior, à Dilma 

Rousseff não era resguardado o mesmo apreço dos mercados financeiros que Lula garantiu. Ao 

longo da sua trajetória governamental, ela tomou algumas medidas que a afastou da cartilha 

ortodoxa (que ainda detinha grande peso no governo), com decisões pouco palatáveis para os 

interesses representados por esses mercados, com parcos, mas existentes enfrentamentos ao 

lobby bancário-financeiro. Como citado pela autora, tais ações podem ser exemplificas pela 

troca de comando do Banco Central, então cadenciado por líder do sistema financeiro e a 

redução da taxa Selic105, uma das responsáveis pela explosão da riqueza financeira frente ao 

tímido crescimento da riqueza real. Além disso, destacou-se também a utilização os bancos 

públicos para forçar a queda de spreads bancários, ou seja, das taxas de riscos cobradas pelo 

mercado financeiro internacional, as quais, ainda assim, continuaram muito altos.  

                                                           
105 Sistema Especial de Liquidez e Custódia, sendo uma forma de registro escritural de débitos e créditos de 

operações financeiras utilizadas pelos bancos de liquidações de títulos (SANDRONI, 1999, p. 550). 



114 
 

Porém, mesmo preservando as diferenças entre os governos Lula e Dilma e do próprio 

contexto conjuntural, o que se viu em ambos foram elevadas taxas de juros reais, que se 

comportavam avessas ao avanço do processo de acumulação produtiva; a relação da elevação 

da riqueza financeira106 em relação e em detrimento ao PIB, a qual saltou de 0,8% a 2,1%, do 

início dos governos neoliberais até os governos petistas; e a relação de estoques de ativos 

financeiros em crescimento e o estoque e de ativos reais107 com volume diminuto. Assim, 

conforme Paulani (2017), o Estado perdeu, paulatinamente, autonomia e deixou de ter o 

crescimento que poderia apresentar, sobretudo dada as condições de recursos naturais e de 

mercado potencial do país, restando-lhe o papel de assegurar a valorização financeira e a sua 

irrestrita abertura. 

O Golpe de Estado que se concretizou em 2016 logrou a regressão do Brasil que vinha 

se desenhando. A partir desse, sob o governo de Michel Temer, temos o mercado financeiro na 

condução do país, sem intermediários. Isso porque, quando as condições internacionais 

pioraram, em decorrência da evolução da crise iniciada na década anterior e o modelo interno 

sustentado pela elevação do crédito começou a sofrer limitações, a conciliação de classes sofreu 

forte impacto e a disputa pelos fundos públicos se exasperou, fazendo com que as elites não 

mais sustentassem o Partido dos Trabalhadores no poder, mesmo que a sua inclinação não mais 

pendesse às classes trabalhadoras.  

Ademais, do ponto de vista político e econômico, “a leitura errada feita pelo primeiro 

mandato de Dilma com relação ao status quo da crise internacional e sua aposta no investimento 

privado ao invés de no investimento público como variável capaz de reverter a desaceleração 

do crescimento fizeram explodir a crise” (PAULANI, 2017, p. 32), o que se viu com a piora 

nas contas públicas, a qual causou a efervescência do mercado financeiro e a necessidade das 

elites retirarem a presidente, à força, de seu mandato. 

Na atualidade, vimos a retomada do modelo neoliberal puro, sem conciliação de classes, 

não que esse congraçamento seja o ideal para as classes trabalhadoras, pois nenhum modelo 

dentro do modo capitalista de produção o seria. O que temos acompanhado é que a soberania 

do país (enquanto nação autônoma e não dependente dos ditames internacionais), diante dos 

mercados de capitais financeiros, está na base de índices próximos ao zero; mesmo índice de 

aprovação popular do atual governante, o qual vem se sustentando pela escravidão da 

                                                           
106 Conforme Paulani (2017), constam de depósitos bancários, títulos de dívida privados e públicos, ações e 

debêntures, não incluindo os derivativos. 
107 Máquinas, equipamentos e outros produtos utilizados na produção de bens e serviços industriais, segundo 

Paulani (2017).  
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financeirização e do desmonte do que ainda resta de país. Nada mais próximo do Brasil 

colonial... 
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CAPÍTULO III - ENTRE A APARÊNCIA E A ESSÊNCIA: A ENEF COMO POLÍTICA 

DE ESTADO INSTITUÍDA 

 

A atual contração do crédito é fruto do 

extraordinário sucesso dos bancos. Sucesso ao 

transformar uma enorme quantidade de homens, 

mulheres, velhos e jovens numa raça de devedores. 

Alcançaram o seu objetivo: uma raça de devedores 

eternos e a autoperpetuação do ‘estar endividado’, 

à medida que fazer mais dívidas é visto como o 

único instrumento verdadeiro de salvação das 

dívidas contraídas. 

 

Zygmunt Bauman, 2010 

 

 

Dívida não é um fenômeno novo, pois, como vimos, ao longo dos séculos, em cada 

contexto histórico teve diferentes significados. Sofisticados sistemas de endividamento foram 

usados antes mesmo da criação da moeda, representando desde instrumento de reciprocidade, 

troca de favores, a ferramenta de escravização, dominação e guerra. 

Hoje, podemos afirmar que o endividamento no capitalismo, o qual vigora, sobretudo, 

por meio do sistema de crédito do chamado capital fictício, produz controle e dominação em 

amplo sentido, pois perpassa todo o conjunto do modo de produção, entrelaçando sistemas 

financeiros, Estados, empresas e pessoas. Mais do que isso, essa forma abstrata do valor ampara 

a nova era – a da financeirização, sobretudo a partir do fim do padrão dólar-ouro, na década de 

1970 e permite a sobrevivência do próprio sistema em tempos de crise, com especulação, 

crédito e lucros futuros ainda por realizar. Em tempos de dívida como palavra corrente, 

afirmamos que, no sistema do capital contemporâneo, restam credores e devedores, ricos ou 

pobres, ou um animal produtivo (obra da sociedade industrial)108 e consumidor - sobrevivente.  

Nesse sentido é que a era neoliberal almeja fabricar um “novo sujeito”109 unitário, cuja 

subjetividade está inteiramente envolvida na atividade que se exige que se cumpra, aquele que 

participa inteiramente, engaja-se plenamente, “o sujeito do envolvimento total de si mesmo” 

(DARDOT e LAVAL, 2016, p. 326). Neste contexto capitalista está na ordem do dia do “novo 

                                                           
108 Não é nosso propósito a discussão sobre a era industrial, fins do século XVIII, mas se ressalta, segundo 

DARDOT e LAVAL (2016), que se acentuou não apenas um aumento da produção industrial, mas era preciso um 

poder que se redefinisse como essencialmente produtivo, como estímulo à produção. Esse poder essencialmente 

produtivo tinha como correlato o sujeito produtivo, aquele em que todos os domínios da sua vida, produz bem-

estar, prazer e felicidade, motivado pelos interesses individuais, que, na verdade, é o interesse do sistema. 
109 Manteremos o termo “novo sujeito” entre aspas, para sinalizar que, apesar das novas características trazidas 

pelo sistema capitalista e das moldagens recentes da sociabilidade burguesa imposta, não há nada de novo na 

exploração, opressão, apenas novos contornos. 
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sujeito”, o engajamento no mercado financeiro, o entendimento de termos e a execução de 

funções novas no mundo das finanças, entrelaçando-se nesse meio, no enlace sujeito-sistema 

financeiro.  

Porém, não é somente isso, o homem deste tempo é vítima das flutuações desse mesmo 

mercado e corroído por questões ligadas à própria sobrevivência, como a inserção e 

permanência no mercado de trabalho, que se torna cada vez mais restrita diante de novas formas 

de trabalho (precários, provisórios, temporários, destituídos de direitos), das mudanças nas 

legislações trabalhistas e previdenciárias, da eliminação corrente de proteções sociais. Desse 

modo, talvez possamos afirmar que essa inserção no mundo das finanças a qual vivenciamos 

não seja apenas uma adaptação subjetiva do “novo sujeito” diante do capitalismo que, no fundo, 

é o mesmo em novas condições, mas uma forma de enfrentamento ou sobrevivência, no enlace 

sujeito-sistema financeiro-crédito-dívida-sobrevivência. Seria a dívida tomada, uma forma 

monetária, ou melhor, uma maneira de jogar a vida para frente, de prosseguir, o que não é 

inconsciente. Para o capitalismo talvez não seja a dívida do sujeito que o sustente, entretanto, é 

interessante mantê-la em um nível que proteja o consumo (tanto de mercadorias como de ativos 

financeiros). Possivelmente, o mais importante é a adesão de todos nós às amarras do sistema, 

neste caso, ao mercado financeiro.  

O pano de fundo silencioso desse estado esquizofrênico é sem nenhuma dúvida a preparação 

psicossocial do indivíduo moderno após trinta anos de uma penetração radical da economia 

em todos os domínios da vida, que tornou impossível imaginar uma organização da vida 

social que não passe pela mercadoria, pelo dispêndio abstrato da força de trabalho e pelo 

dinheiro (LOHOFF;TRENKLE, 2015, p. 02).  

 

Relembramos que o endividamento se generaliza cada vez mais em todo o sistema, 

incluindo também a vida das pessoas. Para exemplificar, mais recentemente na história da 

dívida, antes mesmo da alavancagem das mudanças no sistema do capital, em 1958, surgiu o 

primeiro cartão de crédito de uso geral, por meio da empresa American Express, o que se 

expandiu em 1968, com o aparecimento dos cartões gerenciados pelas empresas Visa e Master 

Card, propagando-se na década de 1990.  

As pessoas na nova etapa do sistema adaptaram-se com o endividamento virtual, meio 

que não cessa de traçar novas alternativas para “servir” à população. Na construção do “novo 

homem” para a servidão capitalista, pagar as dívidas efetuadas de diversas maneiras (cartão de 

crédito, empréstimos bancários, em folha de pagamento, com terceiros, dentre outros) são ações 

que ganham uma conotação de moralidade, constituindo-se em dramas morais. Mas, para o 

capital, o desejoso é que a dívida não acabe, que ela se alastre no tempo. Assim sobrevive o 

capitalismo em tempos de crise - “devedores e credores já estão sempre numa relação de 
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dependência recíproca. A dívida de uns aparece como o crédito dos outros. Esta relação assumiu 

hoje uma dimensão sem precedentes históricos” (KURZ, 2010, p.01). 

Neste contexto de endividamento, nos anos 2000, lideradas pela OCDE, foram criadas 

políticas governamentais de educação financeira destinadas às populações desses países. Aqui 

damos destaque à Estratégia Nacional de Educação Financeira, liderada pelo mercado 

financeiro, que se preza a ensinar a viver na sociedade, liderada pelo mercado financeiro. 

Interessante ressaltar que a ENEF, a qual surge oportunamente em meio à maior crise vivida 

pelo capital e de um impetuoso crescimento da dívida do próprio Estado110, estreita a relação 

da sociedade com as finanças fictícias, o que não é mero acaso.  

Neste capítulo, trataremos a política de educação financeira brasileira de forma mais 

específica, verificando quais são os sujeitos presentes em sua concepção e para quem se destina, 

intentando compreender o discurso da ENEF através de seus programas, diretrizes e relatórios. 

Assim, em um primeiro momento, traremos dos envolvidos na ENEF, quais vozes ressoam, 

atravessam e se articulam nesta Estratégia, ou seja, os idealizadores e executores da política de 

Estado não coordenada pelo Estado. No segundo momento, abordaremos os programas e ações 

da ENEF e o público ao qual se destinam. Esse último vem se transmutando ao longo de oito 

anos da promulgação da política - do adulto pobre aos pequenos e jovens indivíduos estudantes, 

em formação, que assimilam facilmente novas tecnologias, integrando-se nas mídias sociais, 

absorvendo os novos termos, iniciando, desta forma, uma preparação do homem flexível, sem 

emprego, direitos e aposentadoria, mas que viverá o desafio da reinvenção contínua. Desse 

modo, com base nos textos expostos no website <http//vidaedinheiro.gov.br>, que chamamos 

de “Vida e Dinheiro”, do Governo Federal, objetivamos nesta última parte da dissertação tirar 

do discurso da Estratégia Nacional de Educação Financeira a sua essência, a partir da 

comunicação feita a partir dos textos e do contexto dos programas, relatórios e deliberações, os 

quais olhando mais próximo, não estão tão escamoteados assim em sua aparência. 

                                                           
110 Na crise que se instaura a partir de 2007/2008, a dívida de todos os países aumentou em patamares grandiosos, 

afetando também as instituições financeiras. Conforme Botelho (2018b), entre 2007 e 2014, a dívida, por exemplo, 

dos Estados Unidos alcançou 233% do PIB, com a explosão de 16% de aumento da dívida total desse país, o que 

se divide entre Estado, empresas e famílias. 
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3.1 “Diga-me com quem andas e eu te direi quem és”111: a ENEF e a “grande aliança112” 

com o mercado financeiro 

 

Como vimos anteriormente nesta dissertação, políticas públicas de educação financeira, 

destinas à formação de populações têm sido implantadas de forma crescente, desde 2002, em 

diferentes países, de níveis de desenvolvimento econômico e social diversos, graças ao projeto 

coordenado pela OCDE. Contemporâneas, não por acaso, da crise de 2008, a maior crise 

financeira da história, trabalha conteúdos próprios da era do capital financeiro, que se firma 

desde a década de 1970 e, a qual, desde a mesma época, ressoa ativos financeiros em todos os 

setores existentes, dentre eles nos sujeitos, já que “por meio de sucessivas garantias e 

consolidações da dívida, não passa de uma tentativa de manter as forças produtivas prisioneiras 

da lógica da valorização tornada insubstancial” (KURZ, 2010c, p. 01).  

Nesse projeto, o organismo multilateral apela para que os países implantem Estratégias 

nacionais de educação financeira sob alegação, dentre outros, do baixo grau de conhecimento 

financeiro das pessoas. “No refletir da crise financeira, a alfabetização financeira tem sido cada 

vez mais reconhecida como habilidade importante na vida individual na maioria das 

economias” (OCDE, 2012, p. 2, tradução nossa). A “financial literacy”, traduzida por 

alfabetização financeira, é reconhecida por seus defensores como “uma combinação de 

consciência financeira, conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários 

para decisões financeiras sólidas e, finalmente, alcançar o bem-estar financeiro individual” 

(OCDE, 2012, p. 2).  
No início dos anos 2000, algumas medidas em diferentes países foram tomadas para 

implantação de estratégias nacionais de educação financeira, sob os princípios da OCDE, como 

no Japão, na Holanda, na Nova Zelândia, em Cingapura, no Reino Unido e nos Estados Unidos. 

Com o crescimento dessas ações, a partir de 2008, a OCDE criou a Rede Internacional de 

Educação Financeira (INFE), composta por duzentas instituições públicas, pertencentes a cerca 

de cem países, passando a ser responsável pelo monitoramento de tais políticas. Já em 2009, 

                                                           
111 O dito popular, sem autoria encontrada, é relacionado muitas vezes como passagem bíblica, não identificada 

por nós. A intenção de seu uso, para além de uma interpretação moralista, é remeter ao que representa a ENEF 

hoje, uma política pública, a qual o próprio Estado e a sociedade não conduz. No entanto, essa “não atuação” do 

Estado-mercadoria não é um mero acaso, mas uma maneira de conduzir a política em nome do capital, permeada 

de significados. Esperamos assinalar, a partir da apresentação e análise dos condutores da Estratégia, ou seja, o 

mercado financeiro, as conclusões acerca do que é a referida política de educação financeira e seus anseios, tão 

contemporâneos à fase atual do sistema capitalista. 
112 Termo tomado emprestado do Plano Diretor da ENEF (ENEF, 2011a, p.21), quando se refere à parceria 

público-privado estabelecida pela Estratégia, desde os momentos iniciais da mesma. 
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segundo a OCDE (2012), passo fundamental nesta diretriz capitalista foi dado em reunião 

sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, quando a INFE criou o Subgrupo de 

Especialistas em Estratégias Nacionais de Educação Financeira, formado por membros de 

Portugal, África do Sul, Armênia, Canadá, República Tcheca, Índia, Itália, México, Turquia e 

Reino Unido. O intuito desse subgrupo seria o estudo e a construção de um projeto com 

diretrizes e instrumentos para implantação das Estratégias de educação financeira em todo o 

mundo.  

Em 2015, com base em OCDE (2015a), 59 países já tinham implantado Estratégias 

nacionais, seguindo os princípios da OCDE/INFE. Citemos algumas, observando que as 

nomenclaturas, bastante comum entre todas, são sugestivas de suas proposições, como: The 

National Strategy for Financial Literacy (Estados Unidos); National Strategy for Financial 

Capability (Reino Unido); National Strategy for Financial Education (Índia); New Zealand’s 

National Strategy for Financial Capabilit (Nova Zelândia); Estrategia Nacional de Educación 

Financiera (México), Estrategia Nacional de Educación Económica y Financeira (Colômbia); 

Chile Estrategia Nacional de Educación Financiera (Chile); Programa de Educación 

Financiera de El Salvador (El Salvador) e, dentre tantas outras, a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira, no Brasil113. Apresenta-se como característica comum a todas a 

imbricação no Estado e o diálogo com a OCDE, como também a gerência multisetorial firmada 

a partir de Bancos Centrais, Tesouros Nacionais e o mercado financeiro de cada um desses 

países.  

Fruto dessas experiências, em 2013, a OCDE em conjunto com a presidência do G20114, 

na ocasião, a Rússia publicou o documento “Advancing National Strategies for Financial 

Education”, OCDE (2013a), expondo as principais características das experiências dos países 

e, em particular, a justificativa para o desenvolvimento de Estratégias nacionais, seu status nos 

países cobertos pela publicação, os principais objetivos e os elementos fundadores. O estudo 

                                                           
113 Endereços eletrônicos dos sítios em que se encontram os documentos referentes às políticas citadas:  

Estados Unidos: <https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Pages/commission-index.aspx;  

Reino Unido: https://www.fincap.org.uk/> 

Índia: <http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationDraftReports.aspx?ID=675>;  

Nova Zelândia: <https://www.cffc.org.nz/>; 

Colômbia:<https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/Noticias/II%20TALLER%20EEF/1_%20M%C3%B3

nica%20Aparicio%20%20Estrategia%20nacional%20de%20educaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%

20financiera.pdf>; 
México: <https://www.gob.mx/shcp/documentos/estrategia-nacional-de-educacion-financiera>; 

Chile: <http://www.inclusionfinanciera.cl/educacion-financiera/documentos/estrategia-nacional-de-educacion-

financiera>; 

ElSalvador:<http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=111&Itemid=253 
114 Na época da publicação do documento citado, o G20, grupo formado por 19 países e a União Europeia, 

considerados os mais desenvolvidos ou em desenvolvimento, era presidido pela Rússia. 

https://www.treasury.gov/resource-center/financial-education/Pages/commission-index.aspx
http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationDraftReports.aspx?ID=675
https://www.cffc.org.nz/
https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/Noticias/II%20TALLER%20EEF/1_%20M%C3%B3nica%20Aparicio%20%20Estrategia%20nacional%20de%20educaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20financiera.pdf
https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/Noticias/II%20TALLER%20EEF/1_%20M%C3%B3nica%20Aparicio%20%20Estrategia%20nacional%20de%20educaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20financiera.pdf
https://www.fogafin.gov.co/web/imagenes/file/Noticias/II%20TALLER%20EEF/1_%20M%C3%B3nica%20Aparicio%20%20Estrategia%20nacional%20de%20educaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20y%20financiera.pdf
http://www.inclusionfinanciera.cl/educacion-financiera/documentos/estrategia-nacional-de-educacion-financiera
http://www.inclusionfinanciera.cl/educacion-financiera/documentos/estrategia-nacional-de-educacion-financiera
http://www.bcr.gob.sv/esp/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=111&Itemid=253
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aponta para as diferentes estruturas de governança estabelecidas para projetar e implementar 

Estratégias nacionais, o papel das partes interessadas e suas principais direções e desafios de 

implementação. Damos destaque à justificativa de implantação dessas políticas de educação 

financeira, quando se alega sobre as implicações de longo prazo dos baixos níveis de 

alfabetização financeira entre a maioria da população, propósito que está levando os países a 

implementarem tais medidas. Abaixo, expomos um fragmento da mensagem do presidente 

russo retirada do documento citado: 

 A maioria dos indivíduos não planeja o futuro e deixa de gerenciar suas finanças. Como a 

crise global tem mostrado, isso pode ter um impacto negativo sobre a estabilidade financeira 

e econômica, bem-estar dos indivíduos e das famílias, especialmente entre os grupos de baixa 

renda. A crise financeira também desencadeou a demanda por programas de alfabetização 

financeira em todo o mundo, bem como abordagens estratégicas mais abrangentes destinadas 

ao acesso mais amplo aos produtos financeiros e a maior conscientização e proteção 

financeira do consumidor. Acreditamos que a educação financeira apoiada por uma proteção 

eficaz do consumidor, embora não seja uma panaceia, pode diminuir a magnitude das crises 

futuras, permitindo que os indivíduos usem efetivamente produtos e serviços financeiros e 

façam escolhas sensatas para sua proteção e participação proveitosa nas atividades 

financeiras e econômicas. Tais medidas podem também ajudam a promover a recuperação 

econômica e o crescimento, apoiando pequenas e médias empresas, impulsionando a criação 

de novos postos de trabalho, bem como a redução da pobreza [...] (OCDE, 2013a, p. 6, 

tradução nossa). 

 

Vemos que a educação financeira é associada à crise do capital contemporânea, onde se 

associa a equalização da economia doméstica, empresarial e sistêmica, todos imbuídos na 

missão de “salvamento” capitalista. Cita-se do indivíduo ao mundo empresarial, o amplo acesso 

aos produtos financeiros e as expectativas de recuperação econômica e, por fim, o crescimento, 

estando implícito que o uso cauteloso desses recursos de educação financeira contribui para que 

se evite que “bolhas financeiras” se rompam, mas permite com que continuem se inflando. 

O “Manual de Políticas para a Implementação de Estratégias Nacionais de Educação 

Financeira”, OCDE (2015a), lançado pela OCDE/INFE, revela nitidamente que o estímulo à 

implantação das Estratégias de educação financeira foram particularmente concebidas como 

uma nova ferramenta política para sanar alguns efeitos da crise financeira global de 2008, 

visando oferecer aos governos soluções e eficácia na implementação dessas políticas e, aos 

indivíduos e famílias, a possibilidade de lidar com os desafios e oportunidades do mercado 

financeiro hoje.  

Seguindo as orientações e o caminho de inúmeros países, em 2006, o Brasil iniciou os 

estudos germinais que levariam à promulgação da política de Estado de educação financeira. A 

partir do Decreto nº 5.685/2006, o qual instituiu o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 

Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (COREMEC), 

no âmbito do Ministério da Fazenda, reuniram-se quatro reguladores do Sistema Financeiro 
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Nacional: Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar e Superintendência de Seguros Privados, para a 

formação de um grupo de trabalho para pensar as primeiras medidas para se propor tal política. 

O Comitê foi implantado, segundo o seu Art. 1º, com o principal objetivo de “promover a 

coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da administração pública federal que 

regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à captação pública da poupança popular” 

(BRASIL, 2006, p.1), sendo a implantação da Estratégia Nacional de Educação Financeira parte 

dessa finalidade.  

A versão em português do “National Strategy” da OCDE, constante do estudo 

“Advancing National Strategies for Financial Education, publicada pelo Banco Central do 

Brasil (2013) revela os principais fundamentos para se implantar a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira no Brasil. Os argumentos e os dados entre os anos 2002 e 2008, 

fundamentam-se em alterações demográficas, sociais e econômicas que impactam nos padrões 

de consumo, poupança e investimento dos brasileiros. Segundo o Banco Central do Brasil 

(2013), o impulso econômico obtido pelo país nos últimos anos e o aumento do Produto Interno 

Bruto (PIB) colocaram necessidade de respostas articuladas entre o Estado e a sociedade, dentre 

os quais citam: o aumento da classe média115
 de 32% para 47% da população; diminuição da 

extrema pobreza e melhoria na distribuição de renda116. Cita, ainda, o aumento da expectativa 

de vida brasileira, que alcançou 73 anos de idade, na ocasião, com perspectiva de evoluir para 

81 anos, em breve; a diminuição do número de jovens e o aumento de 4,2% do número de 

pessoas com mais de 40 anos, justificando, a partir desses dados, a necessidade de reajuste na 

regulação da previdência social. Destacamos o quanto os assuntos se articulam nos documentos 

que fundamentam a educação financeira, associando-a à previdência social, com vistas a 

preparar para um futuro no qual talvez esse não seja mais um direito ou com as mudanças torne-

se cada vez mais difícil alcançá-la, remetendo, assim, ao mercado privado de capitalização.  

Ressaltam o crescimento do uso do crédito, o qual entre 2002 e 2008 apresentou 

evolução de 22% para 40% do PIB, estando em expansão, bem como a demanda crescente de 

                                                           
115 Há uma discussão sobre a expansão da classe média no Brasil, Márcio Pochmann, por exemplo, analisa as 

recentes transformações da sociedade e rejeita a ideia de uma nova classe média, afirmando que o resgate da 

condição de pobreza e o aumento do padrão de consumo não tirou a maioria da população dita emergente da classe 

trabalhadora, requerendo uma análise para além da inserção no mercado de consumo. Assinala que o grosso dessa 

população não se encaixa nos critérios da subida da base da pirâmide social, mas se associa às características gerais 

das classes populares, as quais com o aumento do rendimento, ampliam imediatamente o padrão de consumo, 

segundo Pochmann (2012). 
116 O documento não cita as políticas de transferência de renda implantadas na época, bem como não faz uma 

análise aprofundada dos dados que expõe. 
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consumidores e investidores de produtos e serviços financeiros no Brasil, reportando à 

popularização dos seguintes produtos: mercados de capital, fundos de pensão, seguros e 

capitalização, empréstimos, poupanças, investimentos, seguros e planos de pensão. Após a 

apresentação desses aspectos, dentre outros, advogam sobre a necessidade de escolhas 

conscientes, baseados no baixo índice de educação financeira.  

As pessoas não planejam seus gastos no longo prazo, demoram para se preparar 

financeiramente para a aposentadoria, não estão completamente cientes dos riscos e dos 

instrumentos para a sua proteção, têm dificuldades em tomar decisões a respeito de 

empréstimos e investimentos, e são vulneráveis a fraudes. Sendo assim, uma estratégia 

nacional de educação financeira é extremamente necessária e bem-vinda para confrontar essa 

realidade (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2013, p. 2). 

 

Assim, na ocasião, o COREMEC formou um grupo de trabalho (GT), por meio da 

Deliberação COREMEC nº 3, de maio de 2007, composto por seus membros, participantes 

auxiliares (representantes de entidades de classe, associações representativas ou organizações 

autoreguladoras dos mercados sob supervisão do COREMEC, preferencialmente, os que 

desenvolviam atividades de educação financeira, com interesse em assumir responsabilidades 

na execução da estratégia nacional a ser proposta), com coordenação da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), em 2007 e 2008 e, posteriormente, da Superintendência de Seguros 

Privados, a SUSEP, com vistas à proposição da Estratégia Nacional de Educação Financeira, a 

sua estrutura, áreas alcançadas, público e temas a serem priorizados. O GT finalizou o trabalho 

em dezoito meses, com a implantação da ENEF, em 2010. Os objetivos de tal Estratégia, desde 

os primeiros momentos, são bem retratados nas Deliberações que normatizavam o GT: 

Art. 2º Ficam definidos como objetivos da Estratégia Nacional de Educação Financeira: I - 

promover e fomentar a cultura de educação financeira no país; II - ampliar o nível de 

compreensão do cidadão para efetuar escolhas conscientes relativas à administração de seus 

recursos; e III - contribuir para a eficiência e a solidez dos mercados financeiro, de 

capitais, de seguros, de previdência e capitalização (COREMEC, 2007, p. 01, grifo nosso). 

 

De acordo com ENEF (2007), a construção da política de educação financeira foi 

realizada a partir de três fontes: uma pesquisa nacional de educação financeira, o mapeamento 

das ações de educação financeira existentes no Brasil e o estudo das experiências internacionais. 

Vejamos uma breve exposição do tripé que a configurou no país: 

A) Pesquisa nacional de educação financeira: uma das principais fontes de estudo do grupo 

de trabalho do COREMEC, pelo que levantamos117, realizada em 2008. A iniciativa aconteceu 

                                                           
117  Pesquisa executada pela empresa contratada Data Popular, realizou-se em seis capitais do país Porto Alegre, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Recife, com diferentes perfis de renda e graus de escolaridade, 

segundo ENEF (2011a). Os resultados da investigação são expostos de maneira mais abrangente no Relatório do 

Banco Central, já antecipado e, principalmente, no Plano Diretor da ENEF. 
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em parceria com BM&FBovespa. Considerada de âmbito nacional, foram entrevistadas 1.809 

pessoas em seis capitais brasileiras, abordando assuntos, como: orçamento doméstico; hábitos 

de consumo e de poupança; relação com as instituições do sistema financeiro; conhecimento e 

percepção dos diferentes produtos financeiros e meios de pagamento; as formas de poupança, 

crédito, investimento, previdência, seguros e capitalização utilizados pela população. Também 

foi investigado o nível de conhecimento das pessoas com relação aos órgãos reguladores do 

Sistema Financeiro Nacional118, o que não é, ao nosso ver, um dado menos importante do que 

os demais, fomentando o mercado financeiro. 

O Plano Diretor, ENEF (2011a), expõe os dados apontadas pelo COREMEC, a partir da 

pesquisa nacional, sendo que, de acordo com o apreendido, revelou-se que a principal conclusão 

é sobre o nível de educação financeira da população brasileira, a qual foi considerada baixa, 

confirmando a impressão inicial do GT, segundo o documento. A seguir, passaremos a expor 

parte das demais conclusões, quase sempre sinalizadas a partir da fragmentação entre classes 

A, B, C ou D, sendo as duas primeiras consideradas de alta renda, a C identificada como a 

classe média e a D como classe pobre, como exposto no documento, sendo seminal para os 

primeiros traçados da política de educação financeira no Brasil: 

• “Existe uma percepção do que é certo e do que é errado na hora de gastar o 

dinheiro. Na prática, contudo, ante a pressão das necessidades e urgências do dia a dia, essa 

percepção é prejudicada” (ENEF, 2011a, p. 04). Conclusão apontada após apresentar, dentre 

outros dados, que 1/4 dos entrevistados têm restrições cadastrais; 44% utilizaram dinheiro 

emprestado recentemente e três a cada dez pessoas pagam apenas o valor mínimo do cartão de 

crédito quando passam por dificuldades financeiras. Revela-se uma avaliação moral, “o certo e 

o errado” na conduta de utilização do dinheiro e do crédito, sem análise conjuntural, 

despolitizando o fenômeno do endividamento que abate a população. 

• “Para os cidadãos das classes C e D e com menos escolaridade, essa situação é 

mais sentida. A preferência é pelo consumo imediato, mesmo se arcando com muitas prestações 

e encargos financeiros, em vez de pela economia do dinheiro para pagar o consumo a vista, sem 

                                                           
118 Segundo o Banco Central do Brasil (2008), visa a formulação de toda a política de moeda e do crédito, 

objetivando atender aos interesses econômicos e sociais do Brasil. Tem a seguinte composição: a) Órgãos 

Normativos: Conselho Monetário Nacional (CMN); Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e Conselho 

Nacional de Previdência Complementar (CNPC). Órgãos Supervisores: Banco Central do Brasil (BCB); Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (PREVIC). Operadoras: Bancos e caixas econômicas; administradoras de consórcios; 

Bolsa de Valores; seguradoras e resseguradoras; fundos de pensão; cooperativas de crédito; corretoras e 

distribuidoras; bolsa de mercadorias e futuro; entidades abertas de previdência; instituições de pagamento e 

sociedades de capitalização. 
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os encargos” (ENEF, 2011a, p.04). Conclusões manifestadas após informações como: 43% das 

pessoas com até três anos de escolaridade que fazem compras a prazo, preferem compras 

menores, mesmo sob juros altos, os quais muitas vezes não são percebidos, segundos os 

analisadores. Expõe que os chamados inadimplentes, ou seja, pessoas que não conseguem 

efetuar os pagamentos de despesas ou dívidas em um prazo determinado, tomam como medida 

comum “pedir o nome emprestado a alguém” para continuar o consumo. Não percebemos, 

desse modo, a promoção de uma fundamentação sobre as alternativas de sobrevivência das 

classes trabalhadoras na atualidade, tais como: as necessidades humanas, a questão do trabalho 

e da ausência dele, os baixos salários, as práticas capitalistas que embutem a financeirização da 

vida, dentre outros. 

• “Apenas 40% declararam que fazem algum investimento com o dinheiro que 

sobra, após pagarem suas despesas [...]. As razões para o não-investimento vão desde a falta de 

conhecimento até o medo de perder dinheiro [...]” (ENEF, 2011a, p.05). Percebe-se que o tema 

investimento, mercado financeiro, empresas que atuam nesse mercado foi base da pesquisa; se 

os pesquisados ainda não conheciam parte desses condutores do mercado financeiro no Brasil 

passaram a tomar conhecimento, citemos: Banco Central, BNDES, BM&FBovespa, SUSEP, 

Secretaria de Previdência Complementar (SPC), Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC) e CVM, instituições citadas no documento. O mesmo ocorre com os 

produtos financeiros, tais como: cartão de débito, cartão de crédito, cheques, limite especial do 

banco e cartões de lojas; empréstimos, seguros, previdência privada, títulos de capitalização, 

CDB, VGBL, ações, fundos, seguros de vida, conta poupança e imóveis. 

• “A inadimplência está presente na vida da maioria da população: 54% dos 

entrevistados já tiveram o ‘nome sujo’ alguma vez na vida. No universo dos trabalhadores 

formais, 49% afirmaram que enfrentam ou já enfrentaram essa situação, ante 62% dos 

trabalhadores informais” (ENEF, 2011a, p.05). Como nos demais itens, não houve discussão 

sobre a situação do trabalho e emprego no Brasil, da desigualdade social presente e sobre as 

causas que levam as pessoas a não conseguirem comprar itens e serviços essenciais à 

sobrevivência, como moradia, saúde, alimentação, serviços básicos domiciliares e lazer, por 

exemplo. 

B) Mapeamento das iniciativas de educação financeira no Brasil: de acordo com ENEF 

(2011a), objetivou-se reunir informações sobre ações de educação financeira, de caráter 

gratuito, desenvolvidas no Brasil por instituições públicas e privadas. O intuito foi buscar o 

aproveitamento de iniciativas as quais considerassem bem-sucedidas; além do levantamento de 
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dados de possíveis parceiros para o desenvolvimento da ENEF; e divulgação da temática da 

educação financeira, a partir de um cadastro de ações. 

Para tanto, em 6 de agosto de 2008, o website “Vida e Dinheiro”, 

<www.vidaedinheiro.gov.br>, foi criado pelo COREMEC e BM&FBOVESPA, na condição de 

membro auxiliar. O site, hoje, cerca de oito anos depois, é a principal ferramenta de divulgação 

dos programas da ENEF e dos conteúdos sobre o tema da educação financeira no Brasil. Mas, 

na época de sua implantação era utilizado para a realização do cadastro de iniciativas exposto 

e promoção do tema da educação financeira, ainda de maneira tímida. 

Segundo ENEF (2011a), o resultado do mapeamento preliminar, comparado à dimensão 

do país e à sua estrutura institucional foi considerado inexpressivo pelo COREMEC, 

contabilizando apenas 64 registros, o que acreditam ter ocorrido por provável impossibilidade 

de realização de campanhas amplas de divulgação do site e do cadastro de ações. 

Porém, a realização de mapeamento periódico é um dos projetos da ENEF na atualidade 

e, após a sua implementação, foram efetuadas outras duas iniciativas, sendo uma ferramenta de 

congraçamento com as iniciativas existentes na sociedade, bem como de reorganizar a 

Estratégia na atualidade. Traremos adiante de sua especificidade.  

C) Experiências internacionais: De acordo com ENEF (2011a), analisando as experiências 

internacionais que despontavam durante o trabalho do GT do COREMEC, entre 2007 e 2010, 

os reguladores da ENEF verificaram a proliferação de iniciativas de implantação de políticas 

de educação financeira internacionais, considerando que a efetivação das mesmas requer prévio 

e amplo envolvimento das instituições responsáveis pela realização de iniciativas de educação, 

em conjunto com a liderança governamental. Ressaltam, ainda, que a partir das experiências 

internacionais, concluíram sobre a importância de se educar financeiramente a população, 

necessidade que se aponta, principalmente, diante do aumento da complexidade e da variedade 

dos produtos financeiros na atualidade, da ampliação da expectativa de vida da população e das 

mudanças na composição e na distribuição da renda. Assim, tomaram como referência as 

Estratégias de educação financeira concretizadas em alguns países, como Estados Unidos, 

Reino Unido, Austrália, Espanha e Nova Zelândia. 

Não se trata do objetivo deste estudo analisar as experiências de políticas de educação 

financeira internacionais, entretanto, como elas influenciaram a formulação da ENEF, 

sobretudo, o seu objetivo, apontaremos alguns dados, retirados do Plano Diretor da ENEF119. 

                                                           
119 As Estratégias de educação financeira apresentadas permanecem em plena expansão ainda em 2018, como foi 

verificado nos sites em que são divulgadas. Porém, iremos nos ater às características das mesmas nos primeiros 
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Nos Estados Unidos, os estudos referentes à implantação da política denominada “The 

National Strategy for Financial Literacy”, iniciou-se em 2002, com conclusão em 2006, 

coordenada pelo Departamento do Tesouro e outros vinte órgãos ligados ao governo e à 

iniciativa privada. O objetivo inicial exposto foi o de incrementar a educação financeira dos 

cidadãos, visando a capacitação para a gestão das finanças pessoais e o planejamento financeiro, 

a ampliação do entendimento sobre produtos e serviços financeiros e aumento o grau de 

capacitação para adoção de decisões estratégicas para educação, aposentadoria, propriedade 

imobiliária e metas de poupança. A implantação da Estratégia, pensada também por uma 

comissão, foi desempenhar a política por meio de algumas medidas, como conscientizar o 

público quanto aos recursos disponíveis, adotando infraestrutura que tornasse mais conhecidos 

e disponíveis os materiais e programas federais já existentes. Para propagação, utilizou-se o site 

criado para esse fim, <http//www.mymoney.gov>; de uma linha de discagem telefônica direta 

gratuita (0800) e de campanhas publicitárias, além do desenvolvimento de conteúdo adaptado 

às necessidades de cada público-alvo e promoção de  sua  disseminação  por  diversos  meios, 

considerando diferenças econômicas, culturais, religiosas, dentre outras.  

A partir de 2008, outras recomendações foram formuladas para direcionamento das 

ações: expandir e aprimorar a educação financeira nas instituições de ensino, desde o jardim de 

infância até o nível superior; colocar os empregadores como provedores de educação financeira 

para seus empregados; aumentar o acesso a serviços financeiros para milhões  de   pessoas  que  

estão  excluídas  ou  são  insuficientemente  servidas  pelo  sistema financeiro; identificar  e  

desenvolver  o  conjunto  de  habilidades  e  comportamentos  que  um programa  de  educação  

financeira  deve  levar  a  um  indivíduo;  e  promover,  entre  os  norte-americanos, mais 

conscientização acerca do grau de educação financeira pessoal e da população, dedicando mais 

recursos para orientar a todos sobre como melhorar seus próprios resultados financeiros. 
No Reino Unido, em 2003, foi implementada a National Strategy for Financial 

Capability, após pesquisa sobre o conhecimento em finanças da população, formação de 

comissão de estudos e deliberações sobre priorização de atuação. Ela nasceu sob coordenação 

da agência Financial Services Authority (FSA), organismo independente, regulador do mercado 

financeiro do Reino Unido, com participação de representantes do governo e de organizações 

não governamentais, de associações de consumidores, de empregadores e da imprensa. Nessa 

Estratégia é colocado como conceito fundamental o “financial capability”, o qual significa “[...] 

                                                           
anos de suas implantações, década de 2000, apresentadas no Plano Diretor citado, momento da formulação da 

ENEF. 

http://www.mymoney.gov/
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ao mesmo tempo, ser capaz de administrar o dinheiro, manter controle das finanças, planejar o 

futuro, ser bem informado sobre produtos financeiros e permanecer atualizado sobre assuntos 

financeiros (ENEF, 2011a, p.41). Expõe como motivador para a implantação da política, o grau 

de educação financeira da população do Reino Unido considerado baixo, se comparando a 

outros países desenvolvidos. A atuação da Estratégia nacional do Reino Unido, na época da 

implantação da ENEF no Brasil, priorizou escolas e empresas, com o enfoque principal em 

jovens e nas unidades familiares, bem como no planejamento para a aposentadoria e na relação 

populacional com financiamentos.  

Em 2004, iniciaram-se os estudos, por meio de uma força-tarefa para a implementação 

da Estratégia australiana de educação financeira. Para tanto, utilizaram um inventário das 

iniciativas existentes, mas, sobretudo, uma pesquisa que visou avaliar o comportamento do 

consumidor. Essa pesquisa teve a intenção de compreender os elementos que levam as pessoas 

a apresentarem problemas decorrentes de escolhas financeiras que consideram inadequadas, 

fornecendo elementos ao governo, empresas e comunidades para empreenderem melhores 

respostas com relação a finanças e consumo. Posteriormente, foi criado um órgão, pertencente 

ao Departamento do Tesouro australiano, responsável pela Estratégia de educação financeira 

da Austrália, cujas principais atividades são: fomentar o tema da educação financeira na 

população, desenvolver campanha nacional de informação sobre o tema; lançamento do site 

para informações e disponibilização de recursos educacionais relacionados às finanças pessoais, 

<http//www.understandingmoney.gov.au>; estímulo à programas de educação financeira em 

escolas (com inclusão no currículo escolar) e locais de trabalho, além de pesquisas contínuas. 

Esse órgão exerce a atividade em conjunto com outros órgãos governamentais (Reserve Bank 

of Australia, Australia Securities and Investments Commission, Departament of Social Service, 

Indigenous Business Australia e outros), bancos e associações ligadas ao mercado financeiro; 

organizações não governamentais e instituições de ensino. 
Na Espanha, a partir Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e o Banco da 

Espanha, foi formulado um plano de educação financeira, intitulado “Plan de Educación 

Financiera”, primeiramente, para o quadriênio 2008-2012. Esse plano foi implementado para 

a melhoria da cultura financeira da população, em prol de dotá-los de habilidades, ferramentas 

e conhecimentos para a contribuição na tomada de decisões financeiras, por meio de três linhas 

gerais: a) generalidade, o qual visa alcançar todos os segmentos da população e, 

progressivamente, todos os produtos e serviços financeiros; b) cooperação: o plano se insere na 

estrutura governamental, exigindo intensa cooperação dos supervisores financeiros e 

http://www.understandingmoney.gov.au/
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instituições públicas interessadas, estando aberta à participação de outros agentes; e c) 

continuidade: permanência após o plano inicial de quatro anos. As ações foram divididas entre 

o sistema educacional (ensinos secundário, de formação profissional e universidades) e a 

população adulta (empregados autônomos, famílias com filhos menores, aposentados e outros, 

onde abarcam imigrantes, jovens, etc.)120. 

Por fim, a última Estratégia exposta no Plano Diretor da ENEF, como base dos estudos 

para a sua implantação é a da Nova Zelândia, denominada New Zealand’s National Strategy 

for Financial Capability. Os estudos para a implementação dessa Estratégia iniciaram-se em 

2006, com conclusão em 2008, apresentando também como base uma pesquisa nacional. 

Coordenada pela Retirement Commission, tem como colaboração para o desenvolvimento 

indivíduos e organizações dos setores público e privado e o Advisory Committee, formado por 

quatro membros governamentais, do mercado de capitais, da educação, da previdência e do 

banco central do país. A Estratégia foi desenvolvida formulando um quadro geral em que as 

diversas iniciativas existentes poderiam ser integradas, sob coordenação da Retirement 

Commission. As ações propósitos foram: a) para alcançar efetivamente as pessoas, a Estratégia 

deve ser atualizada, relevante e imparcial, sendo promovida com flexibilidade, multiplicidade 

de canais e adaptação cultural; b) identificação de lacunas na provisão da educação financeira 

visando saná-las, apontando a execução de cursos para professores para despertar nesses a 

importância da educação financeira; e c) intercâmbio de experiências bem sucedidas, para 

aumentar a efetividade da educação financeira, propondo que a Nova Zelândia exerça um papel 

de liderança mundial no que concerne ao funcionamento da educação financeira. Por isso, 

apontam a importância de instrumentos e pesquisas regulares para medida de resultados, 

sobretudo, com relação ao conhecimento da educação financeira da população. No site 

<https://www.cffc.org.nz/> são divulgados os programas, relatórios anuais e a prestação de 

contas. 

A análise simplista dessas políticas internacionais nos revela pontos comuns. Elas são 

contemporâneas à crise do capital que se instaura na década de 2000, a qual abrangeu, rápida e 

intensamente, o mundo todo, atingindo os países considerados desenvolvidos e os mandatários 

do sistema capitalista, como os Estados Unidos. Assim, de maneiras distintas, vemos que as 

políticas de educação financeira fazem parte de estratégias de adequação, em prol do sistema, 

o que perpassa pela atuação do Estado. 

                                                           
120  Não foi encontrado um site específico do plano de educação financeira da Espanha. Mais detalhes são expostos 

no seguinte endereço eletrônico: <https://www.cnmv.es/portal/Publicaciones/PlanEducCNMV.aspx>. 
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Desse modo, em regime do capital dominado pelas finanças, todas as políticas de 

educação financeira citadas atravessam o Estado, existindo por meio de vínculos institucionais 

com este e, ao mesmo tempo, subordinando-o aos objetivos da revalorização financeira e 

rentista do capital, como ocorre em outros campos da economia. O Estado converte-se numa 

instância organizadora dos espaços econômicos necessários ao desenvolvimento da acumulação 

rentista, onde se localizam as políticas de educação financeira. Ao remetermos ao caso 

brasileiro, considerando o cenário que se apresenta mundialmente, iniciando-se pelos Estados 

Unidos, verificamos que tal inflexão, ou seja, o fato das políticas de Estado serem conduzidas 

ou pelos próprios setores do mercado financeiro ou por órgãos governamentais da área 

econômica, sempre com o auxílio de setores do mercado financeiro, não é um caso fortuito. 

“Ao contrário, suas causas decorrem de mudanças estruturais profundas, lideradas por novos 

grupos de pressão com sua forte ingerência sobre o setor público, incluindo a formulação e 

gestão da política monetária e fiscal” (BRUNO; CAFFE, 2017, p. 1026). 

 Educar financeiramente, como proposto pelo termo bastante usual “financial literacy”, 

seria impregnar as populações de assuntos financeiros, “alfabetizá-las”, já que pesquisas 

nacionais apontam ou um analfabetismo, um grau baixo ou insuficiente de conhecimentos e 

habilidades na tomada de decisões, sobre o leque de ferramentas e serviços do mercado 

financeiro existentes. Revela-se que a preocupação dos formulares das políticas tem ação 

inicial, em sua maioria, em escolas e universidades, adentrando currículos escolares. 

Poderíamos dizer que, em busca de uma “educação para a vida capitalista”, que dita 

comportamentos financeiros, nas faixas etárias que se têm sujeitos em desenvolvimento, 

capazes de assimilar com muita facilidade novos termos, utilizar ferramentas on-line com 

destreza e assimilar costumes. Tem-se também que, com as políticas de educação financeira 

como instância de articulação, busca-se a adesão entre empregados e empregadores nas ações 

de educação financeira para adultos. Adultos, que vivem adaptações à nova ordem, com o 

“mundo das finanças” e suas alternativas de produtos tornando-se meios de satisfação de 

necessidades, à medida que se torna possibilidade de sobrevivência, seja para a adaptação na 

vida em sociedade ou de recomposição salarial em períodos de dificuldades financeiras. 

Desse modo, com base na pesquisa nacional, no inventário de ações de educação 

financeira existentes, nas experiências internacionais e, sobretudo, nas recomendações da 

OCDE, em 2010, por meio do Decreto nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010 institui-se a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira no Brasil. De acordo com o Plano Diretor da 

ENEF: 
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Esta proposta, política pública de Estado, foi elaborada em um momento histórico em que o 

governo e a sociedade organizada adotam medidas para atenuar os efeitos de grave crise 

financeira internacional. Integra o conjunto de políticas sociais macroeconômicas que 

contribuem para o atual estágio de amadurecimento institucional do Brasil (ENEF, 2011a, p. 

03) 

 

De fato, dentre tantas medidas adotadas pelo Brasil de adesão ao sistema do capital, a 

Estratégia Nacional de Educação Financeira vem corroborar com esse estágio de envolvimento 

e adequação do país. Destacamos que, nesse caso, o Brasil coloca-se como pioneiro na América 

Latina, merecendo destaque do Banco de Desenvolvimento da América Latina121, em relatório 

conjunto com a OCDE/INFE sobre a educação financeira no continente, o qual enfatiza o 

trabalho com jovens na educação formal, OCDE (2013b).  

Os formuladores da ENEF, ou seja o COREMEC, ao situar a política no âmbito das 

medidas executadas pelas principais economias capitalistas defendem que o Brasil acompanhou 

o desenvolvimento dos mercados financeiros, ocorrido desde a década de 1970, com a 

ampliação da quantidade de produtos financeiros ofertados aos consumidores e aos 

investidores, aumentando também a responsabilidade das escolhas dos indivíduos, mediante 

instrumentos e operações e sem que sejam capacitados para compreendê-las e de lidar com elas. 

Isso se intensifica, sobretudo, em momento de crise mundial, insistindo-se nos esforços 

conjuntos entre Estado e sociedade, no caso dessa política, representada por membros do 

mercado financeiro, visando atenuar seus efeitos. 

O COREMEC defende, no Plano Diretor da Estratégia brasileira, que a educação 

financeira é matéria restrita do campo das finanças, dialogando com outras áreas, citando a da 

educação e da previdência, com ênfase para a privada e complementar, tangenciando as ordens 

econômica, financeira e social, segundo ENEF (2011a).  

O Sistema Financeiro Nacional, o qual fiscaliza, normatiza e executa as operações 

financeiras, perpassa a União e se organiza da seguinte forma122: 

 

 

                                                           
121 O CAF é um banco de desenvolvimento fundado em 1970 e formado por 19 países - 17 da América Latina e o 

Caribe, Espanha e Portugal- assim como por 14 bancos privados da região. Tem sede em Caracas, na Venezuela e 

possui escritórios Brasília, Buenos Aires, La Paz, Bogotá, Quito, Madri, Cidade do México, Cidade do Panamá, 

Assunção, Lima, Montevidéu e Porto Espanha. Tem como propósito “Promover um modelo de desenvolvimento 

sustentável através de operações de crédito, recursos não reembolsáveis e apoio em estruturação técnica e 

financeira de projetos dos setores público e privado da América Latina”. Disponível em 

<https://www.caf.com/pt/sobre-caf/quem-somos/>. Acesso em 04 Out. 2018.  
122  A Tabela tem como base dados do Plano Diretor da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF, 2011a, 

p. 16). 

https://www.caf.com/es/sobre-caf/donde-estamos
https://www.caf.com/es/sobre-caf/donde-estamos
https://www.caf.com/pt/sobre-caf-2/onde-estamos/
https://www.caf.com/pt/sobre-caf-2/onde-estamos/
https://www.caf.com/pt/sobre-caf/quem-somos/
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ÓRGÃOS 

NORMATIVOS 

ENTIDADES 

SUPERVISORAS 

OPERADORES 

Conselho 

Monetário 

Nacional (CMN) 

Banco Central do 

Brasil (BCB) 

Instituições 

financeiras 

captadoras de 

depósitos à 

vista 

Demais 

instituições 

financeiras; 

Bancos de 

câmbio 

Outros intermediários financeiros e 

administradores de recursos de terceiros e 

prestadores de serviço 

Comissão de 

Valores 

Mobiliários 

(CVM) 

Bolsas (de 

valores, 

mercadorias e 

futuros 

Entidades 

administradoras 

de mercados 

de balcão 

Conselho 

Nacional de 

Seguros Privados 

(CNSP) 

Superintendência 

de Seguros 

Privados (SUSEP) 

Resseguradores Sociedades 

seguradoras 

Sociedades de 

capitalização  

Entidades 

abertas de 

previdência 

complementar 

Corretores 

habilitados 

Conselho de 

Gestão da 

Previdência 

Complementar 

Superintendência 

Nacional de 

Previdência 

Complementar 

(PREVIC) 

Entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão) 

 

Observa-se que o COREMEC, como vimos, o qual foi responsável pelo estudo e 

implantação da ENEF, é formado por autarquias federais, responsáveis pela supervisão do 

sistema financeiro do país: BCB, CVM, SUSEP e PREVIC. As principais características desses 

órgãos são123: 
ENTIDADE VINCULAÇÃO COMPETÊNCIA 

Banco Central 

do Brasil (BCB) 

Autarquia Federal 

vinculada ao 

Ministério da Fazenda. 

O Banco Central tem por finalidade a formulação, a execução, o 

acompanhamento e o controle das políticas monetária, cambial, de 

crédito e de relações financeiras com o exterior; a organização, 

disciplina e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do 

Sistema de Consórcio; a gestão do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB) e dos serviços do meio circulante, dentre outros. 

Comissão de 

Valores 

Autarquia Federal 

vinculada ao 

Ministério da Fazenda. 

Tem como atribuição a emissão e distribuição de valores mobiliários 

no mercado; a negociação e intermediação no mercado de valores 

mobiliários; a negociação e intermediação no mercado de 

                                                           
123 BCB: Disponível em < https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home>; 

 CVM: < http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html>; 

SUSEP: < http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/apresentacao>; 

PREVIC: < http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/copy_of_a-previc-1>; 

Acesso em 27 Set. 2018. 

https://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/home
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html
http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/apresentacao
http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/copy_of_a-previc-1
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Mobiliários 

(CVM) 

derivativos; a organização, o funcionamento e as operações das 

Bolsas de Valores; a organização, o funcionamento e as operações 

das Bolsas de Mercadorias e Futuros; a administração de carteiras e 

a custódia de valores mobiliários; a auditoria das companhias abertas; 

os serviços de consultor e analista de valores mobiliários, dentre 

outros. 

Superintendência 

de Seguros 

Privados 

(SUSEP) 

Autarquia Federal 

vinculada ao 

Ministério da Fazenda. 

Compete fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e 

operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades 

de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de 

executora da política traçada pelo CNSP; atuar no sentido de proteger 

a captação de poupança popular que se efetua através das operações 

de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro; 

zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados; promover o aperfeiçoamento das instituições e dos 

instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior 

eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema 

Nacional de Capitalização; promover a estabilidade dos mercados 

sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das 

entidades que neles operem; zelar pela liquidez e solvência das 

sociedades que integram o mercado; disciplinar e acompanhar os 

investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens 

garantidores de provisões técnicas; cumprir e fazer cumprir as 

deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem 

delegadas; prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP, 

dentre outros. 

Superintendência 

Nacional de 

Previdência 

Complementar 

(PREVIC) 

Autarquia de natureza 

especial, dotada de 

autonomia 

administrativa e 

financeira e patrimônio 

próprio, vinculada ao 

Ministério da Fazenda.  

Proceder à fiscalização das atividades das entidades fechadas de 

previdência complementar e das suas operações; apurar e julgar as 

infrações e aplicar as penalidades cabíveis; expedir instruções e 

estabelecer procedimentos para a aplicação das normas relativas à 

sua área de competência; autorizar: a constituição e o funcionamento 

das entidades fechadas de previdência complementar e a aplicação 

dos respectivos estatutos e dos regulamentos de planos de benefícios; 

as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma 

de reorganização societária, relativas às entidades fechadas de 

previdência complementar; a celebração de convênios e termos de 

adesão por patrocinadores e instituidores e as retiradas de 

patrocinadores e instituidores; e as transferências de patrocínio, 

grupos de participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas 

entre entidades fechadas de previdência complementar; harmonizar 
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as atividades das entidades fechadas de previdência complementar 

com as normas e as políticas estabelecidas para o segmento; decretar 

intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de 

previdência complementar e nomear interventor ou liquidante, nos 

termos da lei; nomear administrador especial de plano de benefícios 

específico, podendo atribuir-lhe poderes de intervenção e liquidação 

extrajudicial, na forma da lei; promover a mediação e a conciliação 

entre entidades fechadas de previdência complementar e entre as 

entidades e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou 

instituidores; dentre outros. 

 

 O GT formado por esses órgãos do COREMEC foi extinto após a elaboração e 

promulgação da Estratégia, a qual passou a ser gerida pelo Comitê Nacional de Educação 

Financeira (CONEF), como disposto no Decreto nº 7.397/2010, Brasil (2010). O propósito do 

CONEF é definir planos, programas, ações e coordenar estrategicamente a ENEF. Porém, no 

primeiro momento, a missão foi de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Comitê 

anterior, como estabelecer a governança, aqui entendida, conforme ENEF (2011c), como o 

estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas, para coordenação e execução 

da ENEF; o estabelecimento do programa “Educação Financeiras nas Escolas” e da Educação 

Financeira Básica para Adultos; além da atualização do Plano Diretor da ENEF. 

Esse Comitê, presidido em caráter de rodízio, a cada doze meses, pelo BCB, CVM, 

PREVIC, SUSEP e, acrescentado, o Ministério da Fazenda, tem a seguinte composição: um 

Diretor do Banco Central do Brasil; o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários; o Diretor-

Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar; o Superintendente 

da Superintendência de Seguros Privados; o Secretário-Executivo do Ministério da Fazenda; o 

Secretário-Executivo do Ministério da Educação; o Secretário-Executivo do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social;  o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. 

Posteriormente, foram acrescentados o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça e 

Cidadania (onde se encontra a Secretaria Nacional do Consumidor) e até seis representantes da 

sociedade civil. Conforme Deliberação do Comitê ENEF (2011b), esses membros são 

representados por: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA); Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (BM&F Bovespa); Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização (CNSeg); e Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os quais incorporaram 

ao CONEF desde 2011 e, mais recentemente, o Serviço Brasileiro em Apoio às Micro e 
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Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED). Vejamos algumas das características desses chamados membros da sociedade 

civil, partícipes do CONEF: 

MEMBROS DA SOCIEDADE 

CIVIL PARTICIPANTES DO 

CONEF 

FUNÇÃO 

ANBIMA124 Criada em 2009, representa instituições como bancos, gestoras, 

corretoras, distribuidoras e administradoras, com a finalidade de, dentre 

outros, representar e assistir técnica e juridicamente seus associados em 

assuntos de interesse dos mercados financeiro e de capitais. Informa, 

representa, autorregula e educa os órgãos associados.  

BM&F Bovespa125 (B3 – 

Brasil, Bolsa e Balcão) 

A partir de 2017, passa a ser denominada de Companhia B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa e Balcão, com a fusão da BM&F Bovespa e CETIP (empresa 

prestadora de serviços de mercado de balcão organizado). A nova 

Companhia gerada trabalha com a promoção de infraestrutura para o 

mercado financeiro, permitindo a ampliação dos serviços e produtos 

oferecidos aos seus clientes e a criação de eficiência para a própria 

Companhia e para o mercado, dentre outras atividades.  

CNSeg126 É uma associação com atuação em todo o território nacional, que 

congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos 

segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, 

Saúde Suplementar e Capitalização. Tem como missão congregar as 

lideranças das associadas, elaborar o planejamento estratégico do setor, 

colaborar para o aperfeiçoamento da regulação governamental, coordenar 

ações institucionais de debates, divulgação e educação securitária e 

representar as associadas perante as autoridades públicas e entidades 

nacionais e internacionais do mercado de seguros. 

FEBRABAN127 Criada em 1967, hoje tem 119 associações financeiras associadas. Dentre 

outros objetivos, trabalha na representação de seus associados em todas 

as esferas do governo – Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e 

entidades representativas da sociedade, para o aperfeiçoamento do 

sistema normativo, a melhoria continuada dos serviços e a redução dos 

níveis de risco bancário. Também busca concentrar esforços que 

                                                           
124 Informações obtidas no site <http://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/governanca/diretoria.htm>. 

Acesso em 05 Out. 2018. 
125 Disponível em: <http://ri.bmfbovespa.com.br/static/ptb/perfil-historico.asp?idioma=ptb>. Acesso em 05 Out. 

2018. 
126 Disponível em: <http://cnseg.org.br/cnseg/confederacao/o-que-e-a-cnseg/>. Acesso em 05 Out. 2018. 
127 Disponível em: <https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional>. Acesso em 05 Out.2018. 

http://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/governanca/diretoria.htm
http://ri.bmfbovespa.com.br/static/ptb/perfil-historico.asp?idioma=ptb
http://cnseg.org.br/cnseg/confederacao/o-que-e-a-cnseg/
https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional
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favoreçam o crescente acesso da população aos produtos e serviços 

financeiros. 

SEBRAE128 Entidade privada, criada em 1972, atua pela competitividade e o 

desenvolvimento dos empreendimentos de micro e pequeno porte (com 

faturamento anual de até R$ 4,8 milhões). Defende a formalização da 

economia, por meio de parcerias entre os setores público e privado, 

programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao 

associativismo, feiras e rodadas de negócio, dentre outros. Com relação 

ao mercado financeiro, ela não é parte desse mercado, porém, “articula 

junto aos bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito a 

criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. 

Também orienta os empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de 

fato, um instrumento de melhoria do negócio”.  
CONSED129 Fundado em 1986, é uma associação de direito privado, sem fins 

lucrativos, que congrega as Secretarias de Educação dos Estados e do 

Distrito Federal. O CONSED tem por finalidade promover a integração 

das Secretarias Estaduais de Educação, visando o desenvolvimento de 

uma educação pública de qualidade. Dentre as atividades do Conselho 

estão: participar na formulação, implementação e avaliação das políticas 

nacionais de educação; coordenar e articular ações de interesse comum 

das Secretarias; promover intercâmbio de informações e de experiências 

nacionais e internacionais; realizar seminários, conferências, cursos e 

outros eventos; desenvolver programas e projetos; e articular com 

instâncias do governo e da sociedade civil.  

 

 A partir de 2011, o CONEF dividiu a gerência e execução da ENEF, a qual passou a 

perfazer a seguinte estrutura de governança: 

i) Estratégico:  

Atribuição do CONEF, responsável pela direção, supervisão e fomento da política. 

ii) Consultivo:  

Grupo de Apoio Pedagógico (GAP): Instituído no Decreto nº 7.397/2010, tem como 

atribuição assessorar o CONEF quanto aos aspectos pedagógicos relativos aos programas da 

educação financeira e previdenciária. Órgãos participantes:  

• Banco Central do Brasil; 

• Comissão de Valores Mobiliários; 

                                                           
128 Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos>. 

Acesso em 05 Out 2018. 

129 Disponível em: <http://www.consed.org.br/consed/consed/historia-do-consed>. Acesso em 05 Out. 2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/canais_adicionais/conheca_quemsomos
http://www.consed.org.br/consed/consed/historia-do-consed
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• Superintendência Nacional de Previdência Complementar; 

• Superintendência de Seguros Privados; 

• Ministério da Educação; 

• Ministério da Fazenda; 

• Ministério da Justiça e Cidadania; 

• Cinco instituições federais de ensino, sendo uma por região do país 

(Universidade Federal de Rondônia; Universidade de Brasília; Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Colégio Pedro II 

e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará); 

• Conselho Nacional de Educação (CNE)130; 

• Conselho dos Secretários de Educação e  

• União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME)131. 

iii) Coordenação:  

  Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Próprio (OSCIP). Esse órgão foi criado para atender à ENEF e, hoje, não é 

responsável apenas pela coordenação, mas, sobretudo, pela execução dos projetos da Estratégia. 

A AEF-Brasil é formada por quatro instituições mantenedoras, representantes do mercado 

financeiro, quais sejam: ANBIMA; B3; CNSeg e FEBRABAN.  

Segundo AEF-Brasil (2012a), a sua missão é formar uma nação financeiramente 

educada, para tanto, estabelece as ações captando recursos financeiros, adequando recursos 

técnicos, desenvolvendo tecnologias e mobilizando parcerias para a execução dos programas 

da ENEF. Assim, cria tecnologias sociais e educacionais, ou seja, “produtos/metodologias 

replicáveis em diferentes contextos, representando efetivas soluções para problemas sociais132”; 

sendo que o objetivo é criar “um comportamento financeiro saudável e consciente que resulte 

                                                           
130 Conselho Nacional de Educação-CNE, órgão colegiado integrante do Ministério da Educação, foi instituído 

pela Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e 

exercer atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação, de acordo com 

dados do site <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14306:cne-

historico&catid=323:orgaos-vinculados>. Acesso em 05 Set 2018. 

131 Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1986, com sede em Brasília. Visa articular, 

mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação em defesa da educação pública com qualidade social. 

Dados retirados do site <https://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime>. Acesso em 05 Set 2018. 
132 Disponível em <http://www.aefbrasil.org.br/index.php/tecnologias-sociais-e-educacionais/>. Acesso em 05 

Set. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14306:cne-historico&catid=323:orgaos-vinculados
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14306:cne-historico&catid=323:orgaos-vinculados
https://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime
http://www.aefbrasil.org.br/index.php/tecnologias-sociais-e-educacionais/
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na sua qualidade de vida e na conquista de seu projeto de vida133”, referindo-se ao público no 

qual se direcionam as ações da ENEF. 

No Plano de Ação, estabelecido entre a AEF-Brasil e o CONEF, previu-se: a criação do 

Ecossistema de Educação Financeira nas escolas por meio da execução de projetos e 

componentes; a disseminação do Programa Educação Financeira para Adultos: mulheres 

beneficiárias do PBF e aposentados do INSS com renda de até dois salários mínimos; a 

realização do segundo mapeamento das iniciativas de educação financeira no país e da segunda 

edição do Selo ENEF. Aqui se percebe a evolução das ações e estratégias ligadas à implantação 

e continuidade da Estratégia de educação financeira brasileira, as quais discutiremos adiante, 

conforme AEF-Brasil (2017b). 

Mas, não somente os programas e ações crescem, elevam-se também o número de 

parceiros na execução da ENEF. São citadas três categorias de colaboração da iniciativa 

privada, divididas em: patrocinadores globais; parceiros estratégicos e parceria técnica: 

STATUS DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PARCEIRO MERCADO DE ATUAÇÃO 

 

 

 

PARCEIROS GLOBAIS 

ITAÚ Itau-Unibanco – banco privado do 

Brasil. 

ITAÚ SOCIAL Instituto social do Banco Itaú-

Unibanco, promove ações sociais 

na área da educação pública no 

Brasil134. 

INSTITUTO UNIBANCO Instituto da instituição bancária 

Itaú-Unibanco, a qual prevê ações 

sociais em escolas públicas no 

Brasil, principalmente no Ensino 

Médio135. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

EMPRESAS DE CARTÕES DE 

CRÉDITO - ABECS 

Apoia e atua no mercado de cartões 

de crédito. Composta pelos 

principais emissores, bandeiras, 

credenciadoras e processadoras de 

cartões de crédito, débito e lojas de 

benefícios136.  

BRADESCO Banco privado do Brasil137. 

                                                           
133Disponível em <http://www.aefbrasil.org.br/index.php/quem-somos/fazemos-tecnologias-sociais-e-

educacionais/>. Acesso em 05Set. 2018. 
134 Disponível em: <https://www.itausocial.org.br/historia/#/ano-2017>. Acesso em 07 Set. 2018. 
135 Disponível em: <http://www.institutounibanco.org.br/sobre/>. Acesso em 07Set. 2018. 
136 Disponível em: <https://www.abecs.org.br/quemsomos>. Acesso em: 07 Set. 2018. 
137Disponível em: <https://banco.bradesco/html/classic/educacao-financeira/mais-informacoes/guias-e-

manuais.shtm>. Acesso em 07 Set. 2018. 

http://www.aefbrasil.org.br/index.php/quem-somos/fazemos-tecnologias-sociais-e-educacionais/
http://www.aefbrasil.org.br/index.php/quem-somos/fazemos-tecnologias-sociais-e-educacionais/
https://www.itausocial.org.br/historia/#/ano-2017
http://www.institutounibanco.org.br/sobre/
https://www.abecs.org.br/quemsomos
https://banco.bradesco/html/classic/educacao-financeira/mais-informacoes/guias-e-manuais.shtm
https://banco.bradesco/html/classic/educacao-financeira/mais-informacoes/guias-e-manuais.shtm
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PARCEIROS ESTRATÉGICOS 

SERASA CONSUMIDOR Projeto pertencente ao SERASA, 

denominado “Limpa Nome”, 

dedicado a sanar dívidas da 

população, por meio do pagamento 

de contas em atraso138. 

O SERASA é uma empresa privada 

de informações de crédito e do 

ramo de soluções em crédito, 

marketing, certificação e consulta 

de dados para companhia de todos 

os seguimentos de negócios139. 

SERASA EXPERIAN Em 2007, o Grupo britânico 

Experian tornou-se o maior 

acionista do SERASA. Por isso, 

o nome SERASA EXPERIAN140. 

 

PARCERIA TÉCNICA 

IBM (International Busines 

Machine) 

Empresa norte-americana voltada 

para a área de informática141. 

VISA Companhia global de 

pagamentos142- cartão de créditos. 

KPMG Empresa mundial, presta serviço de 

auditoria, tributária e 

consultoria143. 

 

Os parceiros da ENEF também são apresentados por programas e ações, vejamos: 

PROGRAMA/AÇÃO ÓRGÃO 

PARCEIRO 

MERCADO DE ATUAÇÃO  

 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS DE 

VISA Citado acima. 

 

BRADESCO Citado acima. 

ICATUR 

SEGUROS 

Seguradora de Vida, Previdência e Capitalização144. 

 

                                                           
138 Disponível em: <https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/>. Acesso em: 07 Set.2018. 
139 Disponível em: <https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/seu-nome-limpo/como-serasa-funciona/>. 

Acesso em: 07 Set. 2018. 
140 Disponível em:<https://www.serasaexperian.com.br/sobre>. Acesso em: 07 Set 2018. 
141 Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/>. Acesso em 07 Set. 2018. 
142 Disponível em: <https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/inclusao-e-educacao-financeira.html>. 

Acesso em: 07 Set2018. 
143 Disponível em: <https://home.kpmg.com/br/pt/home.html>. Acesso em: 07 Set. 2018. 
144 Disponível em: <https://portal.icatuseguros.com.br/quem-somos/>. Acesso em 07 Set. 2018. 

https://www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/
https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/seu-nome-limpo/como-serasa-funciona/
https://www.serasaexperian.com.br/sobre
https://www.ibm.com/br-pt/
https://www.visa.com.br/mais-visa/sobre-a-visa/inclusao-e-educacao-financeira.html
https://home.kpmg.com/br/pt/home.html
https://portal.icatuseguros.com.br/quem-somos/
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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INSTITUTO 

SAMUEL KLEIN 

Fundação - Instituto Familiar145 

 

 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS DE 

ENSINO MÉDIO 

ANBIMA Associação que representa instituições como bancos, gestoras, 

corretoras, distribuidoras e administradoras do mercado 

financeiro. 

FEBRABAN Federação representantes do setor bancário. 

INSTITUTO 

UNIBANCO 

Citado acima. 

CITI 

FOUNDATION 

Fundação social internacional do banco global Citi146. 

ITAÚ - 

ITAÚ SOCIAL - 

INSTITUTO 

CSHG (Credit 

Suisse Hedging 

Griffo) 

Instituto social do Credit Suisse Brasil, ligado ao Credit Suisse 

(Banco de investimento internacional)147. Apoia projetos da 

área educacional, principalmente, tais como ensino 

profissionalizante, ensino complementar e bolsas de estudos. 

MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO 

Órgão governamental. 

 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

PARA ADULTOS 

CITI Banco. 

INTER-

AMERICAN 

DEVELOPMENT 

BANK - BID 

Banco de desenvolvimento para a América Latina e o Caribe. 

Organismo multilateral internacional148. 

MAPEAMENTO 

NACIONAL DAS 

INICIATIVAS DE 

EDUCAÇAÕ 

FINANCEIRA 

SERASA 

CONSUMIDOR 

Citado acima. 

 

SERASA 

EXPERIAN 

Citado acima. 

 

PROJETO 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

ITINERANTE 

SERASA 

CONSUMIDOR 

Citado acima. 

 

SERASA 

EXPERIAN 

Citado acima. 

 

 

SELO EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

SERASA 

CONSUMIDOR 

Citado acima. 

 

SERASA 

EXPERIAN 

Citado acima. 

 

                                                           
145 Disponível em: <http://institutosamuelklein.org.br/>. Acesso em 07 Set. 2018. 
146 Disponível em: <https://www.citigroup.com/citi/about/>. Acesso em 07 Set. 2018. 
147 Disponível em: <https://www.cshg.com.br/site/publico/sobre/ihg.seam>. Acesso em 07 Set. 2018. 

 Set.  
148 Disponível em: <https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/how-are-we-organized>. Acesso em: 07 Set. 2018. 

http://institutosamuelklein.org.br/
https://www.citigroup.com/citi/about/
https://www.cshg.com.br/site/publico/sobre/ihg.seam
https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/how-are-we-organized
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SEMANA ENEF MEMBROS DO 

CONEF 

- 

 

SEBRAE Citado acima. 

 

 

Inicialmente, antes de discutimos a estratégia de parceria público-privada expressa na 

ENEF, vimos que ao analisarmos as parcerias, na qual abrange instituições e empresas 

nacionais e internacionais, percebe-se que o programa com o maior número de “colaboradores” 

é o Programa de Educação Financeira nas Escolas de Ensino Médio. Parece-nos, que ao incidir 

ênfase no público adolescente, busca-se o “novo sujeito”, o qual ingressará no mercado de 

trabalho em breve, já adaptado ao sistema financeiro. Esses jovens, além de assimilar 

rapidamente as tecnologias aplicadas ao conhecimento da educação financeira, dada a ampla 

vivência com manuseio de ferramentas virtuais no cotidiano, o que a ENEF utiliza bastante, 

como veremos na evolução de suas ações, esses sujeitos incorporarão a linguagem do mercado 

financeirizado, podendo ser o buscado sujeito “adaptado” às necessidades capitalistas.  

A parceria com a iniciativa privada é intensa e crescente. Está previsto nos próprios 

documentos basilares de sustentação da Estratégia, que ela nasceu germinada pelas concepções 

de parceria público-privada, educação e inclusão financeira – para o mercado, como 

visualizamos no Plano Diretor e no Plano de Ação, por exemplo. Expõe-se que a política de 

educação financeira no Brasil é “desafio de todos” (ENEF, 2018b, p. 01), sendo “ferramenta de 

inclusão social, de melhoria da vida do cidadão e de promoção da estabilidade, da concorrência 

e eficiência do sistema financeiro do país” (ENEF, 2018b, p. 01), o que corrobora a atuação de 

todas os órgãos citados, sobretudo, os relacionadas ao mercado financeiro. Neste contexto de 

união entre público e privado, temos a interligação dos âmbitos doméstico, empresarial e 

mercado financeiro a todo o momento nos documentos analisados, sejam da OCDE, como da 

ENEF. 

Quando o cidadão entende os fatores que influenciam suas escolhas financeiras, consegue 

equilibrar seus desejos imediatos com suas necessidades de longo prazo. Um dos efeitos disso 

é o aumento do hábito de poupar, outro importante pilar da educação financeira. E todos saem 

ganhando, já que cidadão financeiramente educado contribui para o bem-estar coletivo, seja 

porque essa qualificação resulta em um sistema financeiro mais sólido e eficiente, seja porque 

cada pessoa tem melhores condições para lidar com emergências e momentos difíceis da vida 

(ENEF, 2018b, 01). 

 

Apesar de exporem ao implantar a ENEF sobre o caráter público da iniciativa, com 

gestão centralizada e execução descentralizada, colocando que o objetivo inicial imediato não 

seria o crescimento dos mercados, apesar da participação dos mesmos, a sustentação contrária 

se revela, em seguida, quando se reconhece que a educação financeira para a população poderia 
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resultar em mudanças na composição atual dos produtos e serviços financeiros oferecidos, com 

a adoção de novos instrumentos e extinção de outros. Ao estabelecer a “grande aliança” (ENEF, 

2011a, p.21) para a construção da educação financeira no Brasil com a parceria, desde os 

primeiros passos, com os órgãos do mercado financeiro, sejam eles reguladores, representativos 

ou operadores, podemos situar a ENEF no âmbito da tendência mundial de implantação de 

Estratégias nacionais promovedoras do mercado financeiro. 
Tem-se o Estado tomado pelas finanças e os sujeitos receptores dos programas, todos 

envolvidos nesse espaço de promoção do mercado financeiro, o qual amplia o seu circuito de 

vendas e, ao mesmo tempo, se há uma população “educada financeiramente”, impede colapsos 

no sistema da dívida, controlando-a, mantendo-a em um nível que não comprometa o sistema. 

Conforme Bruno e Caffe (2017), os agentes financeiros têm a estrutura acrescida pela dívida 

das famílias, sobretudo, entre as classes média e de estratos de renda mais baixos e das empresas 

não financeiras, com a expansão de suas operações de crédito. Esse período, no Brasil, é 

contemporâneo das novas relações Estado-economia, compreendido entre 2004-2014, 

capitaneadas pelos governos petistas, já estudados em capítulo anterior, no qual criaram-se “as 

condições para que o processo de financeirização brasileiro, antes focado no endividamento 

público interno, estendesse seu espaço de valorização rentista-patrimonial, sobre o 

endividamento privado. (BRUNO; CAFFE, 2017, p. 1037). Promove-se, assim, concomitante, 

o endividamento das famílias.  

Desta forma, remetendo aos propósitos da ENEF, conhecer produtos e serviços 

financeiros, tomando “decisões acertadas” é essencial para a vida na sociedade das finanças. 

No mercado privado há a solução para o endividamento; solução que, ao mesmo tempo, 

endivida mais; mas que, ainda, é alternativa para a sobrevivência em tempos de exacerbação 

das refrações da questão social. Porém, esse endividamento deve ter limites para que não se 

encerre o ciclo de servidão do consumidor-sobrevivente. Para tanto, é preciso aderir, acreditar 

e, talvez por isso, comecem a “educar” na escola.  

 

3.2 “O começo de algo ainda por terminar”149: os principais programas da ENEF 

 

 A ação crescente do Brasil em relação à política de educação financeira ajuda-nos a 

compreender uma intenção para além da implantação da ENEF, mas para a conquista de uma 

                                                           
149 Tomamos emprestado parte do subtítulo utilizado por David Graeber, no livro Dívida: os primeiros 5000 anos, 

cuja referência se encontra na bibliografia utilizada nesta dissertação. 
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cadeira entre os membros efetivos da OCDE, atuando de maneira efetiva, sendo considerado 

pelo próprio organismo internacional como o seu parceiro-chave mais engajado. Sendo assim, 

o Brasil é relatado como um “ator global regional (OCDE, 2017a, p. 56)”, importante provedor 

da cooperação Sul-Sul150, fazendo referência à América Latina e à África. A Organização ainda 

aborda que “o papel do Brasil na família da OCDE está aumentando constantemente; 

participando de seus projetos e programas e aderindo a mais instrumentos do que qualquer outro 

país parceiro (OCDE, 2017a, p.02, tradução nossa). Atualmente, o país encontra-se com 

candidatura em avaliação para se tornar seu membro efetivo. 

Hoje, o Brasil está mais engajado em sua cooperação com a OCDE do que qualquer outro 

parceiro-chave ou país a ter apresentado sua candidatura à adesão. O Brasil é um ‘associado’ 

(ou ‘membro’), ou seja, participa em pé de igualdade com os membros da OCDE, em sete 

órgãos da OCDE e dois projetos, incluindo os BEPS151 e a Vice-Presidência no Conselho de 

Administração do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA)152. Além disso, 

também é “participante” em outros 17 Órgãos da OCDE (ver Anexos). Além disso, o Brasil 

aderiu a 37 instrumentos jurídicos da OCDE, que são as normas, melhores práticas e 

diretrizes políticas elaboradas pelos comitês da Organização. Refletindo o crescente 

envolvimento com a Organização, o Brasil solicitou recentemente a adesão a 76 instrumentos 

adicionais, inclusive aos Códigos de Liberalização de Movimentos de Capital e Operações 

Correntes Invisíveis (OCDE, 2017a, p. 02). 

 

Essa cooperação com o organismo multilateral iniciou-se em 1994, mas um programa 

de engajamento aprimorado foi implantado pela OCDE em 2007, com ações junto a outros 

parceiros-chave, como China, Índia, África do Sul e Indonésia, visando a uma futura 

incorporação dos mesmos como seu membro efetivo. Para tanto, ficou estabelecida em 

resolução, de acordo com OCDE (2007), a disposição e prontidão em adotar práticas, políticas 

e padrões estabelecidos. Além dos exemplos de participação brasileira citadas acima, as quais 

denotam o empenho brasileiro nessa parceria, o Brasil também é considerado participante ativo 

do G20/OCDE, sobretudo através do Grupo Base de Erosão e Deslocamento de Lucros e 

membro do grupo diretor do Programa Regional da OCDE para a América Latina e o Caribe 

(LACRP), cujas prioridades são produtividade, governança e inclusão social, segundo (OCDE, 

2017a, p. 12).  

No escopo de medidas adotadas, no Relatório “Trabalhando com o Brasil”, (OCDE 

2017a), a educação financeira é considerada um complemento importante da conduta do 

                                                           
150 Apenas para citar algumas comissões da OCDE, cuja participação brasileira é referenciada: Comitê de 

Assistência ao Desenvolvimento (DAC); Agência Brasileira de Cooperação (ABC); Comitê Consultivo Sindical 

(TUAC); Comitê de Aconselhamento Empresarial e Industrial (BIAC); Rede de Mercados Emergentes (EMNet); 

um parceiro de conhecimento do Fórum da OCDE; Rede Parlamentar Global da OCDE. 
151 Sigla do inglês “Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) ou Base de Erosão e Deslocamento de Juro. 
152 PISA, de acordo com INEP (2018), é uma pesquisa internacional trienal, coordenada pela OCDE e com gerência 

nacional do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), visando avaliar os 

sistemas de ensino em todo o mundo, testando as habilidades e conhecimentos de estudantes de 15 anos de idade. 

Em 2018, ocorrerá a sexta avaliação do PISA. 
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mercado e da regulamentação prudencial, estando em análise no capítulo intitulado “O Bom 

Funcionamento dos Mercados”, tópico “Fortalecendo a educação financeira”. Nesse, o teor da 

educação financeira é discutido junto a outros temas, tratados como fortalecedores da educação 

financeira, como: comércio, investimento internacional, concorrência e proteção ao 

consumidor. Assim, o texto expõe sobre a participação brasileira no PISA; no Inquérito 

Internacional da OCDE/INFE sobre “Competências para a Alfabetização Financeira para 

Adultos”; sobre a criação do Centro OCDE/CVM de Educação Financeira e Alfabetização da 

América Latina e Caribe; e sobre a ENEF. 

Há referência à atuação do Brasil no exame internacional trienal do PISA, o qual avalia 

três áreas de conhecimento, Leitura, Matemática e Ciências, em adolescentes de 15 anos de 

idade. O último ocorreu em 2015, tendo o Brasil optado por avaliar, além das referidas áreas, a 

opção “Alfabetização - Fortalecendo a Educação Financeira”, objetivando medir o que os 

alunos podem fazer, em termos práticos, com o conhecimento adquirido, sendo a educação 

financeira um dos itens mensurados.  

Com relação participação do país no “Inquérito Internacional da OCDE/INFE de 

“Competências de Alfabetização Financeira para Adultos”, em 2015, o Brasil foi mal avaliado, 

ficando em 27º lugar entre 30 países153. A pesquisa da OCDE/INFE, gerenciada internamente 

pelo Banco Central do Brasil, SERASA e IBOPE, foi aplicada em 2.002 pessoas, distribuídas 

no território nacional, conforme Banco Central do Brasil (2017a)154. Essa teve como objetivo 

aferir o nível de educação e inclusão financeira da população brasileira para que o organismo 

internacional compreendesse a realidade do país, buscando auxiliar no desenho de políticas 

públicas efetivas no âmbito do que exprimem como cidadania financeira155, ou direitos e 

deveres do cidadão quanto aos assuntos afetos à vida financeira, como expõe Banco Central do 

Brasil (2017b).  

                                                           
153 Conforme BCB (2018), os países participantes da pesquisa, dentre eles, dezessete são países membros da 

OCDE, foram: Albânia; Áustria; Bielorrússia; Bélgica; Brasil; Ilhas Virgens Britânicas; Canadá; Croácia; 

República Tcheca; Estônia; Finlândia; França; Geórgia; Hong Kong (China); Hungria; Jordânia; Coreia do Sul; 

Letônia; Lituânia; Malásia; Holanda; Nova Zelândia; Noruega; Polônia; Portugal; Rússia; África do Sul; Tailândia; 

Turquia e Reino Unido. A pesquisa, com 35 perguntas, foi aplicada em 51.650 entrevistados adultos com idades 

entre dezoito e 79 anos. 
154 Segundo BCB (2018), a aplicação da pesquisa visou a representatividade da população, utilizando o modelo de 

estratificação em três estágios por conglomerado, sendo cada unidade da federação considerada um estrato. 1º 

estágio: seleção dos municípios; 2º: o setor censitário. E, 3º: para cada conglomerado de famílias foi utilizado o 

critério de cotas de acordo com gênero, idade, educação e atividade principal. A distribuição das características 

demográficas da amostra aproxima-se, conforme o Banco Central, das estatísticas da população brasileira, de 

acordo com o Censo 2010, do IBGE. 
155 BCB (2017b) coloca que para alcançar tal cidadania financeira, deve-se haver a convergência de ações voltadas 

para promoção da inclusão financeira, da proteção ao consumidor de serviços financeiros e da educação financeira 

da população, que facilitem o exercício desses direitos pelos cidadãos. 
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Foram aferidos temas como: uso de produtos e serviços financeiros (inclusão 

financeira); dimensão do conhecimento, atitude e comportamento de educação financeira. 

Destacamos alguns pontos da conclusão dessa pesquisa, pois, ao nosso ver, implicam 

nas demandas por projetos aplicados pela ENEF no Brasil. 

i) Inclusão Financeira: 

A pesquisa evidenciou que a principal opção dentre os produtos e serviços financeiros 

no Brasil é o cartão de crédito. Sugerem a existência de alto grau de comprometimento da renda 

com crédito para o consumo imediato. 

ii) Conhecimento: 

Situam como expressivo o baixo índice de conhecimento sobre “matemática financeira”, 

citando juros, valor do dinheiro no tempo e juros pagos em empréstimos, apontando que esses 

índices mais baixos quando o universo é recortado apenas considerando as mulheres. 

iii) Comportamento: 

A maioria dos respondentes não elaboram orçamento familiar, o que, segundo a 

pesquisa, pode influenciar em outras decisões financeiras, como “perda do controle das finanças 

da casa e despreparo para despesas emergenciais” (BCB, 2017a, p. 55). 

iv) Atitude: 

Consideram que os respondentes demonstraram atitudes positivas com relação às 

decisões financeiras. Porém, denota, segundo a pesquisa, uma atitude negativa, o percentual 

relevante de pessoas que consideram que dinheiro existe para ser gasto, apresentando uma 

concepção enfraquecida com relação às decisões de longo prazo.   

v) Principais conclusões: 

Concluíram, dentre outros, que o brasileiro não tem o hábito de poupar, já que um grande 

índice não poupou nos últimos doze meses do tempo da pesquisa. Nesse aspecto, apontaram 

que as mulheres têm menor disposição para guardar dinheiro, o que ocorre também com as 

pessoas com menor renda, mas, neste caso, consideraram que pode ter relação com o fato de 

não sobrar recursos no final do mês. Esse dado, sobre poupar, tem implicado no comportamento 

de crianças e jovens, remetendo à necessidade de elaboração de novas pesquisas para aprimorar 

o problema, segundo Banco Central do Brasil (2017a). 

Foi considerado que as ações de educação financeira com o público mais vulnerável, ou 

seja, com renda mais baixa, poderiam focar em planejamento orçamentário e nas diversas 

formas de guardar dinheiro. 
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Conforme o relatório citado, atinente à chamada cidadania financeira, seria importante 

investir em alguns grupos, como as mulheres e pessoas de baixa renda, incentivando as 

primeiras a terem maior controle e independência financeira, destacando-se o planejamento 

para a aposentadoria, o que melhoraria o bem-estar individual e da família. O segundo grupo 

poderia ser dividido à respeito do tema aposentadoria, com recorte entre trabalhadores sem 

carteira assinada e trabalhadores com renda até cinco salários mínimos, os quais poderiam ser 

incentivados a contribuírem para a previdência social, junto ao Instituto Nacional do Seguro 

Social, de modo a garantir renda futura. 

Retomando à discussão da OCDE no Relatório “Trabalhando com o Brasil”, (OCDE, 

2017a), como medida importante relativa ao tema da educação financeira, expõem sobre a 

criação, em conjunto com a CVM do Centro OCDE/CVM de Educação Financeira e 

Alfabetização da América Latina e Caribe, o que foi concretizado em 2016. Com sede no Rio 

de Janeiro, é o primeiro centro do organismo multilateral fora de Paris, objetivando funcionar 

como plataforma para monitorar e aprimorar a alfabetização financeira na América Latina, por 

meio de pesquisas e análises e do fomento da cooperação entre os governos e autoridades 

financeiras da região, na concepção e implementação de políticas de educação e inclusão 

financeira.  

Como vimos, os idealizadores da ENEF no Brasil iniciaram seus estudos em 2007, ano 

em que se iniciou o aprimoramento da relação com a OCDE, dada por resolução do organismo 

multilateral. Desde então, a política de educação financeira no Brasil aprimorou-se, 

permanecendo a atenção prioritária sobre a educação financeira nas escolas e para adultos, 

apesar de notarmos ênfase na primeira, conforme a ENEF se avoluma ao longo dos anos. 

Iniciaremos registrando os programas que iniciaram a Estratégia, expostos no Plano Diretor. 

Em seguida, mostraremos quais são os programas adotados na atualidade. 

A) Os programas originários e o público de destino:  

O início das ações da ENEF no Brasil foi estabelecido por dois diferentes programas, 

Educação Financeira nas Escolas e Educação Financeira para Adultos. Apesar de não 

aparecerem como programa da ENEF, são apresentados os Programas Setoriais, desenvolvidas 

pelos membros do CONEF, alinhados às diretrizes da Estratégia nacional, os quais, pela análise 

dos documentos e do site “Vida e Dinheiro”, são partícipes das ações da política em âmbito 

nacional. A partir do Plano Diretor, ENEF (2011a), verificaremos tais programas: 

i) Programa de Educação Financeira nas Escolas: 
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Iniciaremos buscando no documento, a fundamentação do porquê o investimento inicial 

no programa de educação financeira para adolescentes e crianças. As primeiras fundamentações 

apontam para os resultados da pesquisa inicial do COREMEC, em 2008. Segundo esse 

argumento, a organização financeira doméstica dos brasileiros tem dados preocupantes, citando 

que 31% dos entrevistados tem perfil gastador; 54% não conseguiu honrar as suas dívidas pelo 

menos uma vez na vida; e, dentre outras informações, apenas 31% poupam para a 

aposentadoria. Remetem às baixas taxas de poupança da população e ao grande percentual de 

renda destinado ao consumo imediato e não ao futuro. Assim, explicam que os problemas das 

pessoas com relação às finanças pessoais têm origem na ausência de conhecimento, “essa 

situação diminui a capacidade de investimento do país, afetando negativamente o seu 

desenvolvimento” (ENEF, 2011a, p. 56). 

Por isso, “as escolas podem contribuir de forma significativa ao educar os alunos 

financeiramente, pois eles, por sua vez, levariam esse conhecimento a sua família, com efeito 

multiplicador” (ENEF, 2011a, p. 56). Os desafios do dia a dia das pessoas são remetidos a uma 

mudança de postura, a partir das habilidades e conhecimentos sobre educação financeira, 

voltada para o cotidiano, locus em que se apresentam as dificuldades. 

Com relação à abrangência, assumem que a educação financeira nas escolas é 

direcionada a todos, independentemente da condição socioeconômica, não sendo assunto 

exclusivo de determinadas classes sociais, em virtude dos benefícios que o tema fornece, 

conforme advogam. Exemplificam, nesse sentido, que famílias com rendas maiores também se 

endividam e vão à falência, assim como as de rendas com recursos mais escassos podem 

conseguir atingir objetivos financeiros supostamente irreais diante de suas rendas, caso as 

planejem bem.  

Ao longo do tempo, um bom ou um mau planejamento financeiro pode se constituir em meio 

de mobilidade social, seja melhorando as condições de vida, por meio de boas iniciativas 

financeiras, como previdência complementar, seja as deslocando para patamares inferiores, 

resultado de decisões financeiras errôneas, como é o caso de repetidos pagamentos do valor 

mínimo do cartão de crédito, que se transformam em crescente endividamento. Portanto, a 

educação financeira nas escolas se apresenta como estratégia fundamental para ajudar as 

pessoas a realizarem seus sonhos individuais e coletivos (ENEF, 2011a, p. 63).  

 

Os objetivos do Programa nas escolas são apresentados em duas dimensões: espacial e 

temporal, espaços esses que se constituem na vida cotidiana. Com relação à dimensão espacial, 

essa se organiza em níveis de abrangência social, restrito e amplo. No restrito, que é o plano 

individual, cada um cuida de suas finanças, sem atingir ao próximo. E, no mais amplo, plano 

global, torna-se parte dos espaços sociais existente, segundo ENEF (2011a). Sendo assim, 
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indica dois movimentos, a circunscrição e a mobilidade, ou seja, indivíduo e sociedade, em 

complemento. Nessa dimensão propõe-se: 

• Formar para a cidadania, sendo a educação financeira parte dessa. O conceito 

de cidadania é considerado no documento como “articulação dos direitos e deveres civis, 

políticos e sociais contribuindo para uma sociedade democrática e justa” (ENEF, 2011a, p. 65), 

como expõem. 

• Educar para consumir de modo ético, consciente e responsável: são tratados os 

impactos sociais e ambientais do consumo e, ao mesmo tempo, considerando-o imprescindível 

para a economia, devendo ser vivido de modo ético, consciente e responsável, equilibrado com 

a poupança. 

• Oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão autônoma, baseada 

em mudança de atitude: visa ensejar a compreensão da linguagem do mundo financeiro, por 

meio de um programa educativo, com vistas à tomada de decisões autônomas e que permita 

uma leitura crítica, por parte dos indivíduos, da publicidade voltada para o consumismo. 

• Formar disseminadores: pretende colaborar com a formação crítica de crianças 

e jovens para que contribuam com as suas famílias nas tomadas de decisões e na realização de 

seus objetivos, associando o comportamento individual e o familiar, com objetivos 

multiplicadores de conhecimento. 

Já na dimensão temporal o propósito é a articulação entre passado, presente e futuro por 

meio da educação financeira, apontando que o presente apresenta resultados do passado e o 

futuro indica decisões tomadas no presente. Assim, três tópicos são descritos: 

• Ensinar a planejar a curto, médio e longo prazo: a educação financeira relaciona 

passado, presente e futuro, remetendo ao planejamento para o alcance de objetivos futuros, o 

que envolve priorização e renúncias no presente para a conquista de objetivos futuros. 

• Desenvolver a cultura da prevenção: com o aumento da expectativa de vida, 

ampliou-se o tempo em que os indivíduos passam na aposentadoria, vivendo apenas com os 

recursos advindos dessa. Assim, deve-se planejar desde cedo visando essa etapa, bem como as 

intempéries que podem surgir ao longo da vida. 

• Proporcionar a possibilidade de mudança da condição atual: os conhecimentos 

sobre educação financeira ajudam a superar e evitar dificuldades econômicas mais graves, 

possibilitando mudança de atitude e saída do endividamento e também de aprimorar as 

condições socioeconômicas. Assim, remetem à possibilidade de mobilidade social. 
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Nesse sentido, a ENEF (2011a) expõe temas separados em âmbito individual e âmbito 

social, sendo que o primeiro é organizado com assuntos para o equilíbrio da vida financeira, 

tratando de consumo; poupança; trabalho e renda; planejamento e orçamento. Já no segundo, 

as variáveis da vida financeira e as instituições do Sistema Financeiro Nacional. A partir desses 

assuntos são dadas orientações pedagógicas que passam por três procedimentos:  

1) Educação financeira e currículo: proposta da educação financeira com diálogo com 

temas já instituídos, como meio-ambiente, trabalho, consumo e educação fiscal. 

2) Informação e formação: aconselham que se trabalhem situações reais do contexto 

individual e social, por meio de informação (conhecimentos específicos, fatos e dados para 

tornar as pessoas atentas a oportunidades e escolhas financeiras e suas consequências) e de 

formação (desenvolvimento de valores e competências para a compreensão de temas e 

conceitos financeiros, por meio de ações educativas para o preparo para empreender projetos 

individuais e sociais). 

3) Materiais didáticos: utilizados como suporte à introdução da educação financeira nas 

escolas, para os seguimentos Educação Básica, Ensino Fundamental156 e Ensino Médio157, com 

orientações para os professores, podendo utilizar diferentes suportes, linguagens, mídias e 

formatos; impressos ou digitais. Foi observada ênfase na aproximação do conteúdo do material 

com a vida dentro e fora dos muros escolares. 

4) Programas de capacitação de professores e gestores e sistema de consultas a 

informações: prevendo que ocorra de forma presencial e à distância, com emprego de alguns 

recursos, como ambientes de aprendizagem pela internet. 

De maio de 2010 a dezembro de 2011, o projeto piloto foi implantado inicialmente com 

alunos de Ensino Médio, abrangendo 900 escolas, em seis estados (Ceará, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Tocantins, Distrito Federal e São Paulo), efetuando treinamento inicial de 1.200 

professores, tendo abarcado cerca de 27.000 alunos. Após avaliação dessa primeira etapa de 

                                                           
156 Segundo AEF-Brasil (2012), foi desenvolvido um livro para cada ano de escolaridade, sendo que do 1º ao 4º 

ano foram adotados projetos temáticos, abordando temas, como produção e consumo, cuidados, planejamento 

(experiências financeiras cotidianas). Para o 5º e o 6º ano organizou-se com histórias estruturadas e atividades 

práticas relacionadas ao contexto da vida real, com o estilo livro-jogo. Para o 7 e o 8º ano explorou-se a capacidade 

autônoma dos alunos com exercícios de colaboração e negociação, por meio de jogo pervasivo, o qual trabalha a 

fantasia e, ao mesmo tempo, propõe ações para serem realizadas na vida real. Já o material para o 9º ano consolida 

conteúdos formais vistos nos anos anteriores, despertando o potencial desafiador e investigativo dos adolescentes, 

com novas tecnologias e redes sociais conjuntos, com livros impressite, em formato próximo ao conteúdo de 

internet. 
157 Conforme apresentado em AEF-Brasil (2012), os livros didáticos iniciais para o Ensino Médio tinham como 

temas: “Vida Familiar Cotidiana”, tratando de situações da vida pessoal e familiar dos jovens em curto prazo; o 

do “Empreendedorismo”, descrevendo situações da sua vida pessoal e familiar em médio e longo prazos; e “Bens 

Públicos” que corresponde a situações do país e do mundo em articulação com a sua vida pessoal e familiar no 

curto, médio e longo prazos. 
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implantação do programa, feita pelo Banco Mundial em parceria com o Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora158, o mesmo foi 

considerado eficaz para alunos e suas famílias, passando a ser disseminado pela AEF-Brasil, a 

qual foi criada um ano depois para coordenar e executar os programas da ENEF, como vimos.  

Em 2015, iniciou o projeto de disseminação, implantado sob os seguintes aspectos: 

formato assistido, com distribuição de materiais didáticos pelo Ministério da Educação, oferta 

de capacitação profissional em educação financeira para funcionários da Secretaria Estadual de 

Educação (Seduc) e gestores escolares. Nesse momento, iniciou-se o oferecimento de cursos 

pela Plataforma de Ensino à Distância, primeiramente para formadores, no website da ENEF, 

com disponibilização de materiais didáticos. Além disso, estabeleceu-se parceria com a Rede 

Mackenzie159 implantando o programa da ENEF em suas escolas. 

Em 2014 e 2015, o projeto piloto foi implantado nas escolas de Ensino Fundamental, 

após desenvolvimento de tecnologias educacionais, sobretudo, livros didáticos. Participaram 

desse primeiro momento, 201 instituições de ensino da rede municipal de duas cidades, 

Joinville-SC e Manaus-AM, abrangendo 18.571 alunos. Os professores das escolas 

selecionadas passaram por treinamento, tornando-se multiplicadores dos conhecimentos 

adquiridos, segundo AEF-Brasil (2016b). Durante a execução do programa, as escolas 

selecionadas puderam ter liberdade de implantação do material da ENEF de maneira mais 

adequada aos seus projetos pedagógicos.  

ii) Programa de educação financeira para adultos: 

O Plano Diretor (ENEF, 2012a), apresenta o modelo conceitual para o programa de 

educação financeira para adultos. Ao expô-lo como transversal e multiprofissional, inicia 

proclamando os conhecimentos relativos aos diversos segmentos do Sistema Financeiro 

Nacional, citando o setor financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização. 

O estabelecimento do programa tem justificativa plantada pelos idealizadores na ampliação da 

classe média, no aumento do consumo da população, na redução da pobreza e no 

envelhecimento populacional, os quais apresentam efeitos na economia. Desse modo, é 

salientado que uma população que se conscientiza financeiramente contribui para um sistema 

financeiro mais sólido e eficiente, preparando-se para lidar com os momentos mais difíceis que 

podem acometer cada pessoa individualmente, segundo ENEF (2012a). 

                                                           
158 Não é intuito dessa dissertação discutir o processo de avaliação dos projetos e cada detalhe da implantação dos 

mesmos, o que poderá ser feito em trabalho posterior. No caso da avaliação, destacamos a participação do Banco 

Mundial, a qual não encontramos maiores detalhes da incorporação do organismo multilateral na ENEF. 
159 Rede de instituições de ensino confessional. Contempla ensino da Educação Infantil à Universitária, com sede 

em São Paulo, mas distribuída no território nacional, por meio de escolas parceiras. 
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Diagnóstico formulado quando foi feita a proposição da ENEF destacou vários fatores que 

vêm tornando mais complexa a compreensão e o consumo de produtos financeiros, como a 

ampliação do acesso ao sistema financeiro por parcelas da população até então excluídas e a 

crescente diversificação e complexidade dos produtos e serviços disponíveis. Assim, grande 

parte da população não está preparada para compreender os instrumentos e as operações 

financeiras com os quais passou a ter contato (ENEF, 2012a, p 158). 

 

• Sobre o perfil do público adulto:  

Apesar de descrever que o adulto é alguém que se transforma continuamente, 

assinalamos a consideração que expõem sobre a resistência do adulto a mudanças, com 

predomínio da racionalidade nas decisões: 

Há uma característica marcante dos adultos que se refere ao autoconceito quanto às suas 

possibilidades e limites, podendo apresentar maior resistência a mudanças e ter uma 

necessidade mais “imediatista” com o conhecimento, buscando saber onde e como irá utilizá-

lo e demonstrando menos motivação para o conhecimento que não lhe ofereça possibilidade 

de uso imediato (ENEF, 2012a, p. 162).  

 

Tais colocações nos ajudam a compreender o porquê do empenho inicial no Programa 

de Educação Financeira para Crianças e Adolescentes, os quais, ainda em formação, podem 

assimilar os conhecimentos com maior facilidade, levando-os para toda a vida. Desse modo, 

podem abarcar a mentalidade capitalista do mercado financeiro e, ainda, tornarem-se 

multiplicadores de tais concepções entre os adultos. Supomos que isso ocorre diferentemente 

com os adultos, com visões de mundo já construídas e arraigadas sobre as finanças, no caso, 

diferentes das proposições dessa política. Assim, pode-se apresentar resistências aos novos 

conhecimentos e às características do mercado financeiro, seus serviços e produtos, 

amplamente informatizados e dotados de conceitos.  

Conforme ENEF (2012a), a proposta de execução do programa para adultos apresenta-

se em três tipos de conteúdos: de natureza conceitual; procedimental e atitudinal. No conceitual, 

prevê-se a apresentação de conceitos, fatos e princípios para a construção e capacidades 

intelectuais para que se opere com símbolos, signos, ideias e imagens capazes de operar com a 

realidade. O procedimental envolve a tomada de decisões e ações de forma ordenada para 

atingir uma meta. Já os atitudinais abrangem normas, valores e atitudes que são partes do 

conteúdo formal exposto sobre a educação financeira. 

As dimensões conceituais para adultos configuram-se como previsto na educação 

financeira em escolas, reportando ao cotidiano e suas dimensões espacial e temporal. 

Retomando, na dimensão espacial evocam conhecimentos, como formar para a cidadania, 

estimulando comportamentos éticos e responsáveis; educar para o consumo e poupança; 

oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisões autônomas pautadas em mudança 

de atitude; e formar disseminadores em educação financeira. Na dimensão temporal pretendem 
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desenvolver a cultura de prevenção e proteção; instrumentalizar o planejamento individual para 

curto, médio e longo prazos; proporcionar a possibilidade de melhoria da própria condição. 

“Buscam-se competências que agreguem valor ao indivíduo e àqueles que lhe influenciam e 

que são por ele influenciados, atingindo diversos graus de abrangência social, do mais restrito 

– individual – ao mais amplo (ENEF, 2012, p. 172)”.  

Para tanto, são apresentados os conteúdos básicos: cidadania; consumo responsável 

(consciente e responsável); receitas e despesas/orçamento; reservas (poupança) e investimento; 

crédito; autonomia financeira; disseminação e/ou multiplicação (servir de modelo de 

comportamento no campo financeiro para familiares); prevenção e proteção (para o caso de 

situações imprevistas); planejamento; mudanças de condição de vida, por meio de progresso 

individual, a partir da utilização da educação financeira no dia a dia. 

O Programa de Educação Financeira para Adultos prevê a divisão nos Programas de 

Educação Financeira para Mulheres Beneficiárias do Programa Bolsa Família do Governo 

Federal e Programa de Educação Financeira para Aposentados com renda entre um e dois 

salários mínimos. À princípio, a intenção foi o conhecimento do público, para desenvolvimento 

de tecnologias educacionais, testagem por meio de projeto piloto e futura disseminação, a partir 

do Ministério do Desenvolvimento Social, visando alcançar a totalidade do público-alvo de 

cada programa. 

iii) Programas Setoriais: 

São os programas e ações desenvolvidas pelos membros do CONEF e que são alinhados 

com as diretrizes da ENEF, sendo regidos por cada instituição. O nosso objetivo não é detalhá-

los, mas registrá-los ilustrando que a ENEF e o mercado financeiro não são apenas parceiros, 

mas partes de um mesmo processo. 

A partir do ponto de partida da Estratégia com as pesquisas, desenvolvimento de 

técnicas para se trabalhar a população escolar e a adulta, foi realizada a disseminação da ENEF, 

o que não ocorreu ao mesmo tempo com todos os programas. Durante o nosso estudo, vimos 

que a abrangência das ações se gradativamente e, hoje, com oito anos de existência, após a 

promulgação do Decreto-lei, um quantitativo expressivo da população já é abarcada pela 

educação financeira oferecida pela política de Estado. 
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2)  “Sinais dos novos tempos160” - a ENEF na atualidade: 

Como vimos, os primeiros traços da ENEF indicaram que a Estratégia apresenta 

claramente seus objetivos e conteúdos que, a nosso ver, vêm fomentar e defender a cultura 

financeirizada para a população. Em um primeiro olhar, o Estado, na aparência da dessa política 

mostra-se coadjuvante, vendo o mercado expandir, exceto pelas determinações jurídicas via 

Decretos-lei, Portarias e demais publicações, lembrando que, conforme KURZ (1995), a 

“juridificação” é umas das funções do Estado moderno; além de atuar implicando importantes 

ramos da Educação e da Previdência nos experimentos da política estudada. Abrimos aspas 

também para assinalar o esmero do Estado brasileiro em sair da espreita da OCDE e se tornar 

um membro oficial entre os grandes do cenário mundial. Ademais, é evidente o comando do 

mercado. Mas, esse poderio real sobre o polo estatal, de acordo com Kurz (1995), coloca-se em 

função do dinheiro, meio universal e total, abrangendo também o eixo estatal-político, já que o 

Estado não possui meio primário de regulação, dependendo do mercado. Entretanto, vamos 

além, retomando a essência do Estado capitalista, que nasceu para desempenhar funções 

específicas e articuladas à reprodução econômica e social deste sistema, ampliando a produção 

e reprodução da forma-dinheiro. 

Na política de educação financeira, o Estado se envolve porque faz parte do seu papel 

ampliar-se para todas as áreas importantes ao capitalismo, em suas diferentes etapas e 

necessidades. Sendo assim, conforme Kurz (1995), a atividade do Estado precisou se estender 

graças à expansão estrutural da economia de mercado, a qual abrangeu toda a reprodução social, 

tornando-se o modo de vida universal.  

Na verdade, por meio do Estado, a ENEF avolumou-se e vem alcançando cada vez mais 

os brasileiros, hoje são milhões. A partir de 2017, de acordo com AEF-Brasil (2017c), a 

Estratégia entrou em nova fase, cuja palavra corrente é “engajamento”, sobretudo, no seu 

programa mais abrangente: o da Educação Financeira nas Escolas.  Chamam-se professores, 

universidades federais, ampliam-se os meios digitais, busca-se canal de televisão e o setor 

privado, descrito como empresas e instituições financeiras, que têm “papel fundamental no 

fomento do tema no Brasil e deve envolver-se com maior vigor, para aprimorar a oferta de 

Educação Financeira no país” (AEF-BRASIL, 2016, p. 04, grifo nosso). Veremos, então, como 

a ENEF se configura na atualidade. 

                                                           
160 Termo tomado emprestado de AEF-Brasil (2017c, p. 7), ao referir-se ao crescimento da ENEF no ciclo 2017-

2018. 
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i) “Da escola para a vida”161: a Educação Financeira nas Escolas 

Houve redirecionamento estratégico do Programa de Educação Financeira nas Escolas, 

a partir de 2017, com vistas à, principalmente, universalizar o tema nas escolas, com progressiva 

inserção nas ações curriculares e integração na cultura brasileira, como normatizado na 

Deliberação CONEF, ENEF (2017). A Estratégia brasileira passa a ter um planejamento para 

resultados a longo prazo, demonstrando que ela vem se concretizando e permanecendo na 

sociedade. Fica estabelecido no documento que a integração do tema da educação financeira na 

cultura escolar brasileira deve ser executada até 2024. Eixo das mudanças: 

Mudança Metodológica: - conceber o professor como foco principal do Programa;  promover 

maior integração entre as instâncias e programas/iniciativas já existentes; possibilitar e 

estimular a produção de conteúdo de forma descentralizada pelos professores, com graus 

diferentes de validação pelo Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), instituído para assessorar o 

CONEF quanto aos aspectos pedagógicos relacionados com a educação financeira e 

previdenciária; e desenvolver iniciativas tanto na formação inicial, com apoio das instituições 

de ensino superior (IES) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), quanto na formação continuada, neste caso buscando o apoio do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) (CONEF, 2017, p. 02). 

 

 

De acordo com AEF-Brasil (2017a), em 2017, pouco tempo após a normatização do 

redirecionamento estratégico da ENEF, foi homologada na Base Nacional Comum Curricular 

BNCC162, a inserção da educação financeira nos currículos escolares, motivado pela 

participação da AEF-Brasil e outras entidades do ramo financeiro nas discussões de suas 

mudanças. Desse modo, a educação financeira, baseada na ENEF, incorpora-se atravessando 

diferentes disciplinas, em todas as etapas da Educação. Constitui-se, a partir disso, tema 

obrigatório, introduzido nos currículos escolares em 2018, com prazo final de instauração em 

2019. Para fins de ilustração, a Matemática passa a ter temas associados à educação econômica, 

como conceitos básicos em finanças, objetivando iniciar os conceitos sobre educação 

financeira. Em outras disciplinas, como História, aplica-se por meio de estudos sobre a história 

do dinheiro, a sua função na sociedade, a relação dinheiro-tempo, os impostos nas sociedades 

                                                           
161 Termo tomada emprestado da publicidade encontrada no site <http//www.vidaedinheiro.gov.br>, sobre o 

Programa de Educação Financeira nas Escolas. 
162 Definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a BNCC norteia os currículos dos sistemas e redes 

de ensino no Brasil e as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Disponível em: >http://basenacionalcomum.mec.gov.br/<. Acesso em 27 Set. 2018. 

As discussões sob a BNCC mão se faz sem conflitos de interesses, sobretudo, com relação às mudanças 

contemporâneas de mercadorização do ensino. Frigotto; Dickman e Pertuzatti (2017), salientam que há uma 

perspectiva fragmentária e dimensional da base curricular brasileira, a qual não tem como foco prioritário a 

formação do indivíduo em suas múltiplas determinações, mas, sim, para o mercado, pautada em um regime 

internacional de educação, o que vem ocorrendo desde a década de 1980. Vemos com a implantação da educação 

financeira na base curricular, a participação do mercado financeiro na disputa pela educação no Brasil. 

 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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diversas e o consumo em diferentes momentos históricos, segundo Banco Central do Brasil 

(2018). 

A partir de 2017, afirma-se nos documentos analisados, sobretudo no Relatório Anual 

desse ano, no Relatório de Metas Sociais e no website <http//www.vidaedinheiro.gov.br>, que 

a educação financeira entra em nova fase, o que se faz diante de uma nova concepção de 

abordagem e disseminação: o Ecossistema de Educação Financeira.  

Assim, incorpora-se aos Programas de Educação Financeira nas Escolas (Ensinos 

Fundamental e Médio), o referenciado Ecossistema, o qual prevê mudanças, segundo AEF-

Brasil (2016), em virtude da crise financeira que assola o país, que trouxe dificuldades aos 

setores da economia brasileira, justificando que “a queda acumulada do PIB em mais de 7% e 

uma redução ainda maior na renda per capita, foram acompanhadas de desemprego, aumento 

no endividamento e inadimplência de empresas e consumidores” (AEF-BRASIL, 2016, p. 04). 

Como alternativa, a missão foi promover o crescimento da ENEF e a implantação de programas 

que vinham sendo estudados vagarosamente, ampliando o alcance e as dimensões das ações de 

educação financeira no Brasil.  

O Ecossistema de Educação Financeira seria uma nova visão tecnológica para avultar a 

disseminação e adesão ao tema pelos seguintes públicos: estudantes, professores, gestores 

educacionais, Organizações Não Governamentais e demais interessados. Em um projeto 

descrito como transmídia, utiliza-se diferentes plataformas tecnológicas, “assim, por meio do 

uso da tecnologia, a educação financeira ganha em escabilidade e tem seu potencial maximizado 

ao atingir milhões de brasileiros dentre os mais diferentes públicos e localidades” (ENEF, 2018, 

p. 01). 

As principais ações são: estruturação de polos de formação de professores, o qual já 

alcançou centenas de profissionais; implantação de um ambiente virtual de aprendizagem 

formado por ferramentas interativas, espaço para publicações de conteúdos de leitura e 

intercâmbio de experiências; a criação de um game, tecnologia educacional inovadora em 

educação financeira para incentivar os alunos dos Ensinos Fundamental e Médio, abordagem 

contemporânea aos costumes dos adolescentes e crianças com a interação digital.  

Sendo assim, o Ecossistema é formado por quatro componentes: Campanha de 

Comunicação; Rede de Formação de Professores; Plataforma Integradora de Educação 

Financeira e Game. Mas, foi percebido em nosso estudo que o seu principal intuito é tornar o 

professor protagonista da implantação e disseminação da ENEF nas escolas. Outra importante 

observação que se revelou foi a de que os idealizadores da ENEF, neste momento de 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/
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readequação da Estratégia, especialmente, na área escolar, identificaram o potencial pedagógico 

entre crianças e adolescentes, das mídias de internet, utilizando-a de diferentes maneiras para 

disseminar os conhecimentos de educação financeira e engajar esse público específico. 

Abordaremos cada uma dessas ações do programa, com base, principalmente, no Plano de Ação 

2017/2018 (AEF-Brasil, 2017b), Relatório Anual 2017 (AEF-Brasil, 2017c) e no site da 

Estratégia. 

 

Fluxograma do Ecossistema de Educação Financeira. Disponível em:<http://www.vidaedinheiro.gov.br/ecossistema/>. 

 

1) Campanha de Comunicação: 

Prevê a realização de três produtos, disponibilizados no site “Vida e Dinheiro” e no 

canal de televisão TV Escola, vinculado ao Ministério da Educação: a) Websérie intitulada “R$ 

100 Neura”, com treze episódios, utilizando o formato comum nas redes sociais atualmente, o 

do canal YouTube, site de compartilhamento de vídeos, que tem no público jovem, 

especialmente, grande adesão. Essa série trabalha conceitos de educação financeira, 

comportamentos com relação ao dinheiro, realização de sonhos, dentre outros, adequados à 

rotina e linguagem adolescente. b) Série documental “Sua Escola, Nossa Escola”, projeto 

existente na TV Escola desde 2008, sobre experiências de melhoria do processo de ensino 

aprendizagem em escolas da rede pública. Recentemente, abordou, em cinco episódios, o tema 

da educação financeira em estabelecimentos de ensino dos estados de Tocantins, Amapá, 

Amazonas e Santa Catarina. c) Programa de debate da TV Escola, “Salto para o Futuro”, o qual 

aborda temas relacionados à educação brasileira sob diferentes aspectos. O programa especial 

sobre educação financeira teve participação da Superintendente da AEF-Brasil e da Secretária 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/ecossistema/
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de Educação, Juventude e Esportes do Estado do Tocantins, envolvida com a execução da 

ENEF no seu estado. 

2) Redes de Formação de Professores (Polos): “A missão de formar o mestre163” 

Formar professores para a disseminação da educação financeira nas escolas consta de 

uma iniciativa central da ENEF na atualidade, proveniente da metodologia colocada pelo 

“Ecossistema de Educação Financeira”, como exposto em AEF-Brasil (2017b). Como proposto 

na Deliberação CONEF, ENEF (2017), o objetivo é tornar o professor o principal agente do 

tema da educação financeira no país, o que se inicia com a sua formação. Para tanto, foram 

estabelecidas parcerias com universidades federais de ensino superior e secretarias de educação 

estaduais e municipais para a criação de cursos que ofereçam certificação e progressão 

continuada aos cursistas. A formação de professores tem sido realizada em ambientes virtuais 

de aprendizagem, em modalidade semipresencial em Universidades ou Ensino à Distância 

(EaD), na Plataforma da ENEF164, os cursos consistem, essencialmente, na formação para 

utilização do material didático do Programa Educação Financeira nas Escolas, sua metodologia 

de aplicação e conteúdos temáticos ligados ao tema. 

O primeiro Polo de Educação Financeiro, assim denominado, foi estabelecido em 2017, 

no estado de Tocantins, considerado estado referência no ensino da educação financeira, 

conforme AEF-Brasil (2017c)165. A partir de parcerias com Secretarias de Educação, estão em 

desenvolvimento cursos de pós-graduação Latu Sensu, aperfeiçoamento e capacitação, para 

professores da rede pública de ensino, inicialmente, conforme se expõe abaixo: 

POLO166 UNIVERSIDADE CURSO PERÍODO 

TOCANTINS Universidade Federal de 

Tocantins 

Aperfeiçoamento em 

Educação Financeira para 

professores e multiplicadores 

da rede estadual. Modalidade 

EaD. 

Maio de 2017 a 

fevereiro de 2018. 

MINAS GERAIS Universidade Federal de 

Itajubá 

Curso de Capacitação em 

Educação Financeira para 

Março de 2018 a 

novembro de 

2018. 

                                                           
163 Termo tomado emprestado do Relatório Anual 2017, AEF-Brasil (2017c), na referência ao destaque dado ao 

trabalho com os professores para a disseminação da educação financeira nas escolas. 
164 Disponível em: <http://www. vidaedinheiro.gov.br/ead/>. 
165 De acordo com AEF-Brasil (2016), O estado de Tocantins foi o primeiro a implantar o Programa de Educação 

Financeira nas Escolas, tendo, até 2016, 149 escolas participantes. 
166 Não encontramos nenhum dado sobre a existência de um Polo no estado do Paraná, como exposto no diagrama 

sobre o Ecossistema da ENEF. 
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professores da Educação 

Básica. Modalidade EaD. 

PARAÍBA Universidade Federal da 

Paraíba 

Curso de Especialização Latu 

Sensu em Educação Financeira 

com a proposta de avaliação de 

impacto do projeto sobre as 

escolas da rede pública 

estadual da Paraíba. 

Maio de 2018 a 

maio de 2019. 

RIO GRANDE DO SUL Universidade Federal da 

Fronteira do Sul 

Curso de Aperfeiçoamento em 

Educação Financeira para 

Servidores da Rede Pública 

Estadual de Ensino do Rio 

Grande do Sul 

Junho de 2018 a 

junho de 2019. 

Como a maioria dos cursos ainda estão em andamento, não encontramos a avaliação dos 

mesmos. 

• Sobre os cursos Ensino à Distância (EaD): 

O curso EaD “Educação Financeira nas Escolas”, iniciado em 2015, com público de 

4.709 profissionais da área da educação, foi o primeiro disponibilizado na Plataforma virtual 

da ENEF, destinado a professores do Ensino Fundamental e Ensino Médio, coordenadores e 

diretores escolares. Essa ferramenta, aumentou a capacidade de alcance da ENEF, a qual havia 

treinado cerca de 1.200 profissionais da área da educação presencialmente. Em 2017, de acordo 

com a pesquisa realizada no site “Vida e Dinheiro”, a nomenclatura foi modificada, passando 

a ser intitulado de “Finanças sem Segredos”, o qual se organiza em 40 horas/aula, 

desenvolvendo os seguintes temas e percursos, como denominam:  

a) “Viver agora e planejar o futuro”: “O que é consumir de forma responsável?”; Como 

gastar o dinheiro?”; e “Tudo deve ser planejado?”. 

b) “Futuro em suas mãos”: “Existe um emprego para toda a vida?”; “Como ter um 

futuro mais tranquilo?”; e “Como transformar sonhos em projetos?”. 

c) “O Brasil e a Globalização”: Como contribuir para a resolução de problemas 

mundiais?”; “Como uma compra no Brasil pode afetar alguém do outro lado do 

mundo?”; “Qual é a importância de conhecer instituições internacionais?” 

De acordo com informações coletadas no site, o curso objetiva promover o interesse e 

envolvimento de professores e educadores com o tema da educação financeira, de forma 

transversal com outras áreas de conhecimento.  
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• Projeto Itinerante de Educação Financeira: 

A “educação financeira sobre rodas” (AEF-BRASIL, 2017c, p. 15) é uma ação recente 

da ENEF, destinada a promover a capacitação de professores. Por meio do caminhão-escola do 

SERASA Experian, o projeto foi pensado para formar cerca de 500 professores de escolas 

públicas, em 43 cidades, entre 2017 e 2018. Mas, o projeto foi além, ao longo de 18 mil 

quilômetros percorridos, partindo de São Paulo-SP, atendeu às comunidades por onde passou, 

sobretudo, com a realização de consulta de créditos, com o propósito de diminuir a 

inadimplência no país, segundo AEF-Brasil (2017c)167. 

3) Game Educação Financeira168 

Por meio do jogo “Jogos de Simulação de Vida”, on-line, constante do Plano de Ação 

da ENEF 2017/2018, AEF-Brasil (2017b), o objetivo do jogo é promover a adequação de todo 

o material didático-pedagógico da Estratégia para a linguagem do público entre 7 e 18 anos de 

idade, conforme se expõe: 

O Programa Educação Financeira nas Escolas identificou que jogos educativos e aplicativos 

em realidade virtual têm o potencial de disseminar os conceitos teóricos de educação 

financeira por meio de uma linguagem lúdica e adaptada para as novas gerações. Dessa 

forma, esse componente contempla o desenvolvimento de soluções educacionais usando 

ferramentas digitais e distribuição em escolas públicas para escalar e potencializar os 

resultados do Programa Educação Financeira nas Escolas, oferecendo para a ENEF uma 

estratégia digital que ajude nos desafios de engajar os alunos que participam do programa 

(AEF-BRASIL, 2017, p. 19). 

 Argumenta-se também que, com o game, será possível produzir uma relação de baixo 

para cima na relação entre alunos e professores em escolas da rede pública. Para tanto, será 

disponibilizado na Plataforma “Vida e Dinheiro” e nas principais redes de aplicativos para 

smartphones, tablets e computadores, com jogo digital, quis e mecânicas que exercitam os 

conteúdos da ENEF, contendo metas de evolução, além de desafios on-line entre turmas, dentre 

outros. 

A previsão do projeto piloto em 10 escolas, com 500 alunos, foi proposta para dezembro 

de 2017, com avaliação em dezembro de 2018, para abertura à disseminação para toda a 

população, o que está previsto para ocorrer entre junho e dezembro de 2018.  

4) Plataforma Vida e Dinheiro: 

Consta no investimento na Plataforma existente no website 

<http//www.vidaedinheiro.gov.br>, visando ampliá-la, para que a mesma se torne referência 

                                                           
167 Como o projeto tem previsão de término em 2018, ainda não há dado disponíveis sobre a abrangência 

conseguida. Até dezembro de 2017, foram 400 professores treinados e 69.642 pessoas atendidas com relação à 

consulta de crédito. 
168 Ainda não encontramos o jogo disponível no site da ENEF. 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/
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nacional no tema da educação financeira. O projeto da ENEF, com previsão de execução entre 

2017 e 2018 contemplou duas fases: a primeira, para potencialização e melhoria do layout do 

site e, a segunda, para inclusão de iniciativas próprias e de outras organizações, alinhados às 

diretrizes da Estratégia, como: curadoria de iniciativas de educação financeira de organizações 

(empresas, ONGs, etc.); desenvolvimento do buscador inteligente de iniciativas de educação 

financeira; inserção do Game de Educação Financeira, após sua conclusão; desenvolvimento 

da Plataforma de Avaliação com análise de dados, consolidando todas as informações da ENEF 

e seus programas em um único painel aberto para toda a população brasileira. 

Assim, apesar de ainda não estarem concluídos todos os objetivos de ampliação 

assinalados, a Plataforma encontra-se acessível a qualquer aparelho interativo móvel, como 

smartphones, tablets e computadores, com sistemas Android, IOS e computadores. Destaca-se 

que, além de conteúdos temáticos, disponibiliza-se cursos de formação on-line; ambiente para 

professores; biblioteca virtual; rede de informações acadêmicas na área; conteúdos para 

download, como livros didáticos; vídeos; material de formação para o público adulto. 

Como vimos, o Ecossistema redirecionou as ações e trouxe adequação da Estratégia ao 

ambiente virtual amplamente propagado na atualidade, o que alcança, principalmente, crianças 

e adolescentes, contribuindo para o engajamento desse público com a educação financeira no 

Brasil. 

A partir das mudanças, ainda não finalizadas, a ENEF terminou 2017 com números 

expressivos, cerca de 275 mil estudantes impactados com o Programa de Educação Financeira 

nas Escolas; 9 mil professores envolvidos e 3 mil escolas públicas engajadas, conforme AEF-

Brasil (2017c). Nesse processo, o professor tornou-se o principal agente de disseminação da 

educação financeira. 

ii) “Um projeto ‘transformador’169” - o Programa de Educação Financeira para 

Adultos: 

 Apesar da previsão sobre o programa desde o Decreto que institui a ENEF, em 2010, 

seu planejamento e execução foi vagaroso ao se comparar com o programa direcionado às 

escolas. Somente em 2013 iniciaram-se as pesquisas relativas ao público-alvo demarcado para, 

então, seguir com o desenvolvimento de tecnologias educacionais e a aplicação do projeto 

piloto. 

                                                           
169 Termo tomado emprestado da chamada para a análise do Programa de Educação Financeira para Adultos, no 

último relatório anual da ENEF, em 2017. Destacamos o termo “transformador”, pois os adultos estão fora de 

sistema de ensino, já tendo conhecimentos e valores arraigados, diferentemente de adolescentes e crianças, 

tornando-se público desafiador para a ENEF.  
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Pensada para extrair hábitos financeiros arraigados de parte da população adulta, esse 

programa da ENEF tem público específico: aposentados do INSS com renda de uma a dois 

salários mínimos e mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família. Desse modo, apresenta 

um recorte diferente das ações voltadas a adolescentes e crianças que, apesar de terem se 

iniciado em escolas públicas, com a inserção nas bases curriculares do Ministério da Educação 

passa atingir as escolas privadas, não se restringindo a determinadas classes sociais. 

Dentre o universo adulto, o recorte efetuado pelos formuladores da ENEF se deu pelo 

seguinte motivo: 

A escolha destes dois públicos, dentro do universo amplo dos adultos, faz parte de um esforço 

da AEF-Brasil, em consonância com a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF, 

de privilegiar segmentos da sociedade em situação de vulnerabilidade, considerando que a 

educação financeira pode exercer um papel fundamental na melhoria das condições de vida 

dessas pessoas (AEF-Brasil, 2017b, p. 32). 

 

A discussão encontrada perpassa pela mudança de comportamento e letramento 

financeiro, conceito trazido pela OCDE, quando se trata da educação financeira, a qual 

pretende-se de alcance mundial. Não encontramos, nos inúmeros documentos produzidos uma 

discussão sobre o processo de desigualdade social histórica vivenciada pelos brasileiros; das 

condições de vida e proteção social aos idosos, os quais se avolumam com o aumento da 

expectativa de vida brasileira, sem ser acompanhadas de medidas de proteção, como políticas 

públicas satisfatórias; vivenciando  o impacto da defasagem do sistema de Previdência Social 

no Brasil. Soma-se a isso o fato de, muitas vezes, ser o idoso responsável por toda uma rede 

familiar, vulnerabilizada economicamente, sem renda, sem atendimento de políticas públicas 

básicas, como saúde, educação e outros. No caso das mulheres inseridas no PBF, não se discute 

a precarização das condições de vida, em tempos de capitalismo tardio, de crise do capital; da 

vivência do desemprego; da responsabilidade da mulher na família, perpassada historicamente 

nas relações sociais de gênero, das multitarefas que atravessam o seu cotidiano, tendo na 

mesma, muitas vezes, a única renda doméstica. Sem discutir as feridas e lutas que perpassam o 

público-alvo, percebemos que, algumas vezes, são infantilizados e inferiorizados, devendo 

esperar da ENEF a destinação das ferramentas do bê-á-bá do uso do dinheiro, do crédito e da 

dívida, e, assim, da forma de viver nesta sociedade, como vemos nos exemplos para idosos: 

Os idosos vão até o centro de convivência para se distrair e divertir, portanto, a linguagem e 

as atividades do programa precisam ser leves e lúdicas; desenhos e letras grandes; histórias 

são a principal forma de conseguir a atenção e de passar a mensagem e conteúdo; muito 

cuidado para não “demonizar” os tipos de dívida; [...] uso de estórias para reforçar as 

consequências de não avaliar esses diversos fatores no momento de fazer um compromisso 

financeiro (AEF-Brasil, 2018a, p. 03, grifo nosso). 
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No caso das mulheres, quando se discute o formato e conteúdo do Programa, para 

ilustrar:   

Pouco texto; letras grandes e ícones; instrumentos intuitivos; preocupação com a estética  

com e os detalhes; oficinas rápidas focadas em atividades que transmitem os conceitos com 

base em exemplos, e, não explicações abstratas; escolha por iniciar o processo de educação 

financeira pela importância da reserva, e, ajudar a mulher a conseguir juntar um pouco de 

dinheiro – nem que sejam moedas - de forma muito rápida; a sensação de ter uma reserva 

mínima libera o espaço mental para que as mulheres se abram para olhar sua situação 

financeira e discutir questões mais difíceis como o planejamento e endividamento (AEF-

Brasil, 2018b. p. 03, grifo nosso). 

 

O Programa de Educação Financeira para Adultos teve origem em 2013, quando um 

grupo de especialistas contratados pela AEF-Brasil iniciou uma pesquisa de acompanhamento 

da rotinas de famílias selecionadas, visando conhecer a realidade financeira das mesmas e, a 

partir disso, desenvolver protótipos para a criação de tecnologias educacionais para implantação 

no projeto piloto, o qual se desenvolveu em 2016 e 2017. De acordo com os “Infográficos” 

sobre o programa, AEF-Brasil (2018a e 2018b), participaram da pesquisa inicial cem 

aposentados e cem mulheres beneficiárias do PBF, em dez municípios de três regiões 

brasileiras.  

Após o mapeamento do público, houve a criação de 43 tecnologias educacionais, que 

incluem cofres, carteiras, cartilhas, imãs, cartazes, agendas e uma telenovela; o treinamento de 

instrutores do governo e a implantação do projeto piloto por meio de realização de oficinas em 

21 municípios, envolvendo 1.300 idosos e 2000 mulheres, nos Centros de Referências da 

Assistência Social (CRAS) e Núcleo de Convivência de Idosos (NCI)170. Com o intuito de 

formalizar parcerias para o desenvolvimento de projetos, em 2016, foi assinado Termo de 

Cooperação Técnica entre a AEF-Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Instituto 

Nacional do Seguro Social, os quais passam a ser órgãos responsáveis pela capilarização das 

tecnologias sociais criadas por todo o Brasil, a partir de 2017, quando se iniciou a disseminação 

do programa. Objetiva-se alcançar 42 milhões de brasileiros (28,3 milhões de aposentados de 

baixa renda e 13,6 milhões de mulheres inseridas no PBF, conforme AEF-Brasil (2017b). 

•  “Futuro nas mãos171” – o Programa de Educação Financeira para Mulheres 

Beneficiárias do Programa Bolsa Família hoje:  

                                                           
170 Não encontramos referência aos trabalhadores do CRAS e NCI envolvidos no programa de educação financeira, 

especialmente, no caso dos CRAS sobre a participação de assistentes sociais, sabendo do quantitativo desses 

profissionais nesses Centros e da demanda educacional que atravessa o seu cotidiano profissional, muitas vezes, 

em virtude da relativa autonomia profissional, que carrega as tensões entre projeto profissional, a população 

usuária e a instituição empregadora. Em estudos posteriores, caso a ENEF continue a se concretizar na sociedade, 

possivelmente, esses dados serão melhor assinalados em documentos e pesquisas. 
171 Termo tomado emprestado do nome dado ao programa destinado a mulheres, publicizado no site da Estratégia. 
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Apresentando o dado de que o Programa Bolsa Família, hoje, dos 14 milhões de 

beneficiários no programa, 92,5% são mulheres, justificam as ações do programa de educação 

financeira voltada para o público feminino. Como apontamos, sem discutir as refrações da 

questão social que permeiam tal discussão, o foco nas mulheres é fundamentado pelo seu papel 

de destaque na gestão do orçamento da família. Com o envolvimento do Ministério do 

Desenvolvimento Social, em que o PBF está inserido, as justificativas permeiam discursos 

como o da necessidade de treiná-las para a gestão do orçamento doméstico, para que possam 

refletir sobre sonhos e prover o planejamento financeiro para longo prazo, como vimos no Plano 

de Ação da AEF-Brasil, exposto em 2012: 

No caso das mulheres, estudos mundiais recentes reforçam a importância de seu papel no 

contexto familiar e apontam que a gestão financeira é entendida como um novo papel social 

desse público. Assim, por se tratar da gestora da família, a mulher consciente da importância 

da gestão e do planejamento financeiro da família, torna-se capaz de transformar a 

perspectiva de sua vida e de seus filhos. O desenvolvimento de uma tecnologia social para as 

mulheres beneficiárias do PBF quanto à gestão do orçamento familiar poderá contribuir 

significativamente para a mudança da condição de vida dessas mulheres (AEF-BRASIL, 

2012, p. 37). 

 

AEF-Brasil (2018b) expõe que o objetivo é apoiar as famílias em estado de extrema 

pobreza ou de pobreza a alcançarem melhores condições de vida, para superarem essa situação. 

Assim, a ação primordial foi o desenvolvimento de tecnologias educacionais para aplicação 

junto ao público-alvo do programa. O formato dos materiais foi construído, a partir, sobretudo 

de pesquisa para identificação de “personas”, entre 2013 e 2014172, tendo identificado o 

seguinte perfil: 

Sonhadora – possui baixa responsabilidade sobre o uso do dinheiro devido ao impulso ao 

consumo, sendo o desafio encontrado o de encoraja-las a fazer escolhas financeiras mais 

maduras e conscientes e dar instrumentos para isso; Visionária – gera patrimônio e renda e 

geri riscos e investimentos, sendo o desafio encontrado o de apoia-las na ampliação e 

proteção de seu patrimônio e o de estimular o seu papel multiplicador; Sobrevivente – possui 

otimização de recursos limitados, sendo o desafio encontrado o de potencializar o talento de 

gestão de recursos escassos para as empoderar; Guerreira – possui foco nas escolhas a curto 

prazo, sendo o desafio encontrado o desenvolver uma visão de riscos e orientação para que 

elas se planejem a médio e longo prazos (AEF-BRASIL, 2018c, p. 02, grifo nosso). 

 Esse programa atravessa as relações sociais de gênero e as reconfigurações familiares 

contemporâneas, onde se destacam as famílias chefiadas por mulheres. Não é recente a saída 

da mulher do âmbito doméstico para o mercado de trabalho, o que ocorreu, sobretudo, a partir 

da Revolução Industrial do século XVIII, mas, ainda vemos políticas que colocam o local 

                                                           
172 Conforme AEF-Brasil (2018c), foi realizada pesquisa por quatro meses, entre 2013 e 2014, com mulheres 

beneficiárias do PBF e aposentados do INSS, com renda até dois salários mínimos. Relataram a imersão no 

contexto de 80 mulheres, de 15 municípios das Regiões Norte, Nordeste e Sudeste, das zonas rurais, urbanas e 

ribeirinhas; bem como a utilização de documentos e pesquisas para entender o padrão de comportamento 

financeiros das beneficiárias.  
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prioritário da mesma em âmbito privado, familiar, doméstico, como no caso da Estratégia 

estudada, bem próprio das discussões sobre a divisão sexual do trabalho (à mulher o espaço 

privado – a casa e o cuidado dos filhos e aos homens o público – o mercado de trabalho). Desse 

modo, as tecnologias desenvolvidas para a educação financeira das mulheres do PBF remetem 

à casa, ao cuidado familiar, às economias para “as compras” do dia a dia, referimo-nos aqui às 

referentes aos alimentos e cuidados da casa (supermercados, feiras, padarias...). 

Assim, tais tecnologias desenvolvidas entre 2014 e 2015 versam sobre a vida doméstica 

e a imagem que construíram da mulher nesta sociedade. Esses instrumentos foram subdivididos 

em três eixos, sendo que cada qual com o seu material, com base em AEF-Brasil (2017a):  

EIXO PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS EXEMPLOS DE 

MATERIAIS FÍSICOS 

USADOS 

COFRINHOS DA FAMÍLIA Importância de se criar reservas; concretizar 

objetivos de curto, médio e longo prazo; 

reservas para emergências 

Cofre de três tipos: ajuda para 

o dia a dia; emergências e 

objetivos da família. 

AGENDA DA FAMÍLIA Identificação de fontes de renda; mensurar 

ganhos; o destino dos recursos; cálculo do 

saldo mensal; classificação da situação 

financeira familiar; transformação de hábitos 

financeiros; diminuir gastos; formas de 

aumentar a renda. 

Agenda; cartazes. 

CARTEIRA DA FAMÍLIA Reconhecer formas de endividamento; 

relação juros x dívida; controle do 

endividamento; opções de créditos 

(crediário, cartão de crédito, empréstimos 

consignados e pessoal, microcrédito). 

Carteira, cartazes. 

 

Essas chamadas tecnologias educacionais começaram a ser aplicadas, em projeto piloto 

a partir de 2016, com rodadas de teste, em oficinas de educação financeira realizadas nos CRAS, 

com mais de 1.600 beneficiárias envolvidas, em 21 municípios. Para tanto, apostilas foram 

elaboradas para aplicação de conhecimento e ensino das tecnologias educacionais, além do 

treinamento de dezenas de instrutores para a formação do público-alvo. Entre 2017 e 2018, o 

material criado pela ENEF foi entregue aos Ministérios parceiros para disseminação do 

programa, visando alcançar a totalidade de mulheres do PBF e suas famílias. De acordo com 

AEF-Brasil (2018b), durante o ano de 2018, o MDS, com apoio do Banco Mundial, está 
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formando 1.200 técnicos, de 540 municípios, de todos os estados brasileiros para implementar 

o programa173. Não encontramos nenhum registro no site do Ministério do Desenvolvimento 

Social sobre a implantação do programa e disseminação dos recursos educacionais. 

• “Eu e a minha aposentadoria – organizando a vida financeira174”: O Programa 

de Educação Financeira para adultos com foco nos aposentados com renda entre 1 e 2 salários 

mínimos175: 

As ações direcionadas aos aposentados seguiu as datas de estudo e implantação que 

vimos para mulheres beneficiárias do PBF. O projeto piloto iniciou-se em junho de 2016, com 

1.500 pessoas aposentadas, nos critérios de recorte da Estratégia. O objetivo futuro, segundo 

AEF-Brasil (2017c), é atingir o universo de mais de 28 milhões de pessoas que recebem de 1 a 

2 salários mínimos de aposentadoria mensal no Brasil, o qual corresponde a 84% do total de 

aposentados vinculados ao INSS. Desses, segundo AEF-Brasil (2018a), 4,3 milhões estão 

inadimplentes e 25% compreendem a principal renda da família, com grande índice de 

superendividamento, sobretudo devido aos empréstimos consignados em contracheque. Assim, 

expõem como objetivo “desenvolver um programa de educação financeira para aposentados de 

baixa renda que os apoie em sua gestão financeira, principalmente, no controle e redução de 

dívidas” (AEF-BRASIL, 2018a, p. 01). O programa foi estabelecido em cinco ciclos, como se 

expõe: 

1º Ciclo (2013/2014): aprofundamento e cocriação, ou seja, realização de pesquisa de 

campo com cerca de cem aposentados, de dez cidades divididas em três regiões brasileiras. A 

partir de pesquisa sobre comportamento com o uso do dinheiro, foi traçado o perfil do público 

a ser trabalhado, para posterior desenvolvimento de tecnologias educacionais: 

Dedicado – possui como motivos do superendividamento a doação e a realização dos desejos 

alheios, sendo o desafio encontrado o de colocar limites e fazer com que o aposentado olhe 

para si; Ancião – possui como motivos do superendividamento o empreendimento e 

investimento em situações adversas, sendo o desafio encontrado o de mostrar os riscos e 

imprevistos a este aposentado); Resignado – possui como motivos do superendividamento 

os abusos financeiros, escolhas inconsistentes e o desconhecimento, sendo o desafio 

encontrado o de empoderar e isolar este aposentado); Hedonista – possui como motivos do 

superendividamento o consumo impulsivo, vaidade e a priorização do presente, sendo o 

desafio encontrado o de dar sustentabilidade e disciplina a este aposentado (AEF-BRASIL, 

2018c, grifo nosso). 

 

                                                           
173 Ressaltamos novamente que ainda não encontramos especificações sobre esses instrutores. 
174 Termo tomado emprestado do nome dado ao programa destinado aos aposentados, pela ENEF. 
175 Os textos usados como pesquisa utilizam para se referenciar ao público-alvo desse programa como aposentados, 

mas, em alguns casos, utilizaram o termo idoso. Aplicaremos o termo, durante o texto, de acordo com o utilizado 

no documento, referenciando-o. 



166 
 

2º Ciclo (2014/2015): desenvolvimento das tecnologias educacionais. Durante essa fase 

foram desenvolvidos protótipos dos materiais com base no conhecimento obtido na fase 

anterior. Esses instrumentos foram subdivididos em três eixos, sendo que cada qual com o seu 

material, com base em AEF-Brasil (2017a): 

EIXO 
PRINCIPAIS ASSUNTOS 

TRATADOS 

EXEMPLOS DE MATERIAIS 

FÍSICOS USADOS 

 DE ONDE MEU DINHEIRO 

VEM, PRA ONDE MEU 

DINHEIRO VAI 

Identificação de fontes de renda 

(fixa, variável, eventual); 

identificar empréstimo como forma 

de renda eventual, dentre outros. 

 

Fichas “De onde meu Dinheiro 

Vem; 

Fichas “Para onde meu Dinheiro 

Vai”; 

Cartela “De onde meu Dinheiro 

Vem”; 

Cartela “Para onde meu Dinheiro 

Vai” 

DÍVIDAS NA PONTA DO 

LÁPIS 

Identificar e mensurar despesas; 

despesas fixas, variáveis e 

eventuais; identificar o pagamento 

de dívida como despesa eventual; 

identificar gastos supérfluos; 

classificar a atual situação 

financeira; identificar possíveis 

formas de melhorar a situação; 

dentre outros. 

DVD com vídeos, novela e 

radionovela; cartazes “Pare, pense 

e decida” 

Cartela Comparativo de Dívidas; 

Guia de Dívidas. 

 

 

 

PLANEJANDO MEUS 

PRÓXIMOS PASSOS 

Pagamentos de contas em dia; 

anotar gastos; planejamento 

financeiro; consequências das 

decisões financeiras; saber dizer 

‘não’ para as pessoas próximas 

para não contrair dívidas e não as 

aumentar; preservação de 

informações pessoais; dentre 

outros 

Ímã calendário; 

Cartela “Planejando meus 

próximos passos”; 

Calendário “Contas fixas e dívidas 

a pagar”. 

 

 

3º Ciclo (2016): sistematização das tecnologias educacionais - o protótipo dos materiais 

e conhecimentos foi aplicado em três rodadas de testes, em 20 municípios, com 1.507 

aposentados com renda inferior a dois salários mínimos, para aperfeiçoamento das técnicas, 

realizados em CRAS e NCI, com utilização de instrumentos de avaliação sobre o tema tratado, 
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conforme AEF-Brasil (2018a). Objetivou-se, segundo AEF-Brasil (2017b), a validação para 

verificar a efetividade para que seja possível compreender sua efetividade na transferência dos 

conhecimentos sobre o tema de educação financeira aos beneficiários, bem como analisar 

possíveis mudanças de comportamento financeiro decorrente do envolvimento dos aposentados 

no programa. 

4º Ciclo (2016 e 2017): Projeto piloto e avaliação de impacto – a ação ocorreu em 7 

municípios, segundo AEF-Brasil (2018a). Nesse período, foram realizadas oficinas de educação 

financeira com cerca de 1300 idosos, ministrada por dezenas de instrutores, com avaliação de 

impacto feita nesse piloto, com base em grupo de tratamento e grupo de controle. Hoje, o 

programa se encontra na fase de operação do Desenvolvimento Social como parte integrante 

das ações do INSS, como aponta AEF-Brasil (2018a). 

iii) Outras ações da ENEF: 

• Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira: 

A reunião de dados sobre as iniciativas de educação financeira que aconteciam antes da 

existência da ENEF efetuou-se em 2009, visando fomentar de dados a equipe do COREMEC, 

a qual estudava a implantação da política de Estado de educação financeira, como apontamos 

anteriormente. Em 2013, mapear essas iniciativas passou a ser um projeto da ENEF, já que 

prima, desde à concepção da mesma pelas parcerias, especialmente, as que se estabelece entre 

o público e o privado, com ênfase nas instituições e empresas pertencentes ao mercado 

financeiro. De acordo com AEF-Brasil (2014), o mapeamento contribui para a construção do 

cenário atualizado da educação financeira, como matéria de ação no território nacional.  

O 1º Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira consistiu de um 

levantamento mais aprofundado dos projetos ou iniciativas de desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e sociais de educação financeira, buscando as ferramentas educacionais gratuitas 

e disponibilizadas por diferentes instituições e pessoas (setores públicos, privados e da 

sociedade civil) à sociedade brasileira. Esse ocorreu por meio de um cadastramento, com 

preenchimento de questionário on-line disponível no website da ENEF. Foram levantadas 803 

ações em todo o território nacional, divididas em quatro segmentos, como educação financeira 

para o futuro (34%), voltadas a crianças e adolescentes; democratização da educação financeira 

(25%), sem distinção de público; consultorias especializadas (24%), com finalidade comercial, 

atendendo a partir de contratos de empresas ou individuais; e empresas privadas com foco no 

mercado de atuação (20%), voltadas a clientes e demais stakeholders dessas empresas; 

destacando-se os seguintes dados: 
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60% das iniciativas são gratuitas; 50% das iniciativas têm atuação nacional; entre as 

iniciativas regionalizadas há grande concentração de ações nas regiões Sudeste e Sul; alcance 

do público: 46% das iniciativas atendeu até 500 beneficiários no último ano e 20% delas 

atendem mais de 10.000 pessoas por ano; as iniciativas são: 46% presenciais, 37% mistas 

(presencial + virtual) e 17% virtuais (AEF-BRASIL, 2017c, p. 01). 

 

Segundo exposição do relatório analítico do mapeamento, destacam-se, nas iniciativas 

cadastradas, a orientação para fomentar autonomia, cidadania, consciência e uma cultura ética, 

trabalhando os seguintes temas:  

Educar financeiramente e poupar de modo ético e consciente; ensinar a planejar a curto, 

médio e longo prazo; oferecer conceitos e ferramentas para a tomada de decisão autônoma, 

baseada numa mudança de atitude; e prover fatos e dados e os conhecimentos específicos 

para tornar as pessoas atentas a oportunidades e escolhas financeiras, bem como às suas 

consequências (AEF-BRASIL, 2017c, p. 18). 

 

Assim, a partir do levantamento de 2013, o CONEF e a AEF-Brasil concluíram  que, 

em virtude da diversidade de trabalhos direcionados à educação financeira, há necessidade de 

uma coordenação nacional, estimulando a convergência das ações e visando alcançar a 

população de forma integral; necessidade de ações específicas a público considerado mais 

vulnerável, como crianças, idosos e moradores de regiões menos assistidas por órgãos de defesa 

do consumidor; prover dados e conhecimentos na área para que as pessoas se tornem mais 

atentas às escolhas financeiras e às oportunidades. Além desses, foi exposto que, para atender 

às especificidades sociais, econômicas e culturais, as quais refletem comportamentos 

financeiros, visam estimular a maior diferenciação de público; envolver outros setores como 

varejista, sociedade civil e órgãos de defesa do consumidor; incentivar a abordagem da 

educação financeira como tema afeito a diferentes áreas educacionais; e, dentre outros, 

fomentar a correlação entre a educação financeira e a sustentabilidade. 

 Vemos que o Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira de 2013, 

concluído em 2014, contribuiu para delinear a ENEF, os seus programas que avançaram 

sobremaneira, contribuindo para a sua maior disseminação. Como vimos, a partir de 2014 e 

2015, houve o início do Programa de Educação Financeira para Adultos; a implantação do 

projeto piloto do Programa de Educação Financeira nas Escolas de Ensino Fundamental e 

posterior disseminação, em 2016, da vertente para o Ensino Médio, o projeto de maior alcance 

até hoje. 

Em 2018, houve o 2º Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira, o 

qual conseguiu apontar informações de ações da própria ENEF ou de instituições que aderiram 

as suas diretrizes, sobretudo escolas, como 1.300 iniciativas em escolas de Ensino Médio e 

universidades públicas e privadas, associações, cooperativas e órgãos da iniciativa privada. 
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Esse mapeamento, além do fomento de informações, teve o propósito prioritário de subsidiar o 

CONEF de dados sobre as iniciativas para a elaboração do “Selo ENEF”, ação que trataremos 

adiante. 

Segundo AEF-Brasil (2018d), 1.383 iniciativas foram cadastradas no mapeamento e 

outras 526 não contabilizada por não completaram o preenchimento do formulário on-line, no 

site da ENEF. Apresentam com destaque o aumento expressivo de escolas e instituições 

cadastradas e de ações gratuitas de educação financeira, evidenciando que a maioria está sob 

responsabilidade de professores, já que metade das iniciativas são da área educacional, 

apontando que apenas 31% desses fizeram cursos de formação em educação financeira. Dentre 

as escolas há predominância de escolas públicas, como conteúdo apresentado de maneira 

transversal às disciplinas, sobretudo, Matemática (82%). As demais iniciativas registradas fora 

do âmbito escolar são destinadas ao público em geral, sem público-alvo demarcado por idade, 

renda ou acesso a instrumentos financeiros. Com relação ao eixo de informação, em geral, 

tratam sobre finanças do dia a dia e consumo consciente. 

As principais considerações apontadas pelos coordenadores da Estratégia, após o 2º 

Mapeamento, com base em AEF-Brasil (2018d) são: deve-se estimular parcerias de conteúdo e 

formação entre ENEF e iniciativas digitais/nacionais e presenciais/locais; incentivar o 

direcionamento das iniciativas a públicos mais vulneráveis, como analfabetos, com pouco ou 

nenhum uso do sistema financeiro e de menor renda; e, dentre outras, aumentar a capacitação 

de professores, principalmente, por meio das Secretarias de Educação. 

Destacamos a ênfase dada à formação de professores, relembrando que, atualmente, o 

professor compõe a base do redirecionamento estratégico da ENEF, posicionado como o 

principal agente da educação financeira no país. No 2º Mapeamento, apesar do índice de 

formação de professores responsáveis por iniciativas de educação financeira nas escolas ser 

considerado baixo pelos avaliadores, consideramos que o aumento das iniciativas cadastradas, 

principalmente as que ocorrem no âmbito escolar e com gerência de professores, é reflexo da 

disseminação da temática na sociedade e das ações da ENEF, principalmente, nas instituições 

de ensino. 

Percebemos que os projetos de educação financeira pautam-se na individualização da 

situação da dívida pessoal e familiar, despolitizando o tema, o qual atravessa as demandas da 

sociedade em tempo de capitalismo de predominância financeira, o qual injeta crédito na 

população; o que não é recente, se retomarmos a década de 1970. Assim, a dívida é desejada, 

mas deve ter o limite de não causar interrupção dos mecanismos do mercado financeiro, não 
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cessando o ciclo da dívida. Além disso, levar ensinamentos sobre os termos e serviços existentes 

no mundo das finanças possibilita que essas sejam divulgadas e passem a fazer parte não apenas 

das consciências, tornando-as habituais, mas das possibilidades de enfrentamento das 

dificuldades financeiras cotidianas. 

• Semana ENEF: 

Criada pela Deliberação COREMEC nº13, de 2013, a Semana é, hoje, um evento amplo 

e disseminador da temática da educação financeira no país, sendo esse o seu principal objetivo 

- promover a Estratégia Nacional de Educação Financeira e divulgar as ações desenvolvidas 

pelos órgãos e entidades representadas no CONEF, além de outras instituições que comungam 

da visão da política, conforme ENEF (2013). Durante o período de uma semana, desde 2014, 

anualmente, diversas ações educacionais são realizadas pelos membros do Comitê e por seus 

parceiros, presencialmente ou on-line. A ação é divulgada por site próprio 

<http//www.semanaenef.gov.br > e em mídias socias. 

Em 2014, houve 170 ações cadastradas na Semana, já na que ocorreu em maio de 2018, 

foram 7.350, desenvolvidas por 344 instituições apoiadoras, em 26 estados da federação176, 

alcançando 4 milhões de pessoas. Os principais temas promovidos foram: finanças pessoais; 

consumo consciente; previdência; seguros; e relação equilibrada com o dinheiro. 

• Selo ENEF: 

 

Modelo de Selo da ENEF. Disponível em: <http// http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-

content/uploads/2018/09/SELO-ENEF_PB.jpg>.  

 

                                                           
176 Segundo ENEF (2018c), os estados com maior número de iniciativas foram Goiás, com 1.503, Paraná com 

1.377 e São Paulo com 935. 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/SELO-ENEF_PB.jpg%3c
http://www.vidaedinheiro.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/SELO-ENEF_PB.jpg%3c
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Como vimos, o estímulo à parceria e ao engajamento é preeminente na ENEF, sendo o 

selo uma iniciativa que premia essa relação com empresas, instituições e demais órgãos da 

sociedade. Esse consiste em oferecer o direito ao uso do selo da ENEF às instituições que 

reconhecem, fortalecem e disseminam os objetivos da Estratégia, por meio de seus projetos de 

educação financeira. Para tanto, em 2015, foi lançado edital no website da política para o 1º 

selo ENEF, uma espécie de concurso sob análise do CONEF/AEF-Brasil. O selo contém o 

logotipo da ENEF, seu nome e o ano referente ao reconhecimento. De acordo com AEF-Brasil 

(2015), na primeira iniciativa, 89 iniciativas foram cadastradas e 33 foram contempladas177. 

O concurso para o 2º Selo ENEF foi realizado em 2018 e terá interstício de dois anos. 

Houve crescimento expressivo de número de candidatos que obtiveram a editoração do selo, 

cerca de duzentos, sendo que, muitas empresas se candidataram em diversas iniciativas 

pontuais. Não foi possível verificar o universo de inscritos178. 

Como vimos, a Estratégia Nacional de Educação Financeira é contemporânea à crise 

estrutural do capital, datada de 2008, a qual incide em tempos atuais.  A disseminação dessas 

políticas, que se assentam em âmbito estatal, geralmente como política de Estado, ocorreu 

mundialmente, assim como os efeitos da crise de superacumulação, onde o termo dívida é 

bastante presente. Mas, o capitalismo tenta se reestruturar desde a década de 1970, com a crise 

que assolou o sistema. Desde então, o crédito aprimorou-se, assim como a financeirização do 

sistema do capital, o qual tenta sobreviver na base do capital fictício. Esses créditos, 

disponibilizados amplamente, assolou Estados, empresas e, os sujeitos, individualmente.  

Os produtos do mercado financeiro não cessam de apresentar novidades. Para o capital 

é preciso que as pessoas os conheçam e saibam utilizá-los, para que tenham o crédito à 

disposição e a dívida controlada em nível que não gere ainda mais colapsos ao capitalismo, 

como no caso da crise das hipotecas subprime, a qual abordamos. Assim, deve-se “alfabetizar” 

                                                           
177 Conforme visualizado no site da ENEF, para exemplificar algumas: Associação Brasileira das Empresas de 

Cartões de Crédito (ABECS), com o curso “Administrando suas Finanças” e “Videoaulas ABECS: Controlando o 

seu Cartão”; Allianz Seguros S.A, com “My Finance Coach”; Banco do Brasil, com “Portal Tá na Hora”; Banco 

Itaú, com “Uso consciente do dinheiro”; Câmara dos Deputados, com “Programa de Educação Financeira na 

Câmara dos Deputados”; SEBRAE Previdência “Fórum SEBRAPREV de economia”; Universidade Federal de 

Itajubá, com “Quanto vale o dinheiro para os jovens? Avaliação e construção de conhecimento de educação 

financeira nas escolas públicas de Itajubá-MG”, dentre outros.  
178 Conforme visualizado no Site, alguns exemplos de instituições e iniciativas: Allianz Seguros S.A, com “My 

finance coach”; ANBIMA, com “Como investir-portal e Como investir em você- planeje sua liberdade”; 

Associação Comunidade-Escola da Escola Estadual Beira R. de Porto Nacional -TO, com “Cuidado ao comprar, 

você pode se enrolar!; Associação de Apoio à Escola de Brejão, com “Brejão economizando moedas”; B3, com 

“Centro de Memória; Cursos on-line e Visita à Bolsa”; Banco Central do Brasil, com 12 iniciativas, dentre elas, 

“Portal Cidadania Financeira e Projeto de vida na ponta do lápis”; Cooperativa Central Crédito Urbano, com 50 

iniciativas, dentre elas, “Você livre das dívidas, Poupar é só começar, Pequenas ações grandes conquistas” e, dentre 

outros, Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com “Crédito consciente” 
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amplamente as populações e, para tanto, os Estados têm o apoio do mercado financeiro, que 

não atuam apenas parceiros, mas gerentes das políticas de disseminação da temática da 

educação financeira, que não param de evoluir e se concretizar. 

No Brasil, para que não se interrompa o ciclo do “consumidor-sobrevivente”, a ENEF 

foi implantada em 2010, sendo que no biênio 2017/2018, modernizou-se, disseminou-se e vem 

se sustentando, a partir do mercado financeiro, sob condução da AEF-Brasil, OSCIP formada 

pela AMBIMA, B3, CNSeg e FEBRABAN. Neste ciclo, a cooptação de professores é 

fundamental, já que por mais que a Estratégia tenha crescido em todos os programas e ações 

que executa, percebemos que há um programa a enfatizar: o Programa de Educação Financeira 

nas Escolas e, dentro deste, para adolescentes do Ensino Médio. Capacitar, formar e preparar 

sujeitos para o amanhã, requerendo um “novo sujeito”, conhecedor do mercado financeiro, 

flexível às demandas do capital, em uma sociedade cada vez mais devastada pela barbárie social 

causada por um sistema nefasto, em crise e que para se sustentar não cessa de criar subterfúgios. 

Se será próspera essa subjetivação da lógica financeira e da despolitização das dificuldades 

enfrentadas cotidianamente, em meio à falta de emprego, destituição de direitos sociais, 

mercantilização da saúde, educação e outros serviços essenciais à vida em sociedade, não 

sabemos, mas acreditamos no potencial de luta existente nesses sujeitos. 

Sendo assim, o Ecossistema é formado por quatro componentes: Campanha de 

Comunicação; Rede de Formação de Professores; Plataforma Integradora de Educação 

Financeira e Game. Entretanto, foi percebido em nosso estudo que o seu principal intuito é 

tornar o professor protagonista da implantação e disseminação da ENEF nas escolas. Os 

idealizadores da ENEF, neste momento de readequação da Estratégia, especialmente, na área 

escolar, identificaram o potencial pedagógico entre crianças e adolescentes, das mídias de 

internet, utilizando-a de diferentes maneiras para disseminar os conhecimentos de educação 

financeira e engajar esse público específico.  

Mas, para o Brasil, para além da disseminação do tema e da alavancagem do sistema 

financeiro, também está em andamento a conquista de uma vaga entre os membros da OCDE, 

dentre “os grandes” do capitalismo mundial. Sendo assim, para a potência financeira emergente, 

plataforma de valorização do capital financeiro, em seu papel colonial de “servir”, aprofunda-

se nas metas do organismo multilateral para o país. Aqui se situa a ENEF, a qual com oito anos 

de efetiva existência, encontra-se pronta para o papel no qual lhe compete: disseminar a 

educação financeira (onde se lê: o mercado financeiro, o consumo, uma visão de mundo 

burguesa, a individualização da questão da dívida, a ampliação do uso do crédito). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vida de consumo é um jogo de serpentes e 

escadas. 

 

Zygmunt Bauman (2010) 
 

 

No presente trabalho procuramos compreender o processo de endividamento do sujeito, 

especialmente, sob o ângulo da crise estrutural do capitalismo desde a década de 1970, 

ampliando-se a partir de 2008, com a gigantesca crise financeira que se transpôs sobre todo o 

mundo. Em virtude dessas crises, as quais não podem ser consideradas apenas ondas cíclicas 

que aparecem e logo se despedem, o sistema Capitalista procura resistir com medidas de 

administração, utilizando recursos econômicos, políticos, sociais, culturais e ambientais, 

expondo todo o sistema às suas consequências, abatendo a todos que nele vivem. Dentro do 

corolário utilizado, temos as dívidas - desmensuradas dívidas – mecanismo longínquo na 

história e, não causadoras de nenhuma crise, mas resultado das mesmas. Ao atingir Estados, 

mercados capitalistas, empresas e homens e mulheres individualmente, ela é, hoje, fruto das 

ações do capital financeirizado, deixando visível os seus limites.  

Ao aprofundar na investigação do nosso objeto de estudo na busca de mediações e 

determinações essenciais, compreendemos que o processo de endividamento do sujeito  

converteu-se, tal como a dívida pública, em instrumento de acumulação do capital financeiro 

que, ao mesmo tempo, pode apresentar limites ao capital, não devendo encerrar-se, tampouco, 

alcançar limites intangíveis que findem o ciclo de endividamento. Assim, encontramo-nos 

diante de uma das alternativas do capital na reconfiguração capitalista, que tange ao processo 

de endividamento populacional: a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), política 

de Estado, conduzida pelo mercado financeiro, que se estabeleceu no Brasil em 2010, fruto de 

uma tendência que se alastra no mundo todo. Essa disseminação tem se mostrado gradual, 

crescente, mas também discreta, como percebemos ao longo deste estudo, ocorrendo sem 

alardes ao se incorporar ao cotidiano de seu público. A partir de tal compreensão, procuramos 

situar nosso objeto de investigação, o endividamento dos sujeitos e a interface da ENEF nesse 

processo, na sua relação com as recentes transformações do capitalismo contemporâneo. 

Tais transformações nos dirigem às crises assinaladas, cujo início tem marco na década 

de 1970, representando, como assinalamos, uma crise do sistema do capital, com eixo 

monetário e na acumulação, a qual dificultou a valorização do capital na esfera produtiva, 

remetendo ao esgotamento do padrão fordista de produção e keynesiano de regulação. 
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Expressou, assim, que os anseios capitalistas não estavam na manutenção dos compromissos 

com a classe trabalhadora, subsidiados pelo Estado, durante o período entre guerras.  

Nesse período, também ocorreu a mudança na forma das transações de capitais, a partir 

do rompimento do Acordo de Bretton Woods, unilateralmente pelos Estados Unidos, 

desfazendo o padrão fixo ouro-dólar e remetendo à flexibilização e liberalização das taxas de 

câmbio conforme as alterações do mercado, medida que favoreceu à financeirização do sistema 

do capital. A financeirização, tida como causadora da crise, na verdade, representou a tentativa 

de valorização suprimida do capital, acentuando as operações financeiras em ritmos crescentes 

e superiores à esfera da produção. Essa dinâmica, altamente concentradora de riqueza, nutre-se 

da formação de capital fictício, por meio da inflação do valor dos ativos financeiros e da 

transferência efetiva de riquezas para tal esfera, como aponta Chesnais (1996). 

Portanto, o capitalismo passava à fase de “produção” de capital fictício, ou seja, de valor 

remediado para o futuro; crédito que se aprimora e abarca o Estado, o mercado de ações das 

empresas capitalistas e os sujeitos individualmente, para subsidiar o consumo e, 

acrescentaríamos, a sobrevivência, causando um endividamento generalizado e sistemático e 

implicando numa tensão sobre a substância do valor dinheiro e, assim, do valor no sistema 

capitalista. Desse modo, a repartição da riqueza ficou cada vez mais concentrada em favor das 

instituições financeiras, as quais alavancaram as suas operações, na tentativa de retomada do 

crescimento do sistema, alimentando bolhas financeiras dos mercados de ações e imobiliários, 

dados os limites internos de acumulação real capitalista, concentrada cada vez mais nas 

tecnologias microeletrônica, em substituição à força de trabalho, fonte de valor por meio da 

mais-valia. Nesse sistema de supremacia rentista, que reconfigura a própria sociabilidade 

burguesa, toda a vida em sociedade passa aos domínios da financeirização, onde a repartição 

da riqueza fictícia, formada por crédito, gera a dívida total da sociedade, em âmbito público e 

privado. 

Com a crise financeira de 2008, que se despontou assinalando que a base da economia 

estava ancorada em obrigações de pagamentos futuros que não se sustentavam, mostrado no 

fenômeno das hipotecas subprime nos Estados Unidos, teve rápida expansão de seus efeitos 

mundialmente, apresentando um colapso do sistema capitalista financeiro. Vimos que o lastro 

de endividados sem condições de dar retorno aos credores havia se revelado. O resultado foi o 

crescimento da dívida geral e a aceleração do endividamento, ascendendo a fragilidade do 

conjunto da dívida. 
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No lastro de mudanças, o Estado, necessariamente capitalista, talhado estruturalmente 

para funcionar conforme o capital, também se revestiu de mudanças, principalmente, porque a 

liberalização dos mercados financeiros e a desregulamentação dos mercados de capitais 

necessitava de um modo de regulação política que subsidiasse a tentativa de expansão do 

sistema. Assim, a partir da década de 1980, o regime político do neoliberalismo passou a 

vigorar, rompendo as restrições sociopolíticas que limitam o movimento do capital, 

representando a virada conservadora do capitalismo a partir de então. 

No roll de ações do Estado, desde a década de 1970, a atuação não cessa em romper 

barreiras, operando também como agente da economia, ao adentrar no processo de 

endividamento, via títulos soberanos. No início do abalo sistêmico de 2008, conforme Kurz 

(2012), com o rompimento das cadeias de crédito e do surto de desvalorização, os Estados, já 

intensamente endividados, promoveram amplamente o crédito e a emissão monetária, na 

tentativa de segurar a crise, em uma missão de realizar empréstimos grandiosos e doações a 

grandes bancos e seus credores. Foi por meio da dívida pública, mecanismo que permite aos 

credores do Estado se apropriarem da riqueza produtiva, com o saque da receita de impostos 

dos Estados nacionais, como aponta Reis (2010), que o mesmo se sobressaiu no circuito de 

valorização capitalista, assistindo-se a um aumento exponencial do peso da dívida sobre os seus 

orçamentos, revelando a natureza do capital fictício, convertendo-se em poder dos fundos de 

investimentos.   

Como vemos, na base da hegemonia rentista, a dívida que assola a sociedade recai de 

maneira muito destrutiva na vida das pessoas, os “devedores sem poder” (GRAEBER, 2016, p. 

07), por se encontrar presente na base da vida cotidiana, o que camufla processos grandiosos, 

como a reconfiguração capitalista em tempo de crise estrutural; a reformulação estatal 

neoliberal, permitindo a destruição de fronteiras ao capital e a destituição de políticas sociais, 

por exemplo, gerando a maior precarização das condições de vida, afetando os sujeitos, também 

endividados.  

Essa dívida advém da necessidade capitalista de resguardar o consumo de mercadorias, 

em um capitalismo que utiliza cada vez mais microeletrônica, que se deu com o advento da 

terceira revolução industrial, como aponta Kurz (2008), datada especialmente do início da 

década de 1980. Assim, substitui-se cada vez mais a força de trabalho, destituindo empregos de 

maneira definitiva, tendo o crédito efetivado amplamente como solução para não cessar o ciclo 

do consumo e possibilitar que meios essenciais à sobrevivência, os quais foram mercantilizados, 

como saúde e educação, por exemplo, sejam comprados pela população. Da parte do sujeito, 
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créditos são tomados para garantir tais necessidades, em meio às alternativas de sobrevivência 

na atualidade, diante do desemprego estrutural, dos trabalhos precários, da ausência de políticas 

sociais, enfim, da barbárie social na qual vivemos de modo crescente.  

Mas, crédito também é produto de um mercado financeiro que, apesar das crises, avança 

na criação de produtos, cada vez mais “acessíveis” a todos, ampliando o leque de escolhas. 

Apesar da popularização do cartão de crédito, desde a década de 1990, o qual se tornou o ativo 

financeiro mais utilizado, a dupla crédito-dívida adentra o espaço doméstico de diversas 

maneiras, escamoteado em traços de “modernidade” e interação digital, já que muitos deles são 

divulgados e garantidos por meio da rede de Internet, com títulos como investimento, 

empréstimos financeiros, poupança, consórcio, títulos públicos, previdência (privada), seguros, 

ações e outros. Neste ínterim, há uma tentativa de naturalização da dívida, para que não se 

interrompa o circuito da compra de crédito e, assim, da dívida. Nesse processo, viver com ela 

passou a ser considerado comum, uma possibilidade do consumo imediato - ter agora e pagar 

no futuro, como dispõe Bauman (2010).  

Porém, acreditamos que para além da alienação dada com a sociedade de consumidores, 

exposta por Bauman (2010), na qual o capitalismo imprimiu nos últimos tempos, a dívida 

permite aos sujeitos um complemento da renda doméstica, que sana as necessidades básicas 

não atendidas pela recomposição salarial para os que ainda têm emprego. Individualizam-se a 

proteção social e as questões relativas ao uso do mercado financeiro para a sobrevivência, cujo 

uso faz parte do espectro de possibilidades que o moderno capitalismo traz ao “novo sujeito 

unitário”, descrito por Dardot e Laval (2016). Esse deve “engajar-se” às novidades do sistema 

capitalista, no enlace sujeito-sistema financeiro, no qual devedores e credores estão sempre 

numa dependência recíproca, sendo que, hoje, sem precedentes na história, como aponta Kurz 

(2008). 

Neste cenário de dívidas, um novo tipo de política destinada às populações é criada pela 

OCDE e sustentada pelos Estados, para a disseminação mundial: as Estratégias nacionais de 

educação financeira, com a primeiras medidas em 2002, encontrando-se em expansão, com a 

implementação concluída em 59 países, até 2018. Para a expansão do tema e ações, o organismo 

multilateral criou a Rede Internacional de Educação Financeira, a INFE, que já se germina em 

mais de cem países e realiza pesquisas, cria ferramentas, padrões, critérios, diretrizes, revisões 

e dissemina a educação financeira mundialmente, assessorando Estados quanto à concretização 

de suas Estratégias nacionais.  
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Retomamos que, na visão da OCDE, a educação financeira complementa a conduta do 

mercado, tendo como objetivo a melhoria dos comportamentos financeiros individuais, por 

meio de políticas educacionais em muitos países. Essa “educação”, voltada para o mercado, em 

relatórios que tivemos contato, como o “Trabalhando com o Brasil”, OCDE (2017a), para citar, 

são englobados nas seções dedicadas às perspectivas para o mercado, às ações do mercado 

financeiro e menos em espaços dirigidos à área da educação. Então, temos um novo tipo de 

educação, a educação voltada para o mercado financeiro, o mesmo que administra o capitalismo 

em tempos de crise estrutural. Em busca de “administrar” a vida dos sujeitos, é preciso cooptar 

consciências, destacado por Alves (2013) e, mais do que isso: é necessário formar o “novo 

sujeito” receptor e participante do mercado financeiro. Esse “novo sujeito” deve ser um 

“endividado consciente”, que controla o seu limite de endividamento, para que o ciclo da dívida 

não cesse.  

Mas, apesar da revelada disseminação das Estratégias nacionais de educação financeira, 

ao nosso ver, ela é propagada cuidadosamente. Ao longo desse processo de pesquisa sobre o 

tema, não foi incomum encontrar pessoas que não conheciam a ENEF, tampouco a propagação 

desse tipo de política de Estado mundialmente. Contudo, um olhar diligente revela que o tema 

está disseminado nas ações da sua empresa, “preocupada” com endividamento dos funcionários 

e, assim, com o seu rendimento, o qual depende da subsistência necessária para que a força de 

trabalho produza; no seu banco com o marketing do “crédito consciente”; na escola do seu filho, 

com as planilhas de uso da mesada e com os probleminhas da Matemática sobre os débitos 

bancários. Assim, ao longo do tempo, nesta sociabilidade burguesa, a educação financeira vem 

se naturalizando e, ao mesmo tempo, impregnando-se no cotidiano, abarcando as consciências, 

afinal, fala-se de educação - a educação para utilizarmos bem o tão sacrificado dinheiro, para 

realizarmos sonhos, para ascensão social e outros, fetichizando o tema. 

No Brasil, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a qual abarca as concepções 

da OCDE, é contemporânea à crise do capital de 2008, tendo os seus estudos iniciais em 2007 

e a promulgação como política de Estado em 2010, a partir do Decreto nº 7.397/2010. Essa 

política é também atual à disseminação de um Estado neoliberal neste país, que se iniciou na 

década de 1990, consolidando-se nos anos dos governos petistas, quando se elevou à plataforma 

de valorização do capital financeiro, retomando Paulani (2008). Nesse momento, antecipou-se 

ao estudo da educação financeira, tornando-se o primeiro país a implantar uma Estratégia desse 

tipo na América Latina. Retrata a posição de um país dependente, ou seja, a sua condição 

colonial permanente, como aponta Fernandes (2008). Conceber a ENEF remete-o à lógica de 
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acumulação do capital internacional, pois para além de “educar financeiramente” – para o 

mercado - também está em jogo um lugar privilegiado para o Brasil dentre os membros da 

OCDE, já que ainda se configura como país-parceiro.  

Vimos que dentre os programas e ações da ENEF, destacam-se o Programa de Educação 

Financeira para Adultos e o Programa de Educação Financeira nas Escolas; sinalizemos alguns 

apontamentos. 

O Programa de Educação Financeira para Adultos foi estabelecido no Decreto da ENEF, 

em 2010, mas implantado efetivamente a partir de 2016, em projeto piloto, visando abarcar os 

aposentados do INSS, com renda mensal entre um e dois salários mínimos e as mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família do governo federal. Vemos, assim, um 

direcionamento recortado para os pobres e para a família; o que representa um privilégio da 

matricialidade sociofamiliar colocadas comumente nas políticas sociais, já que o núcleo 

familiar se divide na proteção social de seus membros, o que, na atualidade, com as insuficientes 

políticas públicas, torna-se cada vez mais o refúgio no amparo de seus membros. Ao retomar 

os dois atores do programa, os idealizadores da ENEF apresentam os aposentados como 

responsáveis pela renda familiar, ou seja, arrimos de família e as mulheres do PBF como 

administradoras da casa, remetendo a uma discussão sobre as relações sociais de gênero 

históricas, relativo ao papel da mulher: mãe e guardiã do lar. 

Retornando à contemporaneidade das finanças sob a vida dos sujeitos, temos famílias 

endividadas para suprir as carências colocadas pelo sistema do capital sob a face financeira e, 

as quais, mesmo com os recursos escassos da aposentadoria e, principalmente do programa de 

renda mínima (hoje em média de R$ 170,00), formam um amplo mercado consumidor, com  

cerca de 28 milhões de aposentados no perfil da ENEF (aproximadamente 54, 5% formado de 

mulheres aposentadas) e 13 milhões de mulheres do PBF, relembrando que elas formam 90% 

dos beneficiários daquele programa, conforme dados da AEF-Brasil (2018a e 2018b). Sendo 

assim, a educação financeira para adultos é voltada, prioritariamente, ao âmbito familiar, aos 

pobres e às mulheres, com vistas a, ao nosso ver, controlar o endividamento, de modo a não 

encerrar o consumo e, ao mesmo tempo, aplicar conceitos financeiros e possibilidades 

creditícias a um público no qual a “educação financeira” possa representar, de fato, uma 

novidade. 

Nos estudos aplicados ao público-alvo e nas suas ações, a ENEF revela algumas 

impressões sobre a imagem da mulher e dos aposentados, trazendo-as ao formato das atividades 

executadas, sobretudo, nas oficinas e no material didático e de apoio, os quais se construíram a 
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partir de análises comportamentais com relação à conduta financeira (aposentados - dedicado, 

resignado, ancião e hedonista; mulheres - sonhadora, visionária, sobrevivente e guerreira). 

Desse modo, trabalham planilhas de controle financeiro, conceitos financeiros, poupança, 

dívida e, ao mesmo tempo, evidencia um preconceito arraigado: linguagem leve e lúdica, uso 

de desenhos, pouco texto, letras grandes, instrumentos intuitivos, dentre outros. Na verdade, 

visam a reconfigurar consensos já construídos sobre a visão de sociedade e o modo de viver 

nela. Porém, amplamente inseridos no ciclo crédito-dívida, tornam-se público privilegiado de 

ação da Estratégia, precisando conter o endividamento ao nível de não cessar o circuito da 

dívida. 

O Programa de Educação Financeira na Escolas foi previsto também no Decreto que 

regula a ENEF no Brasil, e sob o qual voltaram-se as atenções iniciais, desde 2010 e todo o 

foco de mudança que se colocou no biênio 2017/2018, com a implantação de um Ecossistema 

de Educação Financeira. Iniciado em escolas públicas e com ênfase inicial no Ensino Médio, 

com jovens próximos de efetuarem escolhas profissionais ou já atuando no mercado de trabalho, 

o programa desenvolveu-se bastante ao longo de oito anos. Destacamos que o empenho na 

educação financeira nas escolas atinge a crianças e adolescentes em formação, capacitando os 

mesmos quanto aos assuntos relativos à vida financeira e ao mercado financeiro, com os seus 

produtos, cuja maioria, está no âmbito virtual, universo familiar a esse público. “A juventude 

corresponde ao ciclo da vida em que as escolhas são decisivas, novos projetos e novos hábitos 

estão em fase de construção e as decisões podem determinar não apenas o futuro dos jovens 

como da economia do país”179. Os adolescentes e as crianças, no futuro, serão os consumidores-

endividados desses produtos do mercado financeiro, mas, tendo alcançado familiaridade com 

eles, caso a ENEF se alastre no tempo. Contudo, para além de futuros clientes “apassivados” 

do mercado financeiro, eles são disseminadores da cultura financeira apreendida junto à família, 

o que faz com que esse programa seja considerado muito abrangente. 

Com o aumento do alcance da ENEF na sociedade, abrangendo também escolas 

privadas que foram incorporando-a, sobretudo, devido à disponibilização do material didático 

na Plataforma ENEF <http//www.vidaedinheiro.com.br>; do aumento das ações de divulgação 

do tema, como na Semana de Educação Financeira, a qual ocorre anualmente e no concurso do 

Selo ENEF, os coordenadores da política resolveram reestruturá-la, criando o Ecossistema de 

Educação Financeira. 

                                                           
179 Retirado da página da ENEF. Disponível em: < http://www.vidaedinheiro.gov.br/ensino-medio-apresentacao/>. 

Acesso em 23 OUT 2018. 

http://www.vidaedinheiro.gov.br/ensino-medio-apresentacao/%3c
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Esse, voltado à educação de jovens e crianças, abrangendo campanhas de comunicação 

(em canal de televisão pública e na rede YouTube de Internet, além da própria plataforma 

ENEF), criação de game de educação financeira; ampliação e melhoria da Plataforma Vida e 

Dinheiro e polos de formação de professores, visa, assim, disseminar o tema nas escolas e na 

sociedade, modernizando a abordagem, deixando-a mais inserida na linguagem interativa das 

redes sociais, bastante contemporânea. Neste processo, o professor torna-se fonte de 

universalização da Estratégia e passa por processo de treinamento, que tem se ampliado por 

meio de polos de formação descentralizados no território nacional, a partir de parcerias com 

universidades e secretarias de educação; cursos on-line na Plataforma e cursos itinerantes que 

ocorrem no “caminhão do SEBRAE”, apoiador da ENEF. Universalizar os conteúdos da 

política, para além de levá-la para mais locais territorialmente, ao nosso ver, significa difundir 

a sua proposta de educação para as finanças, o que vem a se fortalecer com a capacitação mais 

contínua e abrangente dos professores. 

Até 2024, intentam incuti-la na cultura escolar integralmente, nesse sentido, grande 

passo foi dado em 2017 com a sua previsão na Base Nacional Comum Curricular, atravessando 

disciplinas diversas, motivo pelo qual também ampliou a Estratégia nos currículos escolares 

das escolas privadas. Ela já atingiu milhões de crianças e adolescentes sem que talvez, a maioria 

da população compreendesse que o livro, a tarefa de casa e o assunto sobre finanças trazidos 

pelos filhos do ambiente escolar para a casa é proveniente de uma política de Estado, de cunho 

internacional e que representa a voz do mercado financeiro, que a comanda. Desta maneira, 

apesar de ter grande foco de ação na população pobre, o que vemos por meio do programa 

destinado a adultos, a ENEF não almeja educar somente as pessoas com recursos escassos de 

sobrevivência, mas atingir amplamente a sociedade, disseminando os seus conceitos e os 

produtos que vêm (nas entrelinhas) da “grande aliança” público-privado efetuada. 

A ENEF fruto do capitalismo financeiro, coordenada pelo mercado financeiro e com 

grande parceria de grandes empresas capitalistas nacionais e internacionais é uma política de 

Estado típica desta época e da sociabilidade burguesa que se apresenta, de modo a treinar 

indivíduos a viver na sociedade de crise, sob créditos e dívidas, como solução de sobrevivência, 

neste caso, estamos falando da sobrevivência do sistema capitalista de produção.  

A essência da Estratégia e de todas as ações capitalistas que a permeiam não estão tão 

escamoteadas assim por sua aparência. Um olhar diligente nos mostra que, comandada pelo 

mercado financeiro, a mensagem por trás de “Vida e Dinheiro” é por uma “vida a crédito”, 

parafraseando Bauman (2010), ou melhor, “vida e dívida”. 
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