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Não te rendas
Ainda estás a tempo
De alcançar e começar de novo,
Aceitar as tuas sombras,
Enterrar os teus medos,
Soltar o lastro,
Retomar o voo.
Não te rendas
Que a vida é isso,
Continuar a viagem,
Perseguir os teus sonhos,
Destravar os tempos,
Arrumar os escombros
E destapar o céu.
Não te rendas, por favor, não cedas,
Ainda que o frio queime,
Ainda que o medo morda,
Ainda que o sol se esconda,
E se cale o vento,
Ainda há fogo na tua alma,
Ainda existe vida nos teus sonhos.
Porque a vida é tua
E teu é também o desejo (...)
Mario Benedetti
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RESUMO
JOANNES, CAROLINA. Dívida pública, expropriação e superexploração da força de
trabalho no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento
Regional) – Escola de Serviço Social, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro,
2018.
O presente trabalho de dissertação tem por objetivo analisar a relação existente entre a
forma histórica de expropriação via dívida pública, no contexto de dependência brasileira,
e o recrudescimento da superexploração da força de trabalho sob os adventos da
financeirização. Para a construção deste debate, o resgate de importantes correntes
teórico-políticas que pensassem a dependência latino-americana e, fundamentalmente, as
estruturas socioeconômicas dependentes no Brasil foram essenciais na construção de
nossa exposição metodológica. Nesse sentido, estabelece-se ao longo desta dissertação
uma importante interlocução com as produções clássicas e contemporâneas da Teoria
Marxista da Dependência (TMD). Dentre alguns importantes expoentes utilizados,
podemos citar Ruy Mauro Marini, Vania Bambia e Jaime Osorio. Outros significativos
autores(as) do pensamento social da América Latina também estão presentes nas
reflexões acerca do desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro, dentre eles
estão Florestan Fernandes e Octavio Ianni. A abordagem de categorias caras à TMD, a
exemplo dependência, transferência de valor, superexploração, padrão de reprodução do
capital, Estado dependente e a violação do valor da força de trabalho, mostraram-se
essenciais na construção de nossa hipótese. Contudo, para além destes autores(as)
utilizamos também importantes reflexões de Virginia Fontes, David Harvey, Costas
Lapavitsas, James O’Connor, Elaine Behring e tantos(as) outros(a). Argumenta-se que,
contemporaneamente, a expropriação via dívida pública, aliada à expropriação tributária,
tem possibilitado abundantes transferências de valor via pagamentos de juros e
amortizações e conduzido à uma incisiva expropriação do trabalho necessário. Ademais,
defende-se aqui a compreensão de que ao pressionar a realização de um conjunto de
medidas de austeridade fiscal e impulsionar a expropriação de direitos sociais e do
trabalho, a dívida pública no capitalismo dependente brasileiro tem contribuído para a
violação do fundo de consumo e de vida da força de trabalho local e para o rebaixamento
do seu valor histórico-social e moral. Entende-se que, ao atuar enquanto pilar e subsídio
da acumulação financeira, a dívida pública introduz formas de expropriação financeira e
insere no consumo dos(as)trabalhadores(as) serviços essenciais à sua reprodução, sem
que haja uma remuneração equivalente.
Palavras-chave: Dívida pública; expropriação; superexploração da força de trabalho;
financeirização.
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RESUMEN
JOANNES, CAROLINA. Deuda pública, expropiación y superexplotación de la fuerza
de trabajo en Brasil. 2018. Disertación (Maestría en Trabajo Social y Desarrollo
Regional) - Escuela de Trabajo Social, Universidad Federal Fluminense, Rio de Janeiro,
2018.
El presente trabajo de disertación tiene por objetivo analizar la relación existente entre la
forma histórica de expropiación por deuda pública, en el contexto de dependencia
brasileña, y el recrudecimiento de la superexplotación de la fuerza de trabajo bajo los
advenimientos de la financierización. Para la construcción de este debate, el rescate de
importantes corrientes teórico-políticas que pensasen la dependencia latinoamericana y,
fundamentalmente, las estructuras socioeconómicas dependientes en Brasil fueron
esenciales en la construcción de nuestra exposición metodológica. En ese sentido, se
establece a lo largo de esta disertación una importante interlocución con las producciones
clásicas y contemporáneas de la Teoría Marxista de la Dependencia (TMD). Entre
algunos importantes exponentes utilizados, podemos citar a Ruy Mauro Marini, Vania
Bambia y Jaime Osorio. Otros significativos autores(as) del pensamiento social de
América Latina también están presentes en las reflexiones acerca del desarrollo del
capitalismo dependiente brasileño, entre ellos están Florestan Fernandes y Octavio Ianni.
El enfoque de categorías caras a TMD, a ejemplo dependencia, transferencia de valor,
superexplotación, patrón de reproducción del capital, Estado dependiente y la violación
del valor de la fuerza de trabajo, se mostraron esenciales en la construcción de nuestra
hipótesis. Sin embargo, además de estos autores utilizamos también importantes
reflexiones de Virginia Fontes, David Harvey, Costas Lapavitsas, James O'Connor,
Elaine Behring y tantos otros(as). Se argumenta que, contemporáneamente, la
expropiación vía deuda pública, aliada a la expropiación tributaria, ha posibilitado
abundantes transferencias de valor vía pagos de intereses y amortizaciones y conducido
a una incisiva expropiación del trabajo necesario. Además, se defiende aquí la
comprensión de que al presionar la realización de un conjunto de medidas de austeridad
fiscal e impulsar la expropiación de derechos sociales y del trabajo, la deuda pública en
el capitalismo dependiente brasileño ha contribuido a la violación del fondo de consumo
y de vida de la fuerza de trabajo local y para el descenso de su valor histórico-social y
moral. Se entiende que, al actuar como pilar y subsidio de la acumulación financiera, la
deuda pública introduce formas de expropiación financiera e inserta en el consumo de los
trabajadores servicios esenciales para su reproducción, sin que haya una remuneración
equivalente.
Palabras clave: Deuda pública; expropiación; superexplotación de la fuerza de trabajo;
financiarización.
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Introdução
O conhecimento é assim:
ri de si mesmo
e de suas certezas
É meta da forma
metamorfose
movimento
fluir do tempo
que tanto cria quanto arrasa
(IASI, Mauro. Aula de voo. In: Meta Amor
Fases. São Paulo: Expressão Popular, 2008)

Se compreendemos que o conhecimento é algo construído de modo coletivo e com
relações históricas determinadas, faz-se necessário apresentar aqui os caminhos
percorridos que me fizeram passar do momento da admiração, perturbação, como coloca
Mills (1972), e torná-lo um objeto de pesquisa com caráter científico. Longe de
estabelecer uma linearidade entre os fatos, tentarei primeiramente demonstrar como as
inquietações que atravessam o objeto de pesquisa foram gestadas. Tal caminho permitirá
a compreensão da construção de minha argumentação e fundamentação teórico
metodológica do objeto em questão.
Adianto que a escolha teórico-metodológica apresentada na pesquisa em si parte
de um horizonte político e ideológico que transcende os muros acadêmicos, ainda que
seja este espaço de suma importância para o fomento das inquietações e reflexões que
aqui se encadeiam. É devido a esta visão social de mundo que o debate acerca da
superexploração da força de trabalho e das expropriações relacionadas ao sistema da
dívida pública assume extrema relevância.
A discussão em torno da dívida pública, as expropriações e a superexploração da
força de trabalho no Brasil é fruto de inúmeras reflexões individuais e coletivas, as quais
foram iniciadas ainda durante o meu processo formativo acadêmico na graduação da
Escola de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS-UFRJ), cujo
período compreende o ano de 2012 até o início de 2016. O resultado deste primeiro ciclo
acadêmico expressou-se na apresentação e defesa do trabalho de conclusão de curso, o
qual fora intitulado de “Estado e acumulação no capitalismo dependente”.
Entretanto, a consecução deste trabalho pressupôs uma aproximação de forma
mais aprofundada sobre as discussões em torno da exploração no modo de produção
capitalista. Demarco que o primeiro estudo mais sistemático ocorreu com minha inserção
na monitoria da disciplina “Questão Social no Brasil” em 2013-2014. As transformações
da passagem do período capitalista concorrencial ao período do capitalismo monopolista,
11

seus impactos sobre a classe trabalhadora e o modo como esses processos refletiram na
sociedade brasileira marcaram-me profundamente. Um componente significativo deste
momento está presente com a preocupação recorrente em torno de discussões acerca dos
impactos da crise estrutural do capital e seus desdobramentos, tal como os mecanismos
de intensificação da financeirização, sobre a intensificação da (super)exploração da força
de trabalho, seja em âmbito mundial, seja sob suas expressões nas particularidades do
capitalismo dependente no Brasil.
Concomitante a esse processo, a participação em grupos de pesquisas permitiume formular indagações que também estão presentes no trabalho em questão. Darei
destaque para aquelas que costuram toda a argumentação exposta: o sistema de
endividamento dos Estados (dívida pública) no capitalismo dependente, as expropriações
e a superexploração da força de trabalho brasileira.
As discussões sobre a dívida pública e sua relação com a intensificação da
superexploração da força de trabalho é parte de um momento de inflexão e pequeno
amadurecimento acadêmico, o qual situo com minha entrada nos seguintes grupos de
pesquisa: “Os grandes grupos econômicos: uma análise dos processos de concentração
e centralização do capital na nova fase do capitalismo dependente no Brasil (19902012)” (ESS-UFRJ) e no “Núcleo de Estudos Marxistas sobre Política, Estado, Trabalho
e Serviço Social” (PETSS/ESS-UFRJ).
O primeiro permitiu conhecer conceitos, categorias, temas e autores essenciais ao
debate do objeto que me proponho a estudar. O capital financeiro em Hilferding, o
imperialismo de Lenin e o desenvolver das categorias concentração, centralização e
capital financeiro, a acumulação capitalista e a expropriação em Marx, a tentativa de
David Harvey em atualizá-la com a acumulação por espoliação, a mundialização do
capital de François Chesnais, seus estudos exaustivos sobre a crise no pós 1970 e a
financeirização como resposta, a superexploração da força de trabalho na América Latina
de Ruy Mauro Marini, Jaime Osorio e tantos outros da Teoria Marxista da Dependência
(TMD). Além das frutíferas discussões sobre o capitalismo dependente com Florestan
Fernandes e Octávio Ianni. Portanto, foi neste grupo, durante as discussões e leitura de
autores que pensavam a realidade da América Latina, que se possibilitou e concretizou o
deslocamento do olhar para as especificidades dos países latino-americanos frente a sua
inserção dependente na divisão internacional do trabalho.
Já o segundo, ao viabilizar uma maior aproximação com obras marxistas que
discutiam o Estado na sociedade capitalista, despertou-me a seguinte indagação: Seria a
12

dívida pública um meio de intensificar a superexploração da força de trabalho? Isto posto,
iniciei amadoramente a leitura de obras que pudessem responder tal questão, sendo o
projeto de pesquisa para o Programa de Mestrado Acadêmico em Serviço Social e
Desenvolvimento Regional da Universidade Federal Fluminense (PPGSSDR/UFF) em
2016 a materialização do caminho percorrido em torno de tal inquietação.
O projeto inicial intitulado de Dívida Pública e Exploração: uma análise marxista
sobre o sistema de endividamento dos Estados e sua relação com a intensificação da
exploração da força de trabalho consistia em resgatar o processo de financeirização e
mundialização do capital, a fim de compreender o endividamento público e seus impactos
sobre a classe trabalhadora a partir dos anos 1970. Entretanto, vale mencionar as
alterações que ocorreram após o primeiro projeto.
Um importante momento de inflexão desta pesquisa pode ser situado em
aproximações mais sistemáticas com a Teoria Marxista da Dependência e o pensamento
crítico latino-americano em geral. O primeiro fruto deste processo de (re)visitação de
importantes obras, que pensam e analisam as particularidades do capitalismo dependente
na América Latina, está expresso na mudança em utilizar como eixo central de análise ao
debate proposto a categoria de Ruy Mauro Marini, superexploração da força de trabalho,
a qual aparecia timidamente no projeto inicial. Tal mudança merece atenção, pois, o autor
é uma importante referência da Teoria Marxista da Dependência, a qual fora gestada nos
anos 1960/70 em contraposição a um robusto debate de cunho etapista e aliado ao
imperialismo em torno da dependência latino-americana.
Mais do que isso, a busca pela incorporação de autores(as) como Ruy Mauro
Marini, Jaime Osorio, Vania Bambirra, Octávio Ianni e Florestan Fernandes, dentre
outros(as), demonstra o cuidado em apreender as particularidades do processo de
formação socioeconômica da América Latina e, fundamentalmente, da sociedade
brasileira. Este ponto merece destaque uma vez que permite incitar provocações sobre os
movimentos contemporâneos de nossa região. Sendo assim, a utilização da categoria
superexploração da força de trabalho nesta pesquisa corresponde ao anseio de entender
como tem se dado as formas de intensificação da superexploração, sob o capitalismo
dependente brasileiro, em um contexto marcado pela financeirização.
Convém destacar que este movimento de aprofundamento de estudos categoriais
e conceituais ganhou novos relevos após a realização da instância de investigação no
Programa de Estudios Latinoamericanos da Universidad Nacional Autónoma de México
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(UNAM) no segundo semestre de 2017, cuja recepção fora possibilitada através do Profº
Drº Jaime Osorio, importante exponente da TMD.
Durante este período a abrangência das categorias padrão de reprodução do
capital, Estado dependente, superexploração, transferência de valor e dependência foram
cruciais no prosseguimento das análises relativas ao objeto de pesquisa. Para além disso,
a busca por um olhar mais atento para a violação do valor da força de trabalho e seu valor
histórico-social e moral são elementos oriundos deste momento de busca por uma maior
densidade acadêmica. Ao atentar-me para este ponto as interlocuções com a categoria
expropriação fez-se mais passível de mediações.
A primeira residiu na procura pelas mediações necessárias para os níveis mais
concretos de análise, a exemplo a expropriação na formação social dependente latinoamericana e, com grande ênfase, na economia brasileira. Já a segunda, influenciada pela
primeira, consistiu no esforço teórico-metodológico de compreender as formas históricas
da expropriação, vendo-as, portanto, enquanto dinâmicas, contraditórias e passíveis de
refuncionalização segundo as exigências do processo de acumulação do capital, o qual
varia espaço-temporalmente. Aliada a primeira e a segunda, a terceira mediação durante
a formulação desta pesquisa pode ser encontrada na avaliação de como as formas
históricas de expropriação impactam de modo diferenciado sobre uma classe já
superexplorada.
Assim, o sucinto caminho apresentado sobre o processo de gestação e investigação
da pesquisa só tornou-se possível através do diálogo intenso com diversas obras que
buscam compreender a dinâmica contemporânea do capitalismo, sob hegemonia das
finanças, fato que tem se colocado como um objeto de estudos de importantes autores(as).
Considerando as inúmeras produções consultadas, arriscamos em dizer que o ponto em
comum entre elas tem se concentrado na tentativa de encontrar respostas para as
alterações sofridas no modo de produção capitalista, a partir de final dos anos 1960 e
início de 1970. Tais alterações, ainda nos dias atuais, são motivos de efervescência teórica
no meio acadêmico, cujos reflexos podem ser vistos nos aspectos diferenciados de análise
da realidade social (político, ideológico, jurídico, econômico, cultural etc).
Dessa maneira, ao reconhecermos o caráter social e ideopolítico da pesquisa
acadêmica na sociedade capitalista, convém incialmente mencionarmos que, ao mesmo
passo em que encontramos neste rico bojo de reflexões teses favoráveis ao fim dos
Estados nacionais, da luta de classes, e, portanto, a perda da centralidade do trabalho em
detrimento da autonomização das finanças, nos deparamos com diversos suportes teórico14

políticos que apresentam teses criticamente contrárias às mencionadas anteriormente.
Adiantamos de antemão que será justamente nestas proposições críticas que nos
aliaremos no decorrer deste trabalho.
A demarcação deste fato não se faz irrelevante. Ao contrário, a revisitação a um
método crítico-reflexivo, tão em voga criticado, nos permitiu compreender a totalidade
dos fatos aparentes através da busca pela sua essência. Isto se fez – e faz – fundamental
nas discussões em torno da dívida pública, uma vez que construímos nossa exposição dos
capítulos em caminhos que conduzissem a sinalização da imbricada relação entre os
movimentos da esfera financeira com as relações de exploração na produção capitalista.
Pretende-se aqui viabilizar subsídios que permitam compreender as mediações e
contradições existentes sobre: 1) o papel do Estado e do fundo público no capitalismo
dependente; 2) o significado da inserção dependente do Brasil na plataforma de
valorização financeira mundializada; e refletir 3) como tem se construído uma
interconexão entre as formas históricas de expropriação, com destaque para a
expropriação do trabalho necessário, e a superexploração da força de trabalho no Brasil
sob os ímpetos atuais da financeirização.
Ademais, ressalva-se ainda a insistente preocupação em demonstrar que as
mudanças do capitalismo, embora ocorram a nível mundial, não se expressam de forma
homogênea nas diversas regiões. Este ponto merece ser ressaltado uma vez que a
intensificação dos fluxos financeiros, a adesão e implementação do neoliberalismo, a
reestruturação produtiva e do papel do Estado, dentre muitos outros fatores são exemplos
de como no contexto da América Latina, sob vigência do capitalismo dependente, se
apresentam particularidades, que variam espaço-territorialmente.
Nesse sentido, a fim de entendermos de modo mais aguçado a constituição
histórico-particular destes processos universais (aqueles relativos ao modo de produção
capitalista) e suas expressões particulares (expressos nas formações socioeconômicas
dependentes), fez-se necessário no capítulo 1 um mergulho em categorias e conceitos de
análise da realidade latino-americana. Concebendo-os enquanto pressupostos teóricometodológicos da dependência, sua abordagem ao longo do capítulo foi crucial para que
pudéssemos analisar as especificidades do nosso objeto de análise: a dependência
brasileira.
Dessa maneira, o primeiro capítulo: “Pressupostos teórico-metodológicos para
compreensão da dependência brasileira”, subdividiu-se em importantes caminhos de
teórico-conceitual e categorial. O movimento realizado de recorrer as publicações de
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autores(as) pertencentes à Teoria Marxista da Dependência e tantas outras obras críticas
do pensamento latino-americano, cujo momento de profunda efervescência demarca, –
não casualmente –, as décadas de 1960 e 1970, nos permitiu a compreensão dos
determinantes histórico-estruturais de nossa formação socioeconômica, fundada sob as
estruturas da dependência, frente ao sistema capitalista mundial, o qual imputa arranjos
significativos para o desenvolvimento interno do próprio capitalismo dependente
brasileiro.
Partir deste olhar, necessariamente, implicou uma recusa ao proposital
esquecimento de correntes teórico-políticas tão fundamentais na construção e evolução
do pensamento social latino-americano. Assim sendo, na construção deste capítulo
assinalamos o essencial compromisso em revisitar diversas obras que discorrem
densamente pela formação social latino-americana. Tal preocupação teve por objetivo
fundamental a abordagem dos determinantes socioeconômicos da sociedade brasileira.
Desse modo, importa destacar que o item 1.1 “A América Latina sob o olhar da
Teoria Marxista da Dependência: entre o esquecimento proposital e a resistência” é,
portanto, a expressão de uma preocupação que vem ultrapassando gerações. Buscamos
percorrer desde a criação da Teoria Marxista da Dependência na América Latina, a
negação ao seu acesso durante os períodos ditatoriais dos anos 1960 até início de 1980,
com vistas de entender os diversos intercruzamentos que levaram à deturpação intelectual
e política de sua internalização no Brasil. Para tanto, a demarcação dos profícuos diálogos
com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), o Partido
Comunista Brasileiro (PBC) e diversos(as) autores(as) tornou-se essencial.
Não podemos deixar de enfatizar que a interlocução estabelecida aqui com a
Teoria Marxista da Dependência permitiu importantes sínteses de análise que vão desde
a compreensão das particularidades do ciclo do capital numa economia dependente,
fundada na superexploração da força de trabalho local, até ao entendimento das
particularidades do padrão de reprodução do capital e a constituição do Estado
dependente neoliberal no contexto brasileiro. Ademais, frutíferas discussões sobre a
superexploração da força de trabalho e as violações do seu valor numa economia
dependente mostram-se elementares em nossa busca de estabelecer os nexos estruturais
necessários entre a correlação existente entre a dívida pública e a intensificação das
formas de superexploração contemporânea.
Estes aportes apresentaram-se imprescindíveis nas discussões do capítulo 2
“Estado, dívida pública e a (re)produção contemporânea do capital no Brasil”. Para esta
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reflexão reservamos o esforço de compreender e sintetizar diversos temas polêmicos,
densos e tão caros para a análise da atual fase do modo de produção capitalista. Dessa
maneira, para este capítulo reservamos a exposição das discussões em torno do papel do
Estado na reprodução do capital, cujo objetivo central do item 2.1 gira em torno de
apresentarmos o papel do Estado dependente brasileiro para a reprodução ampliada da
dependência e, consequentemente, da escalada do endividamento público e do
acirramento das formas de superexploração da força de trabalho no Brasil.
Destacamos que o desdobramento relativo ao conteúdo do Estado dependente e as
formas históricas de expropriação configuraram-se estudos de fôlego na busca de síntese
crítica acerca das particularidades da dependência presentes em intensos debates teóricos.
A extensa bibliografia consultada possui como finalidade a apreensão da categoria
expropriação, a fim de compreendermos suas formas históricas atuais no contexto
brasileiro, fato que levantou inúmeros desafios devido as mediações necessárias no trato
categorial, visto que procurávamos estabelecer a todo momento as conexões essenciais
com a nossa condição de dependência. Assim, o diálogo com autores clássicos, tais como
Karl Marx e Rosa Luxemburgo, até autores contemporâneos como David Harvey,
Virginia Fontes, Costas Lapavistas, dentre tantos outros, fez-se crucial na elaboração de
importantes indagações e em todo o caminho de pesquisa deste trabalho.
Em suma, os caminhos de exposição a seguir foram coletivamente construídos e
motivados pela tentativa de compreender a relação da dívida pública brasileira com a
suuperexploração da força de trabalho local, em um contexto de hegemonia financeira,
no bloco dominante do capitalismo dependente no Brasil. Sendo assim, os capítulos
apresentados neste trabalho caminham no sentido de incitar indagações e provocações,
apontando possíveis caminhos que nos permitam compreender que, ao haver a
refuncionalização da expropriação via dívida pública e tributária, e, ao ocorrer a
incrementação de novas formas históricas de expropriação do trabalho necessário no
capitalismo dependente brasileiro, isso tem implicado a intensificação da superexploração
da força de trabalho local. Para tanto, o debate acerca do rebaixamento do valor força de
trabalho, das violações do seu fundo de vida e de consumo, da avassaladora expropriação
de direitos provocada pelos pesarosos ajustes fiscais e os impactos de um regressivo
sistema tributário são fundamentais no processo de apreensão das contradições e
polêmicas que envolvem as particularidades do atual modo de reprodução do capital
dependente no Brasil.

17

Capítulo 1 – Pressupostos teórico-metodológicos para compreensão da
dependência brasileira
A proposta deste capítulo coloca-o num arenoso terreno cujas bases
historicamente ainda estão por se solidificar. Não por sua insuficiência teórica ou pela
ausência do vigor intelectual-militante que busca o horizonte revolucionário em si, mas
pelo desafio teórico, político e ideológico de renunciar a uma conveniente falta de
memória que ronda a Teoria Marxista da Dependência e o pensamento crítico latinoamericano em geral.
Situar e resgatar o debate pela ótica de produções latino-americanas têm-se
colocado como uma antiga provocação que vigorosamente se reatualiza. Em diversos
momentos histórico-determinados se buscou um movimento contra hegemônico, isto é,
uma tentativa de apreender a formação e o conteúdo do desenvolvimento capitalista na
América Latina, mesmo quando era fortemente bombardeada pela tentativa de enquadrála aos estereótipos eurocêntricos, por meio da desqualificação de sua produção teóricocientífica.
Logo, se acreditamos que para transformar uma realidade é necessário conhecêla, mais ainda, se partimos do pressuposto de que a história é dinâmica e, para sua
compreensão, temos por necessidade a saída do imediatismo típico da aparência, faz-se
de suma importância pensarmos do universal para o particular e vice-versa quando formos
nos remeter ao desenvolvimento do capitalismo em âmbito mundial e a inserção dos
países latino-americanos nesse processo.
Assim, propõe-se aqui a tentativa de compreender os nexos presentes na interação
dialética da América Latina com o desenvolvimento capitalista em escala mundial. Para
tanto, é preciso nos atentarmos para as relações econômicas e sociais da formação latinoamericana vista enquanto uma particularidade histórico-concreta em interação direta
com o modo de produção capitalista (MAZZEO, 2015, p. 25). O que chamo atenção neste
ponto, e que permeia todo o desenvolvimento deste trabalho, é a indispensável
compreensão histórico-particular da constituição das bases do capitalismo dependente
latino-americano a fim de entender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro.
Entende-se que a constituição histórico-particular das especificidades do
capitalismo dependente na América Latina está umbilicalmente ligada às determinações
da universalidade, isto é, pela conformação do modo de produção capitalista. Importa
dizer que “o capitalismo desenvolveu-se com especificidades próprias, determinado por
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sua lógica inerente de ‘amoldar-se’ e constituir situações novas para sua autorreprodução”
(MAZZEO, 2015, p. 20).
Um outro ponto importante para pensar a interação dialética entre o universal e o
particular no processo de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo são as
particularidades histórico-socialmente determinadas em cada época, as quais são
expressões do movimento dinâmico e contraditório do modo de produção capitalista
enquanto universalidade. Nesse sentido, essas particularidades são parte integrante do
movimento dinâmico do real e dão concretude ao universal.
Como aponta Mazzeo (2015):
Esse caráter particular do desenvolvimento capitalista não desmente a
estrutura anatômica do modo de produção capitalista; ao contrário, ressalta sua
rica dimensão de ‘complexo de complexos’ e permite que possamos situá-lo
como concretude, síntese de múltiplas determinações. Em suma, o particular
é ele mesmo o universal concreto. Em outras palavras, a formação social ou
econômico social é o próprio modo de produção concretizado. Assim, temos
claro que as formações sociais coloniais se apresentam, já em sua gênese,
como capitalismos-particulares, desiguais e combinados, que se articulam
com os polos dominantes (2015, p. 73, grifos do autor).

Esse caminho teórico-metodológico que procuro sinteticamente apresentar
ajudará posteriormente na compreensão da escolha pelo diálogo estabelecido com a
Teoria Marxista da Dependência e suas análises sobre as particularidades históricoconcretas do capitalismo dependente latino-americano. A ênfase inicial já neste ponto
reside no fato de que é preciso identificar os condicionantes histórico-estruturais do
desenvolvimento do capitalismo que levam a dependência (CARCANHOLO, 2009, p.
254).
No entanto, para chegarmos às mediações essenciais que nos conduzem na
compreensão da dependência como um elemento estrutural, e, portanto, inerente ao
desenvolvimento do capitalismo, faz-se preciso que estabeleçamos, a todo momento, uma
relação dialética entre os fatores internos e externos, tendo em vista a dimensão política,
ideológica, cultural e jurídica que se ergue ancorada na estrutura econômica.
Rapidamente sobre esse ponto, já de antemão devo enfatizar que não há aqui uma
concepção de mera imposição externa e resignação por parte de nossas classes
dominantes latino-americanas. Compreende-se que a condição de dependência externa,
oriunda dos arranjos estruturais construídos por condições histórico-determinadas,
também criam excelentes condições internas para a sua reprodução, configurando assim,
uma burguesia dependente e associada (FERNANDES, 1973) fato que melhor será
desenvolvido posteriormente.
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Para além do resgate histórico de importantes contribuições de autores e autoras
da Teoria Marxista da Dependência e outros (as) que, apesar de não estar dentro do escopo
teórico da TMD, contribuíram grandemente para a formação do pensamento crítico na
América Latina, é necessário situarmos esse debate na atual fase de desenvolvimento do
capitalismo, a qual a partir do final dos anos 1960 e início dos anos 1970 apresenta sua
crise estrutural (MÉSZÁROS, 2013) e aprofunda o que importantes produções vem
chamando de financeirização e mundialização do capital (CHESNAIS, 1996).
Sendo assim, importa nos perguntarmos como que as alterações econômicas,
políticas e ideológicas gestadas no contexto mais amplo, ou seja, nos países centrais,
incidiram nas economias dependentes latino-americanas. Teríamos entrado numa nova
fase da dependência diante da crise estrutural do capital e sua consequente
financeirização? Se isso ocorre, qual o novo padrão de reprodução do capital para a
manutenção da reprodução ampliada da dependência? Como o Estado no capitalismo
dependente e suas classes dirigentes tem conduzido esse processo? Quais são os impactos
sobre a classe trabalhadora? Teria a superexploração da força de trabalho sido
intensificada com os novos processos histórico-particulares da atual fase de
desenvolvimento no capitalismo dependente?
Longe de esgotar e responder prematuramente às indagações postas, as quais por
sinal são a força motriz deste trabalho, estão contidas nelas algumas categorias e conceitos
essenciais que nos ajudam a pensar na América Latina e, portanto, no Brasil ante a vigente
acumulação de capital.
1.1 – A América Latina sob o olhar da Teoria Marxista da Dependência: entre o
esquecimento proposital e a resistência
Estudar a América Latina por um olhar contra hegemônico é renunciar ao
esquecimento proposital de inúmeras produções, autores e autoras que fizeram o devido
e rigoroso esforço de captar dialeticamente as possíveis mediações entre o
desenvolvimento do capitalismo em escala mundial e as especificidades históricoconcretas das formações socioeconômicas no capitalismo dependente.
É neste sentido que caminhou - e segue caminhando - a Teoria Marxista da
Dependência (TMD), a fim de compreender as particularidades do desenvolvimento
latino-americano em interação dialética direta com o modo de produção capitalista
internacionalizado. Expressar aqui alguns pressupostos histórico-metodológicos e seu
caráter de teoria-militante, ou seja, a recorrente busca pela apreensão teórica em prol da
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transformação de uma realidade concreta; é de suma importância para demarcarmos a
base teórico-metodológica e política que assenta a direção deste trabalho.
A recusa por uma conveniente falta de memória, oriunda do período de
perseguição durante a autocracia burguesa na América Latina, a qual perdurou do final
da década de 1960 até fins dos anos 1980, seguida posteriormente de um
desconhecimento e sentimento de desconfiança quanto ao rigor teórico da TMD são
alguns dos desafios que se colocam. Cabe, contudo, nos indagarmos sobre os interesses
por trás de tais fatos, situando-os historicamente.
A Teoria Marxista da Dependência inicia suas reflexões teóricas como produto
histórico de um momento fecundo para o pensamento latino-americano. As décadas de
1950, 1960, 1970 até meados dos anos 1980 foram marcadas por importantes produções
de diversos autores com grande peso para o pensamento social da América Latina, tais
como: Caio Prado Jr, Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Nelson Werneck Sodré, Jacob
Gorender, Ignácio Rangel, Celso Furtado, Agustin Cueva, Aníbal Pinto, Raul Prebisch,
dentre tantos outros. Estes, apesar de não pertencerem a TMD, formam um quadro de
grandes interlocutores para a consecução do pensamento crítico ao analisar as condições
estruturais do subdesenvolvimento econômico latino-americano diante do sistema
mundial.
Tal momento de profícua efervescência intelectual em torno do pensamento
político e econômico colocava como centro do debate o seguinte questionamento: por que
as estruturas dos países latino-americanos tornaram-se tão distintas das que se
observavam em países jovens, como os Estados Unidos? Para que fossem respondidas
essa e muitas outras questões, uma formulação teórica sobre o problema do
desenvolvimento econômico, os traços estruturais do subdesenvolvimento, a formação do
mercado interno e a heterogeneidade das estruturas latino-americanas frente os países
europeus foi imprescindível, tendo a Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (CEPAL) um papel primordial (BIELSCHOWSKY, 1989).
A Cepal assumiu um importante papel de instituição de difusão ideológica da
teoria do desenvolvimento dos países latino-americanos. Mais do que isso, ao incorporar
os pressupostos desta teoria e trazer novos elementos sobre a questão latino-americana,
ela mesma passa a ser criadora de ideologia (MARINI, [1994] 2010, p. 106-107).
A teoria do desenvolvimento reside na concepção de um continnum evolutivo.
Castelo (2010) aponta que o conceito de desenvolvimento surgiu no interior de setores
conservadores da academia norte-americana, tendo como base de apoio “às propostas
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políticas imperialistas para o crescimento econômico da periferia, que tinham como
principal objetivo, no contexto bipolar da Guerra Fria, criar barreiras à expansão do
comunismo” (2010, p. 204).
Sua chave explicativa consiste na ideia do desenvolvimento ocorrido nos países
de capitalismo avançado como ordem geral, o que implica a visão deste como um estágio
superior ao subdesenvolvimento. Sendo assim, “o subdesenvolvimento seria, portanto,
uma situação anterior ao desenvolvimento econômico pleno” e estaria “acessível a todos
os países que se empenhassem em criar as condições necessárias para tal” (MARINI,
[1994] 2010, p.105).
Cabe lembrar, também neste período contávamos com as ideias vinculadas às
produções do Partido Comunista Brasileiro (PCB), cuja reflexão embasava-se nas
discussões gestadas na II e III Internacional Comunista. Se apresentando como outro
bloco de disputa dentro do pensamento social crítico da época, visto que se contrapôs as
teses desenvolvimentistas defendidas pela Cepal, o PCB com seu horizonte político
revolucionário construiu suas teses na seguinte compreensão: nos países considerados
atrasados, isto é, aqueles cuja estrutura social ainda continha traços de uma sociedade précapitalista, fazia-se necessário a realização de uma revolução (etapa) democráticoburguesa, sob aliança das chamadas burguesias nacionais.
Dessa maneira, as teses do PCB naquele momento histórico defendiam o
aprofundamento das relações capitalistas e do desenvolvimento das forças produtivas
para que as condições concretas de uma possível revolução socialista nos chamados
países atrasados se abrisse. Tal direcionamento político era fundamentado pela concepção
de uma formação socioeconômica feudal e/ou semi-feudal, sendo preciso, portanto, uma
revolução agrária e anti-imperialista, tese essa profundamente criticada por Caio Prado Jr
em suas análises sobre a formação socioeconômica brasileira.
Importa destacar que naquele momento histórico, o debate dualista, presente de
forma mais explícita na Cepal e de modo implícito nas teses do PCB – como aponta
Coutinho (2011, p. 210) – ganhava amplo espaço nas produções teóricas. Convém aqui
estabelecer um importante distanciamento de horizontes políticos entre as teses do PCB
e a produção teórica da Cepal. Enquanto o segundo se alinhava com os interesses políticos
do imperialismo e com o próprio desenvolvimento capitalista em si, o PCB, apesar de
partir de análises equivocadas em torno da formação social brasileira, possuía como
finalidade o rompimento com a ordem burguesa estabelecida.
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O fio explicativo desta concepção da existência de um dualismo compreenderia
como causa estruturante do subdesenvolvimento de alguns países, a coexistência de pólos
opostos, representados pela ideia de “moderno” e “arcaico”, onde os elementos
constitutivos do arcaico representariam um entrave para a modernização, deixando-os
estagnados numa etapa histórica anterior:
Dessa forma, caso não fossem superados os entraves “arcaicos” ao
desenvolvimento do país, este continuaria em um estágio, qualificado pelos
“dualistas”, como “subdesenvolvido”. Nessa ótica, o desenvolvimento das
nações “subdesenvolvidas” era compreendido como se estivesse localizado em
uma fase, em uma etapa histórica anterior ao moderno capitalismo europeu e
norte-americano, o que conferia a essa perspectiva um aspecto teleológicoevolucionista. Partilhavam dessa concepção especialmente os formuladores e
teóricos do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e os intelectuais vinculados à
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e ao Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (ISEB). Para esta vasta gama de pensadores, o estado
subdesenvolvido (ou “feudal”/“semi-feudal”, segundo os pecebistas) dos
países latino-americanos se explicaria essencialmente em função de uma
relação externa dicotômica (Imperialismo x Nação), na qual a subordinação
desses ao imperialismo significava um “entrave” aos seus desenvolvimentos
capitalistas (DEMIER, 2007, p. 3).

Foi neste período e, no centro deste debate, que hegemonicamente predominaram
as concepções desenvolvimentistas gestadas no interior da CEPAL, mas não sem
divergências entre as correntes que disputavam o projeto societário dentro da própria
comissão. As teorias desenvolvimentistas cepalinas, durante as décadas de sessenta e
setenta, engendraram no centro do seu pensamento uma utopia ideológica fundada na
tentativa de domesticação do capitalismo (SAMPAIO JR, 2012). Por fortes influências
de produções eurocêntricas, forjava-se na América Latina um credo etapista para a
superação do subdesenvolvimento. Para que isso ocorresse, os desenvolvimentistas
defendiam “a modernização das condições econômicas, políticas, sociais, institucionais e
ideológicas do país. Essa modernização corresponde (...) à aproximação de tais condições
dos padrões vigentes nos países capitalistas centrais” (MARINI [1994], 2010, p. 105).
Dentro desta corrente podemos encontrar quatro características comuns aos
pensadores do chamado desenvolvimentismo: 1) defesa da autonomia e da soberania
nacional; 2) industrialização como meio de superação dos entraves ao desenvolvimento
da periferia; 3) o Estado entendido como um agente estratégico promotor de políticas de
planejamento e bem-estar social; e a 4) participação ativa de uma intelligentsia culta e
bem informada na gerência de postos chaves do Estado (CASTELO, 2009, p.73).
O pensamento social hegemônico latino-americano centrava, portanto, suas
análises na interpretação da formação social e econômica da América Latina e na tentativa
de apreender os laços estruturais entre as economias de capitalismo dependente e o
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imperialismo. Assim, o centro do debate alinhou-se para encontrar as razões da
dependência externa e a extrema desigualdade existente entre as classes sociais.
Seguindo seu horizonte político-ideológico, os desenvolvimentistas tinham por
agenda política lastrear o subdesenvolvimento latino-americano ao senso etapista de
aprofundamento das bases capitalistas como solução para os problemas estruturais
encontrados. Para tanto defendiam ações estatais que impulsionassem a indústria
nacional, além de reformas estruturais que no seu limite contribuíssem para o
desenvolvimento capitalista nacional.
Não podemos deixar de mencionar o que significou para o pensamento social
latino-americano as produções cepalinas desta época. Além de contribuir fortemente para
os estudos que captem as especificidades da região, um importante legado da
efervescência intelectual está na fecunda crítica cepalina à teoria clássica do comércio
internacional e o princípio das vantagens comparativas, isto é, na especialização dos
países nos ramos que lhe são mais produtivos a fim de atingir maior produtividade e
capacidade de competição no mercado mundial.
Contrapondo-se a essa ideia, a Cepal irá argumentar que no comércio
internacional os países da periferia capitalista, exportadores de produtos primários,
consequentemente contarão com a deterioração dos seus termos de intercâmbio. Essa
tendência propicia exitosas transferências de valor (ou transferência de renda, nos termos
cepalinos) e uma constante sangria sobre a riqueza dos países de economia primárioexportadora em prol dos desenvolvidos, já industrializados (MARINI, [1994] 2010, p.
107-108).
Mesmo que significativamente contribuísse positivamente no seu esquema de
análise centro-periferia, a Cepal, devido aos seus laços com a teoria do desenvolvimento,
não apontava como o subdesenvolvimento era complementar e necessário ao
desenvolvimento capitalista. É devido a esta não-percepção que logrou como sua grande
marca a defesa de um desenvolvimento autônomo nos países latino-americanos.
Para que tal processo fosse viabilizado, os desenvolvimentistas colocaram como
plano de ação uma política econômica com ênfase na superação do subdesenvolvimento,
o que seria possível através de um Estado que incentivasse a industrialização dos países
dependentes. Sua compreensão partia do pressuposto de que com a industrialização
haveria maior progresso técnico e aumento da produtividade do trabalho, o que por sua
vez resultaria positivamente em dois setores: 1) colocaria fim às transferências de valor
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no mercado internacional e 2) os salários seriam elevados conformando dessa maneira
um mercado interno.
Entretanto, os limites de tal corrente fincavam-se justamente na premissa de sua
compreensão acerca do desenvolvimento do capitalismo dependente, das classes sociais
que nele cooperam antagonicamente e sua interação com o capitalismo enquanto sistema
de produção mundial. Conforme bem situa Marini ([1994] 2010):
O desenvolvimentismo foi a ideologia da burguesia industrial latinoamericana, especialmente daquela que – respondendo a um maior grau de
industrialização e já compartilhando o poder do Estado com a burguesia
exportadora – tratava de ampliar seu espaço às custas desta última, recorrendo,
para isso à aliança com o proletariado industrial com a classe média
assalariada. Ao mesmo tempo que acenava (provocava) para estes com a
ampliação da oferta de emprego e maiores salários, o desenvolvimentismo,
mediante a crítica ao esquema tradicional de divisão internacional do trabalho,
exigia dos grandes centros capitalistas o estabelecimento de um novo tipo de
relação. No entanto, apesar de rechaçar o modelo primário-exportador e de
abrir fogo contra a velha classe dominante, relutava em apresentar a reforma
agrária como premissa do modelo industrial, dado que, como a aliança social
não passava pelo campesinato (com exceção unicamente do México), fazê-lo
significaria agravar o conflito interburguês([1994] 2010, p. 100-111, grifo do
autor).

Ainda que suas produções tenham sido de suma importância, a apreensão
hegemonizada da CEPAL atua como reflexo da consciência de uma ciência burguesa,
logo, vista como ciência oficial, que contribui em larga escala para mistificar os vínculos
de dominação e associações existentes entre as burguesias locais e o capital estrangeiro.
É justamente em contraposição a esta concepção de continnum evolutivo que
podemos inserir a contra hegemônica Teoria Marxista da Dependência. Vânia Bambirra
ao analisar o Capitalismo Dependente Latino-americano (2015 [1972]), descreveu bem o
que representava naquele período histórico as produções intelectuais institucionalizadas
da ciência social oficial concentrada na CEPAL:
A consciência da ciência oficial diante dos problemas e das dificuldades para
sua superação chega a ser bastante aguda, mas sua qualidade de ciência
institucionalizada limita sua imaginação científica e lhe impede de buscar
alternativas para a solução dos problemas que vão para além do sistema vigente
(2015 [1972], p. 36)

A crítica da autora permite elucidar o núcleo das análises desenvolvimentistas: ao
concentrar sua atenção apenas nos aspectos imediatos e aparentes da realidade, a ciência
oficial burguesa escamoteia os elementos estruturais da condição de dependência e cria
uma esfera político-ideológica que contribui para o consentimento das mazelas
produzidas pelo sistema capitalista em sua periferia. Dessa maneira, cirurgicamente
Bambirra enfatiza:
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os equívocos de muitas das interpretações sobre o processo de
desenvolvimento latino-americano não se devem às limitações de ‘dados
disponíveis’, mas decorrem fundamentalmente das deficiências das
concepções metodológicas geralmente utilizadas, que produziram teorias cujo
objetivo é, no fundo e mais que nada, justificar certo tipo de desenvolvimento,
em vez de tentar explicá-lo (2015 [1972], p. 37).

No caminho inverso, a Teoria Marxista da Dependência no Brasil inaugura seus
estudos vinculada a Política Operária (Polop), a qual tinha como teses o refutamento da
existência do feudalismo no Brasil, o desenvolvimento do capitalismo monopolista no
país e a afirmação do horizonte político socialista. Organizados na Polop, Ruy Mauro
Marini e Theotônio dos Santos com importantes contribuições de André Gunder Frank
passaram a produzir na Universidade de Brasília a versão marxista sobre a dependência
latino-americana. Deve-se destacar que a produção téorico-militante da TMD se inicia
em constante diálogo e crítica com as proposições já existentes e em disputa, as quais se
situam no desenvolvimentismo da Cepal e nas teses do Partido Comunista Brasileiro.
Todavia, a necessidade por parte da burguesia nacional e internacional pela
reversão estrutural dos enfrentamentos ao imperialismo, tendo em vista o
aprofundamento da aliança com o capital estrangeiro, levou ao golpe de 1964, instaurando
assim, a ditadura empresarial-militar. Ressalta-se que os efeitos dos duros golpes
militares nos países da latino-americanos foram incisivamente sentidos por aqueles (as)
que se comprometiam com a produção e difusão de uma teoria-militante. A formulação
de um pensamento crítico que denunciava as intencionalidades das ditaduras instauradas
na região foi alvo de intensas resistências. Aos que resistiam o trato do Estado dependente
autocrático

baseou-se

numa

truculenta

perseguição,

seguida

pela

tortura,

desaparecimento e exílio, fato que incidiu diretamente no pensamento crítico em geral na
América Latina.
Importa destacar os impactos gerados sobre a própria Teoria Marxista da
Dependência e naqueles vistos como lideranças revolucionárias: Vânia Bambirra e
Theotônio dos Santos viveram inicialmente de forma clandestina e, posteriormente, foram
exilados no Chile e México. Já Ruy Mauro Marini foi preso, torturado e também exilado.
Na década de 1970 reencontraram-se no Chile, entretanto, o golpe chileno contra o
governo popular de Salvador Allende novamente desmantelou a organização
revolucionária, a POLOP, e diversos estudos acerca da realidade latino-americana.
Esse resgate histórico faz-se necessário para reconhecer e situarmos
historicamente as inúmeras resistências às tentativas de eliminar o fértil debate em torno
das teses da Teoria Marxista da Dependência e a formulação de uma teoria militante em
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geral no contexto dependente da América Latina. Deve-se destacar que tais investidas não
ocorreram apenas no campo da coerção. Conjuntamente registrou-se uma forte investida
com intenção de dizimar o acesso e difusão as produções da TMD por meio do consenso.
Castelo e Prado (2013) ao remontar tal período histórico apontam que no auge da
ditadura implantou-se um bloqueio político-ideológico1 com o objetivo de criar elementos
consensuais e consolidar o capitalismo monopolista. Segundo os autores, podemos
destacar primeiramente as teses da Doutrina de Segurança Nacional desenvolvidas pela
Escola Superior de Guerra no Brasil, a qual manteve fortes alianças com o imperialismo
norte-americano. Sendo assim, o nacional-desenvolvimentismo assumiu faces que
mostraram-se convenientes para o reforço dos traços de dependência:
Desta forma, o desenvolvimentismo foi disputado pelos setores mais
reacionários (...) O ideário desenvolvimentista ganhou uma face militarista e
atingiu o senso comum através das políticas do ‘Milagre Econômico’ e do
‘Brasil Potência’, conquistando apoio de setores direitistas da pequena
burguesia e mesmo de frações dos trabalhadores. Junto a isto, o regime
ditatorial tratou de implementar algumas políticas sociais de amplo alcance
(2013, p. 13).

Necessita destacar que o ataque à TMD não se restringiu apenas ao Brasil. Outro
fator que melhor explicita os interesses por detrás do proposital esquecimento da TMD
na América Latina reside na ofensiva após a ditadura direcionada pela comunidade
acadêmica liberal da Fundação Ford. De acordo com Martins (2009, p 13), tal instituição
impulsionou a difusão de um enfoque analítico que resultasse no processo de
fragmentação das ciências sociais, impedindo, portanto, a compreensão da formação
histórico-social latino-americana.
Os fortes investimentos da Fundação Ford, que durante os anos 1966 e 1989
chegam à casa dos 13 milhões de dólares somente no Brasil destinados aos programas e
projetos de pesquisa (MICELLI, 1993), notadamente tinham por objetivo aliar-se a
camada de intelectuais orgânicos liberais latino-americanos. Um exemplo é o Centro
Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), o qual fora dirigido por Fernando
Henrique Cardoso (FHC) e recebeu montantes expressivos dos investimentos. Esse ponto
merece ser frisado uma vez que a crítica direcionada de FHC e José Serra a Ruy Mauro
Marini sobre a Dialética da Dependência (1973) sem direito de resposta impacta
obscuramente os rumos da compreensão da Teoria Marxista da Dependência.

1

Apesar dos autores fazerem referência ao Brasil e a Escola Superior de Guerra (ESG), veremos adiante
que a Fundação Ford e os ideários neoliberais também atuaram no sentido de liquidar a difusão das teses
da Teoria Marxista da Dependência em toda a América Latina.
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A polêmica de Fernando Henrique Cardoso e José Serra - cujos interesses
econômicos, políticos e ideológicos hoje conhecemos bem-, relegou o rechaçamento e o
desconhecimento de inúmeras obras da TMD no Brasil. Como bem pontua Traspadini:
É importante salientar este fato, pois, intelectuais como Fernando Henrique
Cardoso e seus pares são, ainda hoje, apresentados como as grandes referências
do debate da dependência na América Latina. No entanto, estes sujeitos, além
de projetarem suas teses, instituíram duas pretensas mutilações no pensamento
crítico brasileiro: distorceram a produção do conhecimento dos teóricos
marxistas da dependência e seus mentores; e, fingiram que não se tratava de
um debate, logo, não apresentaram as teses de seus rivais, enquanto processo
criativo na batalha das ideias. Assim, não bastasse o exílio forçado pela
ditadura, intelectuais como Marini, Theotônio e Vânia eram obrigados a viver
a invisibilidade de suas práxis na academia brasileira. Esse processo de
invisibilidade fazia parte da construção de uma ciência social e humana
divorciada da produção do conhecimento crítico real, em um período histórico
sem precedentes da história da luta de classes na América Latina: o processo
revolucionário e a reação contrarrevolucionária (as ditaduras) no continente
(2013, p. 8).

Entretanto, ainda que tenham sido desfilados diversos ataques às produções
teóricas da vertente marxista da teoria da dependência, esta confirma a vigência de sua
importância por meio da necessária reatualização que vem sendo produzida.
Longe de ser um item que justifica ou procura defender a escolha teórica da teoria
marxista da dependência como norte deste trabalho, este item procurou situar a necessária
dívida histórica e o urgente resgate. A tarefa histórica contemporânea consiste não só em
resistir a uma conveniente falta de memória, mas de aprofundar e atualizar de acordo com
os desafios históricos estruturais da atual fase de reprodução do capital temas que
expliquem as contradições da nossa realidade.
1.2 O ciclo do capital na economia dependente: dialética da dependência
A referência já no título de dois importantes textos e temas abordados por Ruy
Mauro Marini2 remete à tentativa de retomar pressupostos teórico-metodológicos para a
compreensão não só das particularidades histórico-concretas do ciclo do capital no
capitalismo dependente, mas também o complexo de relações que envolve a interação
dialética entre os países da periferia capitalista e o imperialismo.
Assim, se concebemos que a dialética consiste em ir além da aparência
fenomênica, imediata e empírica, cujo método de pesquisa parte da aparência em busca
da captura da estrutura e dinâmica do movimento do real (NETTO, 2009); se partimos da

2

Remeto aqui ao ensaio de 1973 “Dialética da dependência” publicado pela Editora Era no México e ao
artigo “El ciclo del capital en la economia dependiente” de 1979 publicado pela editora mexicana Nueva
Imagen.
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compreensão que a essência - ao contrário da aparência - não se manifesta diretamente e,
como pretensamente avisava Marx, “toda ciência seria supérflua se a forma de
manifestação [a aparência] e a essência das coisas coincidissem imediatamente” (MARX,
1985, III, 2, p. 271); necessitamos suscitar algumas questões inicialmente.
A primeira reside no fato de captarmos as particularidades do ciclo do capital
(dependente) no processo de reprodução ampliada da dependência. Tal olhar não é
despretensioso. Compete que se estabeleça uma relação dialética entre o universal (o
desenvolvimento do capitalismo internacionalizado) e o particular, isto é, o
desenvolvimento do modo de produção capitalista na América Latina.
Ao analisar a integração da América Latina no mercado mundial capitalista,
Marini apresenta que sua inserção se deu sob uma estrutura já definida: a condição de
subordinação na divisão internacional do trabalho. Portanto, para o autor, foi por meio
dessa inserção que a dependência se configurou, sendo entendida como:
uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em
cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas
ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A
consequência da dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior
dependência, e sua superação supõe necessariamente a supressão das relações
de produção nela envolvida (MARINI, [1972] 2011, p. 134-135, grifos
nossos).

Demarcar este ponto é situar o debate no plano da compreensão das
especificidades da produção e reprodução do capital sob a condição de dependência. Mais
do que isso, é perceber os traços de funcionalidade do desenvolvimento capitalista latinoamericano ao mercado mundial, percebendo-o desta forma, com estreitos laços com o
capitalismo em nível mundial.
Em outras palavras, a mola propulsora que inicia este debate é a tentativa de
analisar o ciclo do capital na economia dependente, cuja relação no mercado mundial se
dá de forma subordinada, ainda que associada, e para tanto, necessita garantir a
reprodução ampliada da dependência. Atento de antemão que a forma como se reproduz
essa relação impactará drasticamente não apenas o desenvolvimento da América Latina,
mas inclusive nas formas de exploração da força de trabalho que aqui se desenrolam.
Um segundo ponto é a percepção da utilidade tanto qualitativa, como quantitativa
do desenvolvimento da América Latina para o capitalismo em âmbito mundial. E o
terceiro reside na compreensão da dependência enquanto base fundamental das relações
de exploração que se estabeleceram, acrescentando o fato de que, em momentos histórico-
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particulares, de acordo com a necessidade de manutenção da reprodução ampliada da
dependência teremos um certo padrão de reprodução do capital3.
Dito isso e já adiantando alguns elementos do debate, importa nos indagarmos
primeiramente como ocorre a inserção latino-americana no mercado mundial, de que
forma ela contribui qualitativamente para o desenvolvimento de forma internacionalizada
e como se garante no plano interno a condição de dependência. Tal compreensão será de
suma importância para analisarmos o caso brasileiro.
A contribuição da América Latina para o desenvolvimento do capitalismo a nível
mundial antecede o período da revolução industrial do século XIX. Ainda nos séculos
XVI, XVII e XVIII, os países latino-americanos desempenharam um importante papel
para a formação do mercado capitalista. Tal processo se deu por meio da expressiva
expropriação do excedente econômico, de matérias-primas e da força de trabalho
nacional4. Logo, podemos inferir que a criação da grande indústria tornou-se possível
devido às sistemáticas expropriações por parte dos países centrais sobre os recursos dos
países dependentes.
Vale, contudo, destacar que não partilhamos da compreensão de que a situação
colonial corresponde à situação de dependência. Tal tese defendida por muitos autores,
dentre eles André Gunder Frank, o qual apresenta importantes colaborações para a
interpretação do subdesenvolvimento latino-americano, traz enquanto fragilidade a ideia
de que há uma continuidade entre a situação colonial e a de dependência. Entretanto, esta
concepção acaba por não permitir que vejamos os traços qualitativos e de originalidade
do processo de articulação da economia dependente com o mercado capitalista mundial5.
Um traço qualitativo do papel desempenhado pela América Latina na acumulação
do capital reside na contribuição da passagem do eixo de produção de mais-valor absoluto
para a extração de mais-valor relativo das economias centrais. Isso significa dizer que a
acumulação nesses países baseara-se mais na capacidade produtiva do trabalho do que
simplesmente na exploração do trabalhador [MARINI, [1973] 2011, p. 138].
3

Categoria desenvolvida por Ruy Mauro Marini e melhor aprofundada em estudos posteriores por Jaime
Osorio.
4
Ver Capitalismo dependente e Classes sociais na América Latina de Florestan Fernandes [1973]. Apesar
do autor não ser propriamente da Teoria Marxista da Dependência e neste livro possuir restrições quanto à
aproximação de Florestan ao marxismo, os estudos ali presentes sobre o processo de formação
socioeconômica da América Latina e o processo de mercantilização da força de trabalho latino-americana
são de extrema valia. Ver o capítulo um na obra “Subdesenvolvimento e Revolução” de Ruy Mauri Marini.
Ver Octavio Ianni em Escravidão e Racismo.
5

Ver a crítica de Marini a esta concepção ([1973] 2011).
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Neste ponto concerne que nos detenhamos, ainda que simploriamente, na
diferença entre o conceito de mais-valor relativo e o de produtividade. O primeiro consiste
na exploração da força de trabalho assalariada mediante ao incremento das condições
técnicas de produção. Já o segundo situa-se no aumento da produção, sem elevação da
extração de mais-valor. Dessa maneira:
Ao aumentar a produtividade, o trabalhador só cria mais produtos no mesmo
tempo, mas não mais valor; é justamente esse fato o que leva o capitalista
individual a procurar o aumento da produtividade, já que isso permite reduzir
o valor individual de sua mercadoria, em relação ao valor que as condições
gerais de produção lhe atribuem, obtendo assim uma mais-valia superior à de
seus competidores - ou seja, uma mais-valia extraordinária (MARINI, [1973],
2011, p. 139, grifos meus).

A atenção de Marini concentra-se no fato abordado por Marx n’O Capital, livro
I, sobre a determinação da taxa de mais-valor, a qual é definida pelo grau de exploração
da força de trabalho e não pela produtividade do trabalho em si. Dito em outras palavras,
seu conteúdo está na relação entre o tempo de trabalho excedente produzido pelo
trabalhador (de onde se extrai o mais-valor) e o tempo de trabalho necessário (o qual é
imprescindível para a reprodução da força de trabalho e tem no salário o seu equivalente).
Assim, é o aumento do tempo excedente sobre o tempo de trabalho necessário que
progride a taxa de mais-valor (MARX, I, [1857] 2013; NETTO e BRAZ, 2011).
É justamente neste processo que a América Latina contribuiu para a mudança
qualitativa dos países centrais. Ao apresentar-se como a oferta mundial de alimentos e
matérias-primas, as economias dependentes contribuíram para que esses países
depositassem no comércio exterior a produção dos meios de sua subsistência e permitisse
a redução do valor real da força de trabalho nos países industrializados por meio do
incremento da produtividade. Dessa maneira, “mediante a incorporação ao mercado
mundial de bens-salários, a América Latina desempenha papel significativo no aumento
da mais-valia relativa nos países industriais” (MARINI, [1973] 2011, p. 140).
Entretanto, importa mencionar que a mudança qualitativa nos países
industrializados correspondeu intrinsecamente à condição estruturante da dependência:
as sistemáticas transferências de valor e sua compensação no plano interno.
Se partimos da ideia de que a situação de dependência possui caráter
condicionante, isto é, a dependência compreendida enquanto produto histórico-estrutural
do condicionamento da economia dos países dependentes ao desenvolvimento e expansão
das economias centrais, e, devido a isso, os laços de dependência constroem-se através
de uma estrutura interna que é redefinida em função das possibilidades de acumulação do
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capital no plano interno (DOS SANTOS, 1970), faz-se necessário analisarmos como e
sob quais condições se viabilizam as transferências de valor.
Contudo, para remeter ao processo de transferência de valor inevitavelmente
seremos conduzidos a troca desigual, típica do sistema mundial capitalista. O
entendimento disso pressupõe algo já mencionado: a subordinação da inserção latinoamericana na divisão internacional do trabalho durante a expansão do mercado mundial.
Ora, ao se especificar como produtora de bens primários, as economias de
capitalismo dependente criaram as condições de produção de outras classes de
mercadorias nos países imperialistas, o que acarretou na sua não especialização em
produção de manufaturas. Sendo assim, ao não produzir estes bens ou produzi-los
limitadamente, durante as transações entre nações que intercambiam diferentes classes de
mercadorias, facultou-se a oportunidade dos países que produziam manufaturas vendêlas por preços superiores ao seu valor (MARINI [1973] 2011).
O processo de troca desigual, no entanto, apesar de apenas apresentar-se como
uma mera troca de mercadorias de classes diferentes, traz consigo um importante
elemento para pensarmos os condicionantes que estruturam a dependência. Esse
mecanismo no seu conteúdo implica a não apropriação interna total do mais-valor
produzido, trata-se, portanto, da relação de repartição do mais-valor entre as burguesias
nacionais e imperialistas. Para as nações dependentes esse processo significa a concessão
gratuita de parte do valor produzido “e que essa cessão ou transferência seja acentuada
em favor daquele país que lhes venda a mercadoria a um preço de produção mais baixo,
em virtude de sua produtividade” (MARINI, [1973] 2011, p. 145).
Convém destacar que o caráter da América Latina enquanto uma economia
agroexportadora, centrada na especialização de alguns poucos bens primários, se manteve
durante seu período de vinculação ao mercado mundial, ao longo do século XIX e as
primeiras décadas do século XX. Entretanto, o processo de integração imperialista dos
sistemas de produção, implantariam uma nova divisão internacional do trabalho a partir
da guerra pela partilha colonial (1914), da crise de 1929 e da segunda guerra pela
hegemonia mundial (1939) (MARINI [1968] 2013).
Este período de integração imperialista foi acompanhado por uma extensão
acelerada do setor de bens de capital, particularmente notável nas indústrias que
vinculavam-se à produção bélica. Ademais, a crise do setor externo, as restrições às
exportações e as dificuldades de satisfação do mercado interno através da importação, fez
com que as economias dependentes mudassem sua atividade econômica. É durante este
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momento que haverá em alguns países latino-americanos a industrialização via
substituição das importações (MARINI [1968] 2013, p. 53-54).
Portanto, uma marca do capitalismo dependente é justamente a dupla
transferência de valor, ainda que não apareça assim para as economias dependentes. Por
isso coloca-se como requisição a tentativa de estabelecer mecanismos de compensação
no plano interno, mais precisamente na produção, uma vez que não pode ser realizado no
plano de troca entre mercadorias. A essa requisição Marini irá cunhar de superexploração
da força de trabalho, visto que, para propiciar uma dupla transferência de valor, o
capitalista deve garantir uma maior exploração da força de trabalho. No entanto, antes de
adentrar de fato no mecanismo de compensação, essencialmente precisamos analisar o
ciclo do capital na economia dependente.
Apreender as particularidades do ciclo do capital e sua acumulação no capitalismo
dependente em suas diferentes fases (primeira fase de circulação, acumulação e produção
e a segunda fase de circulação (realização)), é de suma importância para melhor
compreendermos as leis de funcionamento e as especificidades do capitalismo
dependente latino-americano. Tal caminho teórico-metodológico indaga e, ao mesmo
tempo, responde o porquê da acumulação capitalista na América Latina ser assentada na
superexploração da força de trabalho, tendo-a como condição e fundamento históricoestrutural da situação de dependência.
1.2.1 As especificidades do ciclo do capital na economia dependente
O caráter assumido pelo ciclo do capital na economia dependente necessariamente
remonta às leis de desenvolvimento regidas pela dependência em sua relação com o modo
de produção capitalista nos países imperialistas. Sendo assim, são as particularidades do
ciclo do capital na economia latino-americana que conformam o que Marini chamou de
capitalismo sui generis. É através desta chave que procuraremos compreender a forma
particular do capitalismo latino-americano, e posteriormente, do capitalismo dependente
brasileiro.
Remontar as formas assumidas pelo capital no capitalismo dependente é partir da
constituição das leis gerais do capitalismo a nível mundial, as quais se desenvolvem de
modo desigual, para apreendermos no plano concreto, ainda que com maior abstração, as
especificidades das leis e tendências do capital na América Latina.
Ademais, esses pressupostos de análise permitem que olhemos a contradição das
economias dependentes: uma vez requisitadas para atender as exigências da circulação
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capitalista e voltar-se para o mercado externo, a produção latino-americana passa a não
depender do mercado interno de consumo para sua realização. O impacto disto é “a
separação dos dois momentos fundamentais do ciclo do capital - a produção e a circulação
de mercadorias” (MARINI, 1973, p. 155).
O que o autor atenta neste momento é a contradição inerente ao capitalismo
exacerbada pelas particularidades da dependência: a oposição entre trabalhador enquanto
vendedor e comprador de mercadorias. Tal ponto coloca-se como chave para
diferenciarmos o capitalismo dependente do capitalismo desenvolvido nos países
centrais.
Nesses últimos, o trabalhador é visto como produtor e consumidor de
mercadorias, isto é, o consumo individual dos trabalhadores como um meio decisivo para
a reprodução do capital, uma vez que alimenta a demanda para produção de mercadorias.
Isso torna-se possível devido ao barateamento das mercadorias, possibilitado, como já
citado acima, pelas economias dependentes. Já no capitalismo dependente, como há a
separação entre circulação e produção e a realização da mercadoria ocorre no âmbito
externo, o consumo individual da classe trabalhadora não interfere na realização da
mercadoria. O resultado disso é a tendência a remediar este fato estrutural por uma maior
exploração da força de trabalho em âmbito interno (MARINI, 1973, p. 157; 1979).
Porém, de que forma ocorre a separação da circulação da produção? Em que
momento apresenta-se como condição estrutural a superexploração da força de trabalho?
Para responder tais indagações, a análise das três partes do ciclo do capital no processo
de reprodução e circulação do capital é um elemento basilar para depreendermos os
mecanismos de compensação operados durante a produção. Ao estudar o ciclo do capital
dependente e suas formas, Marini (1979 [2012]) investigou-as da seguinte maneira:
A primeira corresponde à fase de circulação do capital, que podemos chamar
de C1, na qual se estuda o capital que, sob a forma dinheiro, comparece na
circulação para adquirir, no ato da compra, meios de produção e contratar força
de trabalho. A segunda corresponde à da acumulação e produção, mediante a
qual o capital reveste-se da forma material de meios de produção e força de
trabalho para, por meio de um processo de exploração, promover sua própria
valorização, ou seja, a criação de mais-valia. A terceira é a segunda fase de
circulação, C2, na qual o capital, sob a forma de mercadorias que contêm o
valor inicial mais a mais-valia gerada, entra no mercado para buscar sua
transformação em dinheiro através do intercâmbio, da venda; o dinheiro
resultante, se o ciclo se realiza normalmente, deve representar uma magnitude
superior com relação ao capital dinheiro que se acumulou (2012 [1979], p. 2223).

Inicialmente pode aparentar que seria apenas uma retratação das três formas
assumidas pelo capital (capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria) ao
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passar pela produção e circulação. Porém, faz-se preciso atentar para as formas de
apropriação da produção de mais-valor na economia dependente em cada fase do ciclo do
capital.
Na primeira fase de circulação do ciclo do capital na economia dependente latinoamericana (C1), a origem do capital-dinheiro inicia o ciclo por meio de três fontes: a
primeira está no capital privado interno, ou, em outras palavras, “a parte de mais-valia
gerada da economia que (...) se apresenta para acumular-se sob a forma de meios de
produção e força de trabalho” (MARINI, 2012 [1979], p. 23). Vale destacar que, se esse
capital é juridicamente propriedade nacional e estrangeira não afeta na análise, uma vez
que consideramos somente a parte do mais-valor que se acumula, pois, “a mais-valia
gerada na economia nacional e investida nela é investimento nacional, independente da
nacionalidade dos que detenham títulos de propriedade sobre ela” (MARINI, 2012
[1979], p. 23).
A segunda fonte reside no investimento público, cuja origem remonta ao Estado
e suas diversas fontes de investimento. Teremos, portanto, enquanto fonte do capitaldinheiro duas precedências: a primeira localiza-se nos impostos diretos e indiretos
arrecadados e concentrados pelo Estado. Esse ponto será de extrema valia para que
possamos compreender as inúmeras disputas pela apropriação e repartição do mais-valor
entre as diferentes frações do capital nas três fases do ciclo do capital no capitalismo
dependente. Já a segunda, situa-se do processo direto de exploração realizado pelo próprio
Estado.
Sendo assim, a segunda fonte do capital-dinheiro,
Por um lado, ele corresponde simplesmente a uma parte da mais-valia gerada,
mediante sua transferência ao Estado através dos impostos diretos sobre o
capital e os proventos [sueldos], assim como da parte dos impostos indiretos
que recaem sobre tipos de rendimentos (lucros, proventos etc.) que
correspondem à distribuição da mais-valia; junto com essa parte da mais-valia
em mãos do Estado, observamos que parte do capital variável também pode
aparecer ali mediante impostos sobre o trabalho ou impostos indiretos pagos
pelos trabalhadores. Uma segunda fonte do investimento público é a que
resulta do processo direto de exploração que o Estado, enquanto capitalista,
leva a cabo; as empresas estatais funcionam em um sistema capitalista como
capitais privados e dão origem diretamente à produção de mais-valia, que, por
sua mediação, é apropriada pelo Estado. (MARINI, 2012[1979], p. 23-24).

A respeito da segunda fonte do investimento público, importa mencionar dois
fatores: nem todo gasto estatal é produtivo, isto é, leva a acumulação de capital, contudo,
os subsídios indiretos realizados pelo Estado podem assumir diversas formas
determinadas historicamente para viabilizar a acumulação de capital. Nesse sentido,
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podemos ver a importância que assume o papel do Estado para o ciclo do capital
propriamente dito:
Dada a capacidade que possui de transferir para si parte da mais-valia gerada
pelo capital privado, a de produzir ele próprio mais-valia e, finalmente, a de
captar parte do capital variável dos salários pagos à força de trabalho. Isso
explica, de certo modo, o peso que o investimento público tem na economia
dependente (MARINI, 2012[1979], p. 23-24).

Por fim, a terceira fonte de origem do capital-dinheiro no ciclo do capital na
economia dependente está no capital estrangeiro, o qual pode vir a apresentar-se sob duas
formas: investimento direto ou indireto. O primeiro ocorre quando o “capitalista
estrangeiro investe diretamente na economia dependente, detendo a propriedade total ou
parcial do capital produtivo (...) apropriando-se diretamente da mais-valia total ou parcial
ali gerada” (MARINI, 2012 [1979], p. 25). Já a segunda forma, investimento indireto,
manifesta-se quando o capital estrangeiro coloca à disposição dos capitalistas internos
“sob a forma de empréstimos e financiamentos, contratados diretamente com os
capitalistas receptores ou com o Estado, que os redistribui a estes ou integra a seu próprio
investimento” (MARINI, 2012 [1979], p. 25).
Chamar atenção para esta afirmação é de suma importância para a análise das
especificidades do capitalismo dependente. Sua umbilical imbricação com o capital
estrangeiro interfere não só no processo de formação do capital-dinheiro, como também
influencia todo o processo de acumulação de capital e a própria produção. A grande
margem de intervenção e integração do capital estrangeiro na economia dependente e sua
capacidade de remodelar a acumulação interna para que desfrute de maior apropriação da
massa de mais-valor produzido internamente está presente não só na primeira fase (C1)
como nas demais, demarcando como um elemento específico do ciclo do capitalismo
dependente.
Em síntese, na primeira fase de circulação de capital no capitalismo dependente
latino-americano vale mencionar a relevância que assume o Estado e o capital estrangeiro.
Logo, em sua primeira fase, o capital estrangeiro é incorporado e internalizado,
constituindo-se como um fator direto do ciclo do capital sob os marcos da dependência.
Outro fator presente na primeira fase de circulação (C1) problematizado por
Marini (1979) está na frequente dependência de aquisição de meios de produção (bens de
capital) e importação de tecnologia no mercado mundial, o que é uma marca do
capitalismo dependente. Para o autor, o monopólio tecnológico dos países imperialistas
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garante um lucro extraordinário6 ao capital estrangeiro internalizado nos países
dependentes.
Ademais, ao deter a posição de monopólio dentro da economia dependente, o
capital estrangeiro diminui seus custos de produção e pode vir a beneficiar-se de um maisvalor extraordinário. É a partir deste movimento que se garante às empresas privilegiadas
as altas taxas de mais-valor extraordinário produzido, assegurando, portanto, as bases da
concentração e centralização de capital. O autor afirma ainda que é justamente assentado
neste processo que se conduz a monopolização precoce observada nas economias
dependentes.
Isso, consequentemente, desemboca na dependência de forma aguda da economia
latino-americana ao progresso tecnológico, além de responder a estrutura interna de
acumulação de capital, resultando assim, “na relação financeira como exterior, dando
lugar aos pagamentos na modalidade de royalties ou assistência técnica, que constituem
outros fatores de transferência de mais-valia, de descapitalização” (MARINI,
2012[1979], p. 28).
Considerando esses fatores e o fato da fase de produção não ser autônoma da
primeira fase de circulação, cabe agora ver como estes processos imprimem
características próprias na fase de acumulação e produção. Marini (1979) irá mostrar que
a partir das condições geradas na primeira fase de circulação (relação com o capital
estrangeiro, monopólio tecnológico e mais-valor extraordinário), a reação das pequenas
e médias empresas que operam em condições médias ou abaixo de produção e, que
necessitam transferir parte do mais-valor para as empresas monopolistas, será o aumento
da sangria do mais-valor, ou seja, exploração da força de trabalho.
Como esses capitalistas menores são impossibilitados de aumentar a taxa de maisvalor por meio da produtividade do trabalho, buscam compensar sua taxa de lucro por
meio da elevação da produção de mais-valor. Para isso, sem variar significativamente a
produtividade, extrai-se mais trabalho não remunerado da força de trabalho. Tal
possibilidade só é passível de ser efetivada quando “aumenta-se a intensidade do trabalho,
6

Vejamos o exemplo mencionado por Marini (1979): “Analicemos el efecto de la introducción de
tecnología nueva en el país dependiente, considerando dos capitales individuales: A, correspondiente a un
capitalista extranjero que opera, supongamos, en la rama de producción de zapatos y B, representativo de
un capital interno que actúa enesa misma rama. A puede traer equipos y métodos de producción más
sofisticados que le permitan bajar su costo de producción respecto a B, quien produce en condiciones
tecnológicas medias. Sin, embargo, pese a producir com costos menores, A venderá su mercancía por el
precio establecido al nivel de producción del capitalista B, es decir, del que opera en condiciones normales
de producción. En consecuencia, aunque venda al mismo precio de mercado, la ganancia de A será mayor
que la de B debido a la diferencia del costo de producción”.
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prolonga-se a jornada de trabalho e/ou simplesmente se rebaixa forçosamente o salário
do trabalhador, sem que essa redução salarial esteja correspondendo a um barateamento
real da força de trabalho” (MARINI, 2012[1979], p. 30).
Em todos os casos acima citados, constata-se uma remuneração da força de
trabalho abaixo do seu valor e é para esse mecanismo de compensação que Marini chama
de superexploração da força de trabalho7. Ora tal percepção não poderia ser mais
dialética, sendo então, contraditória. É em busca de compensar a apropriação por parte
do capital estrangeiro, o qual torna-se associado a economia dependente, e suas
sistemáticas punções sobre o valor produzido, que o advento da superexploração da força
de trabalho será colocada como condição histórica e estrutural da situação de
dependência.
Mais do que isso, ainda que a ação dos capitais com menor poder de concorrência
ao capital estrangeiro seja uma forma de se autocompensar por meio da superexploração,
esta acaba por favorecer o capital monopolista, visto que:
(...) ali também se emprega força de trabalho cujo nível de remuneração
obedece, em linhas gerais, ao nível médio fixado nas empresas que trabalham
em condições medias. Portanto, se reduz também, em termos relativos, a massa
de salários pagos pelas empresas monopólicas, abatendo-se seu custo de
produção. E, mais, como a superexploração implica que se reduzam os custos
de produção, todas as matérias-primas e demais insumos industriais veem seus
preços de mercado deprimidos, o que beneficia também as grandes empresas
(MARINI, 2012 [1979], p. 30).

Essa relação apontada pelo autor acaba por tornar-se um círculo vicioso,
impactando drasticamente a realização da segunda fase de circulação. Porém, antes de
adentrarmos na segunda fase, importa sinalizar duas características também apresentadas
por Marini (1979) e que estão presentes no ciclo do capital na economia dependente:
superexploração e exército industrial de reserva. A primeira já mencionada, para poder
operar necessita que a classe trabalhadora esteja em precárias condições de reivindicar
remunerações que compensam o desgaste de sua força de trabalho. Já a segunda,
intrinsecamente ligada à primeira, é o mecanismo fundamental utilizado pelo capital para
que haja um bloqueio às reivindicações.
A existência de um exército industrial de reserva (EIR), a massa sobrante da classe
trabalhadora que encontra-se à margem da produção, pressiona constantemente o
mercado de trabalho e os salários da classe trabalhadora. Dessa maneira,

7

Tal categoria será melhor abordada no próximo item.
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esse exército industrial de reserva tende a crescer a partir do momento em que
se introduzem (principalmente, através do capital estrangeiro, como já vimos)
novas técnicas de produção, projetadas para economias nas quais a mão de
obra é relativamente escassa e que obedecem, de resto, a busca natural de uma
maior produtividade e, por conseguinte, de mais produção por homem/hora
(...) em qualquer caso, é um exército de reserva que faz minguar a capacidade
reivindicativa da classe operária e propicia a superexploração dos
trabalhadores (MARINI, 2012 [1979], p. 31).

Uma última especificidade da fase de produção na economia dependente
mencionada por Marini (1973; 2012 [1979]) reside na seguinte questão: devido ao
desenvolvimento tecnológico dos países centrais, estes acabam por exportar para os
países dependentes bens que são considerados suntuários, logo, acabam por não atender
às necessidades da massa consumidora e tampouco da classe trabalhadora, “em
consequência, a estrutura da produção se separa progressivamente da capacidade real das
necessidades reais de consumo das massas trabalhadoras” (MARINI, 2012[1979], p. 32).
O reflexo disto na segunda fase de circulação (C2/ realização) está nos obstáculos
postos durante a circulação de mercadorias e o consumo individual. É preciso mencionar
que o capital apresenta três categorias fundamentais: bens de consumo necessário (bens
salários), bens de consumo suntuário e bens de capital. A primeira, bens de consumo
necessário, é consumida tanto pela classe burguesa quanto pela classe trabalhadora,
porém, internamente apresenta diferença entre o que consome as distintas classes. Sendo
assim, “são bens de consumo necessário aqueles que entram na composição do consumo
dos trabalhadores e determinam, portanto, o valor de sua força de trabalho” (MARINI,
2012[1979], p. 32).
A segunda categoria, bens de consumo suntuário, são aqueles não incluídos no
consumo ordinário dos trabalhadores. Já a terceira, bens de capital, ou seja, matériasprimas, bens intermediários e máquinas utilizadas na produção tanto de bens de consumo
quanto bens de capital. Tais bens são intercambiados apenas entre os próprios capitalistas,
portanto, não passam pelo consumo individual.
Pois bem, a característica acentuada da economia dependente está presente pelo
fato de que “esta prolonga sua produção de bens de consumo em função da oferta externa
de bens de capital à qual pode recorrer” (MARINI, 2012[1979], p. 33). Dessa maneira,
ao voltar sua produção de consumo para o mercado externo, a economia dependente
aprofunda uma tendência já inerente ao capitalismo. Enquanto nas economias centrais os
bens de consumo assumem uma relevante importância na segunda fase de circulação, no
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capitalismo dependente há uma tendência contraditoriamente agudizada: separação da
estrutura produtiva das necessidades de consumo das massas8.
Agrega-se a isso o fato da superexploração implicar a remuneração abaixo do
valor histórico-social e moral da força de trabalho, o que comprime a capacidade de
consumo da classe trabalhadora e limita a capacidade de realização destes bens. Para além
disso, conta-se com o papel regulador exercido pelo salário médio, o qual pressiona para
baixo aquela massa de trabalhadores que possuem uma remuneração acima do valor
médio da força de trabalho.
Como um dos pontos importantes na economia dependente é a apropriação e
repartição do mais-valor produzido, interessa nos remetermos aos lucros, os quais têm
grandes partes drenadas pelo capital estrangeiro através das sistemáticas transferências
de valor. Segundo Marini, a segunda fase de circulação contribui para separar em escala
ampliada a produção das necessidades de consumo da classe trabalhadora. Isso ocorre
devido à restrição ao mercado interno, o que implica na orientação da produção para o
mercado externo, além de voltar-se para setores da população que possuem capacidade
de consumo, tal qual o consumo individual dos capitalistas. Ao se direcionar para este
público, exclui-se a grande massa de consumidores da população cujos salários baixos
são inseridos neste processo.
Logo, podemos dizer que a característica qualitativa da segunda fase (C2) está na
criação de um mercado consumidor até então inexistente, o qual abre largos espaços para
a atuação do capital estrangeiro. Este, não pode induzir a produção de bens suntuários
sem que na economia dependente haja uma infraestrutura e indústria básica, e, é para isso
que há a atuação do Estado. Em momentos histórico-determinados, sob demandas
próprias para a reprodução do capital, a ação estatal irá criar e assegurar as condições
necessárias para o desenvolvimento do mercado de bens suntuários na economia
dependente.
Em síntese, são estes elementos trazidos que conduzem à análise das fases do ciclo
do capital sob as especificidades do capitalismo dependente. O desafio acima de tudo é
apreendê-los e ter em mente que em cada momento histórico sob condições concretas e
estruturais, para assegurar a reprodução do capital, o jogo desempenhado pelo Estado,

“Aqui, como em todos os demais aspectos, a economia dependente revela mais uma vez sua essência
interna que corresponde à agudização até o limite das contradições inerentes ao modo de produção
capitalista” (Marini, 1979).
8
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capital estrangeiro e o capital interno assumirão novas formas, as quais incidirão sobre a
superexploração da força de trabalho.
1.3 Superexploração da força de trabalho: adensando o debate
A categoria superexploração da força de trabalho elaborada por Ruy Mauro
Marini como chave explicativa para a compreensão do capitalismo dependente é
permeada por intensas discussões político-teóricas e ideológicas. Observando isso, este
item apresentará alguns debates que a cercam. Tal propósito envolve o esforço de mapear
sinteticamente: 1) como e em que medida a categoria desenvolvida por Ruy Mauro Marini
ainda pode ser vista como um instrumento-chave de análise da dependência latinoamericana e 2) como pensar a superexploração da força de trabalho no Brasil.
Um necessário debate que antecede essas questões e, inúmeras vezes, suscitam
diversas críticas à teoria desenvolvida por Marini é a relação entre exploração,
desenvolvida por Marx, e a categoria superexploração da força de trabalho abordada
pela Teoria Marxista da Dependência. Ainda que não seja o propósito deste item
aprofundar tal polêmica, ela necessita ser mencionada.
Bueno (2016) ao retratar as polêmicas e críticas dirigidas ao uso da categoria
superexploração da força de trabalho sinaliza sua difícil aceitação no meio acadêmico,
até mesmo no campo marxista. Para o autor, seus questionamentos se dariam em quatro
aspectos:

a não enunciação do conceito por Marx; a falta de uma formulação acabada
sobre a superexploração na obra de Marini, o qual agrega novos elementos e
dimensões à superexploração no decorrer de sua obra, conferindo um caráter
aberto ao conceito; o desconhecimento, no meio acadêmico brasileiro, da obra
de Marini, o qual gera interpretações pouco fidedignas do conceito, a exemplo
da inferência que o prefixo “super” denotaria questões meramente
quantitativas e não qualitativas na exploração; e o quarto e mais relevante
aspecto decorre da interpretação que considera existir uma incompatibilidade
entre superexploração do trabalho e Teoria do Valor Trabalho – TVT
(BUENO, 2016, p. 35-36)9.

Tais questões elucidadas por Bueno (2016) são de suma importância para
compreendermos como na primeira, ao alegar a não aceitação devido a não enunciação
na obra de Marx, denota-se uma não percepção dos pressupostos e do nível de abstração

9Ainda

que o autor trabalhe a ideia de conceito no que tange à superexploração do trabalho, a concepção
aqui adotada dirige-se na compreensão da superexploração da força de trabalho enquanto categoria. Ver
Carcanholo, 2013.
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proposto nas análises do autor. A segunda que relaciona-se de forma imbricada com a
terceira, retratamos no item 1.1 sobre o esquecimento proposital da Teoria Marxista da
Dependência. Já a quarta, considerando o escopo deste trabalho, merece uma atenção
mais detida, uma vez que o esvaziamento na compreensão da teoria de Marx e a
construção da ideia de superexploração da força de trabalho por Marini traz relevantes
implicações teóricas.
Importa neste momento caracterizarmos – ainda que sucintamente – a essência da
exploração no modo de produção capitalista em Marx e as bases da superexploração em
Ruy Mauro Marini, tendo em vista a diferença do nível de abstração proposto em cada
análise e o fato desta última ter por objetivo “dar conta do aspecto central da reprodução
do capital dependente, isto é, no seio de formações econômico-sociais específicas,
geradas pelo funcionamento do capitalismo como sistema mundial” (OSORIO, 2013a, p.
171, grifos do autor).
De modo muito sucinto, a utilização da categoria exploração em Marx tinha por
objetivo abordar um tipo específico de exploração dentro do processo de generalização
da lógica mercantil para a totalidade da vida social num modo de produção regido pelo
capital. Para tanto, Marx demonstrou que a análise da transformação da força de trabalho
numa mercadoria sob a sociabilidade capitalista não pode ser analisada como outra
qualquer, pois, esta possui um valor de uso específico. Em contraposição aos meios de
produção (capital constante), que “apenas têm transferido o seu valor à mercadoria que
está sendo produzida” (NETTO e BRAZ, 2010, p.98, grifos dos autores), a força de
trabalho (capital variável) é a raiz do lucro capitalista; ela possui a qualidade única que a
distingue das demais: é “fonte de valor, e de mais-valor” (MARX, I, 2013, p. 270). Logo,
a força de trabalho [...] ao ser utilizada [...] produz mais valor que o necessário
para reproduzi-la, ela gera um valor superior ao que custa. E é justamente aí
que se encontra o segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao
trabalhador o equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho e não o
valor criado por ela na utilização (uso) - e este último é maior que o primeiro.
(NETTO e BRAZ, 2010, p.100, grifos dos autores).

Como o objetivo do capitalista é sempre a valorização constante de seu capital, a
força de trabalho neste modo de produção é convertida em objeto de consumo do
capitalista no processo de trabalho, ou seja, na produção de valores de uso voltados para
a troca. Para o capitalista, o processo de trabalho é apenas o consumo de diversas
mercadorias por ele adquiridas. Isso fica exposto quando vemos que o alvo do comprador
da força de trabalho, o capitalista, é a produção de uma mercadoria voltada para a venda.
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Porém, a “produção de mais-valor, ou criação de excedente é a lei absoluta desse modo
de produção” (MARX, 2013, I, p. 695). Assim, é necessário “produzir não só um valor
de uso, mas uma mercadoria; não só valor de uso, mas valor, e não só valor, mas também
mais-valor” (MARX, 2013, I, p. 263). Dessa forma, podemos ver como o “processo de
produção também como processo de formação de valor” (MARX, 2013, I, p. 268).
Partindo disso, inevitavelmente é preciso ressalvar duas questões: a primeira
reside no fato de superexploração não equivaler à maior exploração, uma vez que:

A teoria marxista da dependência entende a superexploração, no sentido de
formas ou mecanismos de elevação da taxa de mais-valia, como o conjunto das
situações que permitem a elevação do grau de exploração da força de trabalho
mediante a redução dos salários para patamar inferior ao valor da força de
trabalho (CARCANHOLO, 2013, p. 78, grifos nossos).

Já a segunda gira em torno da utilização do termo superexploração do trabalho ou
superexploração da força de trabalho, o qual garante maior rigor teórico e metodológico,
tal como pensado por Marini. Assim,
não se trata de uma questão de preciosismo terminológico. Tratar os dois como
sinônimos equivale a tratar a força de trabalho (mercadoria) como sinônimo de
trabalho (o valor de uso da mercadoria) e, portanto, perder de vista a dialética
da mercadoria força de trabalho. Sem isto, não é possível entender a origem da
mais-valia mesmo com a troca de equivalentes, pois ela só poderia ser
resultado de um roubo; isto é, de o capital remunerar a força de trabalho por
um salário inferior ao seu valor (CARCANHOLO, 2013, p. 75).

Assim, partindo do pensamento de Marx acerca da exploração na sociedade
capitalista e dialeticamente reconhecendo as especificidades de uma sociedade sob os
marcos de um capitalismo dependente, Marini apontará que a superexploração consiste
numa “forma particular de exploração e esta particularidade consiste em que é uma
exploração na qual o valor da força de trabalho é violado” (OSORIO, 2013a, p. 49, grifos
do autor).
Vale ressaltar que, mesmo não contendo em Marx o desenvolvimento da categoria
superexploração da força de trabalho, os elementos que a constituem e o próprio processo
de violação do seu valor não eram desconhecidos em suas obras. Tal afirmativa tem sido
demonstrada por diversas análises referentes às reflexões do autor. Como bem aponta
Osorio (2011, p. 172), a atenção para este problema fora apresentada já no tomo I d’O
Capital em Marx, ao ser indicado pelo autor o conhecimento do fato de haver mecanismos
que fazem descer o salário do operário abaixo do valor da força de trabalho. Entretanto,
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tal problemática fora excluída dos seus horizontes de análise devido a uma única razão:
por partir do pressuposto de que as mercadorias, dentre elas a força de trabalho, são
compradas e vendidas sempre por todo o seu valor.
Sendo assim, podemos dizer que a ocorrência da violação do valor da força de
trabalho no capitalismo dependente consiste na negação da reposição diária e total do
desgaste intensivo e extensivo da força de trabalho. O entendimento desta afirmação
requisita neste momento um maior destaque para o debate em torno do valor total da
força de trabalho, o qual determina o valor diário, uma vez que esses são
recorrentemente violados pelo capital no capitalismo dependente a fim de recompensar
as sistemáticas transferências de valor.
Partindo das análises de Marx acerca da dimensão diária e total do valor da força
de trabalho, Osorio (2009) atentará para o fato do valor total da força de trabalho ser
expresso no tempo total de vida útil do (a) trabalhador (a), isto é, “o total de dias que o
possuidor da força de trabalho pode vender a sua mercadoria no mercado em boas
condições, além dos anos de vida em que não participará na produção (ou os anos de
aposentadoria)” (2009, p. 176). Dessa maneira, entendemos porque será o valor total que
designará o valor diário, isto é, o pagamento diário do valor da força de trabalho que o
permite se reproduzir física e psiquicamente e apresentar-se no mercado de trabalho
durante um tempo médio de vida. Portanto, como sinaliza o autor, o valor diário deve ser
calculado de acordo com as condições existentes numa dada época e região.
Nesse sentido,
O valor diário está determinado pelo seu valor total. Isto implica que o
produtor deve se apresentar no mercado de trabalho com uma determinada
quantidade de anos, pautado pelas condições de saúde e pela esperança de vida
alcançadas em períodos históricos específicos, em que a vida laboral deve
constituir uma parte da vida total dos produtores, fronteira que, como a jornada
de trabalho, é definida pela força dos antagonistas, numa guerra civil de longa
duração, mais ou menos oculta, entre a classe capitalista e a classe
trabalhadora. O desgaste da força de trabalho nesses anos laborais, seja pela
extensão, seja pela intensidade, deve se dar em condições ‘normais’ (OSORIO,
2013a, p. 59, grifos do autor).

Partindo destes pressupostos e analisando as particularidades histórico-concretas
de uma dada sociedade dependente, é importante frisar que um salário insuficiente ou um
processo de trabalho assentando no superdesgaste (seja pelo prolongamento da jornada
de trabalho, seja pela intensificação do trabalho), que contribua para a diminuição do
tempo do tempo de vida útil e do tempo de vida total se constitui num modo de
apropriação, por parte do capital, dos anos de vida útil futuros de vida e trabalho
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(OSORIO, 2009, p. 177). Portanto, quando tal processo se faz vigente caracteriza-se a
violação do valor histórico-social e moral da força de trabalho.
Tal violação é oriunda da inserção dependente na acumulação capitalista em
escala mundial e sua sistemática transferência de valor que, apesar de produzido nas
economias dependentes, é realizado e acumulado no ciclo do capital nas economias
centrais. Este fato demarca o caráter específico da superexploração como categoria do
capitalismo dependente (CARACANHOLO, 2013). Portanto, assim como no capitalismo
há contratendências para a queda da taxa de lucro, no funcionamento do capitalismo
dependente há estruturalmente mecanismos que visam contrarrestar a transferência de
valor sofridas na divisão internacional do trabalho.
Ressalta-se ainda que “a permanente transferência de recursos das regiões
dependentes para o mundo central, (...) apresenta modalidades diversas em diferentes
momentos históricos” (OSORIO, 2009, p. 182, grifos nossos). Dessa maneira, se a
superexploração é compreendida enquanto mecanismo de compensação da transferência
de valor, o qual se expressa sob modalidades histórico-concretas,

Isto comprova que: i) a superexploração é uma categoria que não pode ser
confundida com as distintas formas existentes no capitalismo para elevar a taxa
de mais-valia (taxa de exploração), ainda que só possa se materializar por meio
destas formas; e ii) a superexploração é uma categoria específica da economia
dependente – portanto, em um menor nível de abstração do que as leis gerais
do modo de produção capitalista –, mesmo que, evidentemente, enquanto
forma de elevação da taxa de mais-valia, opere em qualquer economia
capitalista, mesmo nas centrais (CARCANHOLO, 2013, p. 83).

Em concordância com tal afirmação, a respeito da particularidade da dependência,
Osorio (2013a) também argumenta sobre a necessidade de se considerar a especificidade
da categoria superexploração da força de trabalho enquanto instrumento-chave de análise
do capitalismo dependente. Tal prerrogativa parte do fato da superexploração na região e
economia dependente constituir o fundamento da reprodução do capital. O autor atentanos ainda para a apreensão da existência de diferentes formas de reprodução do capital
em períodos histórico-concretos, a relação existente neste período entre os capitais
particulares e o centro-imperialista, o que implica, necessariamente, diferentes formas de
apropriação do valor por esses capitais em algumas economias em detrimento de outras
(OSORIO, 2013a).
Nesse sentido, numa economia sob os traços histórico-estruturais da dependência,
em vez de compensar tais transferências por meio do aumento da produtividade, o capital
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buscará aumentar a superexploração “elevando dessa forma a produção de valor, seja
mediante a apropriação do fundo de consumo do trabalhador para convertê-lo em fundo
de acumulação de capital, seja mediante a manutenção de extensas ou intensas jornadas
de trabalho” (OSORIO, 2013a, p. 65).
A essa altura faz-se imprescindível caracterizarmos em que consistem os
chamados mecanismos compensatórios nos quais configura-se a superexploração da força
de trabalho, ou em outras palravas, o fundamento da dependência cuja característica é
tendencialmente se expressar remunerando a força de trabalho abaixo de seu valor
histórico-social e moral, ser marcado pela cisão entre as fases do capital concomitante às
transferências de valor no mercado mundial. Destaco a relevância de darmos uma maior
atenção para o fato do valor da força de trabalho e os elementos que o constituem serem
algo que varia espaço-temporalmente.
Retomar neste momento sua definição de modo mais atualizado ajuda-nos a
compreender os aspectos sociopolíticos e históricos da superexploração. Segundo Osorio
(2013b, p. 63-64), ao sintetizar o pensamento de Marini, há que se observar quais são as
formas de exploração predominantes nas distintas formações sociais, em períodos de
reprodução “normais”; quais franjas da população afetam e que efeitos eles possuem na
reprodução do capital.
Sendo assim, observemos sinteticamente as formas de superexploração e seus
impactos para posteriormente destrinchá-las. A primeira, a apropriação de parte do fundo
de consumo do trabalhador que passa a ser transferido para o fundo de acumulação do
capital. A segunda, o prolongamento da jornada de trabalho, a qual implica um desgaste
prematuro do (a) trabalhador (a) cujo marco é a apropriação do fundo de vida (presente e
futuro) pelo capital, onde com a não remuneração adequada afeta o valor total da força
de trabalho. A terceira forma associa-se com o aumento da produtividade, o que, por sua
vez permite o aumento da intensidade do trabalho e, assim como no caso anterior, pode
vir a implicar em esgotamento prematuro e apropriação de futuros anos de trabalho e vida,
configurando então a expropriação dos anos de vida do (a) trabalhador (a) (OSORIO,
2013b, p. 64).
Segundo Luce (2013, p. 127), no Brasil, a aparente neutralidade de estabilização
de uma jornada de trabalho diária de 8 horas na Constituição Federal de 1988 e uma falta
de preocupação analítica com a questão da intensidade-produtividade retiram a atenção
para o fato do prolongamento da jornada de trabalho e o aumento da intensidade, os quais
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são formas de superexploração, estarem sendo agudizados com a reestruturação produtiva
e a flexibilização das leis trabalhistas.
Para o autor, um exemplo desta tendência no Brasil pode ser visto no
prolongamento da jornada de trabalho por anos reiterados, mediante o uso sistemático de
horas-extras, onde em dado momento – mesmo com o pagamento de remuneração
adicional pelas horas realizadas além de uma jornada normal – o (a) trabalhor (a) não
repõe o desgaste de sua força físico-psíquica. Conforme aponta Luce (2013, p. 127), tal
modalidade “vem sendo utilizada de uma maneira que, de longe, extrapola a condição de
excepcionalidade fixada em lei. Em média, 40% dos trabalhadores brasileiros cumprem
jornadas com mais de 44 horas, superando assim a determinação legal (DIEESE, 2009,
p.3; 2006)”. Ademais, assim como o prolongamento da jornada de trabalho, a
intensificação dos ritmos de trabalho também resulta num maior esgotamento físicopsíquico da força de trabalho, que com o passar do tempo também não poderá ser reposto
mediante aumento de remuneração.
Outras mediações para além da forma necessitam adentrar no debate acerca da
superexploração da força de trabalho numa economia dependente. A exemplo, a
ocorrência do valor histórico-social e moral da força de trabalho possuir características
relacionadas ao desenvolvimento sociocultural e político de uma região no que tange à
alimentação, tradição, vestimenta, costumes, lazer, hábitos, etc, desenvolvidos numa
sociedade ao longo de sua formação socioeconômica. Assim, para a análise do valor de
uma força de trabalho há que se considerar algumas variantes, dentre as quais destaco: 1)
o valor total e diário da força de trabalho e 2) o valor dos meios de subsistência e seu
caráter histórico-moral e social.
Vejamos o segundo, visto que o primeiro fora abordado anteriormente, o valor
dos meios de subsistência, o qual permite a reposição das condições físicas e mentais do
(a) trabalhador (a). Nele estão contidos “os bens que cobrem as chamadas necessidades
imprescindíveis, que apresentam uma determinação histórica e moral” (OSORIO, 2013a,
p. 58, grifos do autor). Este elemento é de suma relevância na compreensão do valor
histórico e moral da força de trabalho, os quais são fenômenos fundamentalmente sociais,
e sua variação devido às condições histórico-socioculturais ao longo do desenvolvimento
do capitalismo.
Tendo em vista que, ao se desenvolver, o modo de produção capitalista
necessariamente impõe novas necessidades para a reprodução da força de trabalho;
produtos que outrora eram vistos como suntuários, isto é, não adentravam no consumo da
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classe trabalhadora, em determinadas condições históricas e sociais, tornam-se benssalário. Ou seja, estes bens passam a ser necessários e se integram aos meios de vida no
processo de reprodução da força de trabalho. Por exemplo, uma televisão, um celular e
uma geladeira comum estariam neste conjunto a princípios do século XXI. “Assim, o
valor da força de trabalho é tensionado pelo duplo processo que aumenta a massa de
produtos imprescindíveis, aumentando seu valor, e a elevação da produtividade, em
particular na produção de bens-salário, barateando-os” (OSORIO, 2013, p. 59).
Devemos ainda acrescentar que estes mecanismos estão no bojo da luta de classes
travada no capitalismo dependente, sendo assim, o valor histórico-social e moral da força
de trabalho é definido pelos antagonismos de classes histórico-particulares de uma
sociedade capitalista dependente. Logo, a expressão da condição de vida da classe
trabalhadora, portanto do (a) trabalhador (a) individual e/ou de sua família, e os limites
concretos de seu acesso aos bens mais básicos de subsistência para sua reprodução física
e psíquica são essencialmente objetos histórico-sociais.
Nesse sentido, aponta-se aqui o caráter histórico e relacional da categoria valor da
força de trabalho. Um exemplo disso pode ser visto nos avanços e retrocessos ao longo
da história do capitalismo no que tange à jornada de trabalho e na batalha travada entre
as bandeiras da classe trabalhadora por sua redução e a ofensiva capitalista para a
apropriação dos anos presentes e futuros de vida do trabalhador. Peguemos um exemplo
abordado por Luce (2013):
Se no século XIX uma jornada de 10 horas fora o teto que figurou na legislação
limitando a duração da jornada conquistada em 1847 na Inglaterra, em 1919 a
recém-criada Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelecia em sua
primeira convenção que a jornada normal deveria ser de 48 horas semanais e
8 horas diárias, patamar em torno do qual a jornada normal de trabalho tendeu
a se estabilizar ao longo do século XX. Paralelamente, um conjunto de
atributos passou a compor a remuneração do trabalhador como contraparte
necessária para que a força de trabalho fosse paga pelo seu valor (salário
mínimo, férias remuneradas, 13.º salário etc.) (2013, p. 173).

A exemplificação da jornada de trabalho e suas implicações para o valor históricosocial e moral da força de trabalho reforçam o argumento de concebê-la enquanto uma
categoria histórica e relacional e, portanto, definida e perpassada pela dinâmica de luta de
classes no capitalismo dependente (LUCE, 2013).
Incorporo aqui uma pertinente reflexão acerca desta temática: a relação existente
entre as políticas sociais, superexploração da força de trabalho e seu impacto no valor
histórico-social e moral da força de trabalho. A discussão das políticas sociais, quando
analisadas sob uma perspectiva crítica, permite que possamos localizar sua complexidade
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histórico-estrutural no bojo da reprodução capitalista, principalmente no que tange ao seu
papel de mediação no circuito do valor, ao se relacionar com os movimentos da taxa de
lucros e de extração, realização e apropriação da mais-valia socialmente produzida
(BEHRING; BOSCHETTI; 2011).
Behring e Boschetti (2011), ao esmiuçarem as determinações históricas,
econômicas, culturais e as políticas sociais nos ajudam a compreender a importância da
incorporação do debate das políticas sociais para a leitura do valor histórico-social e moral
da força de trabalho. Segundo as autoras, do ponto de vista histórico, “é preciso relacionar
o surgimento das políticas sociais às expressões da questão social que possuem um papel
determinante em sua origem”. Do ponto de vista econômico, “faz-se necessário
estabelecer relações da política social com as questões estruturais da economia e seus
efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe trabalhadora”; do
ponto de vista político, necessita “reconhecer e identificar as posições tomadas pelas
forças políticas em confronto, desde o papel do Estado até a atuação de grupos que
constituem as classes sociais e cuja ação é determinada pelos interesses da classe em que
se situam” (BEHRING; BOSCHETTI; 2011, p. 43-44).
Partindo deste mote de análise apresentado pelas autoras, importa nos indagarmos
como poderíamos pensá-lo a partir da relação existente entre as particularidades históricoconcretas do capitalismo dependente e o fato de neste ocorrer a violação do valor
histórico-social e moral da força de trabalho.
Como já havíamos dito anteriormente, o desenvolvimento do capitalismo impõe
ao conjunto da classe trabalhadora novas necessidades históricas para sua reprodução
física e mental. Uma delas pode ser vista pelas lutas organizadas por esta mesma classe
em prol do reconhecimento de direitos sociais e do trabalho, portanto, de um giro
reorganizativo na atuação do Estado no âmbito de suas funções diretas e indiretas.
Segundo Netto (2011a), estas se configurariam da seguinte maneira:
O elenco de funções econômicas diretas é larguíssimo. Possuem especial
relevo a sua inserção como empresário nos setores básicos não rentáveis
(nomeadamente aqueles que fornecem aos monopólios, a baixo custo, energia
e matérias-primas fundamentais), a assunção de controle de empresas
capitalistas em dificuldades (trata-se aqui da socialização das perdas, a que
frequentemente se segue, quando superadas as dificuldades, as
reprivatizações), a entrega dos monopólios de complexos construídos com
fundos públicos, os subsídios imediatos aos monopólios e a garantia explícita
de lucro pelo Estado. As indiretas não são menos significativas; as mais
importantes estão relacionadas às encomendas/compras do Estado aos grupos
monopolistas, assegurando aos capitais excedentes possibilidades de
valorização; não se esgotam aí, no entanto – recordem os subsídios indiretos,
os investimentos públicos em meios de transporte requerida pelos monopólios
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e com saliência peculiar, os gastos em investigação e pesquisa. A intervenção
estatal macroscópica em função dos monopólios é mais expressiva, contudo,
no terreno estratégico, onde se fundem atribuições diretas e indiretas do
Estado: trata-se das linhas da direção e do desenvolvimento, através de planos
e projetos de médio e longos prazos (2011a, p. 25-26).

Não se encerrando nestas funções econômicas diretas e indiretas e estabelecendo
diálogo nas proposições de Mandel (1982), o autor atenta ainda para o esforço estrutural
do Estado, no estágio do capitalismo monopolista, na asseguração continuada da
reprodução e manutenção da força de trabalho, ocupada e excedente. Sendo assim, ao
buscar legitimação política, este Estado abre brechas para a penetração de demandas
oriundas da classe trabalhadora, requisitando assim uma ação contínua e sistemática no
trato às mazelas da sociabilidade capitalista e sua intrínseca desigualdade
socioeconômica.
Ora, o que as políticas sociais, oriundas de lutas históricas da classe trabalhadora
e operadas pelo Estado dependente, impactariam na superexploração da força de
trabalho? A argumentação deste trabalho apresenta o fato de, ao contribuir para o
rebaixamento do valor da força de trabalho, as políticas sociais interferem diretamente
sobre a superexploração. Constituída do salário indireto social, fruto da produção social
de mais-valor, as políticas sociais atuam não só no sentido de contribuir para a atenuação
do desgaste prematuro da força de trabalho no capitalismo dependente, como também,
em momentos histórico-específicos, ao se retirarem direitos expressos via políticas
sociais e estes adentrarem no âmbito do consumo de serviços da classe trabalhadora, isto
implica o aumento do valor histórico-social e moral da força de trabalho sem uma
remuneração equivalente.
Dessa maneira, a expropriação contemporânea de direitos – fato que será melhor
abordado em análises adiantes – reflete na remuneração abaixo do valor histórico-social
e moral da força de trabalho no capitalismo dependente. Ademais, se considerarmos, por
exemplo, o caso brasileiro cujos direitos estão imbricados com a ideia contributiva, a
apropriação do fundo de consumo converte-se ainda mais em fundo de acumulação
capitalista, relegando a classe que vive da venda de sua força de trabalho a um desgaste
prematuro de sua capacidade média de vida a fim de satisfazer suas necessidades
históricas, outrora – ainda que com limitações devido às especificidades de nossa
formação social e econômica – viabilizadas via políticas sociais.

50

1.4 A categoria padrão de reprodução do capital: subsídios na compreensão da
formação social dependente brasileira
A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes
se encontram em relação de interna interação e conexão entre si e com
o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração
situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na
interação das partes (KOSIK, 1976, p. 42, grifos do autor)

A análise da relação entre o movimento universal de reprodução ampliada do
capital em âmbito mundial e o contexto histórico-concreto da particularidade latinoamericana atravessa diferentes níveis de abstração, sendo a categoria padrão de
reprodução do capital uma proposta epistemológica de unidade e mediação entre ambas.
Nesse sentido, pensar o capitalismo, a partir da dialética da totalidade, no movimento do
real e sua interação com as particularidades históricas requer diferentes níveis de análises.
Umas com maior abstração, tal como o modo de produção capitalista, e outras que se
apresentam de formas mais concretas, a exemplo formação socioeconômica e conjuntura,
cuja finalidade é a reflexão de problemas específicos.
No maior grau de abstração encontraremos a “capacidade de aprender relações
sociais e processos que fundamentam a realidade social, para o que é necessário deixar
de lado certos aspectos do movimento histórico a fim de compreender sua essência”.
Enquanto, em um menor nível de abstração, “tais relações e processos vão se tornando
mais complexos e passam a apresentar novas características históricas, porque sua
essência se expressa sob novas e diversas formas de particularidade” (OSORIO, 2012,
p. 38, grifos nossos). Cabe acrescentar que, tratando-se do modo de produção capitalista,
a essência dos fenômenos confunde-se com o movimento da aparência, imediato e
pseudo-concreto (KOSIK, 1976). Portanto, com o aumento do nível de concretude da
análise, junto a ela presencia-se maior dificuldade para a captura do movimento do real,
o que ocorre devido ao caráter fetichizado das relações sociais na ordem burguesa.
Partindo destes pressupostos, podemos considerar a conjuntura e a formação
socioeconômica como duas unidades de análise de menor abstração, logo, de maior
concretude. A primeira “nos remete à constituição do capitalismo em unidades políticoeconômicas e territoriais limitadas” (OSORIO, 2012, p.40). Fruto da expansão histórica
do capitalismo, a formação socioeconômica estabelecida em um Estado-nação carrega em
si inúmeras contradições da interação dialética no seu processo de formação capitalista
em relação à expansão mundial.
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Segundo Osorio (2012) ao analisarmos uma formação socioeconômica devemos
considerar:
As relações econômico-políticas existentes nessas unidades e nos
agrupamentos humanos que tais relações constituem, assim como os processos
que o capital teve e tem de levar a cabo para estabelecer sua ordem, as soluções
alcançadas e os conflitos abertos. Determinar o lugar dessas unidades no
sistema mundial (economias imperialistas, periferias imperialistas, países
dependentes, periferias etc.) constitui um passo inevitável para compreender
as determinações nas quais operam e se desenvolvem (2012, p. 40)

Articulada à formação socioeconômica de uma dada região em contexto histórico
concreto, a noção de conjuntura remete a “unidades político-temporais em que se
produzem modificações significativas na correlação de forças entre os agrupamentos
humanos em conflito e os projetos que encabeçam, tanto no seio de formações
econômico-sociais como no capitalismo mundial” (OSORIO, 2012, p. 40). Como modo
de compreensão destes elementos mais concretos, a categoria padrão de reprodução do
capital busca apreender as “formas como o capital se reproduz em períodos históricos
específicos e em espaços geoterritoriais determinados” (OSORIO, 2012, p. 40, grifos do
autor).
Tal categoria surge como resultado dos debates em torno da Teoria Marxista da
Dependência, se configurando, portanto, em espaço de mediação entre os níveis mais
gerais e os menos abstratos, visto que se propõe a apreender as características da
metamorfose do capital pelas esferas de produção e circulação, o processo de valorização,
os valores de usos específicos de uma dada região histórico-concreta e as contradições
que envolvem esses processos.
Isso significa dizer que a ideia de padrão de reprodução do capital procura
compreender o complexo movimento de apreensão de como o capital necessitará se
reproduzir em determinada formação socioeconômica, considerando suas características
históricas (social, política, econômica, cultural etc.), em um período histórico-específico
que, ao mesmo tempo em que as características de sua formação e desenvolvimento estão
presentes, criam-se novas necessidades para a reprodução do capital. Quanto a esse ponto,
importa destacar que tal categoria nos permite entender como o capital se reproduz de
forma diferenciada nos espaços geoterritoriais a fim de garantir a reprodução ampliada
do capital a nível mundial.
Nesse sentido, a análise do padrão de reprodução do capital abarca uma gama de
fatores que merecem ser destacados no intuito de compreendermos como é vital para o
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capitalismo a reorganização da “produção sobre novos eixos de acumulação e/ou valores
de uso” (OSORIO, 2012, p. 41). Importar mencionar um fator relevante a respeito deste
aspecto: a concorrência entre os próprios capitalistas. Ao falarmos de capital não estamos
diante de um bloco monolítico e homogêneo, mas sim de diversos capitais nos mais
diferenciados setores (produtivo, agrário, comercial, bancário, financeiro, serviços etc.)
que disputam entre si a condução do projeto societário e o favorecimento de suas pautas.
Por se tratar de uma constante disputa de direção político-econômica e ideológica
entre os próprios capitais, veremos como “em determinados tempos históricos são os
projetos de determinados capitais que prevalecem e organizam a vida comum” (OSORIO,
2013, p. 182). Assim sendo, a compreensão de um ascenso, auge, transição ou declínio
de um padrão de reprodução do capital concomitantemente é a compreensão da fração do
capital que num determinado momento histórico-concreto assume, hegemoniza e impõe
seus projetos para o conjunto da sociedade e organiza a vida em comum em detrimento
de outras frações da burguesia.
Isso nos ajuda a compreender porque em situações histórico-específicas alguns
setores e ramos concentram os maiores e mais significativos investimentos, constituindose em eixos da acumulação e reprodução do capital. Ademais, permite analisarmos o fato
de que, de acordo com o tempo histórico, “o capital não privilegia os mesmos ramos e
setores como motores de seu processo de valorização” (OSORIO, 2012, p. 42).
Nos itens anteriores tentamos demonstrar como no capitalismo para a garantia de
sua reprodução ampliada de capital é imprescindível uma reprodução ampliada da
dependência. Tal pressuposto é de suma importância para historicizarmos o padrão de
reprodução do capital na América Latina e apontar quais foram os seus impactos durante
o processo de formação socioeconômica brasileira. Vimos também as especificidades do
ciclo do capital na economia dependente e suas diferentes fases, as quais estão
diretamente ligadas ao padrão de reprodução do capital. Vale acrescentar que “cada fase
requer tarefas específicas a serem resolvidas pelo capital” (OSORIO, 2012, p. 47, grifos
do autor).
A historicização do padrão de reprodução do capital contribui significativamente
para a apreensão da realidade mais concreta. Um exemplo a ser mencionado é a
capacidade de na primeira fase da circulação, pela análise da origem de D (dinheiro) e
suas fontes, conseguirmos perceber quem, onde e quanto se investe em momentos
histórico-determinados, delineando assim, os ramos e setores privilegiados que ocupam
um lugar central na acumulação e reprodução do capital (OSORIO, 2012, p. 48).
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Ademais, outros dois elementos importantes para nossa reflexão acerca do padrão
de reprodução do capital devem ser destacados: 1) “o valor de uso produzido nos ramos
e setores que concentram investimentos” e 2) “o peso do capital financeiro especulativo
e sua ‘volatilidade’” uma vez que “introduz um elemento relativamente novo mas de
enorme significação em tal processo, considerado em termos ‘locais’ como do sistema
mundial” (OSORIO, 2012, p. 48-49).
A análise do padrão de reprodução do capital permite também levar em
consideração o valor histórico-social e moral da força de trabalho em momentos históricoconcretos, uma vez que “o valor diário da força de trabalho é determinado pelo valor dos
meios de vida necessários para assegurar a subsistência e reprodução do seu possuidor”
(OSORIO, 2012, p. 52). Agrega-se ainda a questão espaço-temporal e cultural, onde
novos elementos são incorporados como necessidades históricas para o conjunto da classe
trabalhadora. Necessitamos ressaltar que o valor histórico-social e moral da força de
trabalho e as formas de exploração sobre ela diferenciam-se espaço-temporalmente. O
último ponto necessariamente nos leva a remetermos a composição técnica do capital e
sua incidência na organização da produção.
Dessa maneira, são diversos os elementos a serem analisados sob a categoria
padrão de reprodução do capital que nos permitem entender sua ascensão, vigência ou
declínio. Esse último podendo ser propiciado pelas crises que potencializam seu
esgotamento e criam as condições para uma fase de transição e o surgimento de um novo
padrão:
Quando um novo padrão prevalece, é porque o capital encontrou novas
condições para se reproduzir, provocando mudanças nos setores ou ramos que
desempenharão o papel de eixos da acumulação, na organização do trabalho,
nas condições técnicas, nas mercadorias produzidas, nos mercados aos quais
dirigirá sua produção, nos agentes que farão investimentos, no tipo de
associação com o capital estrangeiro, enfim, no conjunto ou em alguns dos
principais estágios que marcam o rumo do ciclo do capital (OSORIO, 2012, p.
70).

Outro importante ponto a ser considerado sobre o padrão de reprodução do capital
gira em torno das condições que o mesmo necessitará para reproduzir suas pautas durante
as suas diferentes fases na produção e circulação. Um instrumento fundamental para que
o capital possa garantir suas pautas e enfrentar os obstáculos que se impõem é a política
econômica. Longe de reproduzir um pragmatismo-tecnicista, a análise da política
econômica necessita estar relacionada com os vínculos do poder e as relações sociais de
uma economia capitalista. Isso significa dizer que, ao estudar a relação do padrão de
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reprodução do capital e a política econômica, faz-se necessário “resgatar o lugar teórico
central que corresponde à contradição imanente, ao confronto: em uma palavra, a luta de
classes, na explicação do processo histórico de produção e reprodução das relações
sociais” (KOHAN, 2003, p. 190, tradução livre).
Pensar a política econômica enquanto espaço de disputa e correlação de forças na
luta de classes requer entender seus componentes básicos e como determinados interesses
de uma ou mais frações de classe predominam num período histórico-específico.
Ademais, a análise da política econômica sob um viés crítico tem se mostrado
imprescindível para compreendermos o Estado, os interesses econômico-financeiros, os
fatores políticos e sua envoltura ideológica (LICHTENSZTENJN, 2008).
Como uma proposta de compreensão da política econômica (PE), Lichtensztejn
aponta alguns elementos que devem ser considerados, os quais também foram resgatados
por Osorio (2012) na análise do padrão de reprodução do capital:
El objeto que se atribuye a la PE depende en lo sustancial de la clase de
relaciones que se establecen entre cuatro grandes categorías que dan cuenta del
contenido de la misma: a] el poder de decisión (Estado, gobierno, poder
central, autoridades o agentes públicos responsables, Congreso, etc.); b] las
prácticas o mecanismos de decisión (referidos a instrumentos, medios,
acciones, variables instrumentales, medidas, etc.); c] los propósitos de las
decisiones (objetivos, fines, metas, comportamientos, etc.), y d] los
destinatarios de las decisiones (sectores, grupos sociales, actividades, etc.). La
importancia que se conceda a las citadas categorías determina la relación
dominante que define a la política económica (LICHTENSZTENJN, 2008, p.
11).

Uma importante contribuição do autor é a apresentação da imbricada relação entre
os centros de decisão econômica, expressos na política econômica e os aspectos políticoideológicos que a perpassam. Tal compreensão é fundamental para a análise crítica dos
instrumentos utilizados pela política econômica entendendo que seu campo de ação cobre
todos os terrenos que o capital percorre no seu ciclo e em sua reprodução (OSORIO,
2012). Ademais, é na análise da direção da política econômica que podemos ver qual (is)
setores e frações do capital estão levando adiante seu projeto de classe e organizando a
vida em comum através do Estado e de seus aparatos.
Neste ponto, o papel do Estado e de seus aparatos nesse processo é fundamental
para que prevaleçam os interesses das diversas frações da burguesia, em especial a fração
hegemônica de determinado bloco histórico, viabilizados por meio de políticas
econômicas favoráveis a sua reprodução (OSORIO, 2012, p. 71-72). Dessa maneira,
pode-se entender como objeto da política econômica “um conjunto de práticas sociais de
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poder, cujos propósitos explícitos são econômicos e cuja finalidade implícita consiste em
proteger determinada hegemonia e estrutura de poder” (LICHTENSTEJNZ, 2008, p. 24,
tradução livre).
Em síntese, importa destacar um aspecto da relação entre política econômica e o
padrão de reprodução do capital: em cada fase específica do padrão de reprodução o setor
hegemônico da burguesia demandará uma política econômica própria a fim de beneficiar
sua acumulação. Para que isso seja possível, buscarão “as maiores cotas de poder estatal
para, dessa forma, lograr a aplicação das políticas econômicas que melhor se ajustem às
suas necessidades de reprodução” (OSORIO, 2012, p. 72).
Junto a isso, importa destacar que as políticas econômicas, durante a hegemonia
de uma determinada fração da burguesia e as disputas estabelecidas com as demais
subordinadas a ela, encontram-se no bojo dos mecanismos de transferência de valor
dentro do sistema mundial capitalista e da divisão internacional do trabalho. Estas
transferências podem vir a ocorrer por meio de variados mecanismos econômicos, tais
como deterioração dos termos de troca, pagamento de royalties, juros da dívida etc, os
quais variam histórico-espacialmente (OSORIO, 2010; 2012).
Sendo assim, os elementos teórico-analíticos apontados anteriormente, referentes
à categoria padrão de reprodução do capital, são fundamentais para nos subsidiar na
apreensão de pontos estruturantes na análise da formação socioeconômica brasileira, visto
que, mais do que uma contribuição para uma análise historiográfica, tal categoria nos
permite olhar detidamente as contradições oriundas da luta de classes, as disputas inter e
intraburguesas – fora e dentro do Estado – , o papel deste enquanto ente articulador para
a garantia da reprodução ampliada do capital, seja na esfera mundial, seja sob as
particularidades da dependência e, como, histórico-socialmente os diversos capitais se
rearticularão a fim de manter a superexploração da força de trabalho brasileira.
1.5 A formação social dependente brasileira: revisitando nossos traços históricoparticulares
Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo
“sentido”. Este se percebe não nos pormenores de sua história,
mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a
constituem num largo período de tempo. Quem observa aquele
conjunto, desbastando-o do cipoal de incidentes secundários que
o acompanham sempre e o fazem muitas vezes confuso e
incompreensível, não deixará de perceber que ele se forma de
uma linha mestra e ininterrupta de acontecimentos que se
sucedem em ordem rigorosa e dirigida sempre numa
determinada orientação (CAIO PRADO JR, Sentido da
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Colonização in Formação do Brasil Contemporâneo, [1942]
2011)

O trecho acima de Caio Prado Júnior utilizado na epígrafe não se faz ocasional. A
longa e complexa história da formação socioeconômica brasileira foi e continua sendo
objeto de intensos estudos de diversos (as) pesquisadores (as) em âmbito nacional e
internacional. Inserida no contexto latino americano, a compreensão dos traços históricoparticulares da dependência brasileira ainda hoje não se faz um objeto de análise menor.
Portanto, retomar neste pequeno trecho o esforço inaugural de caráter crítico e marxista
realizado por Caio Prado Jr é reafirmar a necessidade de no âmbito intelectual-político se
manter uma forte preocupação com o método de entendimento da realidade brasileira sob
os feixes da totalidade e historicidade, num emaranhado de particularidades determinadas
por um tempo e espaço concreto. Isto se faz imprescindível na localização dos processos,
relações sociais e estruturas, as quais resultaram no decorrer de nossa formação
socioeconômica no desenvolvimento de nossas desigualdades, diversidades e
contradições.
O sentido da história brasileira tal qual abordado por Caio Prado Jr torna-se
compreendido quando analisamos o sentido da história do povo brasileiro sob um
processo contraditório, complexo, logo, essencialmente dialético, de longa duração
marcado por elementos fundamentais. Ao romper radicalmente com o pensamento social
brasileiro de sua época, Caio Prado Jr nos demonstrou a imbricação entre o particular, o
processo de colonização no Brasil, e o geral, o desenvolvimento das relações capitalistas
a nível mundial. É a partir de suas contribuições que compreendemos como o sentido da
colonização no Brasil assumiu o caráter de subsidiar as relações comerciais no continente
europeu em detrimento da exploração do vasto e rico território brasileiro e da população
que aqui habitava.
A história brasileira durante o século XV foi incisivamente marcada pela expansão
marítima dos países europeus, originada devido a necessidade de um projeto de expansão
das empresas comerciais, levadas a cabo por navegantes dos países europeus. Os três
séculos subsequentes a ela foram marcados pela atividade colonizadora, onde o “novo
continente” integrava-se a uma nova ordem e junto dela às relações de exploração e
dominação, resultando na ocupação e povoamento do território do que constituiria o
Brasil (CAIO PRADO JR, [1942] 2011).
Movidos por fins puramente mercantis, o povoamento no território fértil brasileiro
se constituiu a fim de ampliar, abastecer e manter as feitorias que fundassem e
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organizassem o comércio. O colonizador da época possuía como finalidade a construção
de um novo mundo cujas garantias e possibilidades no continente de origem já não lhe
eram mais dadas. A diversidade de condições naturais no território colonizado
proporcionou a obtenção de gêneros de produtos em falta no continente europeu, tal qual
o caso do açúcar. É justamente a partir das condições de implantação de um regime de
exploração agrária monocultora, cujos produtos eram voltados para a exportação que se
resultará no povoamento do chamado novo continente (CAIO PRADO JR, [1942] 2011).
Tal exploração dos bens e riquezas naturais associou-se com maior intensidade
com a escravidão definitiva de negros (as) advindos de outros territórios também
dominados e explorados na construção de grandes fazendas, engenhos e sistemas de
plantações. É sob esta população expropriada dos meios de produção e da terra que se
ergue o sistema latifundiário, portanto, de monopólio das terras entre os colonos europeus
no Brasil.
Sendo assim, a compreensão da formação e configuração do mercado interno
necessariamente passa a partir da síntese destes principais pontos: monocultura,
escravismo, latifúndio e produção voltada para a exportação. Tornando-se então
características cruciais na compreensão do sentido da colonização brasileira e na
explicação dos elementos estruturantes no âmbito econômico e social da formação e
evolução histórica do Brasil.
Ademais, cabe acrescentar a este debate o fato de no continente europeu do século
XV até o XIX, a fim de despojar a classe trabalhadora dos seus meios de produção, o
capital imprimiu uma brutal expropriação de terras combinada à violência direta. Foram
diversos os mecanismos para isso. Num primeiro momento, por meio da usurpação
institucionalizada e da violência extraeconômica, a qual encontrava no Estado um
importante aliado na criação de legislações contra os expropriados. Posteriormente,
ocorreu por meio de leis para compressão do salário, apropriação legalizada de suas terras,
além da criminalização e controle daqueles que encontravam-se fora do processo
produtivo. Processo este que fora analisado por Marx e cunhado como o período do
surgimento da sociedade capitalista e a dissolução da estrutura econômica feudal, onde
“os cavaleiros da indústria desalojaram os cavaleiros da espada” (MARX, I, [1867] 2013,
p. 787).
O que se cunhou enquanto acumulação originária de capital na Europa, associavase a um largo processo de expropriação de recursos e exploração da força de trabalho
nativa dos países latino-americanos. Seguido da rapinagem e exploração sistemática da
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força de trabalho negra traficada de outras regiões e indígena nas jazidas e socavões de
ouro, prata e açúcar. Estruturou-se, assim, na América Latina uma economia que seria
marcada por viver em função das necessidades externas do mercado europeu. Tal façanha
impediu aos países do continente expropriado a geração de um processo análogo ao da
Europa: o lançamento das bases do desenvolvimento industrial (GALEANO, 2014).
Octávio Ianni (1988, p. 17), ao estabelecer mediações a este processo aponta que
“o mesmo processo de acumulação primitiva, que na Inglaterra estava criando algumas
condições histórico-estruturais básicas para a formação do capitalismo industrial,
produzia no Novo Mundo a escravatura, aberta ou disfarçada”. Diferentemente da
Europa, onde gestava-se o surgimento da grande indústria, expansão da manufatura e a
generalização do trabalho assalariado, no continente latino-americano, criava e expandiase o sistema de plantations, engenhos e as encomiendas, nas quais “o trabalho escravo
era a base da produção e organização social das plantations e nos engenhos; ao passo que
nas encomiendas e outras unidades produtivas predominavam distintas formas de trabalho
compulsório” (IANNI, 1988, p. 15).
Aquilo que já no início do capitalismo poderia apresentar-se enquanto
movimentos colidentes, ao contrário, demonstravam-se interdependentes e necessários
para o desenvolvimento capitalista. Em outras palavras, podemos afirmar que a
consolidação e intensificação do comércio internacional, do capital comercial e a
generalização do trabalho livre na Europa, tornou-se possível devido a consolidação e
generalização do trabalho escravo no Novo Mundo, além da expropriação massiva das
terras, matérias-primas e riquezas dos seus povos originários:

O capital comercial absorve quantidades crescentes de mercadorias. Para que
estas se produzam nas colônias do Novo Mundo, é necessário atar o
trabalhador aos outros meios de produção. Ele não pode ser assalariado, porque
a disponibilidade de terras devolutas permitiria que se evadisse,
transformando-se em produtor autônomo. Daí a escravização aberta ou
disfarçada de índios e negros na encomienda, hacienda, plantation, engenho,
fazenda e outras modalidades de organização social e técnica das relações de
produção e das forças produtivas (IANNI, 1988, p. 24).

Exemplo disto pode ser encontrado na brutal expropriação mineira realizada ao
longo do século XVIII no território brasileiro. Para a consecução da apropriação dos
recursos naturais no Brasil estima-se que cerca de 10 milhões de negros (as) trazidos (as)
da África, desde a conquista até a abolição da escravatura, foram necessárias. Ademais,
aqui também a marca da acumulação originária do capital se deu por meio da violência e
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da coerção econômica. Outro fato que merece ser destacado está no retrato da
expropriação indígena – de suas terras conjugado ao trabalho forçado –, o qual refletiu no
desprezo racial e no despedaçar da identidade cultural e social brasileira que
historicamente se alimenta da degradação das civilizações destruídas pelo ímpeto da
acumulação capitalista (GALEANO, 2014, p. 77).
Sendo assim, o esforço téorico-metodológico consiste em captar o papel do
trabalho escravo durante a acumulação primitiva do capital, considerando sua
funcionalidade em criar as condições de formação do operário europeu. A possibilidade
disto ocorrer se deu pelo fato de nas formações sociais escravistas ter havido a produção
de mercadorias que permitiram a acumulação de capital nos países europeus (IANNI,
1988). Esse papel implicaria no modelo concreto de capitalismo que se gestou na América
Latina e, consequentemente no Brasil, o qual, irrompe e “lança raízes na crise do antigo
sistema colonial e extrai seus dinamismos organizatórios e evolutivos” (FERNANDES,
1973, p. 45).
Remeter ao desenvolvimento do capitalismo tipicamente brasileiro requer que
minimamente analisemos as transformações a nível mundial. Durante o século XIX
importantes mudanças se fazem sentir com a projeção de novas potências econômicas, tal
qual os Estados Unidos, e o aumento do desenvolvimento da indústria pesada nos países
centrais. Neste período, a economia passa a ser orientada para uma maior concentração
das unidades produtivas, gerando assim os monopólios. Tais mudanças estruturais
refletiram na busca por campos de acumulação de capital fora dos territórios nacionais
mediante empréstimos públicos e privados, financiamentos, aplicações em ações e
investimentos diretos (MARINI, [1966] 2013).
A consequência disso está no fato do capital estrangeiro ter assumido a função de
“subtrair abertamente uma parte da mais-valia criada dentro de cada economia nacional,
o que aumenta a concentração de capital nas economias centrais e alimenta o processo de
expansão imperialista” (MARINI, [1966] 2013, p. 49). Sendo assim, é com o
aprofundamento do processo de industrialização e urbanização nos países imperialistas e
sua forte demanda mundial por matérias-primas e alimentos, que a economia exportadora
latino-americana acentua sua dependência frente aos países centrais.
A atenção de Marini para este processo reside no papel que jogará o capital estrangeiro
no desenvolvimento do capitalismo sob os traços da dependência. Diferentemente dos
países em que a atividade exportadora está sob controle de suas classes dominantes e há
uma certa autonomia sobre os investimentos realizados, na economia dependente a
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principal atividade exportadora se encontra nas mãos de capitalistas estrangeiros. Logo,
“a mais-valia colhida na esfera do comércio mundial pertence a capitalistas estrangeiros,
e apenas uma parte dela – cuja magnitude varia de acordo com o poder de barganha de
cada setor – passa à economia nacional através de tributos e impostos pagos ao Estado”
(MARINI, [1966] 2013, p. 51).
Trazendo esta reflexão para o contexto brasileiro, Florestan Fernandes em A
revolução burguesa no Brasil destacou extensivamente o fato da sociedade brasileira
imprimir um caráter próprio à implantação e consolidação do capitalismo, cuja marca
estrutural está na heteronomia e dependência. Segundo o autor, a adesão do liberalismo
pelas elites no Brasil se deu de modo singular: sem participação popular, o Estado
nacional brasileiro passou a ser visto como meio de internalização dos centros de decisão
política e econômica do desenvolvimento capitalista no país. Com um liberalismo
mesclado a manutenção do patrimonialismo, “perde-se o pé na realidade, o pensamento
torna-se um despropósito ornamental, no contexto de uma cumplicidade alinhavada pelo
favor” (BEHRING, 2008, p. 94).
A consequência disso está no estilo peculiar do Estado brasileiro, sob controle e tutela
das classes dominantes, possui como fundamento o liberalismo formal e o
patrimonialismo como prática a fim de garantir os privilégios das elites. Nesse sentido, a
incorporação dos velhos setores dominantes e de seus interesses à moderna vida
sociopolítica não só torna-se funcional como imprescindível para sua própria
(re)produção. Desse modo, longe de se apresentar como a “paladina da civilização ou
instrumento de modernidade”, a burguesia brasileira absorve e redimensiona as
características estruturais anteriores à sociedade burguesa, assegurando assim “um
entranhado conservantismo sociocultural e político” (FERNANDES, 1975, 205).
Tal conservantismo fora marcado pelo modo como se deu no caso brasileiro a
suplantação do poder político e econômico do setor industrial ao setor agrícola.
Diferentemente dos casos em que a antiga propriedade pré-capitalista é destruída e junto
a ela desaparecem as relações de trabalho e a velha classe rural dominante, na economia
dependente brasileira a antiga propriedade rural tornou-se progressivamente a empresa
agrária capitalista. Se manteve assim o poder político do velho proprietário de terras, o
qual passou a ocupar postos privilegiados no aparelho de Estado da nova ordem capitalista
(CCOUTINHO, 2011, p. 207).
Em outras palavras, a incorporação e acomodação dos setores arcaicos na edição do
moderno constituiu um modo de perpetuação dos valores particularistas apresentados
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como interesses da nação, do conservadorismo e dos privilégios sobreviventes da época
colonial-escravocrata. Não obstante, ressalva-se o fato dos arranjos políticos entre a
classe dominante brasileira e o bloco no poder das classes dominantes imperialistas serem
estruturalmente históricos e vistos como um meio de sobrevivência na dinâmica
concorrencial típica do capitalismo.
Devemos ainda ressaltar que a dependência econômica, sociocultural e política
brasileira histórico-concretamente tornou-se consentida, ainda que com tensões, pela
classe dominante no Brasil. Para a consecução do que Florestan Fernandes (1973) cunhou
de “arcaização do moderno e modernização do arcaico”10 (re)organiza-se
constantemente a partir de dentro as relações socioculturais, políticas, jurídicas e
econômicas a fim de garantir a dominação e apropriação externa do excedente econômico
produzido localmente.
A (re)produção ampliada da condição dependente e, portanto, a manutenção dos laços
com o imperialismo e sua dominação externa se reeditam historicamente na sociedade
brasileira sob o traço de um autoritário Estado. Aqui se constitui como elemento fundante
a supressão drástica de movimentações populares, onde os traços de repressão, cooptação
e corrupção se fazem presentes a fim de barrar a ascensão de ensejos populares em prol
de avanços democráticos. Mesmo que estes se encontrem nos marcos da ordem social
capitalista, a dimensão autocrática do Estado brasileiro e o conservantismo político e
sociocultural da burguesia local, historicamente, tem enfrentado sob exercício férreo toda
e qualquer manifestação popular dos estratos sociais de baixo, sejam elas sob conteúdo
revolucionário e/ou até mesmo as que atendem somente aos limites da bandeira liberal de
direitos civis e políticos.
Carlos Nelson Coutinho em seu livro Cultura e sociedade no Brasil: ensaios sobre
ideias e formas (2011) ao analisar a imagem social do Brasil realizada por Florestan
Fernandes, aponta que o caráter tardio do nosso desenvolvimento capitalista faz com que
a “burguesia brasileira prefira se aliar às velhas classes dominantes e aos segmentos
militares em vez de tentar um compromisso permanente com as classes subalternas,
compromisso que, se realizado, implicaria uma ampliação dos direitos de cidadania entre
nós” (2011, p. 233). Exemplos de nossa história não nos faltariam para remeter a esta
marca estrutural, desigual e excludente do capitalismo dependente brasileiro. Vejamos
algumas.
Ver esta discussão em Florestan Fernandes “Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina”
de 1973 e “A revolução burguesa no Brasil” de 1975.
10

62

Ressalva-se que, antes de adentrarmos nos períodos históricos propriamente ditos,
convém que façamos uma breve síntese de aspectos mais gerais que marcaram
profundamente a história política brasileira durante o início do século XX. Este momento
fora compreendido por intensas movimentações sociais oriundas do contexto da I Guerra
Mundial em 1914, a Revolução Russa em 1917 e, posteriormente, das mudanças
ocasionadas na crise mundial em 1929. Para o Brasil, este período ainda abarcou o
momento de efervescência política marcado por rebeliões sociais, um processo de
industrialização, de urbanização e de reconfiguração interna do poder político-econômico
frente às tensões que se desenvolviam.
Dessa maneira, o período da década de 1930 colocou-se como decisivo na passagem
de uma economia com traços coloniais de base fundamentalmente agrícola para uma
economia diversificada por um forte processo de industrialização. A crise mundial de
1929 foi o grande fio desencadeador deste movimento. Ao se ver impossibilitado de
enviar grande parte de sua produção para o mercado internacional e ao se deparar com a
crise da economia cafeeira atrelada às pressões da nova classe de industriais, o Brasil
passa a acelerar o processo de substituição das importações de bens manufaturados,
desenvolvendo parte da indústria leve e, posteriormente, a indústria pesada na década de
1940 (IANNI, 1992; MARINI [1966], 2013).
Este momento enquadra fortes tensões entre os grupos industriais e os latifundiários
exportadores; entre a indústria e a agricultura voltada para o mercado interno; entre os
grandes proprietários rurais e o campesinato; e entre os grupos industriais-empresarias e
o novo proletariado. Assim, vemos que a diversificação da economia fora acompanhada
pela complexificação das contradições e relações sociais em planos diversos. Dentre
algumas, podemos sinalizar os diferentes interesses do próprio capital estrangeiro, que
divergia entre a aplicação nas atividades de exportação ou na produção industrial e/ou
agrícola para o mercado interno (indústria automobilística, eletrodomésticos, indústria de
enlatados etc) (MARINI [1966], 2013, p.113).
Tais contradições se radicalizariam na impossibilidade apresentada para o
prosseguimento do desenvolvimento industrial nos marcos semicoloniais da sociedade
brasileira. Essa impossibilidade viria à tona devido a duas limitações estruturais: a
primeira, concentrou-se na crise do comércio exterior e na dificuldade crescente que a
economia brasileira passou a sofrer nas exportações, a fim de atender as importações
necessárias à industrialização. Já a segunda, derivava do regime de propriedade de terras,
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que estrangulava a oferta de gêneros alimentícios e de matérias-primas requisitadas pela
indústria e pelo crescimento demográfico urbano (MARINI [1966] 2013 p.115).
É no bojo destas transformações que vemos o rompimento do monopólio político da
velha oligarquia latifundiária frente ao fortalecimento do setor industrial. As
transformações na estrutura econômica se expressaram socialmente no surgimento de
uma burguesia industrial e de um novo proletariado, que passou a pressionar os antigos
grupos dominantes para obter lugar próprio na política. A tentativa de resolução das
pressões populares e das tensões geradas dentro e fora do bloco dominante seriam
evidenciadas no Governo de Getúlio Vargas.
Em 1937, já com o governo de Getúlio Vargas e o regime ditatorial do Estado Novo,
o Estado brasileiro utilizou-se de uma legislação social avançada para a época, que se
complementava com uma organização sindical de tipo corporativo, um forte aparato
policial e de propaganda e um trato de enquadramento das massas operárias. No entanto,
a compreensão deste momento histórico da evolução política brasileira necessita ser
perpassado pela análise do compromisso político estabelecido entre a burguesia e a antiga
oligarquia mercantil-latifundiária (MARINI, [1966] 2013).
O compromisso de 1937 expressou a “complementariedade entre os interesses
econômicos da burguesia e das antigas classes” (MARINI, [1966] 2013, p. 137), o qual
ocorreu da seguinte maneira:
Um dos elementos significativos dessa complementariedade é, efetivamente, a
drenagem de capitais para a indústria, através da qual a burguesia teve acesso
a um excedente econômico que não precisava expropriar, posto que era
colocado espontaneamente a sua disposição. Não é entretanto o único: manter
o preço externo do café, enquanto a moeda se desvalorizava internamente,
interessava aos dois setores – à oligarquia, porque preservava o nível de suas
receitas, e à burguesia, porque funcionava como uma tarifa protecionista. A
demanda industrial era, por outro lado, sustentada exatamente pela oligarquia,
necessitada de bens de consumo que já não podia importar e em condições de
adquiri-los apenas na medida em que seu nível de renda fosse garantido (...)
Tratava-se de ver que, sustentando a capacidade produtiva do sistema agrário
(mediante compra e o armazenamento ou queima dos produtos inexportáveis),
o Estado garantia um mercado imediato para a burguesia, o único que podia
dispor realmente na crise conjuntural mundial (MARINI, [1966] 2013, p. 138,
grifos nossos).

O importante a ser registrado nesse processo está no fato de que com a
complementariedade de interesses entre a burguesia e a oligarquia mercantil-latifundiária,
esta última mantinha sua capacidade produtiva em um baixo nível se comparado à
necessidade das massas rurais, o que forçava o êxodo rural para os emergentes centros
urbanos. A consequência disto foi o engrossamento das fileiras de força de trabalho
disponível para o setor industrial e a criação de um generoso exército industrial de reserva,
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que permitiu à burguesia o rebaixamento dos salários e o impulso da acumulação de
capital. Em contrapartida, tal complementariedade resultou na não realização da reforma
agrária por parte da burguesia industrial.
Neste sentido, partindo desta análise, podemos compreender como a agricultura
exportadora foi a base na qual se ergueu e desenvolveu a indústria brasileira (MARINI,
[1966] 2013, p. 138-139) e como as transformações modernizantes do setor industrial se
constituíram como mudanças qualitativas que não resultaram no revolucionamento da
situação das classes dominantes, colocando em questão seu poder efetivo econômico e
político sobre a sociedade (BAMBIRRA, [1974] 2015). Posteriormente ao compromisso
de 1937, importa salientar que as décadas precedentes do pós-guerras foram assinaladas
por significativas transformações a nível mundial, refletiram no desenvolvimento
político-econômico e na orientação da industrialização do capitalismo dependente
brasileiro.
Vania Bambirra ([1974] 2015) ao analisar a integração monopólica dos países
dependentes latino-americanos demonstrou que a base material e o sentido no qual se deu
a industrialização da América Latina foi, fundamentalmente, dada pelo capitalismo
estrangeiro. Esta integração respondeu à necessidade histórica do desenvolvimento do
capitalismo internacionalizado em inserir as economias dependentes “ao capitalismo
hegemônico – especialmente os Estados Unidos -, através de um novo caráter que as
relações econômicas assumem em função das mudanças substanciais no sistema
capitalista mundial (...) Este novo caráter se deve à expansão dos consórcios monopolistas
multinacionais” (BAMBIRRA, [1974] 2015, p. 55).
Buscando analisar e compreender os elementos histórico-estruturais do processo de
industrialização nas diferentes estruturas dependentes latino-americanas, a autora
demonstra como o processo de integração monopólica da América Latina se deu por meio
de dois tipos de estruturas: 1) tipo A: “estruturas diversificadas, nas quais ainda
predomina o setor primário-exportador, já existindo, porém, um processo de
industrialização em expansão”; 2) tipo B: “estruturas primário-exportadoras, cujo setor
secundário ainda estava composto por indústrias artesanais” (BAMBIRRA, [1974] 2015,
p. 55). Longe de se apresentar enquanto uma prática metodológica de tipificação da
realidade de modo acrítica, as postulações apresentadas pela autora possuíam a finalidade
de “relacionar a situação geral da dependência aos tipos específicos de estruturas
dependentes” tendo em vista que “discutir as condições que tornam efetivo um dado
processo histórico-social implica determinar os interesses objetivos das classes sociais
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que o impulsionam, seu desenvolvimento e seus limites” (BAMBIRRA, [1974] 2015, p.
62).
Localizando o Brasil no primeiro caso de tipo A junto de outros países como
Argentina, México, Chile e Uruguai, Bambirra ([1974] 2015, p 75) destacará o fato das
condições objetivas destas formações econômico-sociais terem possibilitado a realização
da industrialização antes do pós-guerra. Uma delas reside no aproveitamento positivo do
período de substituição das importações por estes países devido ao fato de já possuírem
um mercado nacional consolidado e um setor industrial, que se inicia no século XIX no
Brasil, cujo processo produtivo organizava-se através de relações capitalistas.
Nestas economias, a industrialização ganhou fôlego no pós-guerras sob um maior
entrelaçamento entre a dominação da burguesia industrial em coexistência com o domínio
imperialista, fato este que se expressou na desnacionalização da propriedade dos meios
de produção e juntamente da desnacionalização da própria burguesia industrial. Para
tanto, durante este período o papel do Estado fez-se crucial enquanto principal
empresário, logo, “promotor direto de todas as obras de infraestrutura indispensáveis para
o desenvolvimento da empresa capitalista moderna” (BAMBIRRA, [1974] 2015, p. 96).
Num primeiro momento atuando pela via de uma política nacionalista modernizante
e, posteriormente, aliado ao bloco de poder imperialista, tivemos a política de
“desenvolvimento com segurança” adotada nos anos 1950 com vistas à incorporação
massiva do capital internacional estrangeiro (com destaque para o capital norteamericano) no parque industrial brasileiro, cuja repressão dos movimentos operários foi
a pedra de toque. A década de 1950 fora também marcada pela lógica predominante de
incorporação devastadora ao capitalismo monopolista hegemônico, o qual impedia
qualquer conciliação direta, a curto ou longo prazo, entre democracia, capitalismo e
autodeterminação (FERNANDES, 1975).
O período de grande efervescência política e de luta de classes no contexto brasileiro
colocava como necessidade histórica uma brusca reorganização das estruturas do Estado,
de seus aparatos e das alianças estabelecidas entre a oligarquia mercantil-latifundiária, a
burguesia industrial-financeira e o imperialismo. Tal processo se deu devido às condições
de incorporação ao padrão de desenvolvimento da economia e a expansão do capitalismo
monopolista. Assumindo sua forma de inserção dependente na divisão internacional do
trabalho, a economia brasileira na década de 1950 apontou como tendência e realidade
histórica a irrupção do capitalismo monopolista. Se num primeiro momento, o capital
estrangeiro e suas grandes corporações monopolistas contavam com o espaço econômico
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que elas próprias galgavam, através de controles segmentários da indústria, será a partir
do golpe de 1964, com a consolidação dos governos autocráticos militares, que haverá a
unificação entre a ação governamental e a vontade empresarial (FERNANDES, 1975, p.
257).
As tensões dentro do bloco dominante, frente à efervescência política das massas e da
crise econômica, foram cruciais no rumo tomado pelo país em direção ao golpe de 1964.
Devemos destacar que a década de 1950 compreendeu um momento de forte crise
estrutural da economia brasileira e de uma crise política com os setores latifundiários após
o suicídio de Vargas em 1954. É também neste período que contávamos com o
acirramento de lutas sociais do campo (pela posse de terras, pensemos nas Ligas
Camponesas) e de lutas sociais urbanas, oriundas do processo de industrialização, de
migrações da população rural para a cidade e da piora das condições de vida e dos
problemas sociais já existentes na cidade.
Tanto a década de 1950 e o início dos anos 1960 foram marcados por importantes
disputas pela forma como se daria o processo de internalização do capital estrangeiro na
economia brasileira. Um dos recursos escolhidos, ainda no governo de Juscelino
Kubitschek, para a abertura de nossa economia aos capitais estadunidenses foi a Instrução
113 da Superintendência da Moeda e do Crédito - SUMOC (atual Banco Central). Este
marco jurídico, cujo auge foi expresso no Plano de Metas, foi um significativo
instrumento de incentivo a expansão industrial brasileira. Baseada na intensificação dos
investimentos estrangeiros e na massiva entrada de novas tecnologias, contou com cerca
de 2,5 milhões de dólares em investimentos e financiamentos com vistas de impulsionar
a expansão industrial (MARINI [1966] 2013, p. 115-117).
Contudo, a crescente pressão das massas operárias e do campo para a melhoria de
suas condições de vida e a constatação da burguesia industrial dos entraves de manter tal
política de expansão, dentro dos marcos traçados pelo setor latifundiário-exportador e
pelos grupos monopolistas estrangeiros, culminou na tentativa de quebra do compromisso
estabelecido em 1937.
Este ponto merece destaque uma vez que as tensões deste período também se
localizavam na burguesia, em suas mais variadas frações e setores do capital. Um
exemplo disto está na relação que cada setor e fração estabelecia com o imperialismo.
Enquanto a grande burguesia e o setor industrial-financeiro comprometiam-se com as
classes dominantes imperialistas, se utilizando das reformas de base e de uma política
externa independente como poder de barganha frente ao imperialismo, a pequena e média
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burguesia tensionava para a limitação, através de uma política protecionista, a
participação do imperialismo na economia brasileira. Tais impasses entre a grande
burguesia e seus diversos estratos encontravam-se diante da penetração desenfreada do
capital estrangeiro estadunidense.
A primeira possuía como saída a associação a estes capitais, favorecendo-se de suas
fontes de crédito e tecnologia, com vistas de aumentar seu mais-valor relativo e
capacidade competitiva. Entretanto, para os setores baixos e médios, tal penetração
significava a absorção e quebra, resultando no processo de concentração e centralização
de capital e, consequentemente, no acentuamento das estruturas de caráter monopolista
(MARINI, [1966] 2013, p. 149-150).
Ainda que houvesse durante este período tentativas de restrição à política de expansão
monopólica sob adoção de medidas restritivas ao investimento externo, tal como a
regulação das exportações de lucro durante o governo de João Goulart, isso não impediu
a intensificação da incorporação do capital estrangeiro – com ênfase para o estadunidense
– na economia e vida política no Brasil (MARINI, [1966] 2013).
Ademais, devemos destacar o acúmulo de forças políticas populares e democráticas
que convulsionavam neste momento da história brasileira. Acumulando forças desde o
período constitucional varguista e articulando-se em pautas estruturais de substrato antiimperialista e antilatifundista, as pressões populares da classe trabalhadora organizada e
seus respectivos movimentos sociais, impunham como ordem a reversão completa de
características particulares da formação social brasileira, dentre algumas podemos citar o
traço econômico-social de redimensionamento das estruturas arcaicas – a exemplo o
latifúndio – e a recorrente exclusão política das forças populares nos processos de decisão
(NETTO, 2011b)
Assim sendo, o fatídico o golpe de 1964 com a instauração da autocracia burguesa11
e o que Florestan denominou de um momento de contrarrevolução preventiva, tinha por
objetivo barrar toda e qualquer influência da Revolução Cubana no cenário latinoamericano, além de aprofundar a associação do capital local com o capital financeiro
internacional e logicamente intensificar a superexploração da força de trabalho

11

Ao caracterizar os principais traços político-institucionais do golpe de 1964, Florestan Fernandes utiliza do termo
autocracia burguesa. Coutinho (2011), em sua análise do pensamento do referido autor, remete analogamente à ideia
de ditadura sem hegemonia presente no pensamento de Gramsci. Segundo Coutinho, a “impossibilidade estrutural da
burguesia brasileira de ampliar minimamente suas bases de consenso junto aos segmentos subalternos (...) a obrigaria
a recorrer de modo sistemático e permanente à coerção aberta contra os ‘de baixo’” (2011, p. 235).
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brasileira12. Além disso, o golpe de 1964 significou a solução política encontrada pelas
classes dominantes dependentes e imperialistas como mecanismo de contenção coercitiva
dos amplos movimentos reivindicativos que borbulhavam na sociedade brasileira.
Mais do que isso, a coalizão das classes dominantes para a consecução do golpe
significou na prática a ratificação pelo alto do compromisso de 1937 entre a burguesia
industrial-financeira e a oligarquia mercantil-latifundiária. Assim, o estabelecimento de
uma política antipopular resultou na reafirmação da renúncia por parte da burguesia da
realização de uma reforma agrária efetiva, que alterasse as bases do regime de
propriedade de terras no Brasil. Em contrapartida, a ditadura empresarial-militar
acompanhou rigorosamente de perto o controle dos preços agrícolas, mantendo-os em um
nível tolerável para a indústria (MARINI, [1966] 2013, p. 154).
O Estado autocrático fundado no pós-1964 foi produto de um rearranjo político das
forças socioeconômicas que possuíam como finalidade a manutenção e o
redimensionamento da heteronomia e exclusão. Este Estado, ao assegurar o pacto
contrarrevolucionário e reafirmar os traços histórico-estruturais de dependência frente ao
imperialismo, se readequa às novas condições de acumulação, apropriação e expropriação
do contexto internacional do capitalismo sob um traço antinacional e antidemocrático.
Nesse sentido, Netto (2011b, p. 27-28) dirá que o Estado erguido no pós-1964 teve por
funcionalidade assegurar a reprodução do desenvolvimento dependente e associado,
assumindo com sua intervenção o papel de repassador de renda para os monopólios e
atuando politicamente como mediador dos conflitos setoriais e intersetoriais em benefício
das grandes corporações transnacionais.
Dessa maneira, é preciso mencionar que o Estado autocrático burguês do pós-1964
teve como responsabilidade histórica a racionalização da economia pela via da
estruturação de um sistema de poder, cujo quadro legal-institucional voltava-se para a
indução e aceleração do processo de concentração e centralização de capital. A ele coube
a tarefa de criar as bases da chamada modernização conservadora durante o processo de
reorganização das bases produtivas no Brasil através das seguintes ações:
internalização e a territorialização do imperialismo; uma concentração tal da
propriedade e da renda que engendrou uma oligarquia financeira; um padrão
de industrialização na retaguarda tecnológica e vocacionado para fomentar e
atender demandas enormemente elitizadas no mercado interno e de classes
fortemente polarizadas, apesar de muito complexas; um processo de
pauperização relativa praticamente sem precedentes no mundo
12

Para uma rica análise da conjuntura e dos momentos estruturantes do desenvolvimento capitalista deste período
sombrio da história brasileira, ver Ruy Mauro Marini em A dialética do desenvolvimento capitalista brasileiro de 1966.
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contemporâneo; a acentuação vigorosa da concentração geopolítica das
riquezas sociais, aprofundando brutais desigualdades regionais. E lograram,
ainda, cristalizar uma estrutura estatal-burocrática e administrativa
conformada precisamente para gerir este “modelo” – estrutura parametrada
pelas exigências do "modelo", mas (e este é um dos elementos mais
significativos) enformada em escala ponderável por um referencial políticoideológico específico, aquele matrizado na doutrina de segurança nacional
(NETTO, 2011b, p. 32).

Devemos destacar que o modelo de racionalização, pela via da planificação do
Estado, fora instaurado nos anos da ditadura brasileira sob as bases de um forte arrocho
salarial conjugado à intervenção nos sindicatos de operários e camponeses, à prisão e
tortura dos líderes do operariado e campesinato e no aumento brutal da taxa de
superexploração da força de trabalho assalariada do campo e da cidade. Nas palavras de
Ianni (1981), “pouco a pouco, o ‘planejamento econômico estatal’ ganhou conotação de
uma força produtiva complementar, ao lado da força de trabalho, capital, tecnologia e
divisão do trabalho” (1981, p.7). Vejamos sinteticamente alguns dos planos e programas
postos em prática nos governos militares e, como estes, sinalizam a expressão de como
se constituiu a fisionomia e os movimentos do Estado brasileiro autocrático.
A importância em mencioná-los reside no cuidado em apontar a reorganização
econômico-política, operada a partir de dentro pelas classes dominantes dependentes,
através do aparato de Estado com vistas não só de garantir, mas também de ampliar a
acumulação interna de capital e a apropriação desta por parte das camadas do capital
estrangeiro imperialista. Ademais, retoma-se neste momento a atenção já exposta no item
acerca do padrão de reprodução do capital e o papel exercido pela política econômica –
aqui compreendida em sentido mais amplo –, e sua relação com os vínculos de poder e as
relações sociais capitalistas. Tal preocupação reside na compreensão da utilização de uma
política econômica durante os governos militares, cujo centro de decisão residia nos
aparatos de um Estado autocrático, com práticas e mecanismos de decisões expressos nos
seus planos e programas, onde os propósitos das decisões giravam em torno do controle
da força de trabalho a fim de acelerar as alianças com o capital imperialista.
Ainda nos primeiros anos do golpe, durante o período de 1964 à 1966 operou-se
o Programa de Ação Econômica do Governo, o qual “destinou-se principalmente a
promover a estabilização financeira e criar também outras condições propícias ao
desenvolvimento das ‘forças do mercado’ e a ‘predominância da livre empresa no sistema
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econômico’”13, cujo objetivo era acelerar o ritmo de crescimento econômico, conter
progressivamente o processo inflacionário e estabilizar razoavelmente os preços (IANNI,
1981, p. 7). Para tanto, o primeiro governo ditatorial do marechal Castello Branco
estabeleceu o Conselho Nacional de Política Salarial, o qual serviu para regular
rigorosamente acordos salariais privados e os reajustamentos operados no serviço
público.
“Assim, a política salarial foi totalmente condicionada às exigências do ‘combate
à inflação’, em conformidade com as ‘forças do mercado’ e a ‘predominância da livre
empresa’ privilegiada pela ditadura”, deixando de lado e sob um trato férreo qualquer
influência da classe trabalhadora neste conselho (IANNI, 1981, p. 7). Ressalva-se o fato
que a política de contenção salarial substanciada no controle das atividades e
organizações da classe trabalhadora, caminhava concomitante à uma “política de estímulo
ao ingresso de capitais estrangeiros, e de ativa cooperação técnica e financeira com
agências internacionais” tal como está expresso no Programa de Ação Econômica do
Governo Castello Branco.
Já no governo de Costa e Silva (1967-1969) lançou-se no primeiro ano as
Diretrizes de Governo, onde neste programa se definiram os objetivos básicos da política
econômica a ser posta em marcha, na qual o desenvolvimento econômico impunha o
fortalecimento da empresa privada nacional sem discriminação com a empresa
estrangeira (IANNI, 1981). Posteriormente, o Plano Decenal de Desenvolvimento
Econômico e Social (1967-1976) amplia a planificação estatal do desenvolvimento
capitalista ao apresentar um programa que tinha como base “orçamentos de formação de
capital” no âmbito das esferas federais, estaduais e municipais. As diretrizes deste plano
consistiram na “programação da produção, do consumo e dos investimentos da União, de
suas Autarquias, Empresas e Sociedades de Economia Mista, com identificação das
respectivas fontes de financiamento” e na “definição dos critérios de ação direta do
governo federal através de instrumentos institucionais de regulação econômica”
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO ECONÔMICA apud Ianni,
1981, p. 9).
Outros instrumentos da política econômica ditatorial também serviram
abertamente para demonstrar o pleno compromisso dos governos militares com os

13

A referência exposta nas citações de Ianni baseiam-se em sua análise dos fragmentos do Ministério do
Planejamento e Coordenação Econômica do Programa de Ação Econômica do Governo (1964-1966), p.
16.
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capitais privados locais e estrangeiros e a explicita atuação do poder estatal, enquanto
instituição econômica e política, na acumulação monopolista. A exemplo pode-se citar o
Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970) e as Metas e Bases para a Ação
do Governo (1970-1971). Neste último, já no período do general Emílio Garrastazu
Medici (1969-1974) e de forte recrudescimento do autoritarismo do Estado dependente
brasileiro, se estabelece nos instrumentos de política econômica as bases para o chamado
“milagre brasileiro”, sob o slogan do virtuoso período de um “Brasil potência”, o qual
fora imposto sobre as classes trabalhadoras à um custo de uma redobrada violência
(IANNI, 1981, p. 10).
O dito “milagre brasileiro”, onde o crescimento experimentado pelo Produto
Interno Bruto (PIB) chegou a superar 9,5% na década de 1970, tornou-se possível por
meio da penitência imposta ao grosso da população situada no proletariado ou
campesinato. A aliança estabelecida entre o capital monopolista, com singelo destaque
para o capital estadunidense, e o Estado autocrático acentuou marcadamente neste
período a superexploração da força de trabalho, a qual contou com a crescente brutalidade
da ditadura através da censura, repressão e tortura como justificativa para a euforia do
momento do “milagre econômico”.
O período do “milagre econômico brasileiro” que data entre 1968 e 1973
propiciou uma taxa de expansão agregada de mais de 10% ao ano, junto a um crescimento
rápido e sem precedentes do volume de exportações – o qual fora de aproximadamente
10% ao final dos anos 1960 –, o que defrontava-se com o deslocamento do saldo da conta
corrente de um superávit entre fins desta década para o déficit de 2,3 % do PIB em 19711973, onde a dívida externa registrava cerca de 17% do PIB. Importa destacar que tal
expansão rápida, concomitante a aceleração da elevação da produção, correspondeu ao
crescimento impulsionado não pelas exportações, mas sim pela dívida (FISHLOW, 2004,
p. 21).
No I Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-1974) estrutura-se a política de
estabilidade baseada na segurança nacional, interna e externa, cujo pano de fundo
remontava uma forma política do alimento de uma indústria anticomunismo,
fundamentada na lógica de repressão sobre as oposições (IANNI, 1981, p. 12). O II Plano
Nacional de Desenvolvimento (1975-1979) se configurou num maior entrelaçamento
entre frações do capital financeiro (nacional e internacional) no aparato estatal. Como
modo de exemplificação, tem se como base uma política de fusões e incorporações – na
indústria, na infraestrutura, na comercialização urbana, no sistema financeiro – além da
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formação de conglomerados financeiros e/ou industriais-financeiros (PROJETO DO II
PND apud IANNI, 1981, p. 13-14). Tal plano ainda apoiado nos resultados do chamado
período do milagre, apresenta os sinais do esgotamento de tal momento histórico do
desenvolvimento econômico brasileiro, acirrado pelo divórcio crescente entre a forte
concentração de renda e as necessidades das classes subalternas em momentos de
efervescência no contexto internacional.
Cabe neste momento atentar para a lógica fomentada pelo capitalismo desde o
final da década de 1960 e início dos anos 1970, no qual contamos com um largo processo
de crise estrutural e uma busca desenfreada pelo aumento da rentabilidade promovida
através da ofensiva neoliberal e do processo de intensificação dos mecanismos
financeiros na economia. Neste sentido, destaca-se que os pilares que assentaram a
doutrina neoliberal se configuraram num projeto capaz “de realizar um plano teórico de
reorganização do capitalismo internacional ou como um projeto político de
restabelecimento das condições de acumulação de capital e de restauração das condições
do poder das elites econômicas” (HARVEY, 2013, p.27, grifos do autor).
No contexto internacional o período histórico supracitado correspondeu a
significativas transformações societárias em curso nos países imperialistas, as quais
impactaram de modo incisivo as estruturas internas do capitalismo dependente latinoamericano e, portanto, brasileiro. O período que data o final da década de 1960 até início
dos anos 1990 configuram-se como momento de extrema inflexão ao capitalismo
mundial. O fim do pacto keynesiano e a crise do Estado de bem-estar na Europa
(BEHRING e BOSCHETTI, 2011); crise político-ideológica com o avanço de revoluções
comunistas (a exemplo, Cuba) e a retomada da hegemonia norte-americana no contexto
latino-americano por meio do regime ditatorial (IANNI, 1974; BORON, 1994); crise
estrutural do desenvolvimento capitalista (MESZÁROS, 2013) devido às sucessivas
quedas da taxa de lucro; queda da União Soviética e de um real enfrentamento socialista
ao capitalismo (ANTUNES, 2011); e as contrarreformas neoliberais vista como reposta
para este processo são importantes marcos para a análise da dívida pública.
Esse turbulento contexto mundial foi frutífero para na década de 1970 as ideias
neoliberais e sua destruição criativa se espraiarem em todos os nexos da vida social. Uma
intensa combinação nas reconfigurações do Estado e nas instituições democráticas
vigentes nos acordos internacionais do pós II Guerra Mundial, durante o chamado
liberalismo embutido, colocou-se como questão de primeira ordem para o processo de
restauração da acumulação de capital (HARVEY, 2013b)
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A alteração das bases de acumulação do capital tinha por objetivo pôr em marcha
um projeto de restauração do poder de classe sob a hegemonia norte-americana fundada
na revisão da relação de poder entre as classes capitalistas e as instituições financeiras.
Para tanto, desenvolveu-se uma predominância do poder financeiro sob os moldes
neoliberais e uma perversa dinâmica de busca por altos rendimentos – (aparentemente) –
dissociados da produção, o que resultou na financeirização das economias em escala
global (DUMÉNIL e LÉVY, 2014).
Dessa maneira, as medidas de liberalização do crédito, a desregulamentação dos
mercados financeiros, o forte incentivo ao endividamento dos Estados, as privatizações e
as alterações das bases de organização do trabalho nos países imperialistas se deram:

conjuntamente à emergência de uma configuração específica do capitalismo,
na qual a visão de mundo (...) e as prioridades do capital financeiro destinado
para aplicações dão forma em seu conjunto. As formas de organização mais
visíveis e identificáveis continuam sendo os grupos industriais transnacionais.
Esses grupos se encarregam de organizar a produção dos bens e serviços e de
assentar, de modo direto, a dominação política e social do capital frente aos
assalariados. Mas ao seu lado, menos visíveis e menos analisados com
atenção, se encontram as instituições financeiras bancárias e, sobretudo, não
bancárias (...) Esse capital busca ‘ganhar dinheiro’ sem sair da esfera
financeira sob a forma de juros provenientes de empréstimos, de dividendos e
de outros pagamentos recebidos a título da possessão de ações, e, enfim, lucros
nascidos das especulações bem-sucedidas (CHESNAIS, 2005, p. 20, grifos
nossos).

Destaco que os processos mencionados acima tornaram-se possíveis através de
uma intensa participação do Estado. Diferentemente da forma como apresenta-se na
teoria, o Estado neoliberal, atua em larga escala para a criação de um clima de negócios
e investimentos favoráveis para os empreendimentos capitalistas. Ademais, a partir dos
anos 1970, sob condução hegemônica da fração financeira, o aparelho estatal necessita
favorecer explicitamente a integridade do sistema financeiro e a solvência das instituições
financeiras em detrimento do bem-estar da população. É devido a esta dimensão classista
que o Estado neoliberal precisa colocar-se como hostil a toda forma de solidariedade
social que se oponha à acumulação de capital. Sendo assim, podemos dizer que, “no
neoliberalismo o Estado e suas instituições particulares não deixam de ser centrais na
garantia da acumulação de capital” (HARVEY, 2013, p. 86).
Em suma, o período que sucede os anos de 1970 e as medidas tomadas por parte
do capital para garantia de sua valorização representou nos países centrais uma ofensiva
do capital contra os direitos sociais historicamente conquistados no que se configurou
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como Estado de bem-estar social (BEHRING; BOSCHETTI; 2011). Entretanto, para os
países da América Latina, cujo fetichismo democrático historicamente sempre necessitou
ser posto de lado devido ao caráter autoritário das burguesias locais e a estrutural
penetração do imperialismo (BORON, 1994), o início dos anos 1970 foram marcados
pela truculência da autocracia burguesa, a exemplo as ditaduras de Augusto Pinochet no
Chile (1973-1990), Francisco Bermúdez no Perú (1975-1980), Emilio Garrastazu Médici
no Brasil (1969-1974) e Echeverria no México (1970-1976), pela associação das
burguesias locais com o projeto neoliberal imperialista e, fundamentalmente, pela
reafirmação da inserção dependente dos países latino-americanos na plataforma de
valorização mundial do capital.
Para além disso, a década de 1970, já sob direção político-ideológico da
programática neoliberal, contém em si dois momentos históricos em nível mundial que
alterariam drasticamente a fase do “milagre econômico brasileiro” e resultaria no
processo de distensão da ditadura, os quais podemos citar os dois choques do petróleo em
1973-1974 e as altas das taxas de juros pelo Banco Central Norteamericano (FED) em
1979. A elevação do preço do petróleo em 1973 fora um duro golpe econômico, visto que
o país dependia do petróleo importado para satisfazer cerca de 80% de suas exigências de
energia (FISHLOW, 2004, p. 31). Os impactos deste choque afetaram drasticamente
setores importantes da economia brasileira. Vejamos alguns:
O sistema de transporte fora prejudicado na hipótese da disponibilidade de
combustível barato: o meio de penetração do interior e ligação entre os
mercados costeiros havia sido o caminhão, e não os trilhos ou água. A demanda
por bens de consumo duráveis tornara o setor automobilístico o maior entre os
países em desenvolvimento, e essa indústria se situava no centro da estratégia
brasileira de industrialização. Portanto, o combustível era um insumo crítico,
do tipo que não poderia ser substituído no curto prazo. A consequência
inevitável foi uma ameaça profunda ao crescimento econômico, devido a
dotações muito maiores para a importação de petróleo, às expensas da
importação de equipamentos e insumos intermediários (FISHLOW, 2004, p.
31).

Para além destes fatores, uma constante pressão internacional para a
desregulamentação das movimentações financeiras, contribuiu para que em 1979 o
aumento das taxas reais de juros pelo Federal Reserve se mantivesse como regra da
política monetária neoliberal. Enquanto para os Estados Unidos a guinada monetarista
garantiu a defesa da hegemonia do dólar e o favorecimento dos interesses dos credores,
para outros setores tal medida significou um desemprego estrutural, o enfraquecimento
dos seus respectivos sindicatos, uma redução substantiva dos salários reais, o avanço da
desregulamentação industrial e dos movimentos de aquisições e fusões e um ataque às
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conquistas sociais alcançadas pela classe trabalhadora (PAULANI, 2008, p. 116-117).
Nos países dependentes da América Latina tais alterações resultaram na década de 1980
no chamado período de crise da dívida externa14, no processo de distensão dos regimes
autoritários e na chamada transição democrática.
No Brasil podemos situar como marco histórico os movimentos em torno da
Constituinte na década de 1980, a qual contava com intensa atividade política da classe
trabalhadora. É nesta época em que, por um lado, sente-se no país os efeitos da política
econômica realizada pelos governos ditatoriais, a qual resultou no aumento exponencial
do endividamento externo e da desigualdade social, expressa numa forte concentração de
renda, terras e poder político. De outro lado, é também neste período histórico brasileiro
em que há a constituição e o fortalecimento de importantes movimentos reivindicativos,
tais como o Movimento dos Sem Terras (MST), a Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), além da realização de cinco importantes
greves gerais que datam de 1983 à 1989 (FILGUEIRAS, 2006).
É sob este panorama que o Brasil adentra os anos 1980 num processo de transição
democrática, fortemente controlada pelas classes dominantes, a fim de evitar a
radicalização dos movimentos populares tão sufocados durante as décadas de autocracia
burguesa. As intensas disputas entre as forças sociais da época caminharam em projetos
opostos em sua busca de mudanças na agenda político-econômica brasileira. Movimentos
sociais, sindicatos, partidos e organizações populares tensionavam uma condução da
transição democrática que abarcasse a extensão de direitos humanos, sociais, civis e
políticos na nova Constituição Federal.
Dentre as pautas reivindicativas podemos destacar as pressões sociais para a
consecução da Seguridade Social brasileira e a alteração do padrão de proteção social do
Estado. Defendia-se, no interior da sociedade, um projeto popular de uma intervenção
social através de políticas públicas configuradas na Seguridade Social, que garantisse a
tentativa de universalização e integralidade no atendimento à população, como forma de
atenuação das mazelas produzidas pelo capitalismo dependente brasileiro (BEHRING;
BOSCHETTI; 2011). Entretanto, se o projeto popular de redemocratização forçava para
que houvesse uma ampliação das garantias formais de direitos, o projeto neoliberal de
coalizão dominante visava justamente solapar tais pautas.

14

Tema que será melhor retratado no Capítulo 2.
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A Carta Magna de 1988 poderia ter sido considerada pelo grosso da população
como uma virada histórica na viabilização do acesso aos direitos mais básicos dentro da
ordem. No entanto, apesar de avanços na retomada de importantes direitos civis e
políticos e na promulgação de consideráveis direitos sociais, seu tenso processo de
disputas e projetos societários antagônicos fez com que os partidos, políticos e projetos
comprometidos com o interesse popular entrassem subterraneamente na história pelas
portas dos fundos, como bem representado nas palavras de Florestan Fernandes ao
analisar a percepção popular da Constituinte em 1988.
Ademais, aquilo que fora cunhado como um novo jogo político-institucional
transfigurado no caráter de uma nova república traz no bojo preceitos da ditadura, a qual
não fora destituída em si. O processo constituinte apresentava, no centro das convulsões
sociais, o propósito continuísta procedido pelo militarismo ditatorial e conduzido pelos
interesses dos impérios financeiros do grande capital nacional e internacional, o qual
conduziu o tipo de “Nova República” brasileira (FERNANDES, 1986).
Neste sentido, o quadro legal-institucional que se ergueu após fins da década de
1980 reafirmou a reedição de velhos traços históricos-estruturais da formação
socioeconômica brasileira através da manutenção de uma intensa centralização
administrativa; uma hipertrofia organizacional; ineficiência na prestação de serviços; uma
aceleração dos processos de privatização e subsídios fiscais do Estado para o setor
privado; além da manutenção do traço tecnocrático no controle democrático destas ações
(BEHRING; BOSCHETTI; 2011, p. 141-142).
Neste sentido, importa salientar que as disputas nas correlações de forças do
processo da Constituinte em 1988 imputavam a redefinição das regras do jogo
democrático. Contudo, o caráter difuso das pautas populares resultou numa híbrida
convivência entre as reivindicações e a agenda neoliberal, a qual saiu vitoriosa no texto
constitucional. Deve-se destacar que a vitória do projeto societário de cunho neoliberal,
residiu em grande parte na não destituição das bases oriundas do projeto da ditadura, a
qual consistiu numa forte concentração e centralização de capital; no estreitamento dos
laços com o imperialismo; no desmantelamento das principais organizações e lideranças
populares; numa brusca escalada do endividamento público e, consequentemente, do
aumento da transferência de excedente econômico via este mecanismo.
A consequência disso fora sentida por meio da adoção dos ajustes estruturais
pautados na reorganização do Estado e de seus aparatos. No âmbito social, a consecução
de um padrão neoliberal de intervenção estatal resultou na contraposição às bandeiras
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populares de uma possível universalização e integralização da Seguridade Social e suas
respectivas políticas: Assistência Social, Saúde e Previdência. Reafirmou-se o caráter
seletivo e focalizados destas políticas sociais num processo de submissão do seu
orçamento à política econômica adotada. Ademais, se uma das importantes conquistas
populares se radicava na diversidade das bases de financiamento da Seguridade Social e
da descentralização dos recursos públicos destinados a ela, com vistas de combater os
resquícios da centralização do período ditatorial, os impactos no âmbito econômico
refuncionalizaram drasticamente tal pauta.
O âmbito político-ideológico foi fundamental para se pôr em marcha acelerada a
programática neoliberal no contexto brasileiro. Apresentando um discurso de uma
necessária redução dos custos públicos para uma sociedade recém saída de um regime
autoritário, as frações e setores do capital, – com destaque para a fração do capital
financeiro e dos setores rentistas –, organizaram-se para que ocorresse uma difusão
ideológica, cujo sentido era a apresentação dos conflitos entre a extensão de direitos
formais na Constituição Federal de 1988 e as necessidades econômicas do país.
Em outras palavras, apossando-se do discurso de um Estado oneroso, com
exorbitantes gastos sociais que geravam déficits econômicos, criou-se no interior da
sociedade brasileira um sentimento antiesfera pública, enquanto se adotava uma política
econômica formatada para a corrosão dos recursos públicos (BEHRING, 2008, p. 152).
Assim sendo, redimensionou-se neste período a promíscua relação histórica entre o
público e o privado, mesclando um caráter altamente pesaroso ao setor público em
detrimento da hipervalorização do setor privado. De acordo com Simionatto (2010, p. 9):
“os atuais padrões e formas de domínio no terreno econômico, necessários à
reestruturação do capital, impõem a necessidade de socialização de novos valores”. Nesse
sentido, o bombardeamento massivo da esfera pública como exaltação do setor privado
foi – e segue sendo – excessivamente divulgado à população no intuito de legitimar as
contrarreformas, as quais tomariam drásticos rumos nos anos 1990 e 2000.

Capítulo 2 – Estado, dívida pública e a (re)produção contemporânea do
capital no Brasil
2.1 O Estado e a reprodução do capital
A crença no ideário liberal de um Estado democrático de direito, portanto, a
concepção nesta instituição de um possível garantidor dos direitos sociais e do trabalho,
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da igualdade e liberdade ignora o fato de, em sua essência, o Estado ser essencialmente
dominação de classes, condensação das relações de poder, violência concentrada e
conformação de uma comunidade ilusória (OSORIO, 2014a). Para além disso, o Estado
e seus aparatos no capitalismo conformam no imaginário social a naturalização das
relações de exploração e domínio de uma classe sobre a outra e o rompimento da unidade
existente entre economia e política. O resultado desta ruptura se assenta na autonomização
destas duas esferas e na representação do mercado como reino da liberdade, obscurecendo
o fato de que, aquilo “que se apresenta como operações simplesmente econômicas são
também operações políticas de submissão, violência e coerção encobertas” (OSORIO,
2013, p.179).
Se partimos deste pressuposto de análise, importa que nos indaguemos os
seguintes fatos: quais as mediações histórico-concretas na compreensão do Estado e dos
seus aparatos no que tange às particularidades de uma formação econômico-social
dependente? Estaríamos no atual momento histórico diante de uma retração da atuação
do Estado? A conformação de um Estado-nação subsoberano frente outras formações
econômico-sociais implicaria um Estado com ações mínimas para a (re)produção
ampliada do capital?
Longe de esgotar tais indagações, este trabalho busca ir na contramão de alguns
argumentos que reflexionam sobre o Estado brasileiro colocando-o como mínimo na atual
fase de desenvolvimento capitalista sob direção político-ideológica do arcabouço
neoliberal. Elementos da história de nossa formação social dependente, tais como o
conservantismo sociocultural e político, a imbricada relação de nossas classes dominantes
e reinantes com as classes dominantes e reinantes imperialistas, o patrimonialismo e a
cultura do favor, um exercício férreo político num trato autoritário às manifestações
populares, a fim de manter o núcleo duro do poder político intacto e apartado das classes
despojadas dos meios de produção, a estrutural transferência de valor no mercado mundial
e a superexploração da força de trabalho local são alguns dos aportes que nos ajudam a
refletir como na sociedade dependente brasileira o Estado fez e se faz crucial.
Nesse sentido, a discussão em torno do caráter do Estado capitalista mostra-se
fundamental para a compreensão da luta de classes, isto é, as significativas disputas de
projetos antagônicos existentes nesta sociedade, cuja divisão está marcada entre classes
dominantes e classes exploradas. Ao localizarmos o Estado como imprescindível para a
(re)produção capitalista, torna-se fundamental compreendermos a dinâmica da luta de
classes, visto que ela perpassa a forma política estatal e vice-versa (MASCARO, 2013).
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Ao analisarmos mais a fundo as disputas e interesses antagônicos típicos da sociedade em
que vivemos, nos deparamos com questões cruciais relativas ao conteúdo do Estado, tal
como o problema do poder político, as funções desempenhadas pelos aparatos de Estado
e como, este, é essencialmente monopólio da violência, sob direção de uma dominação
de classes, assentada em relações de poder concentradas no imaginário de uma
comunidade ilusória.
Partir desta compreensão implica se contrapor às produções contemporâneas que
alegam, por um lado, uma possível obsolescência da atuação dos Estados-nações na atual
fase de desenvolvimento do capitalismo, o qual segundo muitos autores encontra-se
globalizado, portanto, sem fronteiras. De outro, defendem o fim da centralidade do
trabalho, logo, o fim da exploração como meio de compreensão para as relações sociais
gestada sob a sociabilidade capitalista.
Se caminhamos segundo esses argumentos, encontraríamos as seguintes
conclusões:
1) Em um mundo marcado pela integração generalizada dos Estados-nações já
não há subordinação de um Estado ao outro, portanto, todos colocam-se como
soberanos e iguais político-economicamente;
2) O Estado tornou-se obsoleto diante do poder exercido pelos grandes
monopólios refletidos nos grandes grupos transnacionais e nas instituições
financeiras;
3) O fim da centralidade do trabalho, portanto, da exploração nos permitiria
afirmar que já não há uma sociedade dividida entre classes, frações e setores
sociais. Dessa maneira, a análise das relações sociais de dominação e
exploração já não contribuiriam para explicar a realidade social, importando
apenas a análise dos sujeitos particulares como objeto de análise e
compreensão15.
Tais pressupostos são o resultado do êxito de uma sociabilidade que possui sua
égide no capital e se conforma na reprodução do ideário de um mundo, cujo todo os
indivíduos pertencentes ao gênero humano, são concebidos como portadores plenos da
liberdade e igualdade irrestrita. Colocando-se aparentemente como uma instituição alheia

15

Uma análise e crítica contundente sobre as teses ao fim da centralidade do trabalhado podem ser
encontradas em ANTUNES (2015). Da mesma maneira, a crítica sobre a perda da funcionalidade do Estado
capitalista na cena contemporânea pode ser vista em OSORIO (2010), HARVEY (2013), WOOD (2014),
dentre tantos outros (as). A respeito do processo de autonomização das finanças encontramos críticas em
CHESNAIS (1996; 2005) e BEHRING (2012).
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ao domínio econômico do capital sobre o trabalho, o Estado alimenta a ficção real
capitalista de um mundo cujo todos os indivíduos pertencentes ao gênero humano são
concebidos como livres e iguais, regidos por um árbitro neutro. Isso contribui para recriar
no imaginário social sua imagem de portador da igualdade e garantidor da liberdade, a
qual se expressaria através da democracia.
Sob estas promessas civilizatórias e ocultando sua própria essência, o Estado
capitalista (re)produz um modo de sociabilidade cuja marca é a despolitização da
economia e a naturalização das relações sociais de domínio e exploração de uma classe
sobre outra. O resultado disso pode ser visto num modo de sociabilidade conformado na
despolitização dos processos econômicos e na consecução da economia vista enquanto
disciplina e alijada da política. Tal reflexo desemboca na exaltação do individualismo
metodológico e reducionista existente nas ciências sociais, no qual o indivíduo tem sido
concebido como a célula da vida social.
Para esta concepção, a sociedade pode ser definida e compreendida apenas pelos
agrupamentos de indivíduos que a compõem, logo, ao conhecer o indivíduo se pode retirar
conclusões generalizantes por toda a sociedade (OSORIO, 2013, p.180; 2014b, p. 21).
Dessa maneira, a desigualdade social e econômica, imanente ao sistema capitalista, passa
a ser explicada por meio de discursos meritocráticos, atribuindo o fracasso e a pobreza à
incapacidade dos indivíduos de alcançarem o sucesso, o qual poderia ser logrado através
do empoderamento dos sujeitos e do microcrédito, tal como afirma o ideólogo do Banco
Mundial e nobel de economia, Amartya Sem (1999)16.
Essas proposições liberais que apelam para a centralidade do sujeito particular
como explicação da sociedade, isolado das determinações econômico-políticas de um
tempo histórico concreto que compõe a vida social, não são inocentes. Tal discurso oculta
o cerne do capitalismo: a divisão de uma sociedade, cuja riqueza socialmente produzida
por uma classe, através de sua sistemática expropriação e exploração, é acumulada e
concentrada nas mãos de outra.
Logo, ao apresentar os efeitos da estrutural desigualdade social e econômica como
problemas dos indivíduos, se retira do centro do debate as relações de dominação e
subordinação exercidas pelas leis imanentes do capitalismo. Se retira a atenção para o
fato de que, uma classe, despossuída violentamente dos meios de produção, necessita se
apresentar diariamente ao seu local de trabalho para vender sua força de trabalho como
16

Amartya Sen, o qual recebeu o Nobel de Economia em 1998, tem uma vasta produção que fundamenta as proposições
acerca do empoderamento da pobreza e o incentivo ao microcrédito utilizadas nos documentos do Banco Mundial.
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único meio de sobrevivência. Devemos destacar que o modo pelo qual tal processo se deu
ao longo da história do desenvolvimento capitalista variou espaço-temporalmente, o que
faz com que haja neste movimento determinações próprias ao lugar ocupado no contexto
das relações internacionais capitalistas.
Dentre as inúmeras particularidades essenciais do Estado para a reprodução da
sociedade capitalista, podemos destacar quatro, para melhores fins de nossa análise. A
primeira reside na capacidade do Estado de ser a única instituição capaz de apresentar e
fazer com que interesses particulares sejam concebidos como interesses de toda a
sociedade. A segunda está na síntese no Estado de valores e costumes compartilhados, o
que constitui um sentido de comunidade. Já a terceira está no fato do Estado ser o centro
do poder político e condensação de todas as redes e relações de poder. E, por fim, a quarta
se situa no papel do Estado em atravessar com suas funções todos os campos da
reprodução societária (OSORIO, 2014, p.18-19).
Neste sentido, importa a seguinte indagação: se o Estado é essencialmente
dominação de classes e condensação das relações de poder, de que forma opera e incide
na luta de classes? Quais as suas particularidades espaço-territoriais em um determinado
tempo histórico? Esmiuçar tais pontos, interligando-os, torna-se possível ao partimos do
pressuposto de que o Estado apresenta instituições e aparelhos que são dinâmicos
historicamente, cujas funções variam de acordo com a correlação de forças dos conflitos
sociais e das contradições existentes no próprio capitalismo (MASCARO, 2013).
O Estado compreendido enquanto relação social da sociedade capitalista possui
duas faces. Uma primeira visível, que se constitui do seu conjunto de instituições, corpo
técnico de funcionários que o administram e nele trabalham, leis, normas, regulamentos
etc, os quais se encontram alinhados aos interesses e projetos das classes que detém o
poder político. Logo, a aparente neutralidade das decisões puramente técnicoadministrativas do aparato de Estado não é garantida quando levado em conta sua direta
relação com o poder político e as classes que o detém. A sua face visível contribui para
que as relações de poder político, isto é, as relações de poder, domínio e exploração sejam
mantidas e espraiadas para todos os âmbitos da vida social (OSORIO, 2014). Ressalvo
que tal aparato político estatal, em momentos de crise e efervescência da luta de classes,
são constantemente reorganizados e rearranjam suas funções. Assim, para melhor
exemplificação:
Uma crise de reabastecimento de alimentos pode tanto fazer surgir novas funções de
planejamento e distribuição de terras nas instituições de governo como pode nelas
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aumentar o sistema penal de repressão a crimes contra o patrimônio em face dos
esfomeados que furtem, como pode também dar margem, num Estado concorrente, a
aumentar as funções do seu ministério da agricultura e comércio exterior, tencionando
a venda de alimentos ao país desabastecido e os lucros daí advindos. Por conta de
diferentes reações, os Estados resultam reconfigurados variadamente em seus aparatos
políticos, rearranjando, também, os pesos e os poderes de classes que lhe são
politicamente majoritárias (MASCARO, 2013, p. 49, grifos nossos).

Já a sua face invisível, a qual requisita maiores mediações para sua captura, reside
na essência do seu caráter. Podemos minimamente sintetizar que esta face se configura
no centro do poder político, na condensação das relações estabelecidas entre as classes
sociais, cujo alguns interesses e projetos de uma classe são levados a cabo em detrimento
dos de outra classe. Em síntese, o Estado é a conjunção destas relações e responsável pela
sua reprodução, além de ser a única instituição capaz de organizar a vida em comum
(OSORIO, 2014; 2017).
Ao organizar a sociedade em prol dos projetos e interesses das classes dominantes, o
Estado tem a capacidade de promover a incorporação dos valores dominantes e lograr
consentimento em setores com interesses antagônicos. Para que isso possa ocorrer, se
apresenta como estratégia a ideia de uma falsa penetração das classes subalternas no
centro do poder político. É através do aparato de Estado, ou seja, a face visível e
coisificada, representada em instituições como o Banco Central, o Parlamento, o Poder
Executivo, Legislativo e Judiciário e suas secretarias, as forças armadas, a polícia, as
prisões, as empresas estatais, leis e normas, dentre outros, que se permite a conformação
da chamada classe reinante. Sendo assim, importa sinalizar que:
Si el Estado es el centro del poder político, donde son los intereses de las clases
dominantes los que prevalecen en cómo se organiza la vida en común, el
aparato de Estado es la instancia que administra ese poder, por lo que su que
hacer en general está determinado por los intereses que prevalecen en el
Estado. La distinción entre clases dominantes y clase reinante es fundamental
(Osorio, 2017, p.10, grifos nossos).

A classe reinante, que não é a classe dominante, se configura como aquela que atua
no aparato de Estado assumindo as posições mais altas de forma hierarquizada. A inserção
de outras classes no aparato de Estado contribui para recriar a ficção de um Estado neutro,
portanto, não-classista e que atende aos interesses de todos. Logo, ao fazermos esta
distinção entre classe reinante x classe dominante e Estado x aparato de Estado podemos
perceber que os centros de decisão do poder político não estão passíveis do controle e/ou
penetração das classes subalternas. “En otras palabras, no es el poder político lo que está
en disputa aún en consultas electorales relevantes. Sólo está en juego el personal y las
fuerzas políticas que administrarán ese poder político” (OSORIO, 2017, p.11, grifos do
autor).
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Importa mencionar que junto à esta ficção real de uma suposta neutralidade, o
Estado capitalista representa as contradições do deslocamento relativamente existente
entre o poder econômico e a coerção direta. Diferentemente de outros modos de produção,
o capitalismo apresenta “uma divisão mais ou menos clara de trabalho entre os poderes
exploradores do capitalista e os poderes coercitivos do Estado”, o que pode ser
evidenciado na possibilidade de existir um sufrágio universal sem que seja colocado em
cheque o poder econômico capitalista (WOOD, 2014, p. 22).
A consequência deste deslocamento reside na capacidade da hegemonia do capital
se estender para além dos limites da dominação política por meios diretos. De acordo com
Wood (2014, p. 23), é justamente neste quesito que o capitalismo se distingue de outras
formas sociais, visto que o sentido de autoexpansão do capital depende desta capacidade
única, a qual se resvala “não somente às relações de capital e trabalho, mas também às
relações entre Estados imperiais e subordinados” (WOOD, 2014, p. 23).
Feito esta síntese das características mais gerais do Estado na sociedade capitalista
cabe sinalizarmos suas particularidades numa sociedade capitalista dependente, a qual é
atravessada por, pelo menos, dois processos que a definem enquanto tal: a) à condição
dependente da formação social em que se constitui e b) a superexploração da força de
trabalho local (OSORIO, 2014; 2017).
Ao contrário de algumas proposições que consideram o Estado no capitalismo
dependente débil e incapaz de organizar a vida em comum, deve se destacar que sua
condição de um Estado-nação subsoberano, frente outras formações econômico-sociais e
regiões do sistema mundial capitalista, não o inviabiliza de promover internamente a
condensação das relações sociais de poder e dominação. Logo, “carência em matéria de
soberania não pressupõe incapacidade para o exercício do poder político por parte das
classes dominantes locais” (OSORIO, 2017, p.18, tradução livre). Ao contrário, a
condição subordinada na economia mundial reflete as escolhas políticas internas de
associação ao capital internacional estrangeiro e as classes dominantes imperialistas por
parte da burguesia local dependente.
Outros fatores presentes no Estado dependente são as sistemáticas transferências de
valor no mercado mundial e a resposta do capital e das classes dominantes à essa
apropriação externa: uma estrutural expropriação do fundo de consumo e de vida da força
de trabalho local. Tal modalidade particular de exploração, oriunda do desenvolvimento
e do modo de inserção das economias dependentes na economia mundial, se denomina
de superexploração, como vimos no capítulo anterior. Assim sendo, o fato de uma
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economia estar assentada na superexploração implica a geração de processos produtivos
que tendencialmente ignoram as condições necessárias de reprodução da força de trabalho
local (OSORIO, 2014; 2017).
Neste padrão de reprodução do capital assentado na superexploração da força de
trabalho as contradições do capitalismo agudizam ao máximo os conflitos sociais,
debilitando assim, as relações sociais que geram um sentido de comunidade. Esse é o
motivo crucial para explicarmos o fato de nas formações sociais dependentes latinoamericanas o Estado historicamente possuir traços autoritários e manter a ordem social
sob constante exercício férreo do poder político operado através de mecanismos
coercitivos (OSORIO, 2014).
Ademais, no capitalismo dependente o aparato de Estado e as relações de poder e
domínio aparecem ainda mais cristalizadas. Isso se dá devido à barbárie generalizada
gerada pelo modo de exploração desenvolvido e ao sentimento de fragilidade social, onde
o Estado é visto como fortaleza e refúgio. O impacto disso é o reforço de traços arcaicos
expressos na cultura do favor e no clientelismo, onde o aparato de Estado é visto como
uma instituição beneficente para o conjunto da sociedade e os direitos conquistados
historicamente são despolitizados e concebidos como dádivas, favores e usados como
moeda de troca durante campanhas eleitorais (FERNANDES, 1973).
Nesse sentido, pensar o Estado latino-americano, sob as determinações do capitalismo
dependente, é inseri-lo no ramo de mediações apresentadas já no capitulo anterior acerca
do papel da inserção subordinada das economias dependentes da América Latina no
mercado mundial e seus impactos na constituição interna de suas estruturas históricoconcretas capitalistas. Faz-se preciso compreender seu papel de subsoberano diante dos
Estados-nações imperialistas, portanto, permeado pelos interesses das classes dominantes
e reinantes, além dos diversos setores e frações do capital imperialista e suas sistemáticas
requisições de transferência de valor. Uma vez que, sob a dependência, o Estado
capitalista faz uso dos seus aparatos para garantir internamente as condições da relação
de dominação-subordinação econômico-política frente outras nações.
2.1.2 Estado, expropriação e suas formas históricas: expropria-se para explorar;
explora-se porque são expropriados
Um dos desafios sintomáticos para a compreensão do capitalismo reside no fato
de que este modo de produção possui como marca estrutural a ruptura entre economia e
política. Nele as relações sociais de domínio e exploração são apresentadas de maneira
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distorcida, ao contrário do que são. Tal característica contribui para que se obscureça a
direta relação existente entre os movimentos de expropriação ao longo de sua história e o
assentamento das bases das relações sociais de exploração.
A análise desta conexão fora realizada por Marx e pode ser encontrada no livro I,
capítulo XXIV d’O Capital, onde o autor detalhadamente expõe o ponto de partida da
sociedade capitalista em sua acumulação primitiva. Lá, podemos ver, como Marx
demonstra o pressuposto da acumulação capitalista: a separação dos trabalhadores dos
meios de produção e da propriedade do trabalho. Tal momento histórico, para o autor,
desempenha na economia política papel equivalente ao do pecado original na teologia:
De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi
condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto; mas é a história do pecado
original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem
nenhuma necessidade disso. Seja como for. Deu-se, assim, que os primeiros
acumularam riquezas os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser
sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa,
que ainda hoje, apesar de todo o seu trabalho, continua a não possuir nada para
vender a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce continuamente,
embora há muito tenham deixado de trabalhar (MARX, I, [1867] 2013, p. 785).

Podemos dizer que a acumulação primitiva, abordada por Marx, traz em si
movimentos históricos de revolucionamento das relações sociais e de produção sob a
égide do capital, os quais são partes constitutivas e estruturantes desta sociedade.
Contudo, cabe enfatizar que “tão logo a produção capitalista esteja de pé, ela não apenas
conserva essa separação, mas a reproduz em escala cada vez maior” (MARX, I, [1867]
2013, p. 786, grifos nossos). Convém ressaltar que, tal capítulo da história humana,
consistiu no assentamento da sociabilidade burguesa por meio da subjugação, do roubo –
em muitos momentos legalizado – e da violência, a qual imprime sua marca enquanto
alavanca de acumulação de capital. Colocando-se como parteira da nova sociedade que
emergia, o monopólio estatal da violência fez dela o motor da exploração ao,
sistematicamente, usá-la no processo de separação entre os trabalhadores e a propriedade
do seu trabalho.
Sendo assim, compreendemos que o movimento de despossuir os trabalhadores,
súbita e violentamente, para que se convertam em “vendedores de si mesmos depois de
lhe terem sido roubados todos os seus meios de produção, assim como todas as garantias
de sua existência” (MARX, I, [1867] 2013, p. 787) não só permanecem presentes, como
apresentam características histórico-concretas de aprofundamento, além de assumirem
novas modalidades. Tal constatação coloca a imprescindível tarefa de atualização das
formas de expropriação da classe trabalhadora, uma vez que “a acumulação baseada na
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atividade predatória, fraudulenta e na violência” (HARVEY, 2013a, p. 120) segue vigente
no período atual.
Com vistas de compreender a expropriação crescente e permanente da classe
trabalhadora no modo de produção capitalista, analisaremos, com os devidos cuidados,
os processos expropriatórios abordados por Marx. Importa destacar que sua análise
concentra-se no período histórico da Inglaterra, a qual data do século XV até o século
XIX, período que compreendia o surgimento da sociedade capitalista na dissolução da
estrutura econômica feudal. Isto, portanto, implica para nós a necessidade de mediações
histórico-estruturais quando formos posteriormente pensar o caráter expropriatório na
realidade dependente latino-americana.
Deve-se destacar um dos aspectos centrais do processo de expropriação, já
atentado por Marx: a conciliação dos mecanismos de violência direta com os de violência
extraeconômica. Para além do uso da força institucionalizada do Estado, utilizada como
um meio de usurpação dos meios de produção da classe trabalhadora, conjugou-se um
importante aparato jurídico-político. Este se materializou via criação de legislações contra
a população expropriada, com vistas de viabilizar a compressão dos salários, a
apropriação de suas terras e/ou criminalizar os que já se encontravam às margens do
processo de acumulação.
A dissolução das relações sociais feudais e seu regime de apropriação de terras
foi um dos primeiros alvos do capitalismo. A expropriação de terras camponesas iniciada
na Inglaterra na metade do século XIV, e com maior intensidade no século XV, teve o
intuito de transformar as terras de lavouras em pastagens de ovelhas. Deste modo, as
habitações dos camponeses foram violentamente destruídas, retirando-lhes a capacidade
de cultivo autônomo existente no período feudal por meio dos cottages. Já no século XVI,
alavancada pela Reforma, a expropriação de terras ganha novo fôlego através do roubo
colossal dos bens da Igreja, destituindo, assim, camponeses que vivam em terras dos seus
monastérios. Contudo, foi no século XVIII que tal caráter expropriatório ganha legalidade
jurídica por meio da restauração dos Stuarts e da reivindicação moderna de propriedade
privada, onde “a própria lei se torna, agora, o veículo de roubo das terras do povo”
(MARX, I, [1867] 2013, p. 796):

O roubo dos bens das Igrejas, a alienação fraudulenta dos domínios estatais, o
furto da propriedade comunal, a transformação usurpatória, realizada com
inescrupuloso terrorismo, da propriedade feudal e clânica em propriedade
moderna, foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Tais
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métodos conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporaram o
solo ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária de um
proletariado completamente livre (MARX, I, [1867] 2013, p. 804).

Ainda no capítulo XXIV, Marx aponta outros processos que foram fundamentais
para a acumulação capitalista durante seu período originário. Uma delas está na coerção
muda exercida pelas relações econômicas típicas do regime capitalista, as quais operam
através da educação, da tradição e do hábito, a fim de provocar a naturalização de seu
sistema de exploração. A figura importante neste processo é expressa no Estado, que
como vimos, é a única instituição capitalista capaz de organizar a vida em comum e
apresentar os valores de uma classe em particular como interesse geral.
Este Estado, já no período inicial da acumulação capitalista, utilizou-se da força e
da violência extraeconômica (direta e indireta) para assegurar a compressão dos salários
“dentro dos limites favoráveis à produção de mais-valor, a fim de prolongar a jornada de
trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência” (MARX, I,
[1867] 2013, p. 809). Ademais, umas das marcas constitutivas da acumulação capitalista
demonstrada já neste período, reside na requisição de uma atuação do Estado-nação para
criação de “uma elaborada estrutura legal e institucional, apoiada pela força coercitiva,
para sustentar as relações de propriedade do capitalismo, seu complexo aparelho
contratual e suas intricadas transações financeiras” (WOOD, 2014, p. 26).
Logo, a importância do Estado neste processo não deve ser perdida no horizonte.
Não bastava apenas as medidas de expropriação da classe trabalhadora pela via da coerção
explicita ou a regulamentação das relações econômicas que exerciam sua muda coerção.
Era preciso que o Estado mantivesse viva uma população, agora, sem propriedade, para
que a mesma, consensualmente, pudesse se apresentar no mercado de venda da força de
trabalho para o capital:
O processo dificilmente seria possível sem o apoio do Estado, que, por meio
de intervenções judiciais e da legislação, ajudou a tornar os direitos de
propriedade dependentes do mercado. Também desde o início a intervenção do
Estado foi necessária para criar e manter não somente o sistema de
propriedade, mas também o de não propriedade. Seu poder foi, evidentemente,
necessário para apoiar o processo de expropriação e proteger a exclusividade
da propriedade capitalista. Mas o Estado também foi requisitado para garantir
que, uma vez expropriados, os que não tinham propriedade dos meios de
produção estivessem disponíveis quando necessários como força de trabalho
para o capital. Para tanto, foi necessário encontrar um equilíbrio delicado. De
um lado, o Estado tem de ajudar a manter viva uma população sem
propriedade que não tem outro meio de sobrevivência quando não existe
trabalho, conservando um ‘exército de reserva’ de trabalhadores ao longo das
inevitáveis quedas cíclicas de demanda do trabalho. Por outro lado, tem de
garantir que rotas de fuga e outros meios de sobrevivência que não o trabalho
assalariado para o capital não estejam tão disponíveis a ponto de liberar os
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sem-propriedade da imposição de vender sua força de trabalho, quando
necessária ao capital (WOOD, 2014, p. 26, grifos nossos).

Na análise de Wood (2014, p. 26-27) podemos recorrer a alguns exemplos
históricos do papel do Estado na garantia da reprodução da força de trabalho expropriada.
No século XVI, ou seja, momento em que o cercamento de terras tornava-se um problema
social na Inglaterra, o Estado inglês criou a Lei dos Pobres [Poor Laws]. Tal programa se
configurou como o primeiro de assistência social de caráter sistemático, nacional e
regulado, em resposta às ameaças à ordem social capitalista oriunda dos processos de
expropriação dos produtores diretos.
Outro exemplo deste período pode ser visto na reforma desta lei em 1834,
momento de grande efervescência do desenvolvimento industrial da Grã-Bretanha e forte
requisição de força de trabalho crescente e móvel. Nesta reforma, o antigo sistema de
assistência “externa” aos pobres, o qual permitia a assistência da paróquia em que
residiam, passou a ser objeto de crítica, uma vez que tal local fora visto na época como
entrave à mobilidade do trabalho e desincentivo à procura de trabalho nas fábricas. A
resposta dos imperativos do capital para tal pensamento foi a abolição desta assistência
“externa” em troca das chamadas casas de trabalho, as quais foram criadas para serem tão
desagradáveis a ponto de tornar até mesmo o trabalho mais excruciante na fábrica como
algo plausível perto das work houses.
Tais exemplificações históricas nos permitem retirar da análise de Wood (2014)
um significativo elemento em torno da intervenção do Estado em prol da expropriação e
da exploração: como esta instituição capitalista, historicamente, intervém para a
manutenção da dependência do trabalho em relação ao capital. Num primeiro momento,
atuando pela via da coerção e da violência direta e através de um aparato político-jurídico
de usurpação dos meios de produção. Já em outros períodos, o Estado capitalista não só
garante a exploração dos despossuídos por meio de legislações que regulamentam o
trabalho, como também atua na viabilização da reprodução desta força de trabalho
expropriada via intervenção social, tal como a Lei dos Pobres.
Ao compreender estas ações, podemos dizer que no capitalismo expropria-se para
explorar e explora-se porque são expropriados. É pressuposto para a acumulação de
capital, sob este modo de produção, a constante retirada dos meios de garantia de
reprodução da força de trabalho que não sejam oriundos da relação social entre venda e
compra da força de trabalho. Logo, é intrínseco a sua lógica a (re)invenção em momentos
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histórico-determinados de mecanismos que garantam a crescente, e, portanto aqui vista
como permanente, expropriação da classe que vive da venda de sua força de trabalho.
Importa a essa altura acrescentar que outros mecanismos expropriatórios
exemplificam de forma mais aguçada, entretanto, de modo também mais reificado essa
afirmação. Estes também lançaram mão do poder do Estado, da violência concentrada e
organizada a fim de impulsionar artificialmente o processo de acumulação de capital
(MARX, I, [1867] 2013, p. 821). Dentre eles, podemos citar o sistema colonial, o sistema
de dívida pública, o moderno sistema tributário e o sistema protecionista, destacando que,
ambos, em diferentes momentos históricos, empregaram a violência como motor da
acumulação e mantiveram como ponto central a preocupação de criar e garantir as
condições da relação dialética expropriação-exploração.
O sistema colonial constituiu suas bases por meio da brutalidade explicita se
utilizando do roubo de pessoas, tráfico de escravos e pela marca do sistema de
colonização cristão aos povos recém-colonizados17. Tal expropriação colonial se
caracterizou pela sucção das riquezas, dos recursos naturais e humanos das colônias, a
fim de viabilizar o desenvolvimento das relações sociais e das forças produtivas
capitalistas na Europa. Para tanto, o trabalho escravo nas colônias se tornou o grande
financiador da formação do trabalho assalariado europeu, num sistema em que “os
tesouros espoliados fora da Europa diretamente mediante o saqueio, a escravização e o
latrocínio refluíam à metrópole e lá se transformavam em capital” (MARX, I, [1867]
2013, p. 823).
Atenta-se neste momento para a necessidade de pensarmos a particularidade das
relações internacionais capitalistas e as determinações internas que o sistema colonial
provocou nas chamadas economias dependentes, uma vez que “a formidável
concentração internacional de riqueza, beneficiando a Europa, impediu nas regiões
saqueadas o salto para a acumulação de capital industrial” (GALEANO, 2014, p. 50). Um
dos impactos do sistema colonial aos países subjugados foi a tragédia de posteriormente
compensar seu atraso no desenvolvimento das forças produtivas, isto é, realizar sob suas
condições especificas a acumulação originária de capital industrial, num mundo inundado
de artigos manufaturados por uma indústria já madura (GALEANO, 2014, p. 50).
“O tratamento dispensado aos nativos era, naturalmente, o mais terrível nas plantações destinadas
exclusivamente à exportação, como nas Índias Ocidentais e nos países ricos e densamente povoados,
entregues à matança e ao saqueio, como o México e as Índias Orientais. Tampouco nas colônias
propriamente ditas se desmentia o caráter cristão da acumulação primitiva” (MARX, I, [1867] 2013, p.
823).
17
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Para os países expropriados via sistema colonial se destinava a matança dos seus
povos primitivos e o saqueio dos seus recursos como forma de subsídio à incubação do
capitalismo europeu, que demandava não só por uma enorme oferta de alimentos, mas
também de ouro, prata, força de trabalho e da economia colonial do açúcar. A esta última
concentrou-se mais fortemente o caráter subordinado ao mercado externo e, em
consequência, centrada no setor exportador, o qual concentrava a renda e o poder
(GALEANO, 2014, p. 51).
Cabe neste momento indagarmos como o Estado assegurou um processo de
acumulação originária subordinada aos imperativos externos do desenvolvimento
capitalista. Nos países colonizados, o Estado nacional, que era ligado umbilicalmente à
metrópole, se fez crucial na consecução da expropriação dos recursos naturais e na
exploração da força de trabalho indígena e negra. Ademais, tal instituição foi importante
em diversos momentos para a contenção das revoltas indígenas, as resistências dos
quilombos e as movimentações populares contrárias à espoliação da metrópole.
Feita esta síntese, acerca do sistema colonial, nos atentaremos para outros modos
de expropriação: o sistema de crédito público e o moderno sistema tributário. Ressalvase a importância de analisá-los atentando para o fato de existir diferenças qualitativas
quando comparados ao sistema colonial. Pois, o sistema de crédito público e o sistema
tributário estabelecem uma dominação político-econômica escamoteada pela dominação
ideológica do sistema capitalista, ao não se fazer sentir tão diretamente quanto o processo
de colonização.
Um dos mecanismos históricos do capitalismo de expropriação reside na dívida
pública, a qual, Marx aponta em sua análise da acumulação primitiva de capital que
remonta ao período ainda medieval, com origens em Gênova e Veneza, imprimindo assim
a sua marca sobre a era capitalista. Contudo, devemos destacar que tal processo não deve
ser visto apenas enquanto ponto inicial do capitalismo, mas como um elemento
recorrentemente necessário do capital para alavancar sua acumulação (BRETTAS, 2012;
LUPATINI, 2012).
Retoma-se neste ponto a compreensão dos mecanismos de expropriação enquanto
elementos crescentes e permanentes na dinâmica de desenvolvimento capitalista,
acrescentando que, em momentos histórico-determinados, de acordo com as mudanças
na própria forma de organização econômica da acumulação, estes mecanismos, – e isto
inclui em grande medida a dívida pública –, serão redimensionados.
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Um dos marcos do sistema de crédito público reside no desenvolvimento de um
suposto senso de coletividade sobre a dívida pública, a qual, passa a ser colocada sob um
misticismo de que “um povo se torna mais rico quanto mais se endivida” (MARX, I,
[1867] 2013, p. 824). Este senso só pode ser desenvolvido por meio das bases de um
compromisso político-ideológico do Estado capitalista em promover um discurso de uma
possível socialização dos recursos da riqueza nacional. A tônica deste discurso se deu
com a ocultação, através da sua capacidade de gerar de um sentimento forte de
comunidade e de espraiar valores particulares como interesses gerais, das origens do
capital, além de se ter apresentado os ônus da dívida como uma responsabilidade social
do coletivo.
Foi assentado nestas bases que o capitalismo encobriu ideologicamente o sistema
de apropriação particular, via dívida pública, da riqueza socialmente produzida. O que
fez com que o endividamento público fosse, pouco a pouco, sendo apresentado como a
única parte da riqueza nacional de modo coletivo aos povos modernos, onde “o crédito
público se converte no credo do capital. E ao surgir o endividamento do Estado, o pecado
contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão, cede seu lugar para a falta de fé na
dívida pública” (MARX, I, [1867] 2013, p. 824).
Uma das importantes considerações feita por Marx reside na atenção para o papel
desempenhado pela dívida pública enquanto alavanca poderosa, quase mágica, da
acumulação de capital, cuja tônica consiste na recriação do fetiche de uma possível
dissociação do processo de exploração, logo, de produção:

Como com um toque de varinha mágica, ela infunde força criadora no dinheiro
improdutivo e o transforma, assim, em capital, sem que, para isso, tenha
necessidade de se expor aos esforços e riscos inseparáveis da aplicação
industrial e mesmo usurária. Na realidade, os credores do Estado não dão nada,
pois a soma emprestada se converte em títulos da dívida, facilmente
transferíveis, que, em suas mãos, continuam a funcionar como se fossem a
mesma soma de dinheiro vivo (MARX, I, [1867] 2013, p. 824).

O que o autor sinaliza é a utilização do crédito público como um meio de
impulsionar a acumulação de capital das frações burguesas que surgiam no período de
gênese do capitalismo. Contudo, já naquele momento “cada empréstimo estatal era visto
como um capital caído do céu” (MARX, I, [1867] 2013, p. 825), o que denota o caráter
estrutural de se promover ideopoliticamente um certo desconhecimento de sua origem.
Marx ao atentar para a proveniência das fontes de grandes empréstimos de capital, nos
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chama a atenção para o fato do sistema internacional de crédito público funcionar como
um importante meio de apropriação e transferência de excedente econômico.
Para tanto, o autor demonstra que “uma grande parte dos capitais que atualmente
ingressam nos Estados Unidos, sem certidão de nascimento, é sangue de crianças que
acabou de ser capitalizado na Inglaterra” (MARX, I, [1867] 2013, p. 826). Vale destacar
que muitos destes recursos, “por mais que pareçam brotar da esfera da circulação, advêm
da produção e esta, além de acontecer por meio da exploração humana, envolve também
a utilização de força de trabalho precarizada e muitas vezes em idade infantil”
(BRETTAS, 2012, p. 98).
Ademais, a análise do sistema internacional de crédito não pode ser pensada sem
que fixemos nosso olhar na imbricada relação que, já naquele momento de
desenvolvimento capitalista, se estabelecia entre o Estado e os grandes bancos. Desde o
seu nascimento os grandes bancos eram condecorados com títulos nacionais e possuíam
relações estritamente privilegiadas com os governos. Um exemplo da relação entre dívida
pública, acumulação de capital e o desenvolvimento dos bancos e de seu jogo
especulativo, ainda na acumulação primitiva, pode ser vista através do Banco da
Inglaterra (1694):

Esse banco começou emprestando seu dinheiro ao governo a um juro de 8%,
ao mesmo tempo que o Parlamento autorizava a cunhar dinheiro com o mesmo
capital, voltando a emprestá-lo ao público sob a forma de notas bancárias. Com
essas notas, ele podia descontar letras, conceder empréstimos sobre
mercadorias e adquirir metais preciosos. Não demorou muito para que esse
dinheiro de crédito, fabricado pelo próprio banco, se convertesse em moeda
com a qual o Banco da Inglaterra tomava empréstimos ao Estado e, por conta
deste último, pagava os juros da dívida pública. Não lhe bastava dar com uma
mão para receber mais com a outra: o banco, enquanto recebia, continuava
como credor perpétuo da nação até o último tostão adiantado. E assim ele se
tornou, pouco a pouco, o receptáculo imprescindível dos tesouros metálicos do
país e o centro de gravitação de todo o crédito comercial. À mesma época em
que na Inglaterra deixou-se de queimar bruxas, começou-se a enforcar
falsificadores de notas bancárias (MARX, I, [1867] 2013, p. 825).

Dessa maneira, podemos ver como foi através do sistema de endividamento dos
Estados que surgiu o sistema internacional de crédito e os movimentos especulativos dele
derivado. Convém acrescentar que isto só pode se concretizar por meio do moderno
sistema tributário, este aqui também concebido como outra forma de expropriação do
trabalho. Ademais, tal sistema, no modo de produção capitalista, manifesta-se enquanto
complemento necessário para a expropriação via dívida pública.
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Podemos encontrar a viabilidade desta afirmação no fato dos títulos públicos se
ancorarem nas receitas anuais arrecadas pelo Estado e representarem títulos jurídicos
sobre a produção futura. É sob este aspecto que vemos explicitado o lado invisível da
dívida pública, o qual desde sua gênese tem sido ideologicamente escamoteado pelo
pseudo senso de coletividade do seu ônus (LUPATINI, 2012).
Ao ter como braço de apoio o sistema tributário e sua arrecadação de impostos, o
sistema de endividamento público mantém como sua fonte de acumulação a riqueza
social, oriunda da exploração do trabalho vivo no processo de produção. Estes recursos
expropriados pelo Estado, via tributos, se constituem em duas partes: uma primeira,
através dos salários da classe explorada, e outra advinda dos lucros capitalistas. Assim,
considerando a imbricada relação com o sistema da dívida pública, podemos dizer que
esta última, sob a sociabilidade capitalista, contribui para que os credores do Estado
tenham direito a parcelas cada vez maiores do montante de impostos arrecadados.
Dessa maneira, o sistema tributário e sua arrecadação de impostos cumpre o papel
de cobrirem os gastos estatais, os quais estão inseridos no seguinte círculo vicioso:

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. Por outro lado, o aumento de impostos, causado pela
acumulação de dívidas contraídas sucessivamente, obriga o governo a recorrer
sempre a novos empréstimos para cobrir os novos gastos extraordinários. O
regime fiscal moderno, cujo eixo é formado pelos impostos sobre os meios de
subsistência mais imprescindíveis (portanto, pelo encarecimento desses
meios), traz em si, portanto, o germe da progressão automática. A sobrecarga
tributária não é, pois, um incidente, mas, antes, um princípio. (MARX, I,
[1867] 2013, p. 826, grifos nossos).

Se faz importante demarcamos um elemento constitutivo do capitalismo acerca
da expropriação via sistema tributário: a sua tendencial marca regressiva. Em outras
palavras, isso significa dizer que é recorrente no capitalismo uma maior taxação de
impostos sobre os bens de consumo necessários, portanto, imprescindíveis a reprodução
da força de trabalho. Além disso, o sistemático endividamento do Estado, respaldado nas
receitas arrecadas via impostos, ancora-se em uma intensa exploração da força de trabalho
a fim manter tal lógica de transferência estrutural de recursos para as diversas frações do
capital. É por este motivo que a sobrecarga tributária tornou-se antes um princípio do
capitalismo e, conforme afirma Lupatini (2012, p. 67), a dívida pública tem, portanto,
implicações sobre a luta de classes.
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Por fim, não podemos esquecer do sistema protecionista, o qual aumenta a eficácia
expropriadora da dívida pública e do sistema tributário, uma vez que, ele se constituiu
como um meio artificial de “fabricar fabricantes, expropriar trabalhadores independentes,
de capitalizar os meios de produção e subsistência nacionais, de abreviar violentamente
a transição do modo de produção antigo para o moderno” (MARX, I, [1867] 2013, p.
826). Isso só foi possível por meio das tarifas protecionistas realizadas pelos Estados e da
eliminação das indústrias dos países que dependiam da Inglaterra. O que inseria e
encerrava, portanto, toda e qualquer aspiração da América Latina neste contexto histórico.
Convém aqui estabelecer algumas sintéticas mediações no que tange ao processo
de expropriação sob o contexto do capitalismo dependente latino-americano, uma vez que
a acumulação originária de capital na América Latina deu-se já no período do
imperialismo, cujo capitalismo monopolista estava em curso ao redor do mundo
(CUEVA, 1977), fato que aportou particularidades histórico-concretas em nossa
acumulação originária18.
Uma delas reside no fato de que, diferentemente do caso da Europa, o qual contou
com o sistema colonial de expropriação, a América Latina só pode realizar sua
acumulação originária sob suas bases internas, estas, afetadas desde o princípio pela
sucção de riquezas através do intercâmbio desigual, exportação de lucros e a pura
pilhagem das metrópoles (CUEVA, 1977, p. 67). Ademais, o fato da acumulação
originária da América Latina ter se dado junto a sua inserção subordinada na divisão
imperialista do trabalho, impediu de pronto a aplicação de um sistema protecionista.
Sendo assim, “aqui no se trataba de ‘fabricar fabricantes’ y acelerar de ese modo el
desarrollo industrial, sino de constituir uma economia primário-exportadora
‘complementaria’ del capitalismo industrial de la metrópolis’ (CUEVA, 1977, p. 68).
Devemos aqui destacar o sentido da acumulação originária no contexto latinoamericano em sua transição, um tanto quanto particular, para o capitalismo: limitada
desde o exterior e voltada preponderantemente para fora, a economia latino-americana
realiza sua acumulação primitiva durante o último terço do século XIX, ainda num
contexto de predomínio das formas sociais coloniais-escravocratas de organização da

18

Convém estabelecermos uma significativa sinalização acerca deste diálogo com Agustín Cueva: apesar
das suas importantes contribuições para a compreensão do debate da acumulação originária latinoamericana em sua obra El desarrollo del capitalismo em América Latina de 1977, publicado pela Editora
Siglo XXI, não partilhamos aqui de sua análise acerca da existência de estruturas pré-capitalistas de regimes
feudais no continente. Tomamos como referencial teórico a discussão já apresentada no capítulo 1.
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sociedade. Os notáveis investimentos estrangeiros e as mudanças de suas orientações
foram em alguns momentos cruciais para que isso ocorresse. Cueva (1977, p. 68), ao
retratar tal período, demonstra algumas cifras referentes à importância do investimento
inglês para este momento de transição. Estes passaram de 90,9 milhões de libras esterlinas
em 1865 a 246,6 milhões em 1885 e a 552, 5 milhões em 1895, ou seja, em vinte anos
triplicou-se e em trinta setuplicaram-se os investimentos. Tais somas aplicadas na região
tinham por finalidade a dominação do comércio exterior e do comércio interior latinoamericano, ao mesmo passo em que requisitava o desenvolvimento capitalista com meio
de escoamento dos excedentes produzidos na Europa.
Outro fator importante de ser destacado está na expropriação de terras e nas
próprias implicações que a luta pela destituição do tripé latifúndio, escravismo e
monocultura implicou na formação do capitalismo dependente latino-americano.
Ressalva-se que nas formações econômico-sociais da América Latina o despojo operado
pelo Estado, ainda umbilicalmente ligado às metrópoles, também fora pela via da
violência (direta e indireta) e pelo uso de um aparato político-jurídico de expulsão das
classes rurais dos terrenos de domínio público.
Um exemplo deste processo está na Reforma realizada em 1859 no México, onde
ocorreu a depredação massiva dos bens eclesiásticos (através da Lei de nacionalização
dos bens da Igreja), um saque massivo dos terrenos comunais e de domínio público, a fim
de criar contingentes de trabalhadores “livres”. Estes – e mais uma vez se apresenta uma
importante diferença do caso dos países europeus –, não foram requisitados para uma
indústria urbana já consolidada. Como o desenvolvimento industrial colocava-se como
longe de florescer, tal força de trabalho despojada da terra se destinava as atividades
mineiras, agropecuárias, de transporte e comercialização (CUEVA, 1977).
Tal lei, posteriormente, adquiriu em 1875 um significativo papel de suporte para
a expropriação ao se transformar na Lei de colonização, a qual fora ampliada em 1883,
permitindo assim a constituição de empresas de demarcação de terras, as quais cumpriram
de modo eficaz sua função da seguinte maneira:
De 1881 a 1889, las compañías de que se trata deslindaron 32.200.000
héctares. De esta cantidad se les adjudicaron de conformidade con la ley, es
decir, sin pago alguno, 12.700.000 héctares más...Todavía de 1890 a 1906, año
que fueron disueltas las compañías, deslindaron 16.800.000 héctares...Claro
que no había em México la assombrosa cantidad de terrenos baldíos que
deslidaron para adueñarse de ellos las compañías deslindadoras: 49.000.000 de
hectares, la cuarta parte de todo el território mexicano. Cometieron toda classe
de arbitrariedades y despojos, em particular tratándose de pequenos
proprietarios y de pueblos indígenas (HERZOG apud CUEVA, 1977, p. 70).
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Similar processo também se deu em outras formações econômico-sociais do
continente latino-americano. O caso da Guatemala e da Colômbia também exemplificam
como o repartimento e a aquisição de terras da Igreja ou de domínio público, por parte do
capital estrangeiro através de leis, subsidiou a consecução do padrão primário-exportador.
No caso guatemalteco, o instrumento político-jurídico para a despossessão dos povos
originários fora o Decreto 177 de Justo Rufino Barrios em 1877, onde se criaram as
possibilidades de repartição e exploração privada dos terrenos baldios. Sob este decreto
tornou-se viável que grandes lotes de terrenos baldios e propriedades privadas fossem
distribuídas a um preço favorável. Não à toa muitos proprietários de terras estenderam
suas propriedades à custa de pequenos produtores, das terras comunais e do clero, dando
origem assim, ao latifúndio liberal (CUEVA, 1977, p. 70).
Ao pensarmos o caso brasileiro não podemos deixar de destacar a marca do modo
de produção escravista, uma vez que, sob esta formação socioeconômica
não se trata aqui de expropriar a uma Igreja feudal nem comunidades
campesinas, posto que tais instancias não existiram como obstáculo para a
implantação do capitalismo, mas sim de liberar o capital comercial envolvido
no comércio de escravos e converter a estes em população ‘livre’. O processo
de acumulação originária é, portanto, identificado com o processo de
dissolução do regime escravista que começa com a supressão do tráfico de
escravos (CUEVA, 1977, p. 72, tradução livre).

Nesse sentido, podemos dizer que a abolição da escravidão naquele período
histórico contribuiu para o processo de acumulação originária do capitalismo dependente
brasileiro, visto que esta implicou não só uma criação de uma mão de obra “livre”, logo
despojada dos meios de produção e da terra, como também implicou todo um processo
de redistribuição da propriedade. Para tanto, a posterior atuação do Estado oligárquico
fora crucial para a consecução da expropriação brutal dos territórios indígenas; na
garantia da institucionalização e defesa do latifúndio; e na perseguição da população
recém expropriada e saída da escravidão, com vistas de obrigá-la a ingressar como força
de trabalho assalariada no latifúndio capitalista ou a emigrar para os núcleos urbanos
emergentes.
Aqui retoma-se o fato de como no capitalismo dependente brasileiro a
expropriação do setor agrário se constituiu como polo do desenvolvimento industrial
capitalista. Octávio Ianni ([1971] 2011), ao remontar a história política da formação do
proletariado rural no Brasil, traz em suas reflexões importantes elementos que nos ajudam
a pensar a particularidade da acumulação nas economias dependentes, que dependiam
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apenas de suas bases internas no processo de acumulação originária de capital. Destaco
como significativo dois pontos diretamente imbricados, a fim de pensarmos tal questão.
O primeiro reside na transformação do escravo em operário. Já o outro está na relação
que se estabeleceu ao longo da história com os movimentos de expropriação do campo e
dos trabalhadores agrícolas, ambos concebidos enquanto formas de alavancar o
desenvolvimento capitalista brasileiro.
Convém aqui mencionar um importante mecanismo de expropriação de terras e
de garantia da concentração agrária no país: a Lei de Terras, a qual fora sancionada em
1850 no Brasil, com vistas a manter os parâmetros legais de posse, manutenção, uso e
comercialização de terras. Para tanto, estabeleceu-se legalmente que a compra de terras
se tornaria a única fonte de aquisição das terras de domínio público. A perversidade de
tal aparato jurídico residia no seguinte fato: ao sofrer com as constantes pressões
internacionais – com destaque para a Inglaterra – para a abolição da escravatura, a fim de
desenvolver as relações sociais tipicamente capitalistas, o Estado brasileiro (ainda sob
controle da metrópole) garantiu através desta lei que a população escravizada e suas
futuras gerações não tivessem possibilidades de sequer pleitear o acesso e obter o controle
de terras.
Dessa maneira, garantiu-se o poder político-econômico da oligarquia rural com a
extrema concentração de terras diante de uma classe já extremamente expropriada.
Ademais, a Lei de Terras, enquanto mecanismo histórico-concreto de expropriação,
possibilitou as bases para não só se manter o poder oligárquico rural e sua concentração
fundiária, mas também alavancou a posterior indústria cafeeira e a captura no campo da
população expropriada.
Ademais, a conversão do escravo em proletariado rural e urbano, num sistema
capitalista baseado na constante transferência de excedente expropriado do campo para a
cidade, não se caracterizou como algo alijado da violência explícita e direta por parte do
Estado e de seus aparatos. A exemplo podemos citar as consequências geradas por estes
processos, os quais se expressaram na guerra de Canudos (1896-1897) e Constestado
(1912-1916). Apesar de, em sua aparência, apresentarem-se enquanto fenômenos mágicoreligiosos, oriundos das relações sociais estabelecidas no contexto rural, estes
movimentos foram, em sua essência, produto das condições econômicas e políticas de
uma época de turbulenta transição do período monárquico para o republicano, marcado
pela profunda crise nas relações sociais de produção (IANNI, [1971] 2011).

98

Ao apontar tais características, Ianni demonstra em sua análise as conclusões de
Maurício Vinhas de Queiroz em seu estudo sobre o movimento mágico-religioso no
Contestado de 1912 à 1916, o qual descreve da seguinte maneira:
Só teremos compreendido profundamente o que houve nos sertões do Paraná
e Santa Catarina se considerarmos os fenômenos ali registrados como resultado
de uma crise estrutura. Através dos anos, acumularam-se problemas sociais de
todo o tipo, nunca resolvidos; agravaram-se os conflitos latentes entre as
diferentes classes e camadas, e assim foram criadas fortíssimas tensões (...)
Podemos assegurar que [as tensões sociais] no Contestado se originaram
principalmente do desejo de terras, de bem-estar e de segurança do povo
‘sertão’; isso aconteceu mais ali do que em qualquer outra parte do Brasil
porque, entre outros motivos, se assistia à entrega dos lotes a colonos
estrangeiros. Essa aspiração coletiva se chocava com a organização social e
política representada pelos coronéis, que não apenas negava os meios
institucionalizados de satisfazer às necessidades da gente do sertão, mas
também tirava a terra de muitos que já eram proprietários (QUEIROZ apud
IANNI, [1971] 20122, p. 135).

Assim, a digressão aqui feita caminhou no sentido de demonstrar através de
exemplos históricos como a expropriação de terras no contexto dependente brasileiro
também se fez valer de um sistema de violência (direto e indireto), apresentando suas
características particulares. Ademais, tentamos apontar as formas históricas de uma
estrutural expropriação capitalista, cujo objetivo primeiro é a retirada das garantias de
sobrevivência por meios outros que não seja a relação social entre compra e venda da
força de trabalho. Desse modo, se partimos do pressuposto de que esta é uma marca
permanente no capitalismo, a qual atua criando novas formas ou aprofundando e
redimensionando antigos mecanismos de expropriação em momentos históricodeterminados, coloca-se como necessidade a compreensão de como tem caminhado o
debate em torno das expropriações contemporâneas.

2.2 O debate contemporâneo em torno da atualização das formas históricas de
expropriação
Após discorremos sobre a intrínseca relação entre o Estado e as expropriações
como formas de garantia da (re)produção ampliada do capital, teremos como foco de
análise neste item responder as seguintes indagações iniciais: quais são as formas
históricas da expropriação contemporânea? Como tem se localizado atualmente, no
campo crítico, este debate diante das transformações ocorridas no modo de produção
capitalista?
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Para tanto, iremos partir da seguinte compreensão: as formas históricas de
expropriação são a expressão de uma requisição permanente e crescente na acumulação
capitalista. Isto é, se temos como pressuposto de que o motor desta acumulação é a relação
dialética

expropriação-exploração,

acreditamos

que

em

momentos

histórico-

determinados, de acordo com as alterações na organização da estrutura econômica, novas
modalidades se fazem necessárias para a retirada dos meios de garantia da força de
trabalho que não seja a relação social de compra e venda.
Ademais, tais formas históricas particulares, oriundas de um determinado período
do desenvolvimento das relações capitalistas, apresentam especificidades que são regidas
pelas leis universais da constante busca desenfreada pela produção de mais-valor. Com
vistas de melhor compreender este ponto, apresentamos no item anterior sua
historicidade, no intuito de apresentar a regularidade estrutural dos movimentos de
expropriação no capitalismo. Dessa maneira, nos preocuparemos neste momento em não
só realizarmos a transposição do debate em torno das formas históricas de expropriação,
mas também de apresentar (ainda que de modo muito incipiente e sucinto) um estudo de
como as expropriações contemporâneas vêm se expressando na dinâmica atual de
acumulação capitalista, tendo por objetivo buscar arcabouços que nos ajudem a pensá-las
sob o contexto de dependência.
Assim, a concepção das formas históricas de expropriação contrapõe-se à uma
abordagem pulverizada dos movimentos de retirada compulsória das condições de
garantia de sobrevivência da força de trabalho por outros meios além da relação social
capitalista de compra e venda da força de trabalho. Isso torna-se possível ao coadunarmos
com as produções que a compreendem enquanto um fenômeno estrutural, aqui, portanto,
concebido enquanto permanente e crescente, já que muitas formas históricas de
expropriações, utilizadas ainda no período de acumulação originária, se aprimoraram ao
longo do tempo.
Destaco neste momento alguns pontos que servirão de base para a discussão que
será apresentada. O primeiro reside na compreensão de que estas formas históricas de
expropriação, crescentes e permanentes, se dão de acordo com as requisições da
reprodução ampliada do capital. Já o segundo está na preocupação em compreender que
o avanço ou o retrocesso destas formas resultam da correlação de forças da luta de classes
num período histórico-concreto. E por fim, o terceiro ponto, o qual tem se colocado como
um desafio, reside na tentativa de analisar como as formas históricas de expropriação
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apresentam particularidades ao pensarmos as especificidades das economias dependentes
frente ao mercado capitalista mundial.
Nesse sentido, o diálogo com importantes autores e autoras que vêm pensando a
expropriação, a partir de aspectos concretos da realidade contemporânea, se faz
fundamental na tentativa de apreender como tem se constituído as formas históricas de
expropriação do atual estágio de desenvolvimento capitalista. Atento de antemão que este
tem sido um caminho que apresenta enormes dificuldades, uma vez que, estamos
buscando entender os movimentos da história presente, portanto, ainda em processo de
constante evolução e contradição, o que imputa inúmeros desafios na tentativa de síntese
da unidade do diverso.
2.2.1 David Harvey: O novo imperialismo e a acumulação por espoliação
Um dos autores que pertinentemente vem tentando atualizar o debate em torno
das expropriações contemporâneas é o geografo marxista David Harvey. Em sua obra O
Novo Imperialismo, Harvey, olhando para a dinâmica atual de acumulação capitalista,
num contexto de forte expansão da dinâmica financeira e de crise da hegemonia norteamericana após 2008, apresenta neste livro algumas teses para a compreensão de como o
capitalismo tem buscado, na história atual, formas cada vez mais internacionalizadas,
desiguais, violentas e lucrativas de absorção dos excedentes de capital.
Para tanto, Harvey dialoga na construção do seu pensamento sobre o novo
imperialismo com duas importantes autoras: Rosa Luxemburgo e Hannah Arendt. A
primeira, apresenta forte influência no debate resgatado pelo autor acerca da acumulação
capitalista no período imperialista e sua tendência estrutural a sobreacumulação, tese esta
defendida por Rosa em sua obra A acumulação de capital de 1913. Destaca-se também
outra importante e polêmica contribuição de Rosa levada ao centro do debate em O Novo
Imperialismo por Harvey: a ideia de externalidade ao capitalismo, isto é, a ideia de que o
capitalismo tem de dispor perpetuamente de algo fora de si mesmo para estabilizar-se
(HARVEY, 2013). Já Arendt fora utilizada em sua discussão sobre a acumulação
interminável de capital, exposta em sua obra Imperialism de 1968, a fim de fundamentar
os pressupostos abordados pelo autor de que a acumulação do capital tem de
necessariamente acompanhar acumulação de poder na sociabilidade burguesa
(HARVEY, 2013, p. 37).
Ao incorporar estes argumentos, Harvey destaca ao longo de sua obra a
“importância do Estado como um arcabouço territorializado no interior do qual agem os
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processos moleculares de acumulação do capital” (HARVEY, 2013, p. 79).

Tal

argumento sinaliza a preocupação do autor de destacar a relevância da utilização pelo
Estado de seu poder de polícia e monopólio da violência como forma de garantia dos
arcabouços institucionais para a acumulação de capital. Tal característica resgatada por
Harvey encontra-se no debate realizado por Marx no capítulo XXIV d’O Capital, livro I.
Contudo, o autor apresenta alguns contornos inéditos do novo imperialismo, no
que tange a esta marca estrutural do Estado capitalista. Segundo ele, um reside na
capacidade do Estado de utilizar seus poderes na adoção de arranjos institucionais a fim
de adquirir e privatizar ativos como base para a acumulação do capital. Já o outro, alega
Harvey que, apesar dos Estados possuírem papel-chave na acumulação, atualmente, eles
já não são mais os únicos atores territoriais relevantes. Uma vez que na dinâmica
contemporânea conta-se com a formação de blocos regionais de poder, constituídos como
redes informais, como o Leste e Sudeste asiáticos, ou de modo formal, como a União
Europeia. Além de existir entidades subnacionais como governos regionais e regiões
metropolitanas (HARVEY, 2013, p. 80-81).
Uma importante contribuição presente no pensamento de David Harvey está na
análise de como a mobilidade do capital caminha espaço-temporalmente para áreas mais
rentáveis ao redor do globo em busca de recursos e possibilidades maiores de acumulação.
Em busca de vantagens competitivas, o autor argumenta como o processo de acumulação
de capital necessita de permanente expansão. Para ele, “o comportamento competitivo
gera também um estado de perpetuo movimento e de instabilidade crônica na distribuição
espacial de atividades capitalistas, na medida em que os capitalistas buscam localizações
superiores (isto é, de menor custo)” (HARVEY, 2013, p. 84).
O que o autor nos sinaliza é a ligação existente entre a competição monopolista e
o imperialismo, em sua tentativa de atualização do debate realizado por Lenin e
Hilferding. Para Harvey (2013, p. 85), duas manobras vêm sendo sistematicamente
usadas pelos capitalistas: 1) uma ampla centralização de capital, que busca seu domínio
através do poder financeiro, economias de escala e posições de mercado e 2) uma ávida
proteção das vantagens tecnológicas por meio de patentes, leis de licenciamentos e
direitos de propriedade intelectual. Onde todas atuam no intuito de mover no espaço
mercadorias, capacidade produtiva, pessoas e dinheiro.
Ademais, apontará o autor, é cada vez mais recorrente na dinâmica atual de
acumulação capitalista uma espécie de “destruição criativa inscrita na paisagem da
geografia histórica completa da acumulação de capital” (HARVEY, 2013, p. 87-88). Tal
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destruição criativa tem por finalidade mudar as relações espaciais e moldar as
reorganizações políticas. Sendo assim, dirá Harvey:
a paisagem geográfica da atividade capitalista está eivada de contradições e
tensões que ela é perpetuamente instável diante de todos os tipos de pressões
técnicas e econômicas que sobre ela incidem. As tensões entre competição e
monopólio, concentração e dispersão, centralização e descentralização, fixidez
e movimento, dinamismo e inércia, entre diferentes escalas de atividade – todas
essas advêm dos processos moleculares de acumulação interminável do capital
no espaço e no tempo. E essas tensões se veem apreendidas pela lógica
expansionista geral de um sistema capitalista em que a acumulação
interminável do capital e sua busca eterna de lucros constituem dominantes [...]
o capital busca perpetuamente criar uma paisagem geográfica para facilitar
suas atividades num dado ponto do tempo simplesmente para ter de destruí-la
e construir uma paisagem totalmente diferente num ponto ulterior do tempo a
fim de adaptar sua sede perpétua de acumulação interminável do capital
(HARVEY, 2013, p. 87-88).

Esses processos de produção e reorganização do espaço ou, como cunhado pelo
autor, de ordenações espaçotemporais, segundo Harvey, estão diretamente ligados aos
processos de formação e resolução de crises no capitalismo contemporâneo, o qual origina
de seu problema crônico e persistente de sobreacumulação desde a década de 1970.
Convém neste momento atentarmos para a ligação existente entre sobreacumulação e as
ordenações espaçotemporais como um meio de resolvê-la momentaneamente, uma vez
que esta é a base da argumentação utilizada por Harvey para descrever e analisar a forma
histórica das expropriações contemporâneas. Vejamos como o autor compreende ambas
no seguinte trecho:
A ideia básica de uma ordenação espaçotemporal é bem simples. A
sobreacumulação num dado sistema territorial representa uma condição de
excedentes de trabalho (desemprego em elevação) e excedentes de capital
(registrados como um acúmulo de mercadorias no mercado que não pode ser
dissolvido sem uma perda, como capacidade produtiva ociosa e/ou como
excedentes de capital monetário a que faltam oportunidades de investimento
produtivo e lucrativo). Esses excedentes podem ser potencialmente absorvidos
pelos seguintes fatores: (a) o deslocamento temporal mediante investimentos
em projetos de capital a longo prazo ou gastos sociais (como a educação e a
pesquisa) que adiam a futura reentrada em circulação de valores de capital; (b)
deslocamentos espaciais por meio da abertura de novos mercados, novas
capacidades produtivas e novas possibilidades de recursos sociais e de
trabalho, em outros lugares ou (c) alguma combinação de (a) e (b) (HARVEY,
2013, p. 93-94).

Ademais, para além das ordenações espaçotemporais como forma de tentativa de
aliviar o problema estrutural de sobreacumulação (excedente de trabalho e capital), temse o fato do capital buscar em sua dinâmica encontrar novas medidas. Uma delas tem sido
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recorrer às transações de mercado e ao sistema de crédito, o que imputa a necessidade de
reconhecermos o papel mediador crucial das instituições do Estado e/ou financeiras em
revezar o direcionamento dos fluxos do capital excedentes, uma vez que são as
instituições estatais e financeiras que detêm o poder-chave de gerar e oferecer crédito
(HARVEY, 2013, p. 97).
Entretanto, convém atentar para o fato destacado pelo autor: o problema da
sobreacumulação num dado território é aliviado apenas a curto prazo através do recurso
ao crédito. Uma vez que o sistema de crédito “torna os territórios vulneráveis a fluxos de
capitais especulativos e fictícios que podem tanto estimular como solapar o
desenvolvimento capitalista” de uma dada região (HARVEY, 2013, p. 100). E é no bojo
deste processo que encontra-se o endividamento territorial, principalmente dos países
periféricos que são vistos como profícuos escoadouros de capitais excedentes. Tal fato é
apontado pelo autor como um grande problema global desde os anos 1980, onde com a
impossibilidade dos países periféricos de pagarem suas dívidas, criou-se uma organização
permanente de países imperialistas a fim de estabelecer as regras de reescalonamento da
dívida (HARVEY, 2013, p. 101).
Outro fator destacado por Harvey ainda sob o sistema de crédito reside no trato
desigual nas relações estabelecidas com as instituições estatais e financeiras mediadoras
deste processo. Um exemplo disso reside na ação de algumas instituições financeiras
globais, tal como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o qual pode se aproveitar da
capacidade de manipulação do crédito e de práticas de gerenciamento da dívida para fazer
e desfazer muitas economias (HARVEY, 2013, p. 108-109). É dentro deste contexto que
Harvey sinaliza para o peso que o sistema de crédito ganha contemporaneamente na
acumulação de capital, uma vez que:
de um lado, os fluxos são vitais para os investimentos produtivos e as
realocações de capital de uma linha de produção ou lugar para outra. Eles
também possuem importante papel em levar as necessidades de consumo
(habitação, por exemplo) a uma relação potencialmente equilibrada com
atividades produtivas num mundo espacialmente desagregado marcado por
superávits num espaço e déficits em outro, Em todos esses aspectos, o sistema
financeiro (com ou sem o envolvimento do Estado) é fundamental para
coordenar a dinâmica da acumulação do capital. Mas o capital financeiro
também abriga muita atividade improdutiva em que o dinheiro é usado apenas
para ganhar mais dinheiro por meio da especulação com mercados de futuros,
com valores monetários, dívidas e assim por diante [...] Muito do que acontece
em Wall Street nada tem a ver com facilitar o investimento em atividades
produtivas; são apenas ações especulativas (donde suas descrições como um
‘cassino’ [ciranda financeira] ou um capitalismo ‘de rapina’). Mas essa
atividade tem profundos impactos na dinâmica geral de acumulação do capital
e, de modo mais específico, na reconcentração do poder político econômico
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primordialmente nos Estados Unidos, mas também nos mercados financeiros
de outros países nucleares (Tóquio, Londres, Frankfurt) (HARVEY, 2013, p.
110-111, grifos nossos).

Outro fator importante destacado insistentemente nas proposições de Harvey está
no papel desempenhado pelo Estado e pelo sistema financeiro, de modo extremamente
imbricado, onde o primeiro atua com vistas de coordenar a dinâmica de acumulação do
capital através do segundo. Contrariando os argumentos neoliberais de uma obsolescência
da atuação estatal, Harvey demonstra que frequentemente o Estado age em prol da
acumulação e da abertura de novos meios de ordenações espaçotemporais a fim de
desencadear desvalorizações forçadas (HARVEY, 2013, p. 114).
Fora observando estes elementos – e muitos outros aqui não mencionados – que
Harvey construiu sua argumentação em torno do conceito de acumulação por espoliação,
a qual levaria a desvalorização de ativos, a fim de enfrentar no capitalismo
contemporâneo as sistemáticas crises de sobreacumulação. Para tanto, Harvey buscou
demonstrar a “relação entre reprodução expandida, de um lado, e os processos muitas
vezes violentos de espoliação, do outro” e como ambos tem “moldado a geografia
histórica do capitalismo” (HARVEY, 2013, p. 118).
Tal argumento deve ser compreendido através da dialética interior-exterior, onde
o capitalismo possui uma dialética interna que o força a buscar soluções externas a si
(HARVEY, 2013, p. 118), tese defendida por Harvey com base nos argumentos de Rosa
Luxemburgo e Arendt. Nesse sentido, para o autor, “o capitalismo sempre precisa de
fundos de ativos fora de si mesmo para enfrentar e contornar pressões de
sobreacumulação. Se esses ativos, como a terra nua ou novas fontes de matérias-primas,
não estiverem à mão, o capitalismo tem de produzi-los de alguma maneira” (HARVEY,
2013, p. 119).
Pensando sobre este aspecto e defendendo a tese de uma nova forma de
imperialismo, Harvey apontou a persistência e continuidade das práticas predatórias da
acumulação primitiva abordadas por Marx e, como pareceu-lhe estranho qualificar de
primitivo um processo em andamento, substituiu o termo pelo conceito de acumulação
por espoliação, a qual tem aprofundado muitas das formas históricas de expropriação
descritas por Marx. Segundo Harvey, a forte onda de financeirização e o domínio do
capital financeiro abarcaram novas características ao capitalismo contemporâneo, as
quais vem se apresentando através de:
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Valorizações fraudulentas de ações, falsos esquemas de enriquecimento
imediato, a destruição estruturada de ativos por meio da inflação, a dilapidação
de ativos mediante fusões e aquisições e a promoção de níveis de encargos da
dívida que reduzem populações inteiras, mesmo nos países avançados, a
prisioneiros da dívida, para não dizer da fraude corporativa e do desvio de
fundos (a dilapidação de recursos de fundos de pensão e sua dizimação por
colapsos de ações e corporações) decorrente de manipulações do crédito e das
ações – tudo isso são características centrais do capitalismo contemporâneo
(HARVEY, 2013, p. 123).

Ademais, segundo o autor mecanismos inteiramente novos surgiram em face das
novas características do capitalismo atual. Estas, consequentemente, imprimiram novas
formas históricas de expropriação, as quais se expressariam da seguinte maneira:
A ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da OMC (o
chamado Acordo TRIPS) aponta maneiras pelas quais o patenteamento e
licenciamento de matéria genético, do plasma de sementes e de todo o tipo de
outros produtos podem ser usados agora contra populações inteiras cujas
práticas tiveram um papel vital no desenvolvimento desses materiais. A
biopirataria campeia e a pilhagem do estoque mundial de recursos genéticos
caminha muito bem em benefício de umas poucas grandes companhias
farmacêuticas. A escalada da destruição dos recursos ambientais globais (terra,
ar, água) e degradações proliferadas de hábitats, que impedem tudo exceto
formas capital-intensivas de produção agrícola, também resultaram na
mercadificação por atacado da natureza em todas as suas formas. A
transformação em mercadoria de formas culturais, históricas e da criatividade
intelectual envolve espoliações em larga escala (...) A corporativização e
privatização de bens até agora públicos (como as universidades), para não
mencionar a onda de privatizações (da água e de utilidades públicas de todo
gênero) que tem varrido o mundo, indicam uma nova onda de ‘expropriação
das terras comuns’. Tal como no passado, o poder do Estado é com frequência
usado para impor esses processos mesmo contrariando a vontade popular. A
regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho e o
ambiente da degradação tem envolvido a perda de direitos. A devolução de
direitos comuns de propriedade obtidos graças a anos de dura luta de classes
(o direito a aposentadoria paga pelo Estado, ao bem-estar social, a um sistema
nacional de cuidados médicos) ao domínio privado tem sido uma das mais
flagrantes políticas de espoliação implantadas em nome da ortodoxia
neoliberal (HARVEY, 2013, p. 123).

Todas essas práticas possuem como finalidade buscar a abertura de novos espaços
de escoamento do capital excedente em escala mundial. Nesse sentido, “o que a
acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos (incluindo força de
trabalho) a um custo muito baixo (e, em alguns casos, zero). O capital sobreacumulado
pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo” (HARVEY,
2013, p. 124). Para a consecução deste objetivo, o Estado, através de suas funções e
instituições é fundamental no orquestramento das desvalorizações de ativos para que
possa ocorrer a acumulação por espoliação. Logo, atenta Harvey, a mistura de coerção e
consentimento no âmbito dessas atividades varia consideravelmente.
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2.2.2 Virginia Fontes: expropriações primárias, secundárias e semiexpropriações na
fase do capital-imperialismo
A temática das expropriações na fase contemporânea do desenvolvimento
capitalista tem sido objeto de análise de inúmeros autores e autoras. O exame de fôlego
destas produções vem, sistematicamente, se preocupando em compreender as novas
determinações da acumulação capitalista, em um contexto de reconfiguração de seu
estágio imperialista. Tais proposições destes autores (as) buscam, ao longo de sua
exposição, estabelecer um profícuo diálogo com grandes clássicos que pensaram o
imperialismo. A exemplo, vimos em David Harvey o estabelecimento direto de aportes e
conexões com o pensamento de Rosa Luxemburgo e Hanna Arendt, para a construção de
suas teses sobre o novo imperialismo sob hegemonia dos Estados Unidos e forte expansão
da dinâmica financeira.
No entanto, algumas produções vêm se ocupando com o papel de tentar
reflexionar estas novas determinações sob o olhar da realidade latino-americana. Um
exemplo disto está no caso da autora brasileira, Virginia Fontes (2010), que diante de uma
vasta produção, discute de modo mais denso e sistematizado o papel histórico e a base
social das expropriações na acumulação capitalista em sua obra O Brasil e o capitalimperialismo: teoria e história.. Para tanto, Virginia Fontes, no decorrer de sua
argumentação busca apresentar subsídios que nos ajudem a compreender “a dinâmica
capitalista da concentração de capitais, através do movimento ambivalente do capital
portador de juros que, contraditoriamente, afasta-se da produção de mais-valor e a
impulsiona, assim como promove novos e profundos processos de expropriação” (2010,
p. 12).
Ao se propor a estabelecer tais conectivos, a autora aponta a necessidade de
atualização das determinações concretas e do debate acerca do imperialismo realizado
por Lenin em sua obra Imperialismo: estágio superior do capitalismo de 1917. Neste
livro o autor expõe cinco fundamentais características do período imperialista do
desenvolvimento capitalismo:

1) a concentração da produção e do capital alcançou um grau tão elevado de
desenvolvimento que criou os monopólios, os quais desempenham um papel
decisivo na vida econômica; 2) a fusão do capital bancário com o capital
industrial e a criação, baseada nesse ‘capital financeiro’, da oligarquia
financeira; 3) a exportação de capitais, diferentemente da exportação de
mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 4) a formação
de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o
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mundo entre si; 5) conclusão da partilha territorial do mundo entre as potências
capitalistas mais importantes (LENIN, [1917] 2012, p. 124).

Nesse sentido, Fontes (2010, p. 12) irá argumentar que, partindo destes elementos,
se faz necessário “averiguar a íntima ligação entre as características socioeconômicas
próprias dos momentos de máxima concentração do capital e a capilarização de suas bases
sociais (expropriações e mercantilizações), tema que atravessa boa parte da obra de
Marx”. Caminhando sobre este solo, a autora, reconhecendo a importância das
contribuições de Lenin, nos indaga sobre o seguinte fato: “como pensar, de maneira fiel
à sua exigência, os saltos gigantescos de escala na acumulação capitalista iniciados após
a Segunda Guerra Mundial?” (FONTES, 2010, p. 13). Será em busca de apreender as
novas determinações próprias da disseminação violenta do imperialismo e do
aprofundamento de suas contradições em nível mundial, que Fontes propõe como meio
de análise o uso da expressão capital-imperialismo:
A expressão capital-imperialismo permite capturar o movimento peculiar
ocorrido após a Segunda Guerra Mundial que aprofundou e alterou os traços
fundamentais do imperialismo tal como formulado por Lenin. Novas
características resultariam exatamente de sua dilatação em nova escala. A
perpetuação da violência de classes se duplica pela disseminação de
envolventes malhas tecidas por entidades cosmopolitas voltadas para o
convencimento, tentando dissuadir a classe trabalhadora pela repetição ad
nauseam de que este é o único modo de existência possível. Violência e
convencimento seguem conjugados, na disseminação de verdadeiros exércitos
compostos por tanques de pensamento (think tanks). Nunca foi dispensável,
entretanto, a violência clássica do imperialismo, com repetidas e devastadoras
agressões militares e imposição de ditaduras contra inúmeras revoltas
populares em diferentes países (FONTES, 2010, p. 14).

O uso da expressão capital-imperialismo faz parte da construção da tese de Fontes
acerca das contradições oriundas da expansão do imperialismo em escala global. Para ela,

o capital-imperialismo adentra o século XXI sob formidável crise, exasperando
o sofrimento social e agravando as expropriações que constituem sua condição
de existência. É nesse contexto que assistimos a um processo peculiar de luta
pelo acesso de países retardatários (e de suas burguesias) à condição de países
capital-imperialistas. Neste livro, proponho a tese de que esse caminho capitalimperialista subalterno vem sendo trilhado pelo Brasil contemporâneo
(FONTES, 2010, p. 14).

Considerando o objeto de análise aqui proposto, isto é, o estudo das formas
históricas de expropriação contemporânea a tese da autora sobre a fase do Brasil capitalimperialista não será abordada. Entretanto, focaremos no esmiuçar da compreensão de
Fontes sobre sua hipótese central acerca do capital-imperialismo: a concepção da
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expropriação como condição central para a implantação e expansão da relação-capital.
Tal correlação, para a autora, se dá entre a ligação existente entre os processos de
concentração de capital e os de expropriação. Assim, a fundamentação desta hipótese se
ergue na seguinte constatação: a tendência à expansão do capital apresenta duas faces,
que lhe são inerentes e revelam-se incontroláveis, a primeira reside na concentração de
recursos sociais, já a segunda na recriação permanente das expropriações sociais
(FONTES, 2010, p. 21).
Preocupando-se em escapar de possíveis equívocos que conduzam à dissociação
entre o aspecto econômico do social no debate em torno da expropriação, Fontes (2010,
p. 21), constrói sua argumentação sob a afirmação de que “a extração de mais-valor,
através do trabalho livre, é a própria forma social concreta da existência do capital; nela
reside a relação social que sustenta todo o imenso edifício da concentração capitalista”.
A partir desta constatação marxiana, a autora nos chama atenção para o fato de muitas
vezes ser ignorado o pressuposto de que a existência destes trabalhadores livres é a base
social primordial para a instauração da imbricada relação social entre capital e trabalho
(FONTES, 2010).
Dessa maneira, a pré-condição para a existência de trabalhadores livres prontos a
serem explorados se assenta no fato do capital basear-se permanentemente na ampliação
e exasperação de uma certa base social: “a disponibilização massiva [...] dos seres
singulares convertidos em necessidade, em disposição única para a venda da força de
trabalho sob quaisquer condições” (FONTES, 2010, p. 22, grifos nossos). Logo, para
Fontes “a expropriação massiva é, portanto, condição social inicial, meio e resultado da
exploração capitalista” (FONTES, 2009, p. 217).
Assim sendo, convém que aportemos uma discussão realizada pela autora para
compreender as determinações atuais num contexto de forte expansão da concentração de
capitais e expansão das relações sociais capitalistas. A chave explicativa para esta questão
em Fontes está em sua sinalização para o atual papel desempenhado pelo capital portador
de juros. Este, concebido como resultado da incessante necessidade do capitalismo de
expandir suas relações sociais, promove uma maior concentração dos recursos sociais de
produção (FONTES, 2010, p. 23).
Para tanto, Fontes resgata o debate realizado por Marx, no capítulo XXI do livro
III d’O Capital sobre o capital portador de juros, a fim de reforçar que, mesmo com os
novos contornos assumidos pela esfera financeira, toda riqueza social segue se originando
do trabalho. Logo, os juros ou a remuneração do capital convertidos em mercadoria
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também correspondem a uma parcela do mais-valor extraído por outros capitalistas no
processo de produção. É através deste pressuposto que a autora argumenta que muitos
dos processos de expropriação, enquanto fonte de concentração dos recursos sociais,
atualmente, tem como finalidade a reprodução do capital portador de juros:
Na perspectiva da reprodução do capital portador de juros, como detentor de
recursos sociais de produção sob forma monetária, todo o processo
subsequente não lhe interessa e, portanto, a atividade específica da extração de
sobretrabalho não lhe diz respeito. Seu problema é assegurar a venda do capital
monetário, tendo como contrapartida sua reprodução ampliada. O capital
funcionante permanente é, pois, fundamental, uma vez que a especulação, a
fraude ou o saque, outras tantas atividades a que se dirige o capital monetário,
se limitam a puncionar, sem produzir ampliada e regularmente mais-valor
(FONTES, 2010, p. 25, grifos da autora).

O que a autora nos chama atenção é para o fetiche potencializado fundado em dois
mitos no amplo processo de concentração dos recursos sociais deste período. Um
primeiro, reside na procura em explicar o predomínio atual do capital monetário através
da atividade da gestão intelectual, isto é, na gerência de riscos e taxas numa gestão
internacionalizada de capital monetário que produz lucro. Esse primeiro mito, de acordo
com Fontes, levaria ao segundo, o qual reside na perda da função da vida social do
trabalho vivo (FONTES, 2010, p. 26). Contrapondo-se aos mitos mencionados, Fontes
nos apresenta o lado oculto da gigantesca concentração de recursos sociais sob a forma
monetária: as mais perversas formas de expropriações, as quais seriam responsáveis pela
produção da base social que nutre o capital. Assim, “o crescimento da concentração do
capital corresponde a um incremento desigual e difuso, porém avassalador das massas de
trabalhadores, que constituem sua base social contraditória e tensa” (FONTES, 2010, p.
42).
Partindo do pressuposto de que “a produção social de trabalhadores ‘livres’
(expropriados) é sempre condição para e resultado da ampliação das condições sociais de
cunho capitalista” (FONTES, 2010, p. 43), a autora nos demonstra no decorrer de sua
exposição a compreensão de como a expropriação, seja ela primária ou secundária, é uma
condição necessária para a explicação da totalidade das relações capitalistas. Logo,
Expandir relações sociais capitalistas corresponde, portanto, em primeiro
lugar, à expansão das condições que exasperam a disponibilidade de
trabalhadores para o capital, independentemente da forma jurídica que venha
a recobrir a atividade laboral de tais seres sociais. A expropriação primária,
original, de grandes massas campesinas ou agrárias, convertidas de boa
vontade (atraídas pelas cidades) ou não (expulsas, por razões diversas, de suas
terras, ou incapacitadas de manter sua reprodução plena através de
procedimentos tradicionais, em geral agrários) permanece e se aprofunda, ao
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lado de expropriações secundárias, impulsionadas pelo capital-imperialismo
contemporâneo, que trataremos mais adiante (FONTES, 2010, p. 44, grifos da
autora).

Sua argumentação sinaliza como o capitalismo não pode ser apenas reduzido aos
movimentos de expropriação, uma vez que estas, segundo a autora, podem decorrer de
situações naturais, como desastres ou de conflitos não intermediados pelas relações
capitalistas, a exemplo dos tribais. Além disso, atenta-se para o fato de em alguns casos,
as expropriações não se convertem em capital, isto é, na exploração da força de trabalho
da população expropriada, limitando-se a puras rapinas variadas (FONTES, 2010, p. 44).
Ademais, segundo Fontes (2010), a expropriação deve ser compreendida como algo
constitutivo e permanente no modo de produção capitalista, visto que é a condição da
constituição e expansão de sua base social. Tal argumento vai de encontro às proposições
que relegam as expropriações somente ao contexto de acumulação primitiva do capital
abordado por Marx.
Desse modo, a fim de pensar as expropriações contemporâneas, a autora,
pertinentemente, busca estabelecer nexos que apontem para as formas específicas de
extração de mais-valor, sob domínio de determinadas frações do capital sobre as demais.
Tal análise tem por finalidade compreender como as disputas crescentes para a
apropriação do mais-valor vêm implicando em novas formas históricas de expropriação.
A defesa da expropriação como uma característica do capitalismo em escala crescente
também é uma tese fortemente defendida por Fontes como um meio de se contrapor à
ideia de que a relação-capital reposou sobre ela apenas no período originário. Assim, as
novas formas históricas de expropriações, conjugadas à permanência das expropriações
primárias, asseguram que, para a existência do capital e sua reprodução, faz-se necessário
lançar de modo sistemático a população em condições críticas de intensa e exasperada
disponibilidade ao mercado, isto é, pronta a ser explorada (FONTES, 2010, p. 47).
Importa salientar que a autora também ressalva em sua análise o aprofundamento
de muitas das formas históricas de expropriação. Uma delas pode ser encontrada na
permanência das expropriações que incidem sobre os trabalhadores da terra, o que leva a
continuidade do êxodo rural em direção à cidade (FONTES, 2010, p. 47). Outro fator
importante encontrado em Fontes está em sua ampliação no debate do que vem a se
configurar as expropriações, visto que este processo “ocorre por inúmeras razões
imediatas, que abrangem infindável leque de situações específicas, questões econômicas,
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culturais, religiosas, regionais e locais” (FONTES, 2010, p. 49). Com vistas a melhor
compreender sua abordagem, nos deteremos adiante em suas caracterizações das formas
históricas contemporâneas de expropriação, as quais podem ser primárias, secundárias ou
semiexpropriações.
A expropriação primária, segundo Fontes (2010), está inserida no contexto de
expropriação da terra e do campo, incidindo diretamente sobre os trabalhadores rurais.
Suas expressões podem ser vistas na infinidade de movimentos de êxodo rural, migrações
e imigrações, nos mais diferentes países. Contudo, vale neste momento abrirmos um
parêntese em sua análise e enfatizarmos o peso significativo que estas expropriações
primárias assumem nos países dependentes, marcados pela extrema concentração
fundiária e superexploração da força de trabalho rural.
Segundo Fontes (2010), as expropriações primárias ocorreram e se expandiram
nos países imperialistas mediante a industrialização na segunda metade do século XIX.
Esse período fora constituído pela utilização de diversas formas de expropriação, também
no contexto dos países dependentes, cujo objetivo era a disponibilização de grandes
massas de trabalhadores à exploração do capital. Ressalva-se que os episódios violentos
de expropriação produziram inquietações populares e turbulências sociais. Provocaramse no centro de sua dinâmica intensas revoltas e instabilidades, fato que resultou em
expensas emigrações, algumas oriundas também dos países europeus, a fim de ocupar e
administrar as colônias, para fugir das perseguições ou dos puros movimentos de
expropriação.
Pensando esse processo na atualidade, Fontes (2010), nos atenta para os fortes
impactos das migrações na atual realidade do desenvolvimento capitalista. Em pesquisas
realizadas pela World Economic and Social Survey de 2004, apontou-se que em 2004
havia 175 milhões de pessoas vivendo fora de seu país de origem, o que significaria um
migrante a cada 35 pessoas, fato que atingia naquele momento de divulgação dos dados
2,9 % da população mundial. Sinalizando para esses dados, a autora nos demonstra que
um dos efeitos contemporâneos das expropriações primárias vem se expressando no
fenômeno mundial de deslocamento da força de trabalho em buscas de melhores
condições de vida e, muitas das vezes, chances de sobrevivência frente ao caos de sua
exasperada situação no país de origem.
Já as expropriações ou disponibilizações secundárias – tal como denominado em
Fontes – se caracterizam pelo fato de na contemporaneidade a fração urbana de
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trabalhadores (as) sofrer intensa e extensivamente com a sua disponibilização, por vias
violentas, ao mercado. Tal processo, para a autora ocorre da seguinte maneira:
não são, no sentido próprio, uma perda de propriedade de meios de produção
(ou recursos sociais de produção), pois a grande maioria dos trabalhadores
urbanos dela já não mais dispunha. Porém, a plena compreensão do processo
contemporâneo mostra terem se convertido em nova – e fundamental – forma
de exasperação da disponibilidade dos trabalhadores para o mercado, impondo
novas condições e abrindo novos setores para a extração de mais-valor. Este
último é o ponto dramático do processo (FONTES, 2010, p. 54).

Estes novos processos frutos da dinâmica atual do capitalismo se assemelham aos
que ocorreram na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII, com a extinção de direitos
comunais e consuetudinários. As últimas décadas o século XX foram marcadas pelo
extenso desmantelamento de direitos sociais e trabalhistas, isto é, uma profunda
expropriação de direitos, logradas através de instituições democráticas, conservadas pela
via dos processos eleitorais e com intenso apoio de uma atuação midiática e parlamentar
(FONTES, 2010, p. 55):
Num duplo movimento de coerção pela ameaça – de demissões, de
deslocamentos de empresas, de eliminação de postos de trabalho em geral – e
de coerção concretizada, pela efetivação parcelar de tais ameaças ou pelo
enfrentamento de resistências sindicais, intensificaram-se as formas de
convencimento, em geral lastreadas em táticas comuns empregadas em
diferentes países, evidenciando não apenas a imposição de políticas
formuladas em polos comuns de dominação – como o famoso Consenso de
Washington – mas também como um aprendizado comum, uma vez que tais
táticas foram também utilizadas no interior dos países predominantes, seja nos
Estados Unidos ou nos países europeus (2010, p. 55).

A realização destes movimentos teve por objetivo a introdução de uma “nova
normalidade”: a segmentação de cada situação e direito visto como alvo direto de retirada
(a exemplo a aposentadoria, serviços públicos de saúde e educação, direitos ligados ao
trabalho, ambiente, mulheres, racismo etc) (FONTES, 2010, p. 55). Este tipo de
expropriação tem sido uma das mais recorrentes formas históricas de expropriação, cuja
ação consiste na recorrente tentativa de eliminar os anteparos à plena disponibilização ao
capital, expressos na garantia de direitos conquistados pela classe trabalhadora. Ademais,
como a expropriação imbrica-se diretamente com os processos de concentração e
centralização do capital, a expropriação de alguns direitos (tal como a aposentadoria) se
configura como uma incessante busca de “capturar recursos crescentes, de origem
salarial, e de convertê-los em capital” (FONTES, 2010, p. 58).
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Nesse sentido, importa ressaltarmos como as expropriações secundárias recaem
sobre os bens coletivos, similares às terras comunais, as quais também contaram com a
marca da violência e da extinção de direitos. Contemporaneamente, podemos dizer, que
a extinção dos bens coletivos via expropriação secundária vem se acelerando por meio
das privatizações de instituições e serviços públicos. Contudo, estas não se encerram neste
âmbito, ao contrário, se espraiam para a privatização de bens naturais de uso comum
tornados em propriedade exclusiva de tipo capitalista.
Ademais, as novas modalidades de disponibilização compulsória da força de
trabalho ao capital contam ainda com a sistemática retirada de direitos, relativos ao
contrato de trabalho, ou a expropriação de direitos associados à atividade de produção de
mais-valor. Surgem novas formas contratuais marcadas pela subcontratação, terceirização
e/ou até mesmo a venda da força de trabalho sem qualquer respaldo contratual ou de
direitos. No limiar da intensificação das formas históricas de expropriação
contemporânea, podemos mencionar ainda o fato da própria vida humana ser expropriada,
a qual passa a se constituir enquanto propriedade privada através da mercantilização do
próprio corpo para experimentos de “remédios-mercadorias” (FONTES, 2010, p. 60-61).
Importa mencionarmos o importante papel da violência na acumulação capitalista
no debate realizado por Fontes em torno das expropriações, onde estas se realizam sob
formas históricas de expansão desigual do capitalismo, tanto no interior de cada país,
quanto entre países. Assim, a expansão das relações sociais capitalistas corresponde
sempre à expansão truculenta de expropriações de massas crescentes da população; a
qual, ao ser expropriada, passa a necessitar da venda de sua força de trabalho como modo
de sobrevivência e são exploradas diretamente pelo capital sem a utilização recorrente de
coerção direta (FONTES, 2010, p. 64-65).
Até aqui caminhamos no sentido de expor as determinações histórico-concretas
da expropriação contemporânea apontadas em Fontes (2010) como a base social para o
gigantesco processo de concentração e centralização do capital em sua fase capitalimperialista. Contudo, a esta altura de nossa reflexão, faz-se preciso destacar dois
importantes pontos de sua análise. O primeiro se assenta em suas divergências com o
autor David Harvey e seu conceito de acumulação por espoliação, o qual expomos
anteriormente. Já o segundo, cujas bases partem do primeiro ponto, reside na reflexão da
autora acerca das semiexpropriações, a qual fora utilizada para pensar as particularidades
da realidade latino-americana.
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2.2.2.1 Virginia Fontes, David Harvey e as semiexpropriações
Numa tentativa de síntese sobre as críticas realizadas por Virginia Fontes (2010)
à David Harvey (2013), apresentaremos aqui, de modo sucinto, as reflexões apresentadas
pela autora e em que medida nos aproximamos e/ou nos diferenciamos de suas
proposições. A exposição da divergência entre ambos é de suma importância, uma vez
que, atualmente, suas produções teóricas vêm sendo utilizadas como subsídio para a
compreensão da atual dinâmica de expropriação capitalista. No item 1 – David Harvey:
espoliação ou expropriação? Há lado de fora do capital? Fontes expõe diretamente os
argumentos que a fazem discordar do geógrafo marxista. Com vistas a uma melhor
exposição, apresentaremos adiante os elementos de discordância apontados por Virginia
Fontes, os quais estariam expressos na premissa de uma suposta contraposição entre
expropriação e espoliação em Harvey e na temática de produção de externalidade no
capitalismo (FONTES, 2010, p. 62).
Um dos equívocos, segundo Fontes, na obra de Harvey residia no seguinte
pressuposto:
Harvey supõe que Marx trata a expropriação como um momento original
(“primitivo”), que desaguaria em seguida na acumulação ampliada,
normalizada, embora sujeita a crises. Por essa razão nomeia a situação atual de
acumulação por espoliação, pois seria qualitativamente diferente da forma
tradicional, produtiva e ampliada, do capital: “a implicação disso é que a
acumulação primitiva que abre caminho à reprodução expandida é bem
diferente da acumulação por espoliação, que faz ruir e destrói um caminho já
aberto” (Id. ibid., p. 135). Disso decorre que o capitalismo normalizado
abrandaria as características especulativas e fraudulentas dos momentos
“primitivos” (Id. ibid., p. 123) (FONTES, 2010, p. 63, grifos da autora).

Após esse trecho Fontes segue realizando sua crítica a Harvey, ao defender o fato
de em Marx encontrarmos elementos que sinalizem o caráter estrutural das expropriações
no capitalismo como pressuposto para a expansão de sua acumulação. Contudo, aponto a
divergência da interpretação de Fontes da análise de Harvey, no que tange à atribuição ao
autor de uma suposta suplantação das características da acumulação primitiva na
dinâmica atual do capitalismo.

Em outras palavras, uma possível ideia de que a

interpretação do geógrafo marxista caminharia no sentido de entender a expropriação
descrita por Marx como algo apenas reservado aos movimentos iniciais do capitalismo.
A fim de pensar este ponto e sustentar a ideia de que Harvey também contribuiu para a
visão das expropriações enquanto formas históricas crescentes e permanentes no
desenvolvimento do capitalismo, retomo alguns importantes trechos de sua obra.
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O primeiro está na exposição de Harvey acerca da nova terminologia como chave
explicativa para a dinâmica atual do capitalismo. Ao apresentar o novo conceito, o autor
diz: “como parece estranho qualificar de ‘primitivo’ ou ‘original’ um processo em
andamento, substituirei a seguir esses termos pelo conceito de acumulação por
espoliação” (2013, p. 121, grifos nossos). Ainda na exposição de tal argumento,
apresenta-nos ainda a afirmação de que “todas as características que Marx menciona
permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os nossos
dias” (HARVEY, 2013, p. 122).
Dessa maneira, compreende-se aqui que os novos elementos qualitativos do
capitalismo, expressos no novo imperialismo, os quais foram apresentados
extensivamente por Harvey, o fez estabelecer uma crítica à atribuição de um movimento
primitivo, portanto, visto como já encerrado. Tal pressuposto, contrariando possíveis
confusões que o fizesse ser atribuído à justamente o alvo de sua crítica, – segundo nossa
análise –, resultou em sua condução na criação do conceito de acumulação por espoliação.
Não à toa, o autor defende que, muitos dos mecanismos apresentados por Marx, a
exemplo o sistema de crédito, ganharam novos contornos sob a hegemonia do capital
financeiro (HARVEY, 2013, p. 123).
Ademais, ao contrário da interpretação de Fontes (2010), compreendemos que
Harvey, ao esmiuçar os novos aspectos do novo imperialismo sob predomínio das frações
financeiras, nos ajuda a entender como os movimentos de expropriação contemporânea,
por ele cunhado como de espoliação, foram adensados e sofisticados a fim de atender as
requisições do capitalismo, em sua busca pela criação de novos escoadouros de
excedentes de capital como forma de atenuação da tendencial sobreacumulação. É neste
sentido que vemos a preocupação do autor de apontar os impactos e as finalidades das
ordenações espaçotemporais e o caráter das destruições criativas; esses vistos por ele
enquanto elementos recorrentes na acumulação por espoliação.
Outra crítica de Fontes à Harvey reside no aspecto dual da acumulação de capital,
onde a autora identifica uma distinção entre acumulação produtiva e acumulação
predatória, o que o levaria até mesmo a considerar a separação entre as lutas de classes,
logo, a perda de sua relevância na atualidade nas análises do referido autor. Vejamos o
trecho de sua exposição:
Harvey distingue ainda uma acumulação produtiva de uma acumulação
predatória, embora assinale sua imbricação: ‘A acumulação do capital tem de
fato caráter dual. Mas os dois aspectos, o da reprodução expandida e o da
acumulação por espoliação, se acham organicamente ligados, entrelaçados
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dialeticamente’ (Id. ibid., p. 144, grifos meus). Esta última predominaria sobre
a primeira no período atual, estando no cerne das práticas imperialistas
neoliberais e neoconservadoras. Essa dualização conduz Harvey a enfatizar a
separação entre as lutas de classes (que perderiam relevância na atualidade) e
as múltiplas e dispersas identificações, que decorreriam ‘das formas difusas,
fragmentárias e contingentes que a acumulação por espoliação assume’ (Id.
ibid., p. 142), propondo, entretanto, sua aproximação. A concepção de classe
social subjacente ao texto desliza de uma forma de organização fulcral do
conjunto da vida social, a qual somente pode se expressar conscientemente a
partir da elaboração de experiências comuns, para uma modalidade identitária
ou cultural. A contraposição entre as formas de acumulação leva Harvey a não
correlacionar as múltiplas expropriações ao gigantesco crescimento da
disponibilização de trabalhadores para o capital (‘livres como pássaros’ como
expressou Marx) expandindo-se a classe trabalhadora, cuja unificação atual,
ao ocorrer sob o jugo do capital, se dá sob a forma da fragmentação e da
competição, na disputa por melhores condições, em situação social dramática
(FONTES, 2010, p. 65, grifos da autora).

A retirada dos fragmentos de Harvey lidos acima, utilizados enquanto subsídios
para a crítica em Fontes, encontram-se no subitem Combates relativos à acumulação por
espoliação d’O novo imperialismo (2013). Entretanto, convém que retomemos um debate
anteriormente feito por Harvey, antes de apontarmos nossa segunda divergência com
Fontes neste aspecto de sua análise.
Ao abordar as ordenações espacotemporais como forma de atenuação da
sobreacumulação de excedentes de capitais, Harvey estabelece a seguinte conexão: “as
relações entre classes e o estado da luta de classes numa formação social territorialmente
delimitada afetam claramente o ímpeto de instaurar uma ordenação espaçotemporal”
(HARVEY, 2013, p. 106). Neste trecho Harvey sinaliza a importância de correlacionar
os avanços e/ou retrocessos das formas de acumulação por espoliação com as formas
organizativas de combate às ordenações espaçotemporais, fundamentalmente, se formos
analisar os aspectos predatórios do imperialismo. Nesse sentido, dirá:
Tem assim importância vital examinar o papel interno das relações de classes
e da luta de classes, bem como o padrão particular de alianças de classes
instaurado no Estado (incluindo uma aliança de classes entre trabalhadores e
capitalistas em torno de empreendimentos imperiais), para avaliar o ímpeto de
empreendimentos imperiais e o impulso externo na busca por ordenações
espaçotemporais (HARVEY, 2013, p. 107).

Com vistas de fundamentar adiante de modo mais adensado este argumento,
Harvey demonstra, no subitem criticado por Fontes, como “a acumulação por espoliação
de nossa época também tem levado a batalhas políticas e sociais e a vastos golpes de
resistência”, assumindo, inclusive, formas de lutas antiglobalização, ainda que de modo
dispare (HARVEY, 2013, p. 134). Como exemplo de tal afirmação, expõe a contradição
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existente entre as de lutas contemporâneas contra os movimentos de acumulação por
espoliação e os que se desenvolveram ao longo da Segunda Guerra Mundial, os quais
segundo Harvey possuíam objetivos revolucionários e anti-imperialistas, cujo fulcro
residia numa política socialista, que não protegia a antiga ordem, mas em vez disso,
atacava diretamente as relações de classe e as formas de poder do Estado (HARVEY,
2013, p. 136).
Dessa maneira, dirá Harvey, muitas das lutas atuais sentem o registro inconstante
de sucesso da alternativa socialista e o clima de política repressiva fomentado pela Guerra
Fria, onde se tornou cada vez mais difícil para a esquerda reivindicar uma posição de
liderança (HARVEY, 2013, p. 136). Os impactos desta combinação decorreram em
práticas organizatórias difusas, as quais vêm se concentrando em aspectos fragmentários
da realidade19 e sofrendo seu esmagamento com feroz violência, muitas vezes operados
por parte dos poderes do Estado (HARVEY, 2013, p. 137).
Assim sendo, o que na análise de Harvey feita por Fontes, aparece enquanto a
perda do referencial da luta de classes como meio de compreensão do autor para os
impactos contemporâneos da acumulação por espoliação, ou melhor, das sistemáticas
formas históricas de expropriações, aqui é concebido ao contrário. Encontra-se em
diversos momentos d’O Novo Imperialismo (2013) a recorrente conexão do autor acerca
da luta de classes, os quais aponta através de exemplos históricos sua correlação com a
dinâmica atual de acumulação capitalista.
Por fim, mas não menos importante, destacamos um terceiro elemento de crítica
à Harvey encontrado em Fontes que se refere às dimensões internas e externas dos
movimentos do capital, as quais se configurariam “em situações sociais nas quais
preservaram-se modalidades de existência distintas daquelas promovidas pelo capital”
(FONTES, 2010, p. 66). Tal ideia de uma suposta fronteira externa ao capital fora
defendida por Harvey, com base em Rosa Luxemburgo, na construção de suas teses sobre
o novo imperialismo e a acumulação por espoliação. Desse modo, segundo Fontes:
Rosa Luxemburgo, em tese polêmica, considerava a existência de fronteiras de
expansão para o domínio do capital, compostas por relações não plenamente
Sobre este aspecto Harvey (2013, p. 137) nos apresenta alguns exemplos: “As lutas do povo Ogoni contra
a degradação de suas terras pela Shell Oil Company; os prolongados combates contra os projetos de
construção de represas patrocinados pelo Banco Mundial na Índia e América Latina; movimentos
camponeses contra a biopirataria; batalhas em oposição a alimentos geneticamente modificados e em favor
da autenticidade dos sistemas locais de produção; lutas em favor da preservação do acesso de populações
indígenas a reservas florestais, que envolvem coibir a ação das madeireiras; combates políticos à
privatização; movimentos de defesa de direitos trabalhistas ou das mulheres em países em
desenvolvimento(...)” etc.
19
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capitalistas como elemento essencial para a expansão do capital e do
capitalismo, por impossibilidade da realização mercantil no contexto estrito
das sociedades capitalistas (LUXEMBURGO, 1985, p. 227-252). Baseandose nesse pressuposto, David Harvey (2004) sugere a existência da produção de
novas externalizações (ou fontes de espoliação, segundo seus termos) pelo
próprio capital. Harvey mantém, como Rosa, a pressuposição da necessidade
de uma “exterioridade” para o capital, porém modifica a formulação original.
Harvey considera que, se para Rosa Luxemburgo, ‘o capitalismo sempre
precisa de um fundo de ativos fora de si mesmo para enfrentar e contornar
pressões de sobreacumulação’, na atualidade se evidencia que, caso esses
‘ativos não estejam à mão, o capitalismo tem de produzi-los de alguma
maneira’ (HARVEY, 2004, p. 119, grifos meus), segunda e crucial
característica apontada por ele para definir a forma atual como acumulação por
espoliação. A investida dos países capitalistas nos primórdios do século XX,
como apontou Rosa Luxemburgo (e que envolviam expropriações das
populações do campo) ocorria de forma externa, abrangendo regiões não
capitalistas, enquanto a principal tendência contemporânea seria exatamente
essa dimensão interna, através da qual todas as atividades humanas tendem a
ser submetidas à valorização do capital. Harvey considera que o próprio capital
passou a produzir externalidades, assegurando terreno para sua expansão,
sendo este um dos elementos distintivos da acumulação “primitiva” (que
considera como sendo para fora de relações capitalistas) da acumulação por
espoliação. Sua tese é fundamental e contribui para evidenciar a permanência
do processo de expropriação, porém também incorpora dificuldades, em
especial sobre a existência de um ‘lado de fora’ (uma externalidade) e sobre
uma ‘qualidade’ diferente entre as formas de acumulação (FONTES, 2010, p.
67-68, grifos da autora).

Como tentativa de resolver tal questão, Fontes recusa a ideia de uma possível
produção de externalidade dentro do capitalismo. Para a autora, o conceito de
expropriação, visto enquanto base fundante da relação social na qual se sustenta a
dinâmica de acumulação capitalista, nos ajudaria a apreender a dinâmica interna do
capital, compreendida como ponto de partida, meio e resultante do processo de
concentração de capitais (FONTES, 2010). Portanto, neste ponto, compartilhamos da
crítica realizada por Virginia Fontes em sua visão de contraposição à ideia de produção
de externalidades, uma vez que esta contribui para encobrir o fato de que sua existência
é, na verdade, a intensificação das relações sociais capitalistas. Como exemplo podemos
mencionar que
a investida sobre áreas ou setores até então escassamente controlados pelo
capital – como, por exemplo, os mares e oceanos – somente pode ser
compreendida enquanto relação social se lembrarmos que corresponde a uma
brutal expropriação do conjunto da humanidade de um bem natural até então
socialmente disponível (FONTES, 2010, p. 74) .

Assim, ao esmiuçarmos as contribuições de ambos os autores e apontarmos em
que medida nos aproximamos ou nos afastamos em seus pontos de contribuições,
concluímos a relevância do debate apresentado por Fontes (2010) sobre o caráter da
expropriação enquanto base social do processo de expansão do capital. Para além das
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primárias
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sinalizar

a

existência

das

semiexpropriações, as quais são apontadas pela autora como a presença de formas de
resistências pela via da tradição, do costume, de práticas, etc dos povos originários, ainda
que permaneçam sob domínio do capital (FONTES, 2010, p. 87). Tal constatação
encontra-se localizada em sua tentativa de compreender algumas formas de freio usadas
historicamente para se interpor à total disponibilidade das pessoas ao capital, fato este
que em Harvey seria concebido enquanto produção de externalidades.
Este ponto é de suma importância para pensarmos as determinações históricoconcretas das economias dependentes latino-americanas, visto que não podemos pensar
aqui apenas no contexto de expropriação de terras, mas de um largo processo de
expropriação de um conjunto de práticas e conhecimentos dos povos originários
(FONTES, 2010, p. 91). Essa é uma significativa contribuição da autora, cujo debate
construído sobre as semiexpropriações e expropriações (primárias e secundárias) nos faz
refletir sobre o caráter não homogêneo deste processo na contemporaneidade:
As expropriações não ocorrem de maneira homogênea e, ao contrário, ainda
que incidindo sobre elementos similares (como a terra, as águas, direitos, etc.)
em diferentes países, ocorrem de maneira extremamente desigual e contribuem
para aprofundar desigualdades, também no interior das classes trabalhadoras.
Mesmo na atualidade, quando algumas dessas expropriações são quase
idênticas, e poderão vir a ter consequências igualmente desastrosas para todos,
em especial as que vêm incidindo sobre as condições biológicas da reprodução,
ou sobre bens coletivos (como as águas), atuam sobre situações concretas
muito variadas e podem resultar em segregações e conflitos internos entre
trabalhadores (FONTES, 2010, p. 93-94).

Dessa maneira, o profícuo diálogo estabelecido com Fontes (2010) contribui no
sentido de concebermos as expropriações não apenas nos seus aspectos econômicos, visto
que historicamente ela se propõe a ser propriamente social, cuja imposição, muitas vezes
sob a marca da brutal violência, invade não apenas os aspectos mais imediatos e concretos
de retirada e supressão das garantias de existência da força de trabalho. Logo, a
expropriação, compreendida em seu sentido mais amplo de base social para expansão do
capital, abarca também a dimensão sociopolítica, cultural e acirra a intensa desigualdade
regional existente no capitalismo.
2.2.3 A expropriação do trabalho necessário no capitalismo contemporâneo
Como vimos, o estudo das formas históricas de expropriação se constitui de
intensos e densos debates, dentre os quais permeiam a tentativa de apreensão dos novos
determinantes da atual fase de desenvolvimento capitalista sob sua lógica imperialista.
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Enquanto pré-condição da expansão e reprodução ampliada do capital, as expropriações;
podem se dar de diversas maneiras, e se inserem na incessante busca do capitalismo por
novos espaços de acumulação e valorização.
Nas proposições de David Harvey e Virginia Fontes vimos alguns dos aspectos
mais gerais do capitalismo contemporâneo que requisitam o aprofundamento de antigas
e a criação de novas formas históricas de expropriação da força de trabalho. Seja por meio
da expropriação da própria vida humana; dos direitos sociais e trabalhistas; dos recursos
naturais, logo, dos meios mais vitais para a sua reprodução; coloca-se como central para
o capitalismo a recorrente retirada das garantias de reprodução da força de trabalho por
outros meios que não a relação social de compra e venda.
Mesmo diante de significativas divergências de análises, ambos os autores
apontam para o fato de após a década de 1970 o capitalismo sofre com profundas
alterações econômicas, políticas, ideológicas e sociais, as quais estão correlacionadas aos
movimentos de expropriações e as sistemáticas crises. Outros autores, ao retratarem tal
período e se deterem no advento da financeirização, marca deste momento histórico,
também sinalizam novas modalidades de expropriação. Dentre muitas das produções
críticas que retratam as expropriações contemporâneas, escolhemos para problematizar
algumas que vêm pensando a expropriação do trabalho necessário, seja de um modo mais
direto, seja observando as mediações fundamentais para refletir sobre esse processo na
atual dinâmica capitalista.
Costas Lapavitsas é um dos importantes autores que vem refletindo sobre a atual
fase de desenvolvimento capitalista, marcado pela hegemonia das finanças e seu
movimento de financeirização da totalidade da vida social. Em sua obra El capitalismo
financiarizado: expansión y crisis, Lapavitsas (2009) nos atenta para as muitas dimensões
do processo de financeirização, o qual é profundamente marcado por sucessivas crises
financeiras. Para além de destacar o fato da instabilidade ser um elemento estruturante do
atual estágio de desenvolvimento capitalista, o autor aponta que a penetração do setor
financeiro privado, após a década de 1970, vem se expandindo de modo avassalador nas
transações da vida cotidiana por meio dos serviços de habitação, das aposentadorias e
pensões, dos seguros e do consumo (LAPAVITSAS, 2009).
Segundo Lapavitsas (2009), os momentos de recorrente crise têm revelado onde
repousa atualmente o setor financeiro: nos benefícios obtidos diretamente da renda
pessoal dos trabalhadores. Tal movimento contemporâneo fora cunhado pelo autor de
expropriação financeira e têm se colocado como elemento vital do capitalismo em sua
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fase financeirizada. Para ele, a expropriação financeira está vinculada a transformação do
papel dos bancos e das demais instituições financeiras ocorridas nas últimas décadas,
onde:
Los bancos se han distanciado del capital industrial y comercial, dirigiendo su
atención, cada vez más, hacia los particulares. A su vez, los libres mercados
financieros se han expandido gracias a la participación de enormes
intermediarios financieros no bancário: fondos de pensiones, fondos
monetarios, hedge funds [fondos de cobertura], fondos de capital privado, etc.
Esto ha supuesto para los bancos nuevas oportunidades de mediación en el
mercado financiero, es decir, la posibilidade de realizar más transacciones y
obtener más comisiones. Este es otro rasgo característico de la
financiarización, relacionado también con la expropiación financiera
(LAPAVITSAS, 2009, p. 7-8).

Ademais, a explosão de crises e bolhas no setor financeiro do sistema capitalista
traz à tona a figura do chamado rentista moderno, o qual, de acordo com o autor, já não
se configura mais como o típico proprietário de dinheiro ocioso que recebia rendas
mediante o simples movimento de cortar cupons. Agora, as rendas procedem da posição
ocupada por estes rentistas em relação ao sistema financeiro, onde suas fontes podem ter
a forma de remunerações por serviços prestados, que não guardam nenhuma relação com
o trabalho realmente realizado (LAPAVITSAS, 2009, p. 8).
Convém destacar os principais aspectos, destacados pelo autor, acerca das
transformações ocorridas com a financeirização do capitalismo contemporâneo. Estas se
expressariam nos seguintes elementos: 1) nas alterações operadas na relação entre Estado
e economia; 2) no papel que ocupam atualmente os Bancos Centrais e suas políticas
econômicas no capitalismo financeirizado, cujo fato importante reside na dependência
das instituições financeiras no Estado; 3) nas transformações das relações entre países no
mercado capitalista mundial, o que coloca a questão do imperialismo novamente no
centro do debate; e 4) no fato da financeirização cada vez mais abarcar a totalidade da
vida social (LAPAVITSAS, 2009, p. 9-10). Atenta-se ainda para outro fator que se coloca
como traço característico de longo prazo da financeirização: o declínio na poupança
pessoal, “que reflete o crescente envolvimento de indivíduos no sistema financeiro e o
consequente aumento de suas dívidas” (LAPAVITSAS, 2009, p. 13, tradução livre).
Um exemplo histórico deste processo pode ser evidenciado na crise ocorrida,
inicialmente, nos Estados Unidos, devido a política de crédito do Federal Reserve (FED)
e o crescimento da bolha no mercado imobiliário e de empréstimos hipotecários em 20078. A tônica que operava antes da explosão da crise residia no crescente refinanciamento
das hipotecas de grande risco e no exponencial endividamento das camadas mais pobres
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da população, fato que conduziu ao colapso da poupança pessoal e expos a ironia do
capitalismo financeirizado: o não pagamento por parte dos mais pobres levou a quebra de
ricos magnatas do sistema financeiro (LAPAVITSAS, 2009, p. 15)20.
A ocorrência deste episódio, oriunda da intensa financeirização, nos apresenta
importantes elementos. Apesar de na aparência as transações financeiras se apresentarem
descoladas da acumulação real, a crise de 2007-8 e a intervenção massiva do Estado
imperialista norte-americano, com vistas de salvar os mercados financeiros em apuros, é
extremamente

didática

para

que

possamos

compreender

os

impactos

da

desregulamentação financeira e do papel desempenhado pelos Bancos Centrais:
Los Bancos centrales se convirtieron en protagonistas de los intentos de
rescatar en protagonistas de los intentos de rescatar a los bancos y a todo el
sistema financeiro de estos apuros. En particular, desde agosto 2007, la
Reserva Federal proporcionó enormes cantidades de liquidez, en concepto de
emergencia, al mercado interbancario de dinero, e hizo extensivos estos fondos
a las intituiciones financieras no bancarias. Como la escasez de liquidez se hizo
recurrente em 2007-8, se adoptaron métodos de mayor amplitude aun, como
operacones em mercado abierto (compras de títulos), prestamos en la
ventanilla de descuento (préstamo financiero a los bancos com garantía de
títulos de renta variable), y Term Auction Facilities (un nuevo mecanismo para
subastar sumas preestablecidas de crédito com garantía de títulos de renta
variable) (LAPAVITSAS, 2009, p. 21).

O que seguiu nos anos de 2007-8 fora uma ação incisiva do Estado na
nacionalização de bancos e dívidas privadas e expensas quantias de dinheiro público
injetados no mercado financeiro através do Tesouro e do FED, somas das quais chegaram
a U$ 700 milhões de dólares de fundos públicos postos à disposição do secretário do
Tesouro para gestão da crise (LAPAVITSAS, 2009, p. 27). As ações do Estado, a fim de
evitar a bancarrota, oriunda da crise especulativa não pararam por aí. O que demonstrou
que a exacerbada liberalização das atividades financeiras ameaçava a base da acumulação
real capitalista e, como forma de evitar o colapso sistêmico, o apoio do sistema financeiro
no Estado e nos recursos públicos se fez crucial:
A parte de los cientos de miles de millones de dólares que el Tesoro puso a su
disposición, la FED proporcionó liquidez a los bancos a bajos tipo de interés,
subvencionándolos directamente con crédito público (...) También permutó
títulos con garantía hipotecaria por títulos de deuda pública, quedándose con
uma parte de los riesgos de la deuda contaminada del sector de la vivienda. Las
apuestas que los financieros habían hecho buscando sus benefícios privados
fueron apoyadas con el dinero de los contribuyentes y com crédito público de
la mejor especie (...) Nadie duda que, si alguien hubiera sugerido a la FED que
empleara su capacidad de crédito de forma parecida en apoyo de viviendas

20

Para maiores informações sobre este episódio, ver o capítulo 2- Breve anatomía de las crisis de
financiarización: la burbuja de la vivenda em EE.UU y su explosión (LAPAVITSAS, 2009).
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públicas, gastos sociales y otros bienes públicos, sus gobernadores se habrían
opuesto a ello (LAPAVITSAS, 2009, p. 28-29).

Aqui importa destacar o lugar ocupado pelo fundo público na atual dinâmica
capitalista. Constituído por trabalho excedente e pelo trabalho necessário, o fundo público
se forma a partir de impostos, contribuições e taxas apropriados pelo Estado e requisitados
para atuarem na reprodução da força de trabalho, via políticas sociais, por exemplo, e na
reprodução do capital, especialmente em momentos de crise. Como o capitalismo,
tendencialmente, pressupõe crise, devido à sua contradição elementar na alteração da
composição orgânica do capital, a ação do Estado via fundo público será a de transformarse em suporte material do processo de reprodução ampliada do capital. Para tanto,
interferirá diretamente na rotação do capital por meio da mobilização de enormes quantias
de recursos (BEHRING, 2012).
O pressuposto desta ação se assenta no intuito de, cada vez mais, se acelerar o tempo
de rotação do capital. Foi com esse sentido que o sistema de crédito ganhou significativa
protuberância desde final da década de 1960 e passou a ser considerado, sob a lógica de
financeirização, um elemento central. Visto que, atua enquanto suporte, fundamento e
subsídio permanente tanto no processo de produção, quanto no de circulação (BEHRING,
2012).
A formação do fundo público não pode ser pensada sem que façamos a devida menção
ao caráter regressivo da arrecadação tributária na sociedade capitalista. Uma das marcas
do sistema tributário contemporâneo tem sido o aumento de uma arrecadação baseada
cada vez mais nos tributos indiretos, os quais recaem regressivamente sobre os bens de
consumo necessários à reprodução da força de trabalho (SALVADOR, 2010). O resultado
disso está na oneração desigual entre o trabalho necessário, o salário, e a tributação no
setor de bens, propriedades, doações e heranças. Behring (2012), ao analisar os
movimentos constitutivos do fundo público no capitalismo contemporâneo, atenta-nos
para o fato destes recursos concentrarem-se nas mãos do Estado via punção compulsória,
onde o elemento de novidade, na atual dinâmica de extração, residiria na constituição dos
recursos do fundo público, assentados em parcelas cada vez maiores, sustentadas no e
pelos salários:

Ou seja, o fundo público não se forma – especialmente no capitalismo
monopolizado e maduro – apenas com o trabalho excedente metamorfoseado
em valor, mas também com o trabalho necessário, na medida em que os
trabalhadores pagam impostos direta e, sobretudo, indiretamente, por meio do
consumo, onde os impostos estão embutidos nos preços das mercadorias.
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Vamos sustentar, pelo exposto, que a exploração do trabalho na produção é
complementada pela exploração tributária crescente nesses tempos de intensa
crise e metabolismo do capital, formando o fundo público, especialmente em
espaços geopolíticos nos quais as lutas de classes não conseguiram
historicamente impor barreiras a sistemas tributários regressivos (BEHRING,
2012, p. 20-21, grifo da autora).

Importa a esta altura discorrermos de forma mais detida nos aspectos apontados em
Behring acerca da punção compulsória oriunda da exploração tributária, tendo como pano
de fundo a seguinte indagação: seria a punção compulsória, retratada pela autora, uma
contínua expressão da expropriação via sistema tributário (apontada inicialmente no
diálogo com Marx)? Preocupa-nos, neste momento, buscar subsídios que nos permitam
confirmar se, de fato, isto configuraria uma exploração tributária ou uma extensão do
caráter expropriatório do sistema tributário sobre o trabalho necessário, junto da
refuncionalização (ou uma canalização mais explícita) dos recursos do fundo público na
atual acumulação capitalista.
A categoria exploração tributária fora desenvolvida por James O’Connor (1977) em
sua obra USA: A crise do Estado capitalista. Ao buscar compreender a suposta crise fiscal
dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, O’Connor propões em suas análises,
entender, via aportes de uma sociologia fiscal, o relacionamento entre os setores privados
e estatal e as despesas públicas e privadas nesse contexto histórico do pós guerra. Para
tanto, o autor desenvolve duas premissas fundamentais. A primeira se encontra na
compreensão de que o Estado capitalista necessita desempenhar duas funções básicas,
compreendidas por ele como muitas vezes contraditórias, as quais seriam as funções de
acumulação e de legitimação. Já a segunda premissa se baseia na tentativa de
compreender a crise fiscal norte-americana do pós-guerra através da análise do duplo
caráter das despesas estatais, que correspondem as duas funções citadas acima
(O’CONNOR, 1977, p. 19).
Buscando fundamentar sua tese de que as mudanças na estrutura tributária
correspondem aos movimentos políticos e classistas da sociedade norte-americana, O’
Connor demonstra ao longo de sua exposição a ligação existente entre o crescimento do
setor monopolista com o aumento dos gastos públicos em despesas sociais de produção21.
Segundo O’Connor, as despesas sociais de produção “compreende projetos e serviços exigidos para a
manutenção da harmonia social – para cumprirem a função de ‘legitimação’ do Estado. Elas nem mesmo
são indiretamente produtivas (...) O melhor exemplo é a parte do sistema previdenciário que é basicamente
projetada para manter a paz social entre os trabalhadores desempregados. (Os custos das populações
reprimidas, politicamente revoltadas, também constituiria uma parcela de tais despesas)” (O’CONNOR,
1977, p. 20).
21
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Para que isso ocorra, faz-se necessário uma profunda e desigual arrecadação, fundada na
tributação indireta, fato que o autor cunhou de exploração tributária. Nesse sentido, o
autor alerta para a sistemática transferência dos custos da tributação para as classes mais
baixas da população. Isso se dá pela via da regressividade tributária, por meio dos
impostos previdenciários sobre a folha de pagamento, dos impostos sobre o consumo, que
oneram diretamente aos trabalhadores com baixos salários, e daqueles que recaem sobre
a renda individual (O’CONNOR, 1977).
O’Connor (1977) salienta que a ocorrência da exploração tributária, isto é, a
arrecadação crescente em impostos indiretos (principalmente de venda e consumo), segue
assentada em três conceitos gerais que a mistificam ideologicamente perante a sociedade:
a) o incentivo, b) a capacidade de pagamento e o c) tratamento igual para iguais. O
conceito do incentivo, dirá O’Connor, fundamenta-se da seguinte maneira: num primeiro
plano, ao se tributar de modo demasiado os lucros capitalistas, diminuiria a acumulação
de capital, o crescimento da produção e do emprego. Em outro, a retração dos incentivos
fiscais às famílias ricas, aos investidores e às instituições financeiras, conduziria a
redução dos fundos de investimentos (O’CONNOR, 1977, p. 205).
Por sua vez, o conceito da capacidade de pagamento apela para o senso de coletividade
no financiamento do sistema tributário. Nele se sustenta o argumento de que “cada
membro do corpo social – trabalhador ou capitalista – deve pagar impostos
correspondentes à sua renda pessoal” (O’CONNOR, 1977, p. 205). Entretanto, a
disseminação desse conceito no conjunto da sociedade atribui um sentimento igualitário
no trato das despesas a todos os contribuintes. Contudo, necessitamos destacar o caráter
discriminatório deste pseudoargumento, uma vez que a tributação sobre a renda e não a
riqueza, ignora as isenções tributárias provenientes da propriedade do capital
(O’CONNOR, 1977, p. 205). Assim, a ideia de “tratamento igual para iguais” parte de
uma falsa premissa do financiamento do sistema tributário capitalista, cujas bases se
erguem sobre um trato oneroso à classe trabalhadora, despossuída da propriedade e dos
bens de capital, o que reforça uma intrínseca e crescente desigualdade.
As profícuas proposições de O’Connor (1977) sobre a exploração tributária do Estado
imperialista norte-americano do pós guerra e as significativas considerações de Behring
(2012) acerca do papel desempenhado pelo fundo público na acumulação capitalista e a
punção compulsória sobre parcelas cada vez maiores do trabalho necessário, foram
fundamentais para suscitar questionamentos de como tem ocorrido a expropriação
contemporânea do trabalho necessário. Para além destes, autores como Costas Lapavitsas
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(2009) e suas proposições acerca da expropriação financeira, isto é, a crescente
financeirização da renda pessoal da classe trabalhadora e seu consequente endividamento,
também contribui incisivamente neste sentido.
Entretanto, cabe agora sinalizarmos algumas divergências de interpretação em alguns
pontos. A primeira delas baseia-se na discordância do uso da categoria exploração
tributária de James O’Connor, presente nas discussões em torno do fundo público de
Behring. Apesar de compartilhar da compreensão de que o sistema tributário vem
expandindo suas bases de arrecadação de modo indireto, logo, onerando drasticamente os
setores assalariados da sociedade; parte-se, aqui, da compreensão de que esse movimento
se configura enquanto uma forma histórica de expropriação.
A refuncionalização dos recursos do fundo público como garantia da contínua
reprodução ampliada do capital encontra-se no bojo das transformações da acumulação
capitalista do pós década de 1970, onde acirrou-se a necessidade de extensão das bases
sociais de expropriação sobre a força de trabalho, como modo de atenuar os problemas
oriundos da acumulação baseada na hegemonia das finanças. A expropriação tributária,
isto é, a retirada compulsória via arrecadação de impostos diretos e indiretos,
concentrados nas mãos do Estado, também fora redimensionada junto a estas mudanças.
Sua extensão na história presente significa uma incisiva atuação do Estado implicada em
expropriar expensas parcelas do trabalho necessário, no intuito de subsidiar os processos
de acumulação de capital. Ademais, a crescente punção compulsória, aqui concebida
enquanto expropriação, sobre os recursos do salário – os quais garantem a reprodução
física e mental da classe trabalhadora –, via sistema tributário, vem contribuindo não só
para a transferência de recursos públicos arrecadados e concentrados no fundo público
para a esfera financeira. A expropriação tributária atua também no sentido de impulsionar
a exploração e a submissão da força de trabalho a situações ainda mais degradantes de
trabalho como um meio de complemento de sua renda.
Assim, se pensamos a expropriação tributária correlacionada com as formas históricas
contemporâneas de expropriação financeira, isto é, o cobrimento das necessidades básicas
dos (as) trabalhadores (as) por meio do setor financeiro num contexto de escassos gastos
sociais por parte do Estado (LAPAVITSAS, 2009, p 42), veremos que estamos diante de
uma crescente disputa pela apropriação cada vez mais drástica do fundo de consumo e de
vida da classe trabalhadora. Adiante veremos como este ponto ganha ainda significativos
contornos quando analisamos os impactos da expropriação do trabalho necessário, seja
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sob as formas históricas de expropriação tributária e/ou financeira, no contexto de
dependência.
2.3 O endividamento público no capitalismo dependente brasileiro
(...) a dívida pública, além de veículo de confisco de
rendas, tornou-se um instrumento de dominação dos
povos latinoamericanos. E, como todo instrumento de
dominação conta com a cumplicidade ativa das
classes dominantes (A ditadura da dívida pública
latino-americana. BRANDFORD; KUCINSKI, 1975,
p. 10).

A análise do papel ocupado pela dívida pública no capitalismo dependente brasileiro
pressupõe que retomemos algumas características anteriormente estudadas sobre o atual
momento do capitalismo e como tais processos incidiram de modo diferenciado, portanto,
desigual em nosso contexto dependente. Compreendemos que as transformações do
capitalismo a partir dos anos 1970, oriundas do seu processo de reorganização
econômico-político e ideológico, alteraram drasticamente as estruturas dependentes
internas do contexto brasileiro, fato que se expressou na reconfiguração dos direitos
sociais e do trabalho, das condições internas de acumulação de capital e,
consequentemente, na busca pela intensificação da superexploração da força de trabalho
local.
No plano da reorganização mundial essas alterações corresponderam ao fluxo geral
de tentativa do capital de contrarrestar sua tendencial queda à taxa de lucro. Para tanto,
significativas mudanças foram operadas no sentido de dar maior mobilidade ao capital,
os quais se efetivaram através da desregulamentação, liberalização e privatização, fruto
das requisições exigidas pelos imperativos da acumulação de capital, sob hegemonia do
setor financeiro, no contexto neoliberal.
Dessa maneira, retomamos aqui, a leitura de que este período fora marcado pela
incessante busca do capital para a abertura de novos espaços de acumulação, com vistas
a combater a sobreacumulação de excedentes produzidos em escala mundial (HARVEY,
2013a). Assim, ao buscar cada vez mais atuar de modo internacionalizado, como vimos
anteriormente, o capitalismo em sua fase financeirizada alicerçou-se numa intensa e
sofisticada expansão e inovação dos mecanismos financeiros para a totalidade da vida
social, avançando, inclusive, sobre a renda pessoal dos indivíduos (LAPAVITSAS,
2009). Tal processo, portanto, pressupôs uma brutal ampliação das formas históricas de
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expropriação e exploração, as quais se efetivaram enquanto base social da nova etapa de
acumulação (FONTES, 2010).
Dentre muitas das formas históricas de expropriação que abordamos, a expropriação
via endividamento público, tem sido uma das mais expressivas quando analisamos sua
refuncionalização e o lugar de destaque que passou a ocupar na reprodução
contemporânea do capital após os anos 1970. Ademais, ao olharmos mais detidamente o
caso brasileiro, vemos que a expropriação via dívida pública, atualmente, possui a
funcionalidade de reforçar a condição estrutural da dependência brasileira frente aos
países imperialistas, visto que, atua, sistematicamente, para a transferência de grandes
parcelas do valor produzido internamente e reafirma o caráter de Estado-nação
subsoberano no mercado capitalista mundial.
Assim, antes de adentrarmos na particularidade apresentada pelo endividamento
público no capitalismo dependente brasileiro, convém que façamos uma breve síntese dos
antecedentes históricos que levaram ao redimensionamento do papel da dívida pública
enquanto mecanismo privilegiado da acumulação financeira22.
Chesnais (2005a), ao analisar as etapas do desenvolvimento capitalista sob hegemonia
da acumulação financeira – a qual se funda necessariamente na geração de mais-valor
oriundo do processo produtivo –, nos aponta importantes movimentos históricos que
contribuíram para que a dívida pública e seu mercado de títulos, bônus do Tesouro,
pagamento e amortização de juros, ganhassem um peso significativo na consecução da
financeirização e submissão político-econômica dos países latino-americanos nesta nova
etapa de desenvolvimento do capitalismo. Uma importante contribuição do autor para
este debate reside em sua atenção para o processo de centralização de capital, sob a forma
financeira, iniciado nos Estados Unidos ainda na década de 1950 e espraiado para a
Europa em meados dos anos 1960.
Nesse período, contava-se nestas regiões com generosas massas de recursos fluidos
em direções aos bancos, inicialmente, advindos das rendas de famílias abastadas,
aplicadas em títulos de seguros de vida. Para além disso, a partir de 1960, o pagamento
realizado aos assalariados acompanhou a obrigatoriedade da abertura de contas em
bancos ou no Correio. Tais fatos impulsionaram a largos passos nos países europeus e
22

Compreendida aqui pela “centralização em instituições especializadas de lucros industriais não
reinvestidos e de rendas não consumidas, que têm por encargo valorizá-los sob a forma de aplicação de
ativos financeiros – dividas, obrigações e ações – mantendo-os fora da produção de bens e serviços”
(CHESNAIS, 2005, p. 37).
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norte-americano o aumento das operações de crédito, bem como as aplicações de curto a
longo prazo no mercado financeiro. Foi através deste movimento que se aumentou a
procura dos bancos e das instituições financeiras por praças financeiras que
proporcionassem a aplicação dos lucros não reinvestidos na produção, demandando de
modo crescente a desregulamentação e liberalização do capital (CHESNAIS, 2005a, p.
37-38).
Importa mencionar que o afluxo destes recursos não reinvestidos produtivamente se
intensificou no final dos anos 1960 com o fim dos anos de ouro nos países imperialistas.
Uma primeira tentativa para a resolução deste problema residiu na criação em 1958 da
offshore na City de Londres, a qual se configurou enquanto um mercado interbancário de
capitais líquidos registrados em dólares, mais conhecido como “mercado de eurodólares”.
Entretanto, esse excesso de liquidez do capital baseado em atividades especulativas, ao
contrário de apresentar-se como solução, culminou na crise de 1974-1975 e na
convocação da atuação dos Estados em elevar sua criação de créditos (CHESNAIS,
2005a, p. 38).
Já o período da década de 1970 se conformou na segunda etapa da acumulação
financeira, marcada fundamentalmente pelo endividamento dos países dependentes na
dinâmica de acumulação capitalista sob hegemonia das finanças. Uma das chaves
explicativas para entender tal processo está no período da reciclagem dos petrodólares,
ocorrido a partir de 1976, como consequência do aumento de preços do petróleo. “Essa
‘reciclagem’ tomou a forma de empréstimos e de abertura de linhas de crédito dos bancos
internacionais aos governos do Terceiro Mundo, sobretudo da América Latina”
(CHESNAIS, 2005a, p. 39). É no bojo deste processo de intensificação do uso do crédito
público como fonte de acumulação financeira, que se redimensionou o uso, cada vez mais
recorrente, da dívida pública enquanto um “mecanismo de transferência de recursos que
possui a capacidade de se reproduzir no tempo” (CHESNAIS, 2005a, p. 39).
A menção de Chesnais ao mecanismo histórico de transferência de recursos, isto é, a
dívida pública, demonstra a preocupação do autor em apontar a sua capacidade de se
recriar sem cessar, isto é, a sua inclinação em aumentar através da elevação do nível das
taxas de juros superiores aos preços e taxas de crescimento da produção e do Produto
Interno Bruto (PIB). Ademais, importa sinalizar que “os juros devidos sobre o principal
da dívida (o serviço da dívida) absorvem uma fração sempre maior do orçamento do
Estado, das receitas das exportações e das reservas do país, de sorte que a única maneira
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de fazer face aos compromissos da dívida é tomar um novo empréstimo” (CHESNAIS,
2005a, p. 39).
Portanto, ao estabelecermos o nexo necessário entre as taxas de juros e o
comprometimento (a curto e longo prazo) do orçamento público do Estado, podemos
vislumbrar o impacto gerado pelo aproveitamento dos créditos associados aos
petrodólares e da alta das taxas de juros em 1979-1981 pelo Banco Central norteamericano. Um dos principais desdobramentos foi a liberalização e a desregulamentação
forçada dos mercados de títulos dos países latino-americanos e a chamada crise da dívida
externa no início dos anos 1980:
Foi nos países do Terceiro Mundo, incentivados a se aproveitar dos créditos
aparentemente vantajosos associados à reciclagem dos petrodólares, que as
consequências do ‘golpe de 1979’ foram as mais dramáticas. A multiplicação
por três e mesmo por quatro das taxas de juros, pelas quais as somas
emprestadas deviam ser reembolsadas, precipitou a crise da dívida do Terceiro
Mundo, cujo primeiro episódio foi a crise mexicana de 1982. Nos países
chamados ‘em desenvolvimento’ (PED) ou ‘de industrialização recente’ (new
industrializes countries, NIC), a dívida tornou-se uma força formidável que
permitiu que se impusessem políticas ditas de ajuste estrutural e se iniciassem
processos de desindustrialização em muitos deles. A dívida levou a um forte
crescimento da dominação econômica e política nos países capitalistas
centrais sobre os da periferia (CHESNAIS, 2005a, p. 40, grifos nossos).

O episódio histórico da chamada crise da dívida externa dos países latino-americanos
representou a antessala da adesão acelerada da programática neoliberal e seus chamados
ajustes fiscais. Seu significado consistiu na reafirmação dos laços de dependência sob a
nova etapa da acumulação capitalista financeirizada, visto que, o sistema da dívida
contribuiu largamente no acirramento da hierarquização entre os países ao manter a
inserção subordinada das economias dependentes no mercado capitalista mundial.
Brandford e Kuncinski (1987), ao estudarem o sistema da dívida, durante o período
autocrático da América Latina, resumiram bem o real conteúdo do endividamento. Nas
palavras dos autores:
a dívida sintetiza e aprofunda um sistema de dominação, tornando a
superexploração do trabalhador latino-americano uma dupla necessidade: a
necessidade intrínseca ao sistema capitalista e a necessidade cambial. Por isso,
as classes dominantes que detêm os meios de produção lucram na indústria da
dívida ainda mais do que antes (BRANDFORD; KUNCINSKI, 1987, p. 10).

Salienta-se que o reforço desta dependência ocorre não só na esfera de acumulação
financeira, mas também nas relações sociais, políticas, ideológicas e jurídicas que
revigoram a visão da América Latina como um local de forte interesse para a extração de
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matérias-primas, incisiva superexploração de sua força de trabalho qualificada e barata,
além de sempre estar disposta de um importante mercado interno pronto a ser
expropriado. Assim, como afirma Chesnais (2005b, p. 27): “é por isso que a
mundialização não é, em nada, um processo mundial integrador ou a base de repartição
menos desigual da riqueza”.
Faz-se preciso ressaltar que o caráter internacionalizado da valorização do capital, sob
hegemonia das finanças, só pode se tornar possível através das inúmeras alianças
estabelecidas entre os governos locais e os grandes grupos transnacionais, os quais vêm
se apresentando no capitalismo contemporâneo enquanto formas de organização mais
visíveis no processo de dominação política e social do capital frente aos assalariados.
Ainda que estas instituições financeiras bancárias e, principalmente, as não bancárias,
busquem se manter obscurecidas, a lógica preconizada na garantia da rentabilidade nas
finanças impõe uma séria de reorganizações do trabalho. Por isso coloca-se como
necessidade a forte imbricação com os grupos transnacionais, junto aos aparatos do
Estado, a fim de lograr os diversos meios de reorganização da produção e do trabalho
(CHESNAIS, 2005b, p. 20).
É justamente por conta das pressões estabelecidas por estes grandes grupos
transnacionais, que ameaçam a todo momento a retirada de seus parques industriais dos
países de capitalismo dependente, que o Estado durante a mundialização do capital
promove as condições ótimas para a superexploração da força de trabalho. Criam-se
aparatos políticos e jurídicos, a fim de viabilizar uma força de trabalho capacitada,
remunerada abaixo de seu valor histórico-social e moral, despossuída dos direitos
mínimos que lhe assegurariam estabilidade no mercado de trabalho e a reposição do seu
desgaste.
Cabe destacar que a consecução destes processos se relaciona diretamente com a
imbricada relação do Estado com as finanças a partir dos anos 1970, onde o primeiro atua
com vistas de garantir exorbitantes transferências de valor para o segundo, fato que é
ainda mais redimensionado quando pensamos a relação dos Estados-nação imperialistas
com os Estados-nação dependentes latino-americanos.
Dessa maneira, podemos compreender como as marcas da escolha político-econômica
pela escalada do endividamento público durante os governos autocráticos latinoamericanos, em aliança com o imperialismo norte-americano, incidiram drasticamente
sobre a produção a partir da década de 1980. Para termos noção dos impactos e da
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magnitude desse processo é só analisarmos a diferença do Crack da Bolsa dos anos 1930
com a crise da dívida externa nos anos 1980, pois,
[...] enquanto a Grande Depressão, ao deprimir os mercados externos,
impulsionou a industrialização da América Latina abrindo caminho para à
importante etapa de substituição das importações, nenhum benefício
comparável emergiu da crise dos anos 80 [...] Para servir a dívida externa, a
América Latina remeteu aos bancos dos países industrializados US$ 133
bilhões, entre 1981 e 1985 [...] significa a maior transferência de recursos
financeiros de uma região pobre para países industrializados (BRANDFORD;
KUCINSKI; 19877, p. 17).

Vemos, portanto, uma característica estratégica desta na nova etapa de financeirização
do capital diante de sua valorização mundializada: a utilização sistemática da dívida
pública como um crucial mecanismo de transferência de excedente econômico. Ademais,
ela também tem sido utilizada para aprofundar um sistema de dominação-subordinação
via expropriação. O exemplo disso está no estrangulamento que os países da América
Latina foram submetidos após o episódio de 1982 com a impossibilidade do México de
pagar a dívida, resultando assim, na moratória e em profundas consequências para os
demais países do continente.
A reação brutal dos mercados financeiros internacionais a esse episódio culminou nos
chamados ajustes fiscais. A moratória de 1982 veio junto da “carta de intenção” – ou seria
de coerção? – do Fundo Monetário Internacional (FMI) para com os países devedores.
Nesta medida político-jurídica com forte repressão econômica, o FMI estabelece critérios
aos países latino-americanos para acessarem os créditos, a fim de realizar novos
empréstimos. Sob o discurso de financiar a amortização de parte do serviço da dívida,
estabeleceram-se critérios que repousariam na chamada política de austeridade, que em
sua aparência, consiste em reduzir drasticamente as despesas públicas e forte
desvalorização da moeda (CAMARA E SALAMA, 2005).
Importa ressaltar o conteúdo pertinente nessa análise, uma vez que “desvalorizar a
moeda, deve-se enfatizar, significa efetivamente reduzir o valor do trabalho de um país
para o outro”, onde seu objetivo é o aprofundamento da “recessão através da erosão
inflacionária dos salários, já que na maioria dos países latino-americanos os trabalhadores
não possuem mecanismos de proteção dos salários contra a inflação” (BRANDFORD;
KUCINSKI; 1987, p. 39-40).
Neste momento, importa ressalvar mais detidamente um importante aspecto do
sistema de endividamento público nas economias dependentes sob o contexto neoliberal:
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o peso destes ajustes fiscais, onde na atual etapa de mundialização do capital
financeirizado, vem se colocando enquanto mecanismo histórico de relevante punção
sobre o fundo público e de reafirmação dos traços de dependência. Devemos sinalizar
que, apesar da crise financeira dos anos 1980 nos países da América Latina ter sido
apresentada como se sua origem derivasse da insuficiência dos recursos dos países para
financiar a totalidade do serviço da dívida, devemos buscar a explicação deste processo
nas particularidades da financeirização em um contexto de dependência, a fim de
compreender seu real papel histórico.
As renegociações da dívida externa durante os anos 1980 pressupuseram a primeira
geração de ajustes estruturais de cunho neoliberal, o qual demandou uma profunda
reorganização do Estado e a construção de uma nova política cambial. Seu intuito
consistia na tentativa de equilibrar a balança de pagamentos, diminuir as restrições
alfandegárias e não alfandegárias, reduzir as tarifas públicas e estabelecer um minucioso
controle fiscal e orçamentário das despesas públicas (MAURIEL, 2013).
Como forma de pressão para que isso ocorresse, o FMI responsabilizou-se em
financiar projetos, de curto prazo, que garantissem a implantação do ajuste fiscal, controle
de preços, reformas monetárias e econômicas. Já o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), implicou-se em financiar e monitorar os
projetos ligados à reestruturação produtiva e institucional, além de requisitar as inúmeras
contrarreformas trabalhistas e da Seguridade Social como condicionalidade aos novos
empréstimos. Ademais, uma das marcas deste período da primeira geração dos ajustes
fiscais residiu na instauração aberta da lógica de submissão dos investimentos em gastos
sociais do Estado à restrição orçamentária para o pagamento dos encargos financeiros
relativos a dívida pública (MAURIEL, 2013, p. 101-102).
Logo, ao nos atentarmos para o seu real conteúdo, entendemos que a política de
austeridade se apresenta como um profundo ataque aos direitos sociais e do trabalho por
meio da expropriação sistemática do fundo público. Sua consequência nos anos 1980
resultou em milhões de desempregados, na explosão da inflação e na queda vertical do
salário real da classe trabalhadora. Além de uma enorme transferência dos recursos
socialmente produzidos para o exterior sob o pretexto de pagar a dívida pública.
Dentro desse contexto, precisamos apontar o aspecto também ideológico das ações
dos organismos multilaterais internacionais com destaque para o FMI e Banco Mundial.
A partir de 1980 e, com enorme vigor nos anos 1990 em diante, a oligarquia financeira
consegue despolitizar a discussão em torno da dívida pública. Por um lado, colocando-a
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apenas sob um olhar puramente técnico de fluxos financeiros. De outro, porém, de forma
conjugada, adota eufemismos ideologicamente selecionados. Pois,
Como os programas de reajuste levam inevitavelmente a profundas recessões
nas economias latino-americanas, o FMI precisa apresenta-los sob uma ótica
ideologicamente aceitável. O que começa pela escolha das palavras
‘ajustamento’ e ‘austeridade’, ambas de conotação positiva, no lugar de
‘recessão’ [...] A partir disso as políticas são justificadas quase que como
necessidade moral (BRANDFORD; KUCINSKI; 1987, p. 36).

Salama (2005), ao abordar os dois períodos de inserção da América Latina na
valorização mundial do capital em sua etapa financeirizada, o qual segundo o autor
consistiu na década de 1980 e 1990, aponta para a intrínseca relação estabelecida entre a
dívida pública e a dependência financeira dos países latino-americanos. Para ele, o
desenvolvimento das finanças na América Latina foi concebido, fundamentalmente, pelo
e no Estado. Ademais, atento para as importantes sinalizações do autor acerca da dupla
relação entre finanças e produção no capitalismo contemporâneo. Em um primeiro plano,
há o uso das finanças como subsídio para o desenvolvimento do setor produtivo. Já em
outro, realiza-se a punção do setor financeiro sobre os lucros industriais operados pelas
finanças. Assim,

a complexilicação do mercado financeiro, no tocante a seus produtos e
atividades, é, em certa medida, a consequência da complexificação da
produção. Tal complexificação financeira toma impulso com a liberalização
financeira (abertura, desintermediação e desregulamentação). Ela tem
certamente um custo, mas permite um lucro a ele superior. O desenvolvimento
das finanças e de produtos financeiros sofisticados permite, portanto, in
abstracto, o desenvolvimento do capital, pois o ciclo do capital somente evolui
se as atividades financeiras permitirem a valorização do capital produtivo. O
desenvolvimento do setor industrial requer um desenvolvimento mais que
proporcional do setor financeiro. Há tendência para a "financeirização" quando
o desenvolvimento dessas atividades obedece mais à atração de novos produtos
financeiros, por si próprios, que ao objetivo de diminuir riscos assumidos no
financiamento da atividade produtiva. A "financeirização" é o limiar a partir
do qual o financeiro, mais lucrativo que o produtivo, se desenvolve às expensas
deste último (SALAMA, 2005, p. 19).

Tendo em vista a importância de estabelecer os nexos da imbricada relação entre
finanças e produção na atual fase de acumulação capitalista, Salama (2005), argumenta
ainda que, nos países latino-americanos, desde a década de 1980 as finanças atuam pela
via de um ciclo viciosamente perverso ao conjugar incrementos financeiros e aumento da
superexploração da classe trabalhadora. Esta argumentação evidencia-se ao analisarmos
o contexto de financeirização da América Latina na crise dos anos 1980, a qual foi
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marcada pela lógica do endividamento público, redução drásticas das despesas públicas
e um aviltante arrocho salarial.
Compactuando com as decisões político-econômicas do FMI e Banco Mundial no
período neoliberal,

os

governos latino-americanos

passaram

a

executar as

condicionalidades de financiamento de parte do serviço da dívida. Para tanto, as
economias dependentes deveriam exportar mais e obter um saldo líquido positivo da
balança comercial através da política de austeridade fiscal. Com a determinação das
orientações do FMI de que as exportações deveriam ultrapassar as importações em até
30% e o serviço da dívida deveria representar entre 2 e 5% do total do PIB, a América
Latina viu-se presa à um sistema que lhe impusera mais restrições do que fora imposta à
Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial no Tratado de Versalhes, como meio de
indenização de guerra (SALAMA, 2005, p. 20-21).
O saldo social deste sistema não poderia causar menos do que uma exorbitante
transferência de recursos dos países dependentes para os sistemas financeiros
internacionais, cuja base se assentou em dez anos de depressão, em razão da
hiperinflação, sucessivas desvalorizações cambiais, aumento da desigualdade e pobreza
e o redirecionamento das despesas públicas para o pagamento de juros e amortizações da
dívida (SALAMA, 2005).
Nesse sentido, a consequência desta inserção subordinada no sistema financeiro
mundial, expressou-se na recessão econômica e nas medidas de ajustes fiscais adotadas a
posteriori, cujos elementos formaram o círculo vicioso da relação entre Estados e finanças
no capitalismo dependente latino-americano:

Nesse contexto de financeirização, a rentabilidade financeira não é
restabelecida por uma utilização mais intensiva das novas tecnologias, que
demandam um aumento de investimento, salvo se tal contexto for ultrapassado.
Elas só podem, portanto, provir de uma diminuição dos encargos salariais,
graças a uma queda dos salários reais. Essa queda dos rendimentos está na
origem da prorrogação do tempo de trabalho, freqüentemente no âmbito das
atividades informais. Estamos, assim, diante de uma volta, ou de um
fortalecimento, a modalidades arcaicas de exploração da força de trabalho
(SALAMA, 2005, p. 22).

Assim sendo, a crise da dívida externa dos países da América Latina durante os anos
1980 é uma considerável demonstração de como a acumulação financeira no capitalismo
dependente vem crescendo por intermédio direto das finanças públicas e do aumento da
superexploração da força de trabalho. Importar ressaltar que a refuncionalização da dívida
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pública, a partir deste período, nas economias dependentes latino-americanas se
caracterizou no aprofundamento da forma histórica de expropriação via dívida pública,
dada a sua capacidade de transferência de recursos para o mercado financeiro. Ademais,
outras formas históricas de transferência ganharam contornos essenciais neste processo.
De acordo com Chesnais (2005a, p. 41):
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

Portanto, a dívida pública já nos anos 1980 demonstrou em quais bases seria assentada
o seu papel nesta nova fase de desenvolvimento do capitalismo. Colocando-se enquanto
espaço rentável de acumulação, apropriação das riquezas produzidas socialmente e de
local privilegiado para garantia de transferências de excedente econômico, a dívida
pública contemporânea assenta suas bases nas pressões acentuadas sobre o salário e as
condições reais de trabalho. Uma vez que nos países dependentes parcelas cada vez mais
abundantes dos recursos públicos do Estado, concentrados no fundo público, vêm sendo
canalizados pelo sistema da dívida, cuja atuação gira em prol da transferência de valor e
da abertura de precedentes para a pressão da realização de um conjunto de medidas de
austeridade fiscal, a dívida pública assume, atualmente, a função de pilar e importante
subsídio da acumulação financeira.
Outro fator importante de sinalizarmos reside na particularidade histórica da atual fase
da dependência. Considerando as transformações apontadas anteriormente, produções
recentes da Teoria Marxista da Dependência vêm propondo a necessidade de atualização
do debate em torno da dependência latino-americana. Pressupondo o fato de que o
imperialismo estaria numa nova fase, a partir da hegemonia neoliberal desenvolvida nos
centros-hegemônicos e incorporada nas economias dependentes, algumas produções vêm
corroborando com a ideia de que a atual fase do neoliberalismo latino-americano viria
sendo:

caracterizada pelo acréscimo da vulnerabilidade externa estrutural combinada
a uma situação de intensa fragilidade financeira, ambas como resultado
imediato da “excessiva abertura financeira e falta de controle da mobilidade
de capitais” e também do tipo de inserção externa das economias latinoamericanas, em cuja pauta de exportações predominam as commodities e/ou
produtos industriais de baixo valor agregado (AMARAL, 2009, p. 9, grifos da
autora).
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Amaral (2009) acrescenta ainda a necessária tarefa de atualização dos debates que
partem das fecundas análises do período da década de 1960 em torno dos chamados
Investimentos Externos Diretos (IEDs), considerando que a realidade histórico-concreta
demanda que atualmente pensemos o processo de financeirização da economia e como se
estabelece a dependência nos moldes desta nova configuração do capitalismo. Ademais,
acrescentará, “cabe questionar qual o papel da periferia nesse contexto: se de fato se
apresenta como uma plataforma de valorização financeira ao mesmo tempo em que atua
no sentido de fornecer substância “real” a esta valorização através da geração de maisvalia pela exploração do trabalho” (AMARAL, 2009, p. 10). Em outra produção teórica,
Amaral e Duarte (2010), defendem a tese de uma nova fase da dependência, demarcando
a consistência de sua particularidade frente as anteriores: a “presença de um intenso
processo de financeirização da economia, que se exacerba ao ponto de tornar a lógica
especulativa predominante sobre a lógica produtiva” (2010, p. 124).
Argumentando sobre os aspectos do cenário neoliberal, no que tange a incisiva
abertura comercial e reestuturação produtiva, os autores afirmam que a característica
protagonizante deste processo, sob a condição de dependência, localiza-se na
vulnerabilidade externa estrutural em conjunto com uma situação de intensa fragilidade
financeira, ambas vistas como fruto direto do processo de liberalização e
desregulamentação das economias dependentes. Para além desse movimento, destaca-se
ainda, o impulso desses mecanismos por uma desenfreada flexibilização dos mercados,
com intenso vigor no mercado de trabalho, com objetivo de ampliar a superexploração da
força de trabalho. Ressaltamos outro fator de suma relevância, todos esses episódios
vieram acompanhados de um espesso endividamento e robustas transferências de recursos
para os centros imperialistas via juros e amortizações, dividendos ou royalties (AMARAL
e DUARTE, 2010).
Dessa maneira, pensar o endividamento público no capitalismo dependente, nesta
nova fase da dependência marcada pelo advento da financeirização, é necessariamente
compreendê-lo enquanto uma modalidade histórica de transferência de valor através do
pagamento de juros e amortizações. Nesse sentido, entendemos que a partir dos anos
1980, nos países dependentes, a atuação do Estado dependente, diretamente imbricado
com as finanças, age crescentemente em prol da garantia da reprodução ampliada do
endividamento e da transferência de valor via este mecanismo histórico de expropriação.
O ganho de relevantes contornos do papel da dívida pública na acumulação capitalista
contemporânea tornou-se possível nos países dependentes latino-americanos através de
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um perverso sistema de aumento da superexploração força de trabalho local e da
expropriação do trabalho necessário. De acordo com Salama (2005), uma das
particularidades da financeirização da América Latina reside no fato de a rentabilidade
financeira não ser restabelecida nos países dependentes com a utilização mais intensiva
da tecnologia e maior investimento; ela provém da diminuição dos encargos salariais; na
queda dos salários reais acompanhada do fortalecimento e expansão de modalidades
arcaicas de exploração da força de trabalho. Em outras palavras, a rentabilidade financeira
no contexto de dependência fora construída e alimentada sob a apropriação cada vez
maior do fundo de consumo e de vida da classe trabalhadora.
A esta altura, considerando os elementos apontados sobre a dívida pública na região
da América Latina, importa descermos ainda mais o nível de abstração e nos indagarmos:
Como isso se expressou no contexto dependente brasileiro? Os elementos para pensarmos
este processo encontram-se na análise das particularidades da introdução do
neoliberalismo e, consequentemente, da penetração da financeirização no capitalismo
dependente brasileiro. Para tanto, faz-se necessário compreender o saldo da ditadura e da
integração monopólica do Brasil nos anos 1980 firmada sob o legado de um forte
endividamento externo. Contudo, destacamos que as novidades deste processo
necessitam ser buscadas em momentos anteriores, a fim de compreendermos como os
interesses hegemônicos das classes dominantes imperialistas convergem e são absorvidos
pela classe dominante dependente brasileira.
Importa salientar que as escolhas ideopolíticas e econômicas em torno da dívida
pública reeditam os velhos traços de um Estado cujo autoritarismo corre em suas veias,
visivelmente exposto, ainda que muitas vezes escamoteado, numa história marcada por
sucessivos golpes em prol de estreitamentos dos laços de nossa burguesia dependente
com o capital internacional imperialista. Ressalva-se que historicamente isso ocorre em
detrimento do aumento e intensificação da superexploração da força de trabalho local.
Por essa ser uma de nossas marcas fundantes, deve-se destacar que o lastro ideopolítico
para a realização com sucesso das transferências de excedentes econômicos via
endividamento público, cujas bases se assentam no período autocrático e são
redimensionadas no pós década de 1980, foram operadas no e a partir da ação do Estado
dependente brasileiro.
Benakouche (2013) ao realizar o estudo do endividamento externo no Brasil
demonstra como, em cada momento histórico, as formas e políticas de endividamento
vieram acompanhadas de mecanismos institucionais, atos administrativos e de decisões
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políticas e econômicas, por parte do governo brasileiro, que favoreciam a manutenção do
crescimento da dívida pública. Para tanto, o autor aponta a necessidade de
compreendermos as fases históricas das formas e políticas de endividamento, as quais,
segundo o autor, são: a) o período do endividamento implícito, que vai de 1947 à 1967,
sob o contexto do pós II Guerra Mundial e a industrialização acelerada com apoio da
poupança estrangeira; b) a fase histórica da política de endividamento explícito, que data
entre 1968 e 1979-80 e apresentava influências do período desenvolvimentista; e c) a
chamada fase da política “informal”, a qual teria sido implementada a partir de 1981 “por
meio de atos administrativos, mas sem, todavia, ser explicitada oficial e
institucionalmente (...) para assumir o cunho – normal e corriqueiro – de política pública”
(BENAKOUCHE, 2013, p. 18).
Segundo Benakouche (2013), o período de 1947 à 1967 compreende-se a fase
histórica em que operou-se a política implícita de endividamento externo brasileiro,
marcada incisivamente por uma industrialização acelerada apoiada no recurso da
poupança estrangeira, especialmente dos Estados Unidos, através de empréstimos e
financiamentos públicos. Este processo de industrialização no Brasil correspondeu aos
imperativos do pós II Guerra Mundial, cuja expressão se deu de forma mais acentuada a
partir do segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954), onde o endividamento do
Estado realizou-se num período de forte regulamentação e de importantes restrições ao
capital internacional estrangeiro.
Um dos traços sintomáticos deste período está na realização de sucessivos
empréstimos a organismos multilaterais internacionais com vistas de subsidiar a atuação
maciça do Estado na economia, a fim de possibilitar a criação de empresas públicas
estatais na área de infraestrutura, tais como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a
Petrobrás e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Foi
por meio deste procedimento que o Estado dependente brasileiro pode operar a
substituição das importações; ofereceu câmbio favorecido para as importações de
equipamentos, máquinas e combustíveis; criou reservas de mercado de empresas locais e
multinacionais e possibilitou que a taxa de crescimento industrial brasileiro ficasse acima
da média mundial de 4,1%, chegando durante este período a uma taxa de 8,7%
(BENAKOUCHE, 2013, p. 25).
Importa destacar que durante a política de endividamento implícito, usada pelo Estado
dependente brasileiro como um meio de impulsionar a industrialização acelerada do país,
criou-se uma forte legislação cambial que favorecia a atração do capital estrangeiro. Para
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tanto, utilizou-se de instrumentos de importação sem cobertura cambial regulamentado
pela Instrução 70, fundada numa atração seletiva de novos capitais estrangeiros
(BENAKOUCHE, 2013).
A manutenção desta política implícita de endividamento externo como mecanismo de
dinamização da industrialização se manteve, ainda que apresentando significativas
mudanças, no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Como forma de dinamizar
a industrialização brasileira relevantes medidas político-institucionais com fins
econômicos foram tomadas. Dentre as alterações realizadas, destaca-se a Instrução 113
criada no Programa de Metas do período Kubitschek, a qual eliminava os obstáculos às
importações de máquinas e equipamentos básicos e aprofundava a relação com o capital
financeiro internacional:
Com base nesta instrução, as empresas privadas locais passaram a importar os
equipamentos de que necessitavam, sob a forma de financiamento em moeda
estrangeira, ao custo de câmbio, enquanto as multinacionais faziam o mesmo,
mas sem cobertura cambial. Acrescente-se a isso as facilidades locais de
crédito e garantias ofertadas ao capital estrangeiro. Foram essas vantagens que
permitiram a total implantação da indústria automobilística e de autopeças.
Vale dizer que a Instrução 113 representou o primeiro grande salto da
internacionalização da economia brasileira (BENAKOUCHE, 2013, p. 24,
grifos do autor).

Conjugou-se neste período da política de endividamento implícito o uso sistemático
do recurso de crédito e da incorporação massiva do capital privado estrangeiro no parque
industrial brasileiro. Neste sentido, foi a partir da Instrução 113 que se lançaram as bases
do processo de escalada do processo de endividamento externo brasileiro. Isso fora
possibilitado internamente através de subsídios fiscais previstos na Instrução, a qual
desburocratizou a entrada do capital privado estrangeiro, sem exigências institucionaisadministrativas. Seu resultado pode ser visto quando analisamos a taxa anual média de
crescimento da dívida externa, que de 15% subiu entre 1953 e 1955-56 para 85%,
conforme aponta Benakouche. Ademais, estima-se que durante este momento histórico
cerca de:
US$ 10.663.000 de recursos externos ingressaram no país entre 1955 e 1963;
desses, US$ 8.202.000 o fizeram sem cobertura cambial, contra US$ 2.461.000
sem cobertura cambial (...) ou seja, 70% ingressaram com e 30% sem
cobertura. Destes últimos, US$ 1.930.00 (70% do total) entraram como
financiamentos e US$ 531 mil (30%) em investimentos diretos. Desses
investimentos, 98% foram destinados à indústria automobilística, ou seja, a
Instrução 113 praticamente criou essa indústria do zero (BENAKOUCHE,
2013, p. 27).
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De acordo com Paulani (2008, p. 88-89), o sentido da industrialização brasileira e os
investimentos do capital estrangeiro em novas praças produtivas, em razão de sucessivas
transferências de juros devidos pela obtenção de créditos bancários pelos países
imperialistas, caminhavam como forma de atenuar as dificuldades de valorização
encontradas em escala mundial. Dessa maneira, a industrialização acelerada e a política
implícita de endividamento externo adotada no Brasil, corroborou para alimentar o solo
fértil de internacionalização da acumulação financeira. Entretanto, foi no período da
ditadura empresarial-militar que se estabeleceu uma legislação liberalizante e uma
política explícita de endividamento externo, cuja preferência pelo empréstimo em moeda
e a abertura da conta capital alterou a movimentação de capitais e as contas externas
(BENAKOUCHE, 2013).
Importa sinalizar que durante a ditadura empresarial-militar (1964-1985) ocorreu uma
forte desconfiguração do processo orçamentário no Brasil, onde os princípios basilares
do orçamento público foram sistematicamente desrespeitados, dentre os quais podemos
mencionar os da unicidade, da universalidade, da transparência e do equilíbrio23. Neste
momento da história brasileira, o orçamento público contou com a exclusão da
participação do Legislativo em matéria orçamentária. O instrumento político-jurídico
para isso foi a Lei Complementar n.12/71, cuja promulgação retirava do Congresso
Nacional o poder de legislar sobre assuntos financeiros e transferia tal prerrogativa para
o Poder Executivo (SALVADOR, 2010, p. 173):
Essa lei autorizava as operações com títulos do Tesouro Nacional, decorrentes
da dívida pública interna e seus encargos, assim como títulos emitidos pelo
Banco Central para a execução da política monetária, serem realizadas pelo
Conselho Monetário Nacional (CNM), sem que as receitas e despesas
referentes a essas operações passassem pelo OGU.

Outro fator importante de ser destacado residia no fato de que durante os governos
autocráticos deste período, o Orçamento Monetário, baseado na não adoção do princípio
da universalidade na elaboração do orçamento fiscal da União, servia como um meio de
atender aos interesses de diversos setores do capital, através de uma política de subsídio
às operações comerciais de produtos (como trigo, açúcar e álcool) e ao setor exportador
“De forma resumida, esses princípios, organizados em peça legal única, indicam que o orçamento dos
órgãos e unidades do governo devem incorporar a totalidade das receitas e das despesas, de forma a
assegurar a avaliação, o acompanhamento e a fiscalização das contas públicas pela sociedade e por seus
representantes no Poder Legislativo” (SALVADOR, 2010, p. 173).
23
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da economia; de fixação de uma política de preços mínimos e de regulação de estoque,
onde todos “esses encargos eram cobertos, sobretudo, por meio da colação de títulos
públicos no mercado e da emissão de moedas” (SALVADOR, 2010, p. 174).
Os governos militares, seguindo esta linha econômica explícita de optar politicamente
pelo endividamento externo, fizeram com que o Brasil adentrasse a década de 1980 sob
fortes impactos. A chamada “crise da dívida externa” se localizava nas principais
decorrências de uma orientação econômica voltada para a hegemonia do dólar norteamericano, cujo estrangulamento dos países dependentes latino-americanos foi a pedra
de toque. As consequências dos empréstimos efetuados pelos governos ditatoriais
brasileiros, sob taxas de juros flutuantes, culminaram posteriormente numa busca
desenfreada de saldos comerciais para cobrir a dívida, o que provocou uma profunda
recessão no país. Além disso, a escolha política pelo endividamento explícito fez com que
o aumento da desigualdade saltasse bruscamente. Se no início dos anos 1960 o índice de
Gini, indicador utilizado para medir a concentração de renda, estava em 0,54, com os
governos militares saltou para 0,63 em 1977 (EL PAÍS, 2017).
Essa dinâmica de optar politicamente pelo explícito endividamento se insere no
primeiro momento de inserção financeira dependente dos países latino-americanos na
etapa de mundialização do capital, a qual segundo Camara e Salama (2005) demarcaria o
período da década de 1970 à 1980, cuja busca pela desenfreada desregulamentação e
liberalização se fez presente. Segundo os autores:
Nos anos 70, o contexto de controle de câmbio e de fortes flutuações das
principais divisas favoreceu os financiamentos externos sob a forma de
empréstimos bancários, de maneira que estes representavam mais de dois
terços do total. É o período de reciclagem dos petrodólares pelos grandes
bancos. O setor público foi o principal beneficiário dessa forma de
financiamento, especialmente nos países que seguiam estratégias de
industrialização voltadas, na época, para a satisfação do mercado interno. Foi
o caso da América Latina (CAMARA E SALAMA, 2005, p. 202, grifos
nossos).

Não podemos esquecer o que representou a escalada do endividamento público pelos
governos autocráticos em aliança com o imperialismo norteamericano. Sua eclosão
significou em termos reais a reafirmação da condição dependente do Brasil na dinâmica
internacional de acumulação do capital. Desse modo, podemos ver que, tanto o período
do governo autocrático como as décadas que o antecedem, foram circunscritas pela
tentativa de abertura desenfreada de novos espaços de acumulação para o capital
internacional estrangeiro. Esses fatos impactaram diretamente as bruscas transformações
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no parque industrial brasileiro e a inserção subalternizada dos países da América Latina
na chamada plataforma de valorização mundial financeira24 (PAULANI, 2008).
Se a CF de 1988 garantiu, formalmente, importantes processos de unificação
orçamentária, retomada das prerrogativas do Poder Legislativo em matéria orçamentária
e o reordenamento institucional das bases de financiamento da Seguridade Social; a fim
de lograr o papel de destaque na economia latino-americana no circuito de valorização
financeira mundial, operou-se no Brasil um largo processo de reorganização no bloco no
poder das classes dominantes brasileiras, com vistas de se contrapor aos avanços da Carta
Constitucional. Isso resultou em sistemáticas alterações na estrutura econômico-política
e institucional, compreendidas no período que se estende do final da década de 1980 aos
anos iniciais da década de 2000.
Foi justamente no programa político-econômico neoliberal que as classes dominantes
brasileiras encontraram o respaldo ideológico para pôr em marcha um largo processo de
contrarreformas do Estado e dos direitos sociais e do trabalho (BEHRING, 2008).
Todavia, a vitória política do neoliberalismo no capitalismo dependente brasileiro não foi
lograda sem tensões no seio da sociedade. Sendo o último país da América Latina a
implementar o projeto neoliberal de restauração da dominação de classe, o Brasil viu-se
imerso em distintas disputas, devido a divergências dentro do bloco dominante e os
diferentes interesses das diversas frações e setores do capital.
Desse modo, o projeto neoliberal brasileiro constituiu e consolidou o seu programa
político no próprio processo de implementação, moldando-se segundo as tensões políticas
existentes entre as diversas classes e frações de classe. Portanto, considerando o contexto
dependente brasileiro, a introdução do neoliberalismo não pode ser compreendida como
um projeto já definido previamente e que implementou-se de fora para dentro. Ao
contrário, este programa político foi resultado direto da luta de classes no capitalismo
dependente brasileiro. Partir dessa concepção nos permite explicar as especificidades e
diferenças dos projetos neoliberais, implementados nos distintos países da América
Latina, ainda que possuam a mesma direção político-econômica e ideológica
(FILGUEIRAS, 2006, p. 180).
Alguns antecedentes históricos confluíram para que se retardasse a implementação do
neoliberalismo no capitalismo dependente brasileiro. Um deles residiu no conflito entre
as classes dominantes, que desde o período de distensão da ditadura, sofria com a crise
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Ver Leda Paulani em Brasil Delivery de 2008.
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do Modelo de Substituição de Importações (MSI) e com a intensa atividade política da
classe trabalhadora, a qual ameaçava o poder das classes dominantes com pautas de
mudanças estruturais. Neste período, havia ainda frações do capital que defendiam uma
tentativa de redefinição, atualização e reforma do MSI, cujo centro da atividade ainda
seria a atuação de um Estado desenvolvimentista (FILGUEIRAS, 2006). Tal projeto
possuía como base os seguintes pontos:
reforma do sistema financeiro, subordinando-o ao financiamento do
desenvolvimento; controle público das empresas estatais, ‘preservando a
capacidade produtiva dos setores estratégicos fundamentais (insumos básicos,
energia, petroquímica, mineração e telecomunicações), cujo desempenho
eficiente é fundamental para expansão do parque industrial brasileiro’ e
fechando as estatais deficitárias; uma política industrial que privilegiasse os
setores capazes de irradiar novas tecnologias e permitisse avançar no processo
de substituição de importações; uma política de investimentos estatais que
maximizasse a geração de empregos; e ‘uma nova atitude na renegociação da
dívida externa’ (FILGUEIRAS, 2006, p. 182).

Entretanto, a inviabilidade de se manter e reformar o MSI foi se desenhando ao final
da década de 1980 devido ao fracasso do Plano Cruzado e demais planos de estabilização
da economia brasileira, concomitante ao avanço dos debates travados durante a
Constituinte (1986-1988). Foi neste momento histórico de constatação da crise estrutural
e do esgotamento provocado pelo modelo de substituição das importações, que o
neoliberalismo ganhou forças e passou a se constituir enquanto programa político
hegemônico no interior das classes dominantes brasileiras, sendo implementado com
intenso vigor no início dos anos 1990. Contudo, convém mencionar que o processo de
implementação do projeto neoliberal no capitalismo dependente brasileiro esbarrou em
entraves que requisitavam uma profunda reconfiguração de conquistas históricas
expressas na CF88.
Paulani (2008), ao analisar nossa inserção neste contexto de hegemonia da fração
financeira no bloco dominante, aponta alguns obstáculos encontrados e as (questionáveis
para nós, porém) necessárias reconfigurações para o aprofundamento do capital
financeiro e do capital portador de juros no contexto brasileiro. Segundo a autora, o Brasil
ao final dos anos 1980 não se encontrava apto para assumir e desempenhar seu papel na
nova etapa de mundialização financeira como plataforma internacional de valorização
financeira na América Latina.
Como óbices a realização desta função podemos citar brevemente alguns. Ao final
dos governos explicitamente autocráticos, o Brasil contava com altas taxas de inflação,
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além de uma política cambial altamente centralizada e regularizada, o que não permitia a
liberdade desejada pela valorização financeira em escala mundial. Na direção desses
elementos, a dificuldade de controle dos gastos do Estado e a dificuldade de localizar com
exatidão as dimensões do gasto público, impediam a entrada do país no circuito mundial
de valorização financeira. Ademais, destaca Paulani (2008):
Como convencer os capitais da seriedade do país na disposição de impulsionar
o ganho financeiro com uma legislação que, em caso de colapso empresarial,
punha à frente dos direitos dos credores financeiros os direitos dos empregados
(dívidas trabalhistas) e os direitos do Estado (dívidas tributárias)? Como
garantir que os recursos do Estado seriam prioritariamente canalizados para
honrar os compromissos financeiros se os governantes não eram submetidos a
um rigoroso controle de suas ações? (2008, p. 95).

A fim de adequar o Brasil às exigências da acumulação financeira um amplo processo
de reorganização do trabalho, no intuito de flexibilizá-lo e desregulamentá-lo, se fez
crucial, visto que a preocupação em manter os compromissos financeiros enquanto
prioridade no orçamento público, resultou na relegação dos direitos sociais e do trabalho.
Um exemplo deste processo pode ser sinalizado na questão previdenciária, a qual,
historicamente, passou a ser vista como um sério obstáculo para a integração imediata do
país na plataforma de valorização mundial financeira. Considerando o fato de nosso
sistema previdenciário ser marcado pelo regime de repartição simples e pela solidariedade
intergeracional, cujos recursos majoritariamente estão concentrados no Estado, fez-se
imprescindível para diversas frações do capital, durante a década de 1990 em diante, o
acirramento de pressões que conduzissem sua abertura como um novo e significativo
espaço de acumulação privada (PAULANI, 2008).
Os interesses privados na previdência foram justificados não só através do discurso
de oneração aos cofres públicos com as despesas sociais da Previdência. Sendo um
notável local de concentração de recursos arrecadados pelo Estado e um mercado
promissor para a acumulação privada de capital, significativas mudanças na legislação
social previdenciária foram necessárias para adaptar o país as ambições da nova etapa de
acumulação financeira. Para isso sucessivas tentativas de erosão do sistema de
solidariedade intergeracional e aprovação da previdência complementar, enquanto forma
de incentivo ao regime de capitalização, passaram a ser frequentemente usados a fim de
potencializar o mercado dos fundos de pensões no Brasil (PAULANI, 2008).
Ademais, no que tange à questão do orçamento público, significativas conquistas
foram incorporadas ao texto constitucional de 1988 como um meio de romper elementos
do trato orçamentário do período ditatorial, a exemplo a centralização do orçamento em
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âmbito nacional. Ainda que com limites para sua efetivação devido as intensas disputas
sobre os recursos públicos, criou-se na CF88 o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO), cujo objetivo consistiu na integração das atividades de
planejamento, orçamento e execução das políticas governamentais nas três esferas:
federal, estadual e municipal (SALVADOR, 2010, p. 175).
A partir da CF88, o PPA passou a ser visto como plano de governo, com prioridades
governamentais estabelecidas para o período de quatro anos, definindo assim, estratégias,
diretrizes, metas e objetivos de cada esfera governamental. A garantia deste mecanismo
político-jurídico visou assegurar a continuidade das políticas públicas nas mudanças de
mandatos. No mesmo sentido, a LDO fora utilizada como um meio de estabelecer as
prioridades e metas da administração pública para o ano seguinte; foi através da Lei
Orçamentária Anual (LOA) que passaram a ser especificados os programas e ações
governamentais prioritários a serem executados nos governos (SALVADOR, 2010, p.
175-176). Sendo assim,
De acordo com a CF, a LDO vai dispor sobre as alterações na legislação
tributária, estabelecer a política das agências financeiras de fomento,
estabelecer critérios para reduzir as amortizações e despesas, formas de
utilização da reserva de contingência e as condições para transferência de
recursos para entidades públicas e privadas, além de definir regras para a
admissão de pessoal, concessão de vantagem ou aumento de remuneração e
criação de cargos públicos. A LDO pode ser vista como uma prévia do
orçamento, antecipando a discussão sobre as prioridades e diretrizes para o
exercício financeiro subsequente (SALVADOR, 2010, p. 176-177).

Em outras palavras, a inserção do Brasil na plataforma de valorização mundial
financeira pressupunha o antagonismo com a legislação social e os direitos sociais
promulgados na Carta Magna de 1988. Mostrava-se altamente incompatível as conquistas
promulgadas na Constituição Federal de 1988 com as pretensões dos setores rentistas
desta nova etapa de desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro, onde sob estas
condições o orçamento era visto como engessado e o Estado possuía pouca liberdade na
promoção de políticas que supostamente garantissem o equilíbrio das contas públicas
(PAULANI, 2008, p. 95).
Aprofundando e iniciando caminhos para transformar os supostos entraves citados
acima, se aprofundou no governo Collor a hipervalorização do setor privado em
detrimento do setor público, a abertura comercial e financeira da economia brasileira e os
amplos processos de privatizações. Importa destacar que a vitória hegemônica do projeto
neoliberal naquele momento expressou a transnacionalização dos grandes grupos
econômicos nacionais e a reconfiguração do bloco dominante e da fração de classe
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hegemônica. Nesta nova configuração passou-se a ter como parte da fração hegemônica
o capital financeiro internacional (constituído pelos fundos de pensão, fundos mútuos e
de investimentos e grandes bancos oriundos dos países imperialistas), os grandes grupos
econômico-financeiros nacionais e o capital produtivo multinacional (FILGUEIRAS,
2006).
O importante de ser apreendido neste momento é como a adesão do programa políticoeconômico neoliberal garantiu que a lógica financeira imprimisse de modo preponderante
a dinâmica do modo de produção do capitalismo dependente brasileiro, garantindo que
apenas os setores e frações financeirizados organicamente possuíssem destaque no bloco
dominante e reforçassem sua lucratividade via uma imbricada relação com o sistema da
dívida pública:
Desse modo, embora todos os grupos econômicos e as frações do capital
estejam, hoje, financeirizados –no sentido de estarem subordinados à lógica
financeira e aplicarem seus excedentes no mercado financeiro, em particular
nos títulos da dívida pública–, apenas aqueles que se articulam organicamente
com a esfera financeira, através do controle e propriedade de uma ou mais
instituições financeiras, são os sujeitos fundamentais dessa lógica, que
subordina inclusive o Estado, a política econômica e social e a ação política
em geral. Assim, apesar da maioria dos grandes grupos econômicos, no Brasil,
não estar ligada, organicamente, ao capital financeiro –através de um banco ou
outro tipo de instituição financeira de propriedade do grupo–, esses grupos
também se beneficiam da especulação e do financiamento da dívida pública,
ganhando também com as elevadas taxas de juros (FILGUEIRAS, 2006, p.
184-185).

Outro fator importante de ser sinalizado está nos impactos das medidas neoliberais e
da inserção do Brasil na plataforma mundial de valorização financeira sobre a estrutura
produtiva brasileira. A abertura comercial e financeira iniciada no governo Collor fora
continuada e aprofundada no período Itamar Franco, onde em 1992 promoveu-se a
desregulamentação do mercado financeiro brasileiro, a abertura do fluxo internacional de
capitais, incluindo o mercado de títulos públicos e a securitização da dívida externa. Além
da execução do Plano Real, resolvendo o problema inflacionário que impedia o país de
atuar como no circuito internacional de valorização financeira (PAULANI, 2008, p. 95).
Tais alterações se assentaram numa profunda reestruturação produtiva das empresas
públicas e privadas, dos processos de produção e na introdução de novas modalidades de
gestão do trabalho e de novas tecnologias. As consequências destas mudanças podem ser
vistas no aumento explosivo das taxas de desemprego durante os anos 1990,
principalmente a partir do Plano Real e da ampliação da abertura comercial e valorização
da moeda nacional. O reflexo do neoliberalismo sobre o trabalho resultou no fato de que
se na década de 1980 estimava-se a existência de uma População Economicamente Ativa
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(PEA) de 49%, em 2000, pouco mais de uma década após a implementação do programa
político-econômico neoliberal, vimos sua redução para 36% (IBGE, CENSO 2000).
Ademais, o censo de 2000 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) demonstrou que a taxa de desemprego neste período subiu de 3% para 15%, cuja
margem de pessoas desempregadas no Brasil chegou a 11,5 milhões.
O aumento do desemprego veio acompanhado de uma intensa desregulamentação e
precarização das condições de trabalho, marcada cada vez mais por “formas de
contratação instáveis que contornam ou burlam a legislação trabalhista, prolongamento
da jornada de trabalho, redução de rendimentos e demais benefícios, flexibilização de
direitos trabalhistas e ampliação da informalidade” (FILGUEIRAS, 2006, p. 188).
No mesmo sentido, não podemos deixar de mencionar que o projeto neoliberal
brasileiro impactou drasticamente a distribuição de renda no país, uma vez que seus
pressupostos ideológicos e político-econômicos reforçavam o seguinte tripé: crescimento
da carga tributária regressiva, a concentração de renda e o desvio dos recursos públicos
para o pagamento de juros e encargos financeiros da dívida pública. Tais fatos
aprofundaram os traços de uma estrutural concentração implementada durante o período
dos governos ditatoriais e contribuíram para a realização do aumento da transferência de
valor via endividamento.
Ressalta-se que o aprofundamento e a ampliação dos mecanismos de transferência de
valor por meio da dívida pública, concretizam-se através de um perverso sistema de
reorganização dos gastos públicos, com destaque para o sistema de proteção social,
forjado nas políticas de ajuste fiscal. Assim, a repercussão da inserção da economia
brasileira na plataforma de valorização financeira mundial significou uma expressiva
mudança qualitativa na gestão pública dos recursos, os quais passaram cada vez mais a
serem destinados ao sistema da dívida pública. Convém ressalvar que, a particularidade
da condição de dependência brasileira, torna esse processo ainda mais brusco, uma vez
que os mecanismos de liberalização financeira passam também pela necessidade de
assegurar aos credores da dívida a não realização de calotes (BRETTAS, 2017b).
É devido a isso que as políticas econômicas neoliberais, marcadas pela tônica de um
estrutural ajuste fiscal sobre as despesas públicas do Estado dependente brasileiro,
contribuem a largos passos para o aprofundamento dos traços de dependência, na medida
em que amplia os mecanismos de transferência de valor. Pois, ao viabilizar internamente
o reforço desta dinâmica, o Estado dependente brasileiro, sob os marcos da acumulação
neoliberal, estabelece uma série de reorientações das próprias políticas sociais, dentre as
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quais podemos destacar a sua transmutação em espaço de alimento para as bases de
financeirização (BRETTAS, 2017b).
Dessa maneira, para a consecução destes processos fez-se necessário a criação de um
robusto arcabouço jurídico-institucional com vistas de reordenar a destinação dos gastos
do fundo público, a fim de possibilitar no Brasil uma maior concentração de riquezas no
mercado financeiro via dívida pública. Por estas mudanças serem estruturalmente
antagônicas aos interesses da classe trabalhadora, faz-se preciso politizar os debates em
torno do orçamento público, o compreendendo enquanto instrumento de realização de
direitos. Portanto, o orçamento reflete a vida política da sociedade, visto que “à medida
que registra e revela, em sua estrutura de gastos e receitas, sobre que classe ou fração de
classe recai o maior ou menor ônus da tributação e as que mais se beneficiam com os seus
gastos” (SALVADOR, 2010, p. 179).
Para Salvador (2010), este não é o único, porém, o orçamento público é um local
privilegiado onde se pode assegurar e expressar direitos historicamente conquistados, os
quais deveriam ser refletidos nas prioridades definidas pelo governo durante a execução
e escolha de políticas públicas. Assim, não perdendo de vista a essência do Estado
dependente brasileiro e seus compromissos em alavancar o Brasil, através de sucessivas
contrarreformas, como plataforma de valorização internacional financeira na América
Latina, a análise dos gastos públicos não deve ser restrita ao espaço puramente de divisão
equitativa dos recursos disponíveis.
É imprescindível compreender os traços histórico-particulares que atravessam a
disputa do orçamento brasileiro e a lógica que perpassa as escolhas políticas, econômicas,
jurídicas, institucionais e ideológicas de nossas classes dominantes e reinantes, expressas
nas ações do Estado. Desse modo, a análise do orçamento, compreendido enquanto a parte
mais visível do fundo público, não deve ser restringida apenas ao aspecto técnico-formal
de dotação orçamentária. Uma vez que “a decisão sobre os objetivos de gastos do Estado
e a fonte de recursos para financiá-los não é somente econômica, mas, principalmente,
são escolhas políticas refletindo a correlação de forças sociais e políticas atuantes”
(SALVADOR, 2017, p. 65).
Dessa maneira, Brettas (2017b), ao analisar os mecanismos de drenagem dos recursos
federais para o capital portador de juros, nos aponta que do período de implementação do
Plano Real (1994) até início dos anos 2000 uma série de mudanças no que tange ao trato
orçamentário foi realizada, com relevante destaque para as metas de superávit primário,
a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Desvinculação das Receitas da União.
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Seguindo esses pressupostos, olhemos mais detidamente a funcionalidade do superávit
primário25.
Estabelecido após o Acordo Standy By, firmado no segundo governo de FHC com o
FMI, em 1998 e implementado a partir de 1999, passou-se a ser executado a política de
metas de superávit primário. O conteúdo deste acordo residiu na preocupação, por parte
do Estado dependente brasileiro e dos setores hegemônicos do bloco dominante, em
garantir o ajuste necessário das contas públicas de modo que atendesse as prerrogativas
de ampliação de rentabilidade ao capital portador de juros (BRETTAS, 2017b).
Após firmar este acordo nas eleições de 1998, o empréstimo do FMI ao Brasil no valor
de US$ 41 bilhões, levou o país a implementar diversas condicionalidades na política
macroeconômica, cuja base se assentava na previsão do Fundo da ocorrência de
superávits primários no orçamento público, o qual em 1999 foi de 2,6% do PIB, com
elevação para até 3% em 2001 (SALVADOR, 2010, p. 380). Deve-se destacar que a partir
de 1999, para a obtenção das metas fiscais, o superávit passou a ser feito nas contas do
Tesouro, do sistema de previdência social e do Banco Central, cujas estratégias para a sua
consecução abarcaram diversos âmbitos: a) da política de administração tributária, com
o aumento de receitas oriundas das contribuições sociais; b) do corte das despesas não
financeiras; c) da redução das receitas primárias, como as sucessivas contrarreformas da
previdência, com ponto inicial na de 1998 (SCORALICH, 2017, p. 124).
Preconizando a mesma preocupação de reajuste das contas públicas para o aumento
da rentabilidade financeira, também em 1994 criou-se o Fundo Social de Emergência
(FSE). De 1996 à 1999, o FSE, passou a ser chamado de Fundo de Estabilização Fiscal
(FEF), sendo somente modificado a partir de 2000, onde reformulou-se e passou a se
chamar de Desvinculação das Receitas da União (DRU). Sendo anterior a política de
metas, o FSE permitiu a desvinculação de 30% dos recursos oriundos de contribuições
sociais, se voltando, portanto, para o chamado equilíbrio fiscal e o pagamento de juros da
dívida (BRETTAS, 2017b).
De acordo com Salvador (2017, p. 68), a DRU desde sua origem cumpriu o papel
histórico de transformar os recursos destinados ao financiamento do Orçamento da
Seguridade Social em recursos fiscais para a composição do superávit primário. Dessa

“A realização do superávit primário significa produzir uma poupança primária no orçamento para dar
garantia aos credores da dívida de que o país possui condições de arcar com o pagamento dos juros. Ele é
calculado somando o total das receitas e excluindo as despesas financeiras, ou seja, retirando do cálculo
das despesas o que é gasto com o pagamento do serviço da dívida” (BRETTAS, 2017b, p. 27).
25
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maneira, a DRU colocou-se como um importante mecanismo de contraposição as
conquistas de dotação orçamentária diversificadas na CF88, além de ser usada como meio
de apropriação dos recursos do fundo público brasileiro.
A evidenciação deste fato pode ser encontrada na composição dos superávits
primários, do período de 2000 à 2007, os quais foram obtidos fundamentalmente pela
incidência da DRU nas receitas exclusivas da seguridade social, cuja margem chegou a
62, 45% do Superávit Primário do Governo Central (SALVADOR, 2017, p. 68). Em sua
Nota Técnica nº 148/2015 sobre a dívida pública e a compressão do orçamento, o
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apontou
a evolução do superávit primário, que entre 2003 e 2010 realizou os maiores números da
série histórica, chegando a média de 3,2% do PIB:
Superávit Primário – % do PIB – 1995-2015

Meta de Superávit Primário para 2015.
Fonte: BCB / IBRE / FGV.
Elaboração: DIEESE

Outro dado importante que nos permite compreender seu papel de mecanismo de
transferência de recursos para o setor financeiro está exposto em estudos relativos à
análise dos gastos do orçamento público, que demonstram como tem sido uma
característica desta fase de desenvolvimento do capitalismo dependente brasileiro o
aumento constante das despesas correntes com o pagamento de juros e encargos da dívida.
Um exemplo disso se encontra no período que vai de 1995 a 2006, enquanto os benefícios
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previdenciários ocupavam cerca de 21% do orçamento e a despesa com pessoal reduziu
em 45%, a participação dos juros no montante do orçamento subiu 74% (SALVADOR,
2010, p. 191).
Em estudos mais recentes do Núcleo Nacional de Auditoria Cidadã da Dívida (2018)
sobre o refinanciamento da dívida pública, avalia-se que de 1995 a 2017, a dívida interna
federal explodiu, crescendo de R$ 86 milhões para R$ 5 trilhões, em decorrência do
pagamento de juros abusivos e de mecanismos de rolagem desta dívida. Importa
mencionar que o direcionamento dos gastos públicos para o pagamento de juros e
amortizações da dívida só pode ser realizado através de uma enorme sucção de recursos
investidos nas demais áreas sociais.
Vemos tal afirmação concretizada contemporaneamente ao analisarmos a destinação
dos gastos do orçamento federal executado de 2017, o qual chegou a R$ 2, 483 trilhões,
sendo deste montante 39, 70% para o pagamento de juros e amortizações da dívida e 25,
66% para a previdência social. Entretanto, o setor da saúde contou com apenas 4, 14%, a
educação com 4,10%, a assistência social com 3, 35%, o trabalho com 2, 79% e demais
áreas como segurança pública, ciência e tecnologia, urbanismo, direito e cidadania,
indústria, agricultura, saneamento, transporte, energia, cultura e comércio e lazer, dentre
outros com menos de 1% do orçamento (AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA, 2018).
Assim, podemos dizer que a atuação de diversos dispositivos, como a DRU, que
atuam em prol da reprodução expandida da dívida pública, vem caminhando no sentido
de operar um desfinanciamento do Orçamento da Seguridade Social (OSS) através de
uma lógica de submissão das políticas sociais à política econômica neoliberal
implementada. Seus efeitos giram em torno da “livre” gestão realizada pelos Ministérios
da Fazenda e do Planejando, cujas decisões conduzem a destinação dos recursos da
Seguridade Social para uma política de gestão fiscal, baseada no contingenciamento de
recursos orçamentários relativos aos gastos sociais previstos constitucionalmente
(SALVADOR, 2017, p. 69).
Scoralich (2017), ao analisar os desvios dos recursos públicos no período de dez anos
(2005 a 2015) de incidência da DRU, nos traz importantes dados para pensarmos a
capacidade deste instrumento em transferir enormes quantias advindas de arrecadações e
contribuições sociais, que deveriam ser direcionadas para a Seguridade Social, para o
sistema da dívida pública. Em sua totalidade, a DRU nestes 10 anos gerou ao Tesouro um
volume de recursos equivalente a R$ 749 bilhões, a preços de 2015. Ademais, ao analisar
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os Relatórios de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais (referentes aos anos de
2005 a 2015), a autora sinaliza que:
o montante de recursos da DRU em relação ao superávit primário representou
no ano de 2005 cerca de 55% da meta de superávit primário entre 2006 e 2008
e 2011, ficando entre 62% e 63% da meta de superávit primário. No ano de
2009, o valor dos recursos é superior ao da meta, em 11%. Em 2012, a DRU
representou 74% do montante de recursos do superávit primário. Num período
de 10 anos, a DRU pode, sim, ser considerada, como afirma Salvador (2007,
p. 83) ‘uma peça-chave’ da política fiscal para a composição do superávit
primário (SCORALICH, 2017, p. 128).

Em outa análise do Relatório de Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do
período de 2011 a 2015, a autora, partindo do pressuposto de que o superávit primário é
a economia para o pagamento da dívida pública e que a DRU é um elemento estruturante,
portanto, elementar para a formação do superávit primário, aponta a necessidade de
estabelecer a correlação entre o papel desempenhado por esses três mecanismos:
Em 2011, a DRU equiparou-se a 45% do montante gasto para o pagamento de
juros da dívida pública, e o superávit primário representou 71% do montante
pago em juros. No ano de 2012, a DRU correspondeu a 46% do gasto com
juros da dívida pública, e o superávit, 63% do volume de recursos pagos em
juros. Em 2013, a DRU equivaleu a 47% do montante de recursos pagos em
juros da dívida, e o superávit primário, a 52%. Nos anos de 2014 a 2015, a
DRU foi de 40% e 33%, respectivamente. O superávit primário apresentou
déficit nesses anos, representando cerca de -11% e -153% nos anos de 2014 e
2015, nessa ordem (SCORALICH, 2017, p. 130).

Ao apontarmos a relação existente entre os três (DRU, superávit primário e o
pagamento do serviço da dívida), vemos como a DRU desempenha um relevante papel
para a concretização dos chamados ajustes fiscais. Pois, dentre os mecanismos que
sustentam a política de ajuste fiscal, a DRU apresenta uma diferença qualitativa com
relação as demais: “enquanto as desonerações e isenções fiscais beneficiam o capitalista
individual (...) a DRU desempenha um papel em conjunto com o capital portador de juros
na composição do superávit primário e, consequentemente, no pagamento de juros da
dívida, isto é, ela beneficia o capital financeiro” (SCORALICH, 2017, p. 130).
Na mesma direção político-econômica deste mecanismo, podemos mencionar outro
meio utilizado para viabilizar a apropriação de recursos públicos por parte do sistema
financeiro: a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Criada no contexto de ajuste fiscal
do governo de FHC, a LRF e sua capacidade de concretizar as mudanças necessárias
preconizadas pelo FMI, passou a contribuir incisivamente para que a política fiscal
ocupasse o lugar de “fiadora do espaço de valorização do capital e de responsável por
afastar o risco de default da dívida pública” (SALVADOR, 2010, p. 382). Enquanto
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instrumento jurídico, político e econômico, a LRF permitiu um conjunto de mudanças
que viabilizou e intensificou a canalização dos recursos públicos para a esfera financeira,
através da determinação de metas fiscais no orçamento público, a serem cumpridas por
todos os entes da federação (SALVADOR, 2017, p. 68).
Dentre o pacote de alterações trazidas com a LRF, podemos destacar: o
estabelecimento de limites rígidos para o gasto com pessoal; a determinação de que a
LDO passe a possuir um Anexo de Metas Fiscais, “no qual deverão ser estabelecidas as
metas anuais, relativas a despesas e receitas, despesas, resultado nominal e primário do
montante da dívida” (SALVADOR, 2010, p. 383); ausência de metas sociais, em
contraposição, à criação de limitações aos gastos discricionários da área social; liberação
de atos que autorizam o aumento das despesas destinadas ao serviço da dívida, como
exposto no parágrafo 6º, do artigo 17, da LRF; além de assegurar o corte das demais
dotações orçamentárias na ausência do atingimento das metas do pagamento do serviço
da dívida (SALVADOR, 2010, p. 383).
Atento para este último item, uma vez que a realização deste corte não necessita passar
pelo debate e aprovação do Poder Legislativo, fato que não ocorre no que tange à
expansão de recursos para serviços relativos a proteção social. Nesse sentido, a LRF tem
se colocado como um instrumento fundamental na reorientação do orçamento público e
da sua execução, cujo conteúdo tem se constituído em reduzir “a capacidade de o Estado
implementar políticas sociais e investimentos com vistas a garantir suas obrigações
financeiras com os donos dos títulos da dívida pública” (BRETTAS, 2017b, p. 30).
Ressalva-se que o compromisso do Estado dependente brasileiro com o aumento
constante do pagamento da dívida, dos juros e dos encargos financeiros associados a ela,
não veio sem uma profunda contrarreforma do sistema tributário. Apesar da garantia
constitucional de uma base diversificada de financiamento e da multiplicidade de receitas,
as fontes do Orçamento da Seguridade Social têm sido majoritariamente oriundas das
contribuições sociais. Segundo Teixeira (2017), de 2001 a 2011 elas representaram, em
média, 89,46%, onde das mais expressivas podemos citar a Contribuição dos
Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social (CETSS) com 46,68%, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com 26,05 %, e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), com 7, 97%.
Compreender o conjunto de mudanças expostos na política de metas de superávit
primário, DRU e LRF, relacionando-os com a funcionalidade para a manutenção do
sistema da dívida pública, ajuda-nos a entender como se tem operado uma recorrente
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subtração, por parte destes dispositivos jurídico-financeiros, dos recursos do OSS nos
últimos anos, sustentada basicamente no aumento da oneração tributária sobre a classe
trabalhadora. Um exemplo desta sobrecarga tributária pode ser encontrado em alguns
dados da Receita Federal, onde em 2013, tivemos 51,3% do total arrecadado originado
pelos tributos cobrados no ato da compra de bens ou serviços. Isso representa o fato de
mais da metade dos tributos arrecadados de forma direta e, cada vez mais, indireta, no
Brasil são pagos pelos trabalhadores (DIEESE, 2015a).
No Relatório da Receita Federal do ano de 2013 a distribuição da arrecadação de
impostos no país configurou-se da seguinte maneira: bens e serviços com 51,3%, folha
de salários 25%, renda 18,1%, propriedade 3,9% e transações financeiras 1,7% (DIEESE,
2015a). Em dados da arrecadação tributária de 2014, de R$ 1,8 trilhão, 13% eram
originados de tributos incidentes diretamente sobre a renda dos (as) trabalhadores (as), ao
passo que os tributos sobre o consumo (bens e serviços) se manteve em 51%
(SALVADOR, 2016).
Análises mais recentes também comprovam a manutenção da acentuada da carga
tributária brasileira em seus aspectos regressivos. Em 2016, a carga tributária atingiu
32,38% do PIB, fato que representou uma alta de 0,27% ao ano de 2015, o qual registrou
uma carga de 32,11%. O peso destes tributos no ano de 2016 configurou-se superior aos
de 2013, apontado anteriormente. Contudo, importa sinalizarmos que o aumento desta
arrecadação avançou sobretudo sobre a renda e folha de salários, a qual possuiu uma alta
de 0,59% e 0,14% em relação ao PIB, respectivamente (JORNAL O GLOBO, 2017).
Aliado a esses fatores, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT)
divulgou em maio de 2018 pesquisas para demonstrar que a destinação do rendimento
bruto dos contribuintes brasileiros obteve escala crescente desde 2003:
Em 2003, do seu rendimento bruto o contribuinte brasileiro teve que destinar
em média 36,98% para pagar a tributação sobre os rendimentos, consumo,
patrimônio e outros. Em 2004 comprometeu 37,81%, em 2005 destinou
38,35%, em 2006 destinou 39,72%, em 2007 comprometeu 40,01%, em 2008
destinou 40,51%, em 2009 comprometeu 40,15%, em 2010 comprometeu
40,54%, em 2011 comprometeu 40,82% do seu rendimento bruto, em 2012
40,98%, em 2012 comprometeu 40,98% do seu rendimento bruto, em 2013 o
total de 41,10%, passando para 41,37% no ano de 2014, permanecendo neste
índice também em 2015, sendo que no ano de 2016 esse comprometimento dos
seus rendimentos chegou em 41,80%, o mesmo índice para 2017 e
permanecendo também esse percentual para o corrente ano (IBPT, 2018).

O resultado desta elevação tem se expressado no aumento significativo de dias
trabalhados ao longo do ano, reservados somente para o pagamento de tributos. Segundo
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o IBPT, durante a década de 1970, o (a) brasileiro (a) trabalhava em torno de 76 dias, o
equivalente a 2 meses e 16 dias. Já em 1980 essa média passou para 77 dias e na década
de 1990 vimos um aumento significativo desta média para 102 dias (3 meses e 12 dias).
Na década de 2000 alcançou-se a média de 138 dias (4 meses e 18 dias) e, atualmente, o
Instituto calcula que a média para o ano de 2017 e 2018 esteja em torno de 5 meses e 2
dias. Em termos concretos, esses números significam que hoje trabalha-se mais do dobro
do que se trabalhava nos anos 1970, apenas para pagar tributação (IBPT, 2018). A
discrepância de dias trabalhados em relação a outros países da América Latina é um
importante contraponto para entendermos o peso da sobrecarga tributária brasileira para
o conjunto da população: Uruguai (96 dias), Chile (94 dias) e México (91 dias).
O conjunto de dados apresentados buscam demarcar o caráter estruturalmente
pesaroso da alta regressividade do sistema tributário brasileiro, uma vez que ocorre a
existência exorbitante de tributos indiretos (imposto sobre o consumo ou embutido no
preço final dos produtos) e conta-se com um maior peso da contribuição advinda da massa
da população trabalhadora, a qual apresenta menor capacidade contributiva. Este caráter
regressivo não deve ser dissociado dos aspectos socioeconômicos de nossa formação
histórica. O Brasil tem se colocado como o país em que há menor tributação sobre
impostos relativos a herança, doações e propriedade. Se comparados com os dados de
2012, vemos que em países imperialistas como Inglaterra (40%), França (32,5%) e Japão
(30%), as alíquotas referentes a tributação de heranças são significativamente superiores
às aplicadas no caso brasileiro, a qual tributava apenas 3,86% (DIEESE, 2015b).
Dessa maneira, através da exposição de dados empíricos e do constante diálogo
reflexivo com diversos (as) autores (as), podemos ver como tem se constituído e
expressado a repartição do excedente econômico arrecado pelo Estado e repartido
prioritariamente para o setor hegemônico das finanças. Como garantia de sua realização,
historicamente, diversos mecanismos legais foram criados e colocados em prática na
história política da economia dependente brasileira com vistas de não só repartir
internamente os recursos do fundo público, mas, inclusive, manter uma sistemática
prática de transferência de valor também em âmbito internacional.
Convém ressaltar que o conteúdo destes instrumentos jurídico-financeiros postos em
prática pelos aparatos do Estado dependente brasileiro, a serviço das classes dominantes
e reinantes dependentes e imperialistas, representa a correlação de forças presente na
sociedade no que tange ao trato orçamentário dos recursos públicos, o qual, sob a atual
fase da dependência, marcada pela financeirização, conta com o privilegiamento das
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finanças na disputa pela apropriação dos excedentes econômicos concentrados no fundo
público.
Assim, considerando estes pressupostos e algumas mediações já apresentadas, no
próximo item buscaremos compreender de forma mais aguçada a relação existente, no
contexto dependente brasileiro, entre as formas históricas de expropriação via dívida
pública e expropriação tributária com a superexploração da força de trabalho brasileira
contemporânea.
2.4 A dívida pública e a superexploração da força de trabalho no contexto brasileiro
As sistemáticas transferências de valor refletidas nas generosas quantias puncionadas
do fundo público para o sistema da dívida pública e a acumulação assentada na
superexploração da força de trabalho, cuja remuneração se constitui abaixo do valor
histórico-social e moral, trazem particularidades para a realização deste debate.
Buscaremos neste momento, de forma sucinta, realizarmos o resgate de alguns pontos
abordados, a fim de aprofundarmos as mediações presentes na relação entre o
endividamento público, as formas históricas de expropriação e a superexploração da força
de trabalho brasileira.
Um dos eixos fundamentais para a compreensão desta relação reside no fato de nas
economias dependentes ser uma marca regular em sua história a negação da reposição
diária e total do valor da força de trabalho. Para esta ocorrência, esmiuçamos a importante
contribuição da Teoria Marxista da Dependência ao desvelar como no capitalismo
dependente latino-americano, recorrentemente, há a violação do valor total e diário da
força de trabalho com vistas de recompensar as transferências de valor no mercado
capitalista mundial.
Desse modo, vimos as categorias mediadoras fundamentais, as quais foram abordadas
na discussão em torno da superexploração: valor total, valor diário, fundo de consumo e
fundo de vida da força de trabalho. Tais mediações são cruciais no entendimento de como
nas economias dependentes a superexploração da força de trabalho implica a não
reposição total do seu desgaste e a apropriação do fundo de vida presente e futuro do(a)
trabalhador(a). Assim sendo, dizemos também que o processo de reprodução da força de
trabalho, isto é, a reposição em condições normais do desgaste físico e mental, ocorre
através do fundo de consumo, o qual pressupõe o acesso aos valores de uso produzidos
numa dada época e região. Entretanto, sob os marcos da dependência, vimos que o
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consumo individual do(a) trabalhador(a) é violado, sendo cada vez mais transformado em
fundo de acumulação de capital.
Considerando o exposto, também importa retomar o fato da apropriação do fundo de
consumo resultar no rebaixamento do pagamento da força de trabalho e em significativas
punções, por parte do capital, sobre o fundo de vida do (a) trabalhador (a). Em outras
palavras, “os ataques atentando contra o fundo de vida obrigam o aumento dos meios de
subsistência para restaurá-lo, mas somente até um limite, a partir do qual o desgaste
físico-psíquico só poderá ser regenerado mediante repouso, não bastando mais compensálo com o incremento de valores de uso acessados” (LUCE, 2018, p. 159). Portanto,
convém sinalizar novamente como nas economias dependentes o acesso aos valores de
uso produzidos correlaciona-se com as suas determinações concretas, estas expressas nos
mecanismos históricos de transferência de valor, no processo de cisão entre as fases do
ciclo do capital dependente e nas formas de superexploração da força de trabalho.
São esses elementos de análise que nos permitem compreendermos a diferença
existente entre os padrões de vida, logo, das condições normais de reprodução da força
de trabalho, nas economias centrais das economias dependentes latino-americanas. Tal
fator pode ser visto na ocorrência histórica do pagamento e o consumo da força de
trabalho no capitalismo central ser próxima de seu valor correspondente. A guisa de
exemplificação, em estudos recentes, Luce (2018), partindo de análises da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)26, cujas amostragens abarcaram os anos de 1967, 1984,
1995 e 2005, demonstra como na maior parte do século XX nos países imperialistas se
observou uma estabilização da jornada de trabalho semanal em torno de 40h. Em
contraposição, na maioria dos países latino-americanos esta média apresentou-se em
torno de 48h semanais (LUCE, 2018).
Outro dado analisado pelo autor nos permite reconhecer tal discrepância. Esta pode
ser verificada na margem de trabalhos involuntários, após a idade de aposentadoria, entre
os países centrais e as economias dependentes da América Latina. Se nas economias
centrais 19,3% dos trabalhadores homens seguem trabalhando após 65 anos de idade, nos
países dependentes esse número sobe para 48,5%. No caso das mulheres, nas economias
imperialistas este número chega a 12% em contraposição aos 28% das economias
dependentes (LUCE, 2018, p. 170). Portanto, vemos que nos marcos da dependência se
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Organização Internacional do Trabalho. (World Social Security Report, 2010/2011: providing coverage
in times of crisis and beyond), Genebra, 2010.
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constitui como um elemento crucial para a acumulação de capital o pagamento da força
de trabalho abaixo de seu valor; de modo que a precipitação das condições que conduzem
o seu desgaste prematuro torna-se um fator regular na história dos países analisados.
Ademais, novos elementos da contemporaneidade vêm atentando ao fundo de vida e
de consumo da classe trabalhadora brasileira. Um dos pontos que merece ser investigado
atualmente reside no significado da incorporação massiva na cesta de consumo dos (as)
trabalhadores (as) no Brasil de serviços privados necessários, tais como de saúde,
previdência e habitação, para a reposição do desgaste e a reprodução em condições
normais da força de trabalho.
É importante ressaltar que compreendemos os limites estruturais impostos as
conquistas populares, no que tange a garantia destes serviços enquanto bens públicos, nos
países dependentes latino-americanos. Uma vez que, ao constituir-se como uma economia
regida pelos limites da dependência, fundada sob uma acumulação interna de capital
assentada na superexploração da força de trabalho, o Brasil, historicamente, localizou-se
no conjunto de países impossibilitados de reproduzir internamente as características do
Estado de Bem-estar Social vivenciado em alguns países da Europa.
Aqui, a dinâmica da reprodução ampliada da dependência, resultou na negação de
uma extensão considerável de direitos sociais e do trabalho para o conjunto da classe
trabalhadora brasileira. Ainda que tenhamos visto uma relativa expansão, possibilitada
formalmente com a Seguridade Social na Carta Magna do final da década de 1980, devido
as fortes pressões populares por avanços significativos de direitos e sua viabilização
através de políticas sociais públicas; o período neoliberal imputou uma série de
dificuldades de implementação das novas conquistas, motivados pelos ajustes fiscais em
prol da reprodução ampliada do endividamento público.
Não podemos esquecer que a dívida pública sendo uma forma histórica de
expropriação, ao refuncionalizar o seu papel desempenhado no sistema capitalista, vem
contribuindo para viabilizar em escala crescente a privatização de bens e serviços
públicos como forma de impulsionar os processos de acumulação de capital, sob
hegemonia do setor financeiro, no Brasil. Assentada em outra forma histórica de
expropriação, a tributária, a dívida pública coloca como pressuposto para a sua
reprodução ampliada uma extensão de outras modalidades expropriatórias, tal como a
expropriação de direitos sociais e do trabalho.
Pois, na atual fase de desenvolvimento do capital, a dinâmica exacerbada de uma
busca pela acumulação de capital relativamente autonomizada da esfera produtiva, resulta
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no avanço de processos que suprimem drasticamente as condições de subsistência
garantidas pelos direitos conquistados, além de subtrair as condições materiais que
viabilizam à classe trabalhadora deixar de vender sua força de trabalho em determinadas
situações aviltantes (tal como o caso da aposentadoria, seguro-desemprego e segurosaúde) (BOSCHETTI, 2017).
Este processo, apesar de recorrente na história do capitalismo dependente brasileiro,
apresenta novos contornos a partir da sua inserção na plataforma de valorização financeira
mundial, via endividamento público. Uma das marcas do período histórico atual do
capitalismo dependente no Brasil tem sido a incidência da expropriação via dívida pública
na supressão de bens, direitos e serviços públicos, conjugado a uma intensa canalização
e transferência de recursos oriundos do fundo público para o setor hegemônico financeiro.
Acerca desta correlação, Boschetti (2017) vem sinalizando sobre a ocorrência de uma
dialética interdependente entre as expropriações e a dívida pública, uma vez que, ao se
assentar sobre o fundo público e contribuir para o vicioso ciclo de empréstimos tomados
pelos governos para suas despesas, pagamento de juros e amortizações, a dívida pública
necessariamente pressupõe o aumento crescente de impostos.
Se concordamos com a afirmação da autora de que o salto qualitativo deste momento
consiste em compreender “a expropriação como processo de subtração das condições
históricas de reprodução da força de trabalho, por meio da reapropriação, pelo capital, de
parte do fundo público antes destinado aos direitos conquistados pela classe trabalhadora”
(BOSCHETTI, 2017, p. 44), faz-se de suma importância sinalizarmos as formas de
expropriação social contemporâneas do capitalismo dependente brasileiro. Ainda que este
debate tenha sido realizado com base nas considerações de Fontes (2010), é
imprescindível sua retomada para entendermos o impacto da dívida pública no aumento
do valor histórico-moral e social da força de trabalho, sem remuneração equivalente no
Brasil.
Para Boschetti (2017), a redução de serviços públicos em detrimento da expansão dos
sistemas privados de saúde e previdência, são formas de expropriação social e se
configuram de modo imbricado com a dívida pública através de três mecanismos:
a) ao restringir o uso do fundo público para as políticas sociais que se
tornam privatizadas ou minimizadas, desloca parcela do fundo
público, que constitui parte da riqueza socialmente produzida, para a
acumulação, por meio de subvenções aos fundos de pensões públicos
(regimes fechados de aposentadoria administrados por Fundos de
Pensões) e privados (regimes abertos de aposentadoria instituídos
majoritariamente por bancos ou seguradoras privadas), que já

161

constituem as principais agências de financeirização, e também para
os planos privados de saúde. Esse processo constitui uma forma
contemporânea de ‘alienação dos domínios do Estado’, junto com as
privatizações de bens públicos; b) ao suprimir ou restringir direitos
sociais de saúde e previdência, obriga a classe trabalhadora a
dispender parte de seu salário com a compra de bens e serviços no
mercado, operando a transformação dos direitos do cidadão em
mercadorias (...) Opera-se aqui uma dupla subsunção do trabalho ao
capital: a subtração de direitos sociais de susbsistência que obriga os
trabalhadores a disponibilizar sua força de trabalho no mercado, e a
mercantilização de direitos que passam a ser mercadorias disponíveis
no mercado; c) ao suprimir e reduzir os direitos de aposentadoria,
seguro-desemprego e seguro-saúde, obriga o trabalhador a oferecer
sua força de trabalho a qualquer custo e em qualquer condição, ‘livre
como pássaros’, e ainda obriga a se submeter a regras vexatórias para
acessar os ínfimos benefícios da assistência social, quando
disponíveis (BOSCHETTI, 2017, p. 44-45).

Tomemos como exemplo concreto a incorporação de serviços privados no consumo
da classe trabalhadora brasileira. Em 1998 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) em seu texto número 599 para discussão “O mercado privado de serviços de
saúde no Brasil: panorama atual e tendências da assistência médica complementar”
divulgou importantes dados para pensarmos a incorporação massiva do serviço privado
de saúde no consumo da classe trabalhadora. No ano de 1996, pós CF88 e implementação
do Sistema Único de Saúde (SUS), em levantamento realizado pela Associação Brasileira
de Medicina de Grupo (ABRAMGE) constatou-se que o setor de assistência médica
suplementar (privado) associado a empresas movimentava cerca de US$ 14,8 bilhões por
ano, o equivalente a 2,6% do PIB e cobria cerca de 26,8% da população brasileira (42
milhões). Já a adesão individual totalizava naquele período cerca de 8 milhões de pessoas
(5% da população), fato que significava naquele momento histórico a dependência ao
serviço público ofertado pelo SUS de cerca de 73% da população (mais de 115 milhões
de pessoas) (IPEA, 1998, p. 15).
Entretanto, o mesmo documento apontou que estes 115 milhões dependentes do SUS
tinham sua cesta de consumo composta por serviços médicos, de acordo com sua
capacidade de pagamento, isto é, em determinadas circunstâncias, serviços privados
pagos eram acionados, dentre eles podemos mencionar: tratamento odontológico,
pagamento de anestesias e/ou hotelaria diferenciada e outros serviços de consumo
eventuais, onde a fila de espera no serviço público era demasiada, a exemplo consultas
oftalmológicas, ultrassonografias, exames de gravidez etc (IPEA, 1998).
No que tange ao uso destes serviços privados, ainda que já fosse pré-existente, o
documento aponta um significativo aumento do período de 1987-1994:
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Concretamente, houve aumento do número de beneficiários dos planos de
saúde a partir do final da década de 80. Entretanto, esse crescimento não foi
homogêneo para todas as modalidades, sendo que o incremento de cobertura
em número de pessoas foi maior no período 1987-94, liderado pelo segurosaúde, seguido pelas cooperativas médicas e os planos próprios das empresas.
A medicina de grupo foi a que apresentou o menor crescimento, porém sempre
incremental, nos dois períodos, 1987-94 e 1994-96, sendo maior no segundo
(respectivamente 6% e 8%), enquanto as demais modalidades diminuíram
bastante o ritmo de incorporação de novos beneficiários no período 1994-96.
O seguro-saúde é a modalidade que apresenta o maior crescimento em todo o
período 1987-96 (757,1%). O mesmo movimento verifica-se na cobertura de
planos de saúde na população total (maior crescimento no período 1987-94),
sendo que a medicina de grupo tem decréscimo de 11,3%, e o seguro-saúde
cresce mais de 533%, seguido das cooperativas médicas e dos planos próprios
das empresas (IPEA, 1998, p. 16).

Ademais, para além da expansão dos serviços, devemos mencionar que logo após a
implementação do Plano Real, em 1994 até agosto de 1997, a mensalidade dos planos de
saúde aumentou em 110%, alta 28% acima da inflação. Portanto, do período entre 1987
e 1996 a cobertura populacional dos serviços privados de saúde expandiram-se 73,4%,
cujo faturamento foi de 700%. Contudo, importa sinalizar que a expansão dos serviços
privados na cesta de consumo dos(as) trabalhadores(as) brasileiros(as) veio,
simultaneamente, acompanhado de transformações nas relações de trabalho, tais como
redução de postos de trabalho em contraposição ao aumento do trabalho autônomo – fato
que impacta a adesão do serviço privado de saúde ofertado por empresas e incide na
redução de trabalhadores (as) vinculados à Previdência Social –, além de uma série de
medidas de flexibilização das relações de trabalho (a exemplo, a terceirização) (IPEA,
1998).
Em outros dados apresentados no documento do IPEA (1998), referentes a dezembro
de 1996, estimava-se que o valor médio anual pago pelos assegurados associados a planos
de saúde avaliava-se em R$ 392, 23 para um custo médio anual per capita de R$ 323, 90.
Neste mesmo período, o preço médio com maior elevação correspondia aos planos de
empresas vinculadas à Associação Brasileira das Autogestões em Saúde Patrocinada
(ABRASPE) (R$654,00 por ano), seguido pelos planos de seguro-saúde (R$ 650,00) e o
das empresas que eram vinculadas ao Comitê de Integração de Entidades Fechadas de
Assistência à Saúde (CIEFAS) (R$ 498,00).
Ora, convém a esta altura atentarmos para os custos per capita relativos aos planos de
saúde coletados no mesmo período de expansão. A Pesquisa de Orçamento Familiar
realizada pelo IBGE demonstrou que, “entre 1987 e 1996, o brasileiro viu crescer seus
gastos com planos de saúde (que aumentaram seu penso em 201,59%, passando de 0,65%
para 1,90%), sendo que a porcentagem do gasto com a assistência à saúde (em geral) no
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orçamento da família passou de 5,31% para 6,53% no mesmo período, um aumento da
ordem de 23%” (IPEA, 1998, p. 20).
A localização no espaço-tempo da ampliação do setor privado de saúde no Brasil junto
a implementação do programa político-econômico neoliberal não foi mera coincidência.
A reorientação e a supressão dos gastos sociais para o pagamento de juros e encargos
financeiros da dívida pública, aliado aos pacotes de ajuste fiscal, contribuíram ainda mais
para a oneração regressiva sobre os frutos do trabalho. Um exemplo disso pode ser visto
em 1990, onde na América Latina o gasto privado das famílias – gasto direto – foi o
componente mais importante do gasto total em saúde (cerca de 57% do gasto sanitário
em toda a região, 3,2% do PIB). Tal composição de gastos dos países dependentes se
contrapõe a realidade dos países centrais, com exceção dos Estados Unidos e Suíça, onde
a tendência era que a maior fonte de financiamento dos sistemas de saúde se localizasse
nos recursos públicos. Exceto os Estados Unidos, nos países centrais esse gasto
correspondia em 1990 a cerca de 23,4% do gasto nacional, onde a parte pública constituiu
cerca de 43% do gasto sanitário, equivalendo a 2,2% do PIB (IPEA, 1998, p. 48-49).
A tendência de mercantilização dos serviços de saúde na história política dependente
brasileira pode ser vista também em períodos mais recentes. Segundo boletim da
Federação dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises
Clínicas e Demais Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo
(FEHOESP), entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, o número de estabelecimentos
particulares como clínicas de terapia e hospitais obtiveram um aumento de 5,1%. Convém
destacar que a expansão do setor não veio seguida de uma diminuição dos preços
(EXAME, 2018), fato que demonstra a manutenção de uma política baseada em onerar a
classe trabalhadora com os gastos em saúde. Em dados divulgados pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), de março de 2000 e março de 2015, a expansão do sistema
de saúde suplementar no Brasil cresceu de forma contínua, cuja marca bateu,
respectivamente, de 30,5 milhões de usuários para 50,2 milhões.
Desse modo, podemos afirmar que a expansão dos serviços privados de saúde no
consumo da classe trabalhadora brasileira necessita ser pensada junto aos interesses
político-econômicos das políticas de ajuste fiscal e do incentivo dado pelo Estado
dependente brasileiro, através da priorização dos seguros e planos de saúde privados,
cortes de dotações orçamentárias para a Seguridade Social, subsídios diretos e indiretos
direcionados para a saúde privada complementar por meio de expensas parcelas do fundo
público etc.
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Portanto, a expropriação do direito público à saúde e a apropriação, pelas instituições
privadas de saúde complementar, de expensas parcelas não só do salário direto, mas,
inclusive, do salário indireto da classe trabalhadora brasileira concentrado no fundo
público, tem se configurado historicamente como uma forma de violação do fundo de
vida e de consumo da força de trabalho. Num primeiro plano, usando ainda a
exemplificação da saúde, a expropriação deste direito conduz a responsabilização
individual sobre os custos dos determinantes sociais do processo saúde-doença. Pois, ao
retirar o investimento público e desfinanciar a política social de saúde, com vistas de
transferir seu fundo público para outros fins (pagamento da dívida pública e subsídios
para instituições privadas), o Estado dependente brasileiro, contribui para incutir no
consumo individual e familiar os serviços básicos necessários de saúde, os quais são
cruciais à reprodução da força de trabalho, no que tange a reposição do seu desgaste.
Um exemplo deste desfinanciamento da política social de saúde é apontado por
Salvador (2017). Segundo o autor, “a política de saúde nunca conseguiu alcançar 30% do
OSS. No período de 2008 a 2016, a função saúde perdeu espaço no conjunto das despesas
que integram o OSS, decrescendo de 12,86% em 2008, do montante das despesas da
seguridade social, para 11,85% do OSS em 2016” (SALVADOR, 2017, p. 436). Em
acordo com as proposições de Salvador, Ligia Bahia (2016) também argumenta acerca da
tônica de subfinanciamento da política social de saúde, uma vez que o orçamento federal
direcionado ao SUS em 2016 foi menor do que o de 2000 (13,2% e 14% da receita
corrente líquida). A autora acrescenta ainda que no mesmo período as renúncias fiscais
para gastos privados com saúde passaram de R$ 2 bilhões para 20 bilhões.
Se acrescentamos o fato da superexploração implicar o aumento da intensidade do
trabalho, e se observarmos a incidência de acidentes de trabalho e de doenças laborais,
cujos dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência
Social, constatam que no Brasil houve a elevação de acidentes de trabalho entre 2002 e
2008, os quais passaram de 393,071 a 747,663. Esta elevação de 40%, correlaciona-se
diretamente com dois fatores: o aumento da intensidade do trabalho e do desgaste da
corporeidade físico-psiquica do (a) trabalhador (a) (LUCE, 2018).
Ora, o impacto deste processo é duplo: uma vez que o fundo público é redirecionado
para a garantia da rentabilidade financeira, a classe trabalhadora brasileira sofre com o
atentado ao seu fundo de consumo, visto que a compra dos serviços privados de saúde
individuais e familiar se fazem fundamentais; e, com o atentado ao seu fundo de vida,
pois ao possuir cada vez mais parcelas do seu trabalho necessário expropriado, necessita
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se submeter a condições de trabalho precarizadas, sem nenhuma (ou bem pouca)
cobertura pública dos serviços de saúde essenciais a reposição do seu desgaste físicopsíquico, fato que a obriga a acessar o mercado privado desses bens e serviços.
Sendo assim, todos estes processos não podem ser pensados desvinculados dos seus
impactos sobre a violação do fundo de vida e de consumo da força de trabalho. Ainda que
a expropriação de direitos venha sendo a pedra de toque do capitalismo a nível mundial,
nas economias dependentes, o desmantelamento de políticas sociais subsidiadas pelo
fundo público, constituído majoritariamente pelo trabalho necessário, possui um peso
singular quando avaliamos a condição de uma classe trabalhadora superexplorada.
Dentro desse contexto, outro fator é importante de ser destacado, o compromisso do
Estado dependente brasileiro em garantir a expropriação via dívida pública, resultou na
abertura de novos espaços de acumulação de capital, expressos na incorporação intensiva
dos serviços privados no consumo (individual e familiar) da classe trabalhadora brasileira,
fato que vem aumentando o valor histórico-social e moral da força de trabalho sem uma
remuneração equivalente. Portanto, vemos que as formas históricas de expropriação (via
dívida pública, tributária e de direitos) conduz o acirramento das condições de
superexploração da força de trabalho brasileira. Em termos concretos, tais medidas têm
se expressado na brutal apropriação, por parte de diversas frações do capital, do salário
real (fundo de consumo) da classe trabalhadora, transformando-o de modo avassalador
em fundo de acumulação de capital, fato que contribui para aumentar a discrepância entre
a remuneração da força de trabalho do seu valor histórico-social e moral.
Sob esse aspecto, para pensar o caso brasileiro e a remuneração do valor da força de
trabalho, faz-se de suma importância observarmos a fissura presente entre o Salário
Mínimo Legal e o Salário Mínimo Necessário (SMN) calculado pelo DIEESE. Instituído
por um decreto durante o governo Vargas em 1º de maio de 1940, o salário mínimo legal,
estabeleceu a remuneração devida ao indivíduo adulto, sem discriminação de sexo, por
dia normal de serviço, capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, suas
necessidades básicas de alimentação, habitação, higiene, transporte e vestuário.
Entretanto, a quantidade necessária de valores de usos responsáveis, numa dada época
e região, pela reprodução da força de trabalho em condições históricas normais excede
estes itens, os quais variam mensal e localmente. Considerando isso, o DIEESE atribui
como elementos essenciais os gastos com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, capazes de satisfazer as necessidades
vitais básicas individuais de um (a) trabalhador (a) brasileiro (a) e sua família, onde o
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cálculo considerado pelo DIEESE consiste na composição de 2 adultos e 2 crianças, cujo
consumo alcançaria ao de 1 adulto.
Dados recentes divulgados pelos DIEESE apontam que o SMN brasileiro, referente a
agosto de 2018, estaria em torno de R$ 3.636,04 em contraposição ao salário mínimo
oficial aprovado em R$ 954,00. A defasagem existente entre o salário real e o valor da
força de trabalho tem produzido não só a elevação do desgaste da força de trabalho, a fim
possibilitar o acesso aos bens e serviços necessários a sua reprodução; constata-se no caso
brasileiro a tendência de uma maior captura do trabalho necessário através do
endividamento das famílias, viabilizado pelo uso recorrente, por parte do capital, da forma
histórica de expropriação financeira.
Convém mencionar que nas regiões dependentes, onde a remuneração da força de
trabalho se dá muito aquém da condição necessária para a garantia da aquisição de bens
e serviços imprescindíveis para a sua reprodução física e mental, o recurso ao intermédio
das instituições financeiras, usados como garantia das necessidades básicas de
sobrevivência, se faz ainda mais cruel no processo de financeirização da renda pessoal.
Desse modo, faz-se preciso nos atentarmos para a relação entre o uso do crédito (via
expropriação financeira) e a violação do fundo de consumo e de vida da força de trabalho.
De acordo com Moura (2017), a partir da década de 1990 junto das contrarreformas
neoliberais tomadas neste período, o Brasil vem acelerando o processo de financeirização
dos recursos públicos da Previdência Social, através da expansão de previdências
privadas – em especial os fundos de pensões – e do crédito consignado para aposentados
e pensionistas. Segundo a autora, as inúmeras contrarreformas da Previdência Social
desde o período dos governos de FHC, passando pelos governos Lula, Dilma e Temer,
possuíram como objetivo concreto a canalização dos recursos desta política social para o
mercado de capitais.
Ao colocar em marcha a expropriação do direito à Previdência Social e seguir a lógica
do ajuste fiscal preconizado no sistema da dívida pública, os quais são condizentes com
os interesses da fração hegemônica financeira, esta política social vem se tornando, no
caso brasileiro, uma das principais fontes de arrecadação do Estado dependente brasileiro.
Além de se localizar com principal alvo de suas medidas de ajuste, dada a sua enorme
capacidade de captar recursos. Desse modo, a expansão da previdência privada, dos
empréstimos e linhas de crédito consignados, tem sido um local privilegiado de atuação
das grandes instituições financeiras (bancos, seguros e fundos de pensões) como tentativa
de uma maior apropriação do fundo de consumo da classe trabalhadora.
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Não a toa em 2011 dos R$ 545 bilhões que formavam a carteira dos fundos de pensão,
R$ 226 bilhões estavam aplicados em títulos públicos brasileiros (O Estado de S. Paulo,
2011). Fato que não mudou ao longo dos anos. Ao contrário, em 2017, no Relatório Anual
da Dívida Pública, divulgado pelo Tesouro Nacional, a dívida pública bruta, que chegou
a representar 74% do PIB do país, estava repartida nos seguintes credores: fundos de
previdência (25,5%), fundos de investimento (25,2%), instituições financeiras (22,3%);
não residentes (12,1%), seguradoras (4,8%), governo (4,5%) e outros (5,6%) (CAMPOS
E RIBEIRO, 2018). Assim sendo, é de suma importância apontar a correlação existente
entre o endividamento público e a ciranda financeira realizada com os recursos da
Previdência Social.
Ademais, sob a condição de Estado-nação subsoberano, as economias dependentes
contam ainda com os impactos dos ajustes estruturais típicos do neoliberalismo, o que faz
com que historicamente o Estado dependente redirecione pequenas parcelas de seu
orçamento para os gastos sociais. E, conforme atenta Lapavitsas (2009), a retração do
financiamento estatal nessas áreas tem por consequência a disponibilização da renda
pessoal dos trabalhadores aos intermediários financeiros (instituições financeiras e
bancos) e os seus respectivos sistemas de crédito. É para este processo que Moura (2017)
vem atentando. Visto que, historicamente, tem se concretizado um conjunto de
contrarreformas – ou podemos neste caso chamar de expropriação – dos direitos, dentre
eles os previdenciários. Portanto, o estímulo ao uso do crédito consignado não se faz
inocente, à medida que no Brasil ele tem sido uma alternativa aos aposentados e
pensionistas para o acesso ao consumo de mercadorias, bens e serviços, que, em geral,
estão para além do valor do trabalho necessário.
Portanto, o fundo de consumo dos (as) trabalhadores (as) brasileiros (as) vem sofrendo
um duplo golpe: a disputa do capital financeiro e portador de juros pelos recursos
públicos, concentrados na Previdência, tem conduzido a expansão da sucção das
aposentadorias para o mercado financeiro, impondo um cenário regressivo aos direitos e
alinhando-se ao mecanismo de expropriação financeira (MOURA, 2017, p. 54).
A funcionalidade para o capital deste mecanismo pode ser sintetizada na segurança
do retorno acrescido de juros e aumento da lucratividade através da expropriação do
trabalho necessário. Nas palavras da autora:
No movimento dos consignados, os trabalhadores não têm a escolha do não
pagamento, uma vez que o dinheiro não lhes chega, pois é transferido
diretamente do fundo público para os bancos. É um negócio seguro e, desse
modo, também um ‘novo achado’ para a acumulação de capital nos tempos
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presentes. Ao regulamentar o crédito consignado, o Estado brasileiro trata
ainda de pavimentar o caminho para a sua consolidação e expansão. O negócio
– empréstimo consignado – é seguro para o capital. Emprestar com a certeza
do retorno acrescido de juros torna-se vantajoso e proporciona o aumento da
lucratividade bancária. Os juros pagos mediante o crédito ao trabalho, embora
o dinheiro adquirido de empréstimo seja utilizado para consumo e não para a
produção de mercadorias, também retornam com valor acrescido e podem,
desse modo, potencializar um novo ciclo de valorização do capital. A
credibilidade dada aos trabalhadores decorre da certeza do pagamento seguro
e de seu acréscimo. Além de se apropriar dos juros pagos pelos trabalhadores,
o capital portador de juros encontra nos consignados a possibilidade efetiva de
aumentar seus lucros. Os argumentos de benefícios aos trabalhadores com
juros baixos e possibilidade de acesso ao consumo podem revelar, na face
oposta, a ampliação do lucro bancário, o grande volume de dinheiro que os
aposentados acabam por deixar nos bancos e um processo de endividamento e
empobrecimento ainda maior do segmento. Por essas questões, o crédito
consignado para aposentados e pensionistas do INSS revela-se como uma
potência inteiramente nova para o capital. De acordo com os dados do
SUIBE/INSS, entre 2004 e 2013, o consignado para aposentados e pensionistas
movimentou 200 bilhões de reais em empréstimos. Com base nesse total,
adicionada uma média da taxa de juros no período, é possível afirmar que mais
de 500 bilhões de reais estão envolvidos nessas operações de consignado
(MOURA, 2017, p. 55).

Outro fator incisivamente ressaltado por Moura (2017) consiste na conjugação deste
esquema entre crédito e expropriação financeira e o aumento da exploração na atual fase
do capitalismo. Para a autora, seu resultado tem sido a geração de modo exponenciado da
submissão da classe trabalhadora aos bancos e instituições financeiras, devido à forte
canalização de grande parte dos seus salários para o pagamento de juros dos empréstimos
realizados. Onde o impacto disso vem sendo um amplo processo de endividamento
individual e familiar dos(as) brasileiros(as) e, logicamente, seu progressivo
empobrecimento (MOURA, 2017, p. 57).
Importa destacar que o pressuposto deste endividamento se assenta na expropriação
das condições de sobrevivência, a qual vem operando sob diversas formas históricas (via
dívida pública, tributária, financeira, de direitos etc), cujo objetivo do atual período da
acumulação de capital tem sido a transmutação do salário em capital como fomento para
o sistema financeiro. Entretanto, este processo só torna-se possível, com incidência real
na extração de mais-valor. Para tanto, é imprescindível a elevação da superexploração da
força de trabalho e, consequentemente, o aumento dos níveis de extração de mais-valor.
Por isso pensar as formas contemporâneas de expropriação nas economias
dependentes pressupõe uma associação ao debate do valor total e histórico-social e moral
da força de trabalho. Uma vez que, após as décadas de 1960 e 1970, paralelamente a
intensificação e refuncionalização de muitos destes processos expropriatórios, viu-se os
salários diretos na região dependente latino-americana sofrerem enormes descensos,
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acompanhados da larga extensão das horas diárias de trabalho, prolongadas pelas horas
de transporte aos centros de trabalho, por exemplo. Esses aspectos, deve-se enfatizar,
também golpeam o valor total da força de trabalho, na mesma medida que ocorreu a
generalização dos contratos temporários ou de empregos sem vínculos, os quais agem no
sentido de reduzir os salários e incrementar o subdesemprego (OSORIO, 2015, p. 46-47).
Assim,

A expropriação de benefícios sociais em matéria de habitação, saúde,
educação, aposentadoria, dias de descanso, pagamentos por números de filho
etc., implicou apropriações, por sua vez, do salário real indireto e violações ao
valor total da força de trabalho e seu fundo de vida (OSORIO, 2015, p. 46).

Logo, no capitalismo dependente, a repercussão dos movimentos de financeirização
assentados numa escala crescente de expropriação do trabalho necessário, sob formas
históricas de expropriação tributária e financeira, resultam num constante reforço da
expropriação de meios que garantam a reprodução da força de trabalho, tal como o caso
dos insistentes ataques às políticas sociais, as quais se configuram no capitalismo como
responsáveis de compensar, ao menos uma parte, das condições de vida já limitadas de
reprodução social devido a superexploração27.
Tais aspectos são fundamentais para pensarmos o papel social da expropriação na
economia dependente e sua correlação com o valor total da força de trabalho, uma vez
que os movimentos de mudanças estruturais no capitalismo, apresentados ao longo deste
capítulo, contribuem para o reforço da dependência e da subordinação das economias
dependentes no sistema mundial. Ademais, os novos elementos históricos mencionados
intensificam a transferência do fundo de consumo e/ou de vida dos trabalhadores para o
fundo de acumulação de capital, resultando, assim, num recrudescimento da
superexploração da força de trabalho nas economias dependentes.
Acerca deste último ponto, importa que mencionemos, ainda que brevemente, as
alterações em curso na sociedade brasileira, no que tange ao trato orçamentário e as
crescentes expropriações de direitos em prol do sistema da dívida. O desdobramento da
histórica disputa pelos recursos públicos brasileiros tem gerado severos impactos para o
conjunto da sociedade. Uma acelerada regressão (expropriação) de direitos vem
ganhando notáveis contornos após o golpe de Estado em 2016 com a então deposição
27
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antidemocrática de Dilma Rousseff e a instauração do governo ilegítimo de Michel
Temer.
Dentre muitos dos retrocessos que o Brasil vem enfrentando, localiza-se na Ementa
Constitucional 95, as bases de estabelecimento de um intenso – e desastroso – ajuste
fiscal, cujos reflexos atingem do orçamento público atual até o ano de 2036. A
EC95/2016, aprovada no Congresso Nacional, instituiu na Carta Magna um Novo Regime
Fiscal (NRF) baseado na imposição de um limite de gastos primários do Estado. Em
termos concretos, isto significou uma brusca retenção do fundo público brasileiro para o
pagamento de juros e amortizações da dívida pública.
De acordo com Macário e Rocha (2016):
A abrangência desta Emenda Constitucional alcança todos os Poderes da
União e os órgãos federais com autonomia administrativa e financeira,
integrantes do Orçamento Fiscal e da seguridade social. A ideia é limitar os
gastos das despesas primárias de um exercício ao valor do ano anterior,
corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Este novo regime fiscal terá duração de 20 anos, contados a partir de
2017, com a possibilidade de alteração, pelo Executivo, no método de correção
dos limites a partir do 10º exercício de vigência. É relevante destacar que o
governo faz dois tipos de gastos: os primários e o pagamento de juros e
amortização da dívida pública. Os primários são os dispendidos com saúde,
educação, previdência, assistência social, cultura, defesa nacional etc. A
referida EC formulada pela equipe do atual ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, apenas considera como variável de ajuste as despesas primárias. O
gasto com pagamento dos juros e amortização da dívida pública ficaram fora
desse “teto” que, ao longo dos anos, irá sufocar o orçamento brasileiro. Como
se vê, em poucas linhas, é possível demonstrar a quem interessou a aprovação
da EC 95/2016. Destinada a impor um limite nas despesas primárias, esta
emenda tem como propósito garrotear as verbas destinadas aos serviços de
interesse das camadas mais vulneráveis da população com o propósito de
garantir recursos para o pagamento de juros da dívida, que, por sinal, é a
verdadeira origem do déficit orçamentário brasileiro. Esta medida caminha
de par com a manutenção de uma das maiores taxas de juros do mundo – que
favorece ao setor financeiro e, principalmente, aos detentores de títulos da
dívida pública (MACÁRIO; ROCHA, 2016, p. 447, grifos nossos).

A esta altura importa pertinentemente nos indagarmos sobre os interesses por
detrás desta acelerada e desastrosa ofensiva do capital em sua busca constante de
apropriar-se do fundo público brasileiro e usá-lo como forma de valorização financeira
do capital. Compreendemos que a efetivação constitucional da EC 95/2016 representou
um novo patamar de disputa entre as diversas frações do capital pelos recursos públicos
no Brasil. A expressão da hegemonia financeira no bojo das classes dominantes e
reinantes tem se revelado nas expensas parcelas orçamentárias destinadas a remuneração
dos títulos públicos respaldado agora por um limite estabelecido por lei para as despesas
sociais do Estado.
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Vemos que a concretização desta afirmação pode ser vista em um discurso
elucidativo de Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e importante figura de
representação do capital portador de juros (nacional e internacional) no Brasil. Tal figura
política, afinada aos interesses político-ideológicas de uma burguesia rentista, defendeu
de modo incisivo a importância de mudanças constitucionais na Carta Magna para a
possível “resolução” do problema da dívida da União. Dentre elas destacamos o novo
regime fiscal e a defesa do suposto déficit previdenciário, o qual implicaria uma urgência
do Estado dependente brasileiro em alavancar medidas que possibilitassem reconquistar
a confiança do mercado. Assim, em um período de efervescente debate sobre a aprovação
ou não da EC95, o ex-ministro da Fazenda, respondeu em entrevista à Globo News do
dia 20/06/201 com o seguinte trecho:
Esta proposta não é deste governo, é para o Brasil. Ela vai muito além de um
governo. É um processo que vai durar vários governos, por isso é importante a
mudança da Constituição, porque vai vincular os governos à frente. (...) Não é
relevante é quanto tempo ficarei nesta cadeira (VALOR ECONÔMICO,
CADERNO DE ECONOMIA, 22/06/2016)28.

O destaque para esta frase não é ocasional. As medidas em curso, cujos ataque aos
direitos, apesar de antecederem ao golpe de Michel Temer, ganharam novos relevos a
partir de seu governo, fazem parte de um projeto econômico, social, político, ideológico,
cultural e jurídico para a sociedade brasileira, o qual possui intrínseca relação com o seu
posicionamento político-econômico no mercado capitalista mundial.
Desse modo, ao se colocar em marcha um projeto político-econômico de
severidade fiscal neste novo regime, o conjunto da sociedade brasileira tem se deparado
com negativos rebatimentos sobre as amplas bases de financiamento e orçamento próprio
das políticas sociais. Pois, a EC 95/2016 além de se colocar como instrumento de forte
expropriação de direitos e de abertura de margens à expropriação financeira dos(as)
trabalhadores(as), criou possibilidades de retrocessos na política do salário mínimo, de
desvinculação dos benefícios da Seguridade Social do valor do salário mínimo, além de
promover uma série de contrarreformas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e
da Previdência Social (MACÁRIO; ROCHA, 2016, p.450).
Portanto, a partir da EC95/2016 identificamos novos elementos estruturais do
processo de acumulação do capital, os quais imputam o reordenamento das ações do

Em matéria intitulada com a frase de Meirelles “Ou mudamos a Constituição, ou não resolvemos o
problema da dívida”, o jornal Valor Econômico do dia 22/06/2016 transcreve suas falas a respeito da
referida entrevista na Globo News.
28
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Estado dependente brasileiro para a manutenção do vigente padrão de acumulação do
capital, sob a hegemonia financeira, e o reforço dos traços histórico-estruturais de
dependência. Convém destacarmos que a manutenção desta hegemonia das finanças tem
pressuposto a sofisticação e aprofundamento das formas históricas expropriatórias e a
intensificação da superexploração.
Vemos, desse modo, a constituição de um momento histórico no qual o Estado
brasileiro, comprometido com os interesses das oligarquias financeiras nacionais e
internacionais, apresenta-se sine cera. Se antes, os artesãos utilizavam-se de cera para
camuflar na superfície a qualidade dos seus produtos, ocultando suas imperfeições e seu
real conteúdo; agora, metaforizando o Estado brasileiro e suas diversas frações
dominantes em disputa pela condução hegemônica do bloco político-econômico no
poder, já não mais coloca-se como possível uma política de conciliação de classes. A
concretude desta relação pode ser evidenciada no explícito caráter de punção por parte da
esfera financeira sobre o orçamento público, o avanço do conservadorismo e do caráter
reacionário sobre as pautas políticas e nas medidas antipopulares relacionadas ao sistema
da dívida pública e seu abrupto impacto sobre a classe trabalhadora brasileira e seus
direitos conquistados.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A constituição dos novos processos histórico-particulares da atual fase de
desenvolvimento no capitalismo dependente brasileiro, em um contexto de hegemonia
das finanças no bloco dominante, remete a necessidade uma profunda reflexão acerca dos
impactos sobre a superexploração da força de trabalho. Entender tais movimentos da
história contemporânea torna-se possível quando estabelecemos uma relação de análise
pautada pela dialética entre o universal (o desenvolvimento do capitalismo a nível
mundial e as mudanças do modo de produção) e o particular, isto é, a internalização e
reprodução das contradições do sistema capitalista sob as especificidades da dependência.
Fundamentalmente, quando retratamos o Estado dependente brasileiro, esta
interação dialética entre o universal e o particular faz-se primordial na busca pela captura
das particularidades do ciclo do capital (dependente) no processo de reprodução ampliada
da dependência, assentado na violação do valor da força de trabalho local, ou seja, na
superexploração da força de trabalho. A compreensão deste Estado, do padrão de
reprodução de capital por ele assegurado através de suas ações político-econômicas e
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aparatos, e, o compromisso de suas classes reinantes e dominantes em acirrar as condições
internas de superexploração são cruciais na análise do papel desempenhado pelo
investimento público no Brasil.
É certo que no capitalismo ocorrem intensas disputas dentro das diversas frações
do capital pela apropriação e repartição do mais-valor produzido socialmente. Entretanto,
ao longo deste trabalho buscamos apontar o fato de nas formações socioeconômicas
dependentes, tal como o caso brasileiro, a corrida por expensas parcelas de apropriação e
repartição tornarem-se ainda mais intensas, devido as diversas formas de transferência de
valor no mercado mundial capitalista e o peso do imperialismo nas decisões políticas e
econômicas internas. Ressaltamos novamente o diálogo estabelecido com Osorio
(2013a), acerca do padrão de reprodução do capital, onde sua contribuição nos permite
compreender que a permanente transferência de recursos de uma economia dependente
apresenta modalidades que variam em diferentes momentos históricos.
A reflexão sobre este ponto necessita direcionar de modo mais cuidadoso a
abordagem acerca da relevância do investimento público para a reprodução ampliada do
ciclo do capital dependente no Brasil. E, como, ao longo do desenvolvimento do
capitalismo dependente brasileiro velhas e novas formas de transferência de valor
passaram a ser refuncionalizadas sob o advento da financeirização. Como exemplo,
podemos citar o caso da dívida pública, a qual tem sido um mecanismo privilegiado de
transferência dos recursos sociais arrecadados e concentrados no fundo público, com
vistas de garantir a remuneração dos credores do título público, além de ela mesmo
financiar e impulsionar a financeirização no Brasil.
Retomemos algumas considerações de Marini (2012 [1979]). Segundo o autor, a
importância do papel do Estado no ciclo do capital em uma economia dependente reside
na capacidade que terá de transferir para si parte do mais-valor produzido pelo capital
privado, a de produzir ele mesmo mais-valor e, primordialmente, a de captar parte do
capital variável dos salários pagos à força de trabalho (2012 [1979], p. 24). Atentemos
neste momento para o último papel desempenhado pelo Estado: a captura do salário, ou,
trabalho necessário.
A investigação sobre a origem do investimento público também fora mencionada
por Marini (2012 [1979]) ao analisar a capacidade do Estado em arrecadar e concentrar
em si recursos oriundos dos impostos diretos sobre o capital e os proventos, assim como
os impostos indiretos sobre os rendimentos do capital. Portanto, vemos aí uma frutífera
sinalização de Marini para nossos debates em torno do fundo público, uma vez que cada
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vez mais este tem sido composto pelo trabalho necessário. Assim como encontramos em
Behring (2010), o autor por caminhos diversos, também sinaliza a importância para a
primeira fase da circulação de capital dos recursos arrecadados pelo Estado sobre o
trabalho e os impostos indiretos pagos pelos trabalhadores.
Para esta modalidade de punção de recursos originados no salário, arrecadados
através de impostos diretos e, sobretudo, indiretos, chamaremos de expropriação
tributária, sendo essa uma das formas históricas de expropriação do próprio trabalho
necessário, a qual será dada de acordo com as condições histórico-concretas de
acumulação do capital. Destaca-se que esta não tem sido a única forma vigente no
capitalismo contemporâneo, pois, como vimos no diálogo com Lapavistas, a expropriação
financeira também tem angariado recursos oriundos do trabalho necessário para funcionar
enquanto subsidio da valorização financeira do capital.
A esta altura importa uma pertinente indagação: Se o peso do Estado e do
investimento público numa economia dependente é condição sine qua non para a
reprodução ampliada do capital sob a dependência, e, este investimento tem cada vez mais
originado suas fontes na expropriação do trabalho necessário, qual a relação existente
entre este processo e a superexploração da força de trabalho em um contexto de
financeirização? Ora, esta não é uma investigação que se encerra nela mesma e, tão pouco,
responde todas as inquietações ramificadas desta primeira. Entretanto, alguns aspectos
sanados ao longo deste trabalho nos permitem criar possíveis nexos entre algumas formas
históricas de expropriação (via dívida pública, tributária e financeira) com o
recrudescimento da superexploração da força de trabalho no Brasil, com vistas de
responde-la.
Um primeiro passo dado neste sentido repousou no reconhecimento do papel
desempenhado pelo investimento público no processo de reprodução de uma força de
trabalho, a qual, na economia dependente brasileira sofre com a ocorrência da violação
do seu valor, isto é, nos marcos da nossa condição de dependência, a negação à reposição
diária e total do desgaste intensivo e extensivo da força de trabalho, atribui um novo
significado para as expropriações, uma vez que seu impacto incide sobre uma força de
trabalho já superexplorada e remunerada abaixo do seu valor histórico-social e moral.
Ademais, a incorporação neste debate sobre a relação existente entre as políticas
sociais, a superexploração da força de trabalho e seu reflexo no rebaixamento ou aumento
do valor histórico-social e moral tornou-se um caminho explorativo frutífero, ainda que
seja algo em vias de desenvolvimento voltado para trabalhos futuros. Constituída do
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salário indireto social, fruto da produção social de mais-valor, as políticas sociais atuam
não só no sentido de contribuir para a atenuação do desgaste prematuro da força de
trabalho no capitalismo dependente, como também, em momentos histórico-específicos,
ao se retirarem direitos expressos via políticas sociais e estes adentrarem no âmbito do
consumo de serviços da classe trabalhadora, isto resultaria no aumento do valor históricosocial e moral da força de trabalho sem uma remuneração equivalente.
Sendo assim, as formas históricas de expropriação via dívida pública e a
expropriação de direitos, contribuem para que a força de trabalho local seja remunerada
cada vez mais abaixo do seu valor histórico-social e moral nas economias dependentes.
Logo, a expropriação via dívida pública ao atuar no sentido de garantir a transferência de
valor, via pagamento de juros e amortizações, para que as frações financeiras garantam a
valorização do seu capital, age, ao mesmo tempo, na requisição da realização de severos
ajustes fiscais.
A abordagem da história política brasileira nos deu significativos subsídios que
demonstram como o endividamento no capitalismo dependente conduz a uma
reorientação brusca dos gastos sociais e das arrecadações do Estado para a remuneração
de credores de títulos públicos em detrimento da degradação dos níveis de vida da
população local e da criação de novos elementos que levam a negação da reposição do
desgaste físico e mental da força de trabalho. Portanto, vemos neste caso uma relação
direta entre a expropriação via dívida pública e a apropriação, por parte do capital, do
fundo de vida da classe trabalhadora no Brasil.
Ademais, se considerarmos, por exemplo, o caso brasileiro cujos direitos são
movidos pela ideia de prévia contribuição e sua relação imbricada com o sistema da
dívida pública através do financiamento majoritário do fundo público, por meio dos
impostos indiretos sobre o salário, também veremos outra modalidade de apropriação do
fundo de consumo da força de trabalho, cujo objetivo tem sido sua conversão acentuada
em fundo de acumulação capitalista. A conjunção destas formas históricas de
expropriação, portanto, tem gerado um desgaste prematuro de capacidade média de vida
da classe trabalhadora brasileira.
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