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Resumo: A dívida pública brasileira compromete quase metade do Orçamento Geral da União, 

retirando do Estado Brasileiro uma parte considerável do seu potencial de investimento. A 

presente proposta de trabalho tem como objetivo investigar o fenômeno da dívida pública 

brasileira a partir do conceito de acumulação por expropriação, elaborado por David Harvey. 

Com essa abordagem busca-se encontrar a relação do mecanismo da dívida com a reprodução 

da estrutura social do País. Para a realização desse objetivo pretende-se apresentar 

primeiramente a concepção geral do conceito de endividamento público e as diferentes 

perspectivas teóricas sobre o tema, especificamente as perspectivas Ricardiana, Keynesiana e 

Marxista. Posteriormente, deve-se apresentar uma breve reconstituição da formação da dívida 

pública brasileira em sua complexidade histórica. Por fim, busca-se demonstrar o sistema da 

dívida enquanto um mecanismo de acumulação por expropriação, ou seja, como um mecanismo 

de transferência de renda das camadas economicamente menos favorecidas para as camadas 

mais favorecidas. 
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Introdução 

O debate acerca do potencial de investimento do Estado brasileiro vem se 

acirrando ao longo dos últimos anos, isso tanto do ponto de vista político como do 

ponto de vista teórico. Nesse sentido, estão sendo pautados como empecilhos à 

capacidade do investimento estatal uma série de problemas, tais como a corrupção, a 

previdência pública e os direitos laborais. No entanto, tais elementos são pouco 

expressivos quando comparados com a parcela do Orçamento Geral da União destinada 

à dívida pública, cujo sistema será objeto de investigação neste trabalho. O presente 

artigo, portanto, pretende investigar a relação do sistema da dívida pública com a 

reprodução da estrutura social brasileira a partir do conceito de acumulação por 

expropriação. 

Do ponto de vista metodológico, a realização da presente proposta exigiu três 

procedimentos básicos: a) uma revisão bibliográfica de caráter técnico no sentido de 

identificar os elementos mais gerais que estruturam a dívida pública; b) uma coleta de 

dados empíricos no sentido de identificar o processo de realização da dívida numa 

formação social concreta, ou seja, aqueles atores, grupos ou classes que sustentam e 

aqueles que são beneficiários do sistema da dívida pública no Brasil; e, por fim, c) uma 

revisão bibliográfica de cunho teórico, a qual possibilitou uma compreensão do 

fenômeno de maneira integrada à totalidade social, dotando aquele de sentido. 

Assim, com o intuito de possibilitar uma compreensão ampla dos processos que 

regem o endividamento público na sua forma geral e na sua particularidade brasileira, 

será apresentado na primeira seção a concepção geral do conceito de endividamento 

público e as diferentes perspectivas teóricas sobre o tema. Sendo exposto na seção 

seguinte um breve histórico da formação da dívida pública brasileira. Por fim, na seção 

final, busca-se demonstrar o sistema da dívida enquanto um mecanismo de acumulação 

por expropriação, ou seja, como um mecanismo de transferência de renda dos mais 

pobres para os mais ricos. 

O Endividamento Público 

O advento do sistema financeiro privado sob a forma de oligopólio e a 

consolidação da atividade banqueira como a mais lucrativa - quebrando todos os 

recordes da acumulação privada de riqueza – alterou de forma significativa o caráter do 

endividamento estatal. Essa nova configuração econômica na qual as atividades 
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privadas faziam frente aos fundos estatais modificou profundamente as relações entre 

Estado e mercado, tornando-se dominante o modelo no qual o Estado endivida-se 

formalmente junto aos bancos por meio da emissão de títulos públicos. 

No que se refere às diferentes perspectivas acerca da dívida pública 

constatou-se, de acordo com Schwarzbach (2008), que essas se polarizam em duas 

grandes tradições do pensamento econômico, a keynesiana e a ricardiana. 

A tradição keynesiana parte da premissa fundamental de que as relações de 

mercado capitalistas não produzem endogenamente as condições para sua reprodução, 

produzindo, com certa frequência, cenários indesejáveis, nos quais vigoram o 

desemprego involuntário e a retração de investimentos. Diante desse contexto, aqueles 

que advogam o referido enfoque defendem a intervenção do Estado na economia, 

buscando assim elevar a demanda e, portanto, as expectativas de lucro e os 

investimentos privados, garantido por essa via a reprodução das relações sociais de 

produção capitalistas. Nessas condições o principal meio de intervenção do Estado seria 

a dívida pública que, nos períodos de retomada da economia, poderia ser superada a 

partir de uma política de rebaixamento de juros. 

Os teóricos da tradição ricardiana, por sua vez, alegam que a intervenção 

estatal não é capaz de determinar o crescimento do consumo ou do investimento. Nesse 

sentido argumentam que os agentes econômicos são agentes totalmente racionais que 

buscam maximizar lucros e minimizar perdas e, para isso, se utilizam de todas as 

informações disponíveis. Esses agentes, ao tomarem conhecimento do déficit público, 

acabam vislumbrando um futuro aumento de impostos para cobrir a dívida do Estado, 

assim, ao executarem o correto cálculo racional, tendem a reter seus gastos atuais para 

financiar as prováveis despesas futuras com impostos. Dessa maneira o Estado deveria 

evitar o seu próprio déficit, pois esse não traria nenhuma consequência social positiva, 

mas pelo contrário, se converteria automaticamente em encargo para todos. 

Complementando Schwarzbach (Op. cit.), para além dos enfoques 

supracitados, existe ainda uma terceira abordagem possível. Nessa abordagem, que 

costuma ser denominada de marxista, a sociedade capitalista é encarada como um 

conjunto de relações de expropriação que engendram obrigatoriamente a acumulação e, 

por consequência, a desigualdade. Nessa perspectiva, o Estado, entre outras definições, 

seria “uma condensação de redes e relações de força numa sociedade, as quais permitem 

que sejam produzidas e reproduzidas relações de exploração e dominação” (OSÓRIO, 
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2014, p.21), assim, “o papel do Estado na reprodução do capital exige políticas 

econômicas e formas de intervenção diferentes de acordo com o padrão concreto de 

reprodução do capital” (Ibidem, p.82). Nessa compreensão a dívida pública seria um 

instrumento do Estado no sentido de reproduzir e perpetuar as relações capitalistas de 

exploração. Estando apresentadas as três principais formulações sobre o tema, cabe 

expor no parágrafo a seguir algumas observações críticas sobre as mesmas. 

Considerando que o aumento da dívida pública no Brasil é progressivo, ou 

seja, não é uma eventualidade dos períodos de crise; e que nos períodos de retomada 

econômica não há nenhuma iniciativa em relação à baixa de juros no sentido de superar 

o déficit público; desconsideram-se, desde já, as premissas da teoria keynesiana. 

Considerando que a ação social racional relativa a fins é apenas uma das possibilidades 

da ação social (WEBER, 2012) e que, portanto, os indivíduos são atravessados por 

contradições múltiplas de ordem ideológica, cultural e política, entre outras; descarta-se 

assim a teoria ricardiana. 

Das três teorias apontadas restou a teoria marxista, a qual é considerada pelo 

autor do presente texto como a teoria mais apropriada. Pois a mesma compreende que o 

Estado não é um ente meramente técnico, mas um ente essencialmente atravessado em 

sua constituição por relações de poder que representam interesses diversos e trabalham 

no sentido de realizá-los. Dessa maneira torna-se possível compreender as disputas que 

envolvem o Estado, bem como a existência de um bloco no poder que, no sentido de 

garantir a valorização do valor – dinâmica básica de qualquer formação social orientada 

pelo modo de produção capitalista – se utiliza dos mecanismos de intervenção do 

Estado para realizar os lucros de um setor específico da classe hegemônica, a chamada 

burguesia financeira. 

Outro elemento importante que advoga no sentido de confirmar a justeza da 

teoria marxista é a dinâmica de desenvolvimento do capitalismo no século XX, o qual 

foi marcado por dois pontos cruciais de inflexão. O primeiro refere-se à ascensão dos 

movimentos populares e operários, que impuseram como necessidade à reprodução das 

formações sociais capitalistas centrais a existência e a garantia de direitos sociais 

(MARSHALL, s.d), ou seja, serviços básicos que não poderiam ser disponibilizados 

somente sob a forma mercadoria, como saúde, educação, alimentação, transporte e 

moradia. Essas atribuições, ao mesmo tempo em que deveriam ser garantidas pelo 

Estado, não poderiam ferir os princípios fundamentais do sistema, a propriedade privada 
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dos meios de produção e a acumulação privada de trabalho social excedente, dessa 

maneira, o endividamento, que até o fim da segunda guerra era um instrumento 

emergencial de arrecadação para gastos imprevistos, passa a ser uma constante na 

administração pública. 

O segundo ponto de inflexão emerge a partir da segunda metade da década de 

1970, na qual, com a progressiva desarticulação dos movimentos operários devido à 

reestruturação dos processos de organização da força de trabalho – o toyotismo – os 

setores dominantes internacionalmente articulados disferem ataques contra os chamados 

Estados de bem-estar sob a justificativa de que esse modelo de regulação estatal seria 

inviável devido, sobretudo, ao seu constante déficit fiscal. No entanto, apesar dos 

serviços terem se deslocado do Estado sob a forma de direito para a esfera do mercado 

sob a forma mercadoria, o endividamento público não cessou, pois a dívida pública – 

como ratifica a teoria marxista - mais do que qualquer outra coisa é um “instrumento 

que serve para “acolher” capitais oriundos dos processos de superprodução e que 

precisam se “valorizar” fora da esfera produtiva” (MANZANO, s.d). Ou seja, não é a 

afirmação de direitos sociais via Estado que faz a dívida crescer, 

a dívida pública cresce porque os capitalistas desejam adquirir títulos 

públicos, vale dizer, a demanda por títulos é que faz a dívida aumentar, e não 

os gastos do governo que fazem com que sejam ofertados títulos. Isso é muito 

importante esclarecer, pois a ofensiva ideológica burguesa quer fazer crer o 

oposto. A consequência dessa constatação é que para a burguesia seria uma 

catástrofe se não houvesse dívida pública, não só porque ela não teria uma 

fonte segura e fácil de “valorizar” seu capital ocioso, mas principalmente 

porque sem a possibilidade de aplicar esse capital em títulos da dívida 

pública, restaria apenas duas opções aos burgueses “superavitários”: investir 

na produção e acelerar vertiginosamente a crise do capitalismo; ou retirar 

essa riqueza de processo de acumulação, vale dizer, essa riqueza deixaria de 

ser capital, morreria enquanto capital (MANZANO, s.d, p.3). 

 Partindo então, justificadamente, das premissas teóricas da tradição marxista, 

compreende-se que a estrutura social desigual é a síntese (em constante processamento) 

de processos históricos constituídos por complexas relações de exploração e dominação, 

no caso do capitalismo contemporâneo, a exploração da força de trabalho assalariada 

por meio de extração de mais-valia. Porém, embora seja a principal, a extração direita 

de mais valia por intermédio do assalariamento não é a única relação estabelecida entre 

os atores fundamentais do capitalismo (os possuidores de meios de produção e os 

vendedores da própria força de trabalho). Acompanham essa relação substancial e 

estruturante de todo o modo de produção capitalista outras formas de produção e 
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reprodução social, uma dessas formas é o que David Harvey chama de acumulação por 

expropriação, que é definida como: 

A continuação e proliferação daquelas práticas de acumulação que Marx 

chamou de acumulação ‘primitiva’ ou ‘originária’, na fase de ascensão do 

capitalismo. Elas incluem a comoditização e a privatização da terra, e a 

expulsão forçada de populações camponesas (como no México e na Índia, em 

tempos recentes); a conversão de várias formas de direitos de propriedade 

(por exemplo, propriedade comum, coletiva, pública) em direitos exclusivos 

de propriedade privada; a supressão de direitos aos bens de uso comum; a 

comoditização da força de trabalho e a supressão de formas alternativas 

(autóctones) de produção e consumo; processos coloniais, neocoloniais e 

imperiais de apropriação de ativos (incluindo recursos naturais); a 

monetarização da troca e da arrecadação fiscal, particularmente da terra; o 

comércio de escravos (que continua especialmente na indústria sexual); a 

usura, a dívida nacional e a mais devastadora de todas, o uso do sistema de 

crédito como instrumento radical para a acumulação primitiva. (HARVEY, 

2009, p.18) 

No âmbito teórico abstrato é possível aceitar que endividamento público pode se 

manifestar sob duas formas: numa o poder público utiliza as suas atribuições a fim de 

maximizar a sua capacidade de intervenção; noutra esse se submete aos interesses de 

um grupo reduzido e privilegiado, aplicando a dívida como um mecanismo concreto de 

acumulação por expropriação. Nesse sentido, destaca-se que verificar a manifestação 

concreta do fenômeno da dívida pública pode ajudar na caracterização do sistema 

brasileiro da dívida, atribuição das próximas seções. 

A constituição da dívida brasileira 

No período pré-ditadura empresarial-militar o grosso da origem da dívida 

pública era o capital externo. Com a necessidade de modernizar o País e com uma classe 

dominante conservadora do ponto de vista econômico, a União contraiu uma série de 

empréstimos junto aos bancos internacionais para financiar a industrialização e as obras 

de infraestrutura, ampliando a demanda pela importação de bens de capital. Os 

empréstimos contraídos pelo Estado, na maior parte das vezes, principalmente no 

período Kubitscheck, eram utilizados para financiar investimentos privados, ou seja, a 

ampliação da dívida pública externa comprometeu toda a capacidade de investimentos 

do Estado em nome da acumulação privada, fazendo valer a velha máxima dos “custos 

públicos para ganhos privados” (SILVA, 2009). 

No período militar essa prática se agrava, no entanto uma parte dos recursos é 

destinada para criação e ampliação de empresas estatais, além disso, é claro, para o 

cumprimento de fins obscuros, como a sustentação de um amplo serviço de repressão 

responsável por assassinatos e torturas. Esses governos durante a década de 1970 
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contraíram uma “generosa” fatia de empréstimos com grandes bancos internacionais a 

uma taxa de juros flutuantes que de 6%, no início da década de 1970, chegaram a 20,5 

% nos anos de 1980 agravando consideravelmente a situação da dívida pública 

brasileira e de todos os países dependentes (FATTORELLI, 2012; CASTELO, 2013). 

Caso os juros tivessem sido mantidos, o Brasil não só teria quitado a sua dívida 

externa como também passaria da condição de devedor à condição de credor, condição 

essa que não raramente se faz presente no discurso oficial, no qual a dívida externa 

brasileira aparece como elemento do passado, estando totalmente sob controle.  Tal 

discurso não passa de propaganda, como demonstra Maria Lúcia Fattorelli em artigo 

intitulado de a contradição inexplicável (FATTORELLI, 2010). De acordo com a autora 

o que ocorreu foi uma transferência da dívida externa para uma aparente dívida interna 

cujos credores, segundo ela, continuam sendo os bancos internacionais, mas agora sob 

uma taxa de rendimentos muito maior, pois os juros do sistema brasileiro são 

incomparavelmente mais altos do que em qualquer outro sistema bancário nacional ou 

internacional. 

As emissões antecipadas de títulos da dívida externa brasileira no montante 

de US$ 3,5 bilhões (previstos inicialmente para serem emitidos apenas em 

2006) se deram a taxas de juros que variaram de 8% a 12,75% ao ano, 

conforme se depreende a partir da reportagem do jornal Gazeta Mercantil, 

citada. Destaca-se a emissão de 19 de setembro de 2005, quando o Brasil 

emitiu títulos denominados em reais no montante de US$ 1,5 bilhão, 

oferecendo rendimento de 12,75% ao ano. Como o real se desvalorizou 

apenas 2,4% frente ao dólar de 19/09/2005 a 03/01/2006, foi garantido até o 

momento, ao investidor estrangeiro, um rendimento de cerca de 10% ao ano, 

em dólares. Durante o ano de 2005, o Tesouro Nacional efetuou inúmeros 

leilões de títulos da “dívida interna”. A taxa Selic, que define os juros 

incidentes sobre a maior parte destes títulos, apresentou média de 19,13% em 

2005. Descontando-se a taxa de inflação medida pelo IPCA, de cerca de 6% 

em 2005, obtém-se que os juros reais pagos superaram os 13% ao ano! Esta 

taxa é a maior do mundo, e equivale a mais que o dobro da taxa praticada 

pelo México (6,1%), o segundo colocado. É preciso ainda ressaltar que, como 

o Real se valorizou 13,4% frente ao dólar em 2005, os títulos da dívida 

interna garantiram um rendimento de nada menos que 35% ao ano para os 

investidores estrangeiros!  (FATTORELLI, 2012, p.3) 

O único elemento que justificaria essa manobra seria o fato de que os juros da 

dívida interna são indexados pelo banco central e que, portanto, o governo federal 

poderia jogar a taxa de juros para baixo. No entanto, é evidente que o Estado não se 

orienta por essa lógica, pois, via-de-regra, são os representantes dos beneficiários desse 

sistema que traçam a política econômica nacional, mantendo elevadas as taxas de juros. 

Verificou-se até aqui o processo de constituição da dívida brasileira e a sua 

conversão de dívida externa em dívida interna, indicando-se algumas das bases 
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históricas que edificaram o sistema de sequestro da autonomia financeira do Estado 

brasileiro. Na próxima seção vamos buscar compreender como o sistema da dívida é um 

mecanismo gerador de disparidades sociais e como que uma pequena parcela se 

apropria das contribuições do conjunto da sociedade, penalizando os setores 

economicamente mais vulneráveis. 

O sistema da dívida 

Como quase a totalidade da receita pública provém da receita tributária e quase 

metade do orçamento geral da união vai para o pagamento da dívida, faz-se necessário 

para compreensão desse sistema percorrer os caminhos desse dinheiro, mais 

precisamente quais os grupos sociais que mais contribuem e quais grupos sociais que 

mais recebem os investimentos. Dessa maneira começaremos por expor a estrutura 

tributária brasileira. 

Diferentes países desenvolvem diferentes formatos tributários de acordo com os 

princípios que regem as suas sociedades, ou seja, de acordo com a configuração da 

correlação de forças entre as diferentes classes sociais e, por conseguinte, até que ponto 

essas são politicamente capazes de fazer representar seus interesses. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece um conjunto de princípios 

tributários e diretrizes operacionais que constituem uma base importante para 

a edificação de um sistema tributário baseado na justiça fiscal e social. Entre 

os princípios, destacamos o da solidariedade- que está subjacente a todos os 

princípios tributários – e ressaltamos os da isonomia, da universalidade, da 

capacidade contributiva, da essencialidade, da progressividade e da 

seletividade. Entre as diretrizes destacamos que a tributação deve ser, 

preferencialmente, direta e de caráter pessoal. A CF/88 estabelece ainda que 

os contribuintes e os consumidores devem ser esclarecidos acerca dos 

impostos que incidem sobre mercadorias e serviços. (SALVADOR, 2012, p. 

82) 

A Constituição de 1988 aponta, como frisado na citação anterior, para a 

equidade social por meio de uma estrutura tributária progressiva, comprometendo o País 

com uma lógica em que os mais ricos devolvem parte daquilo do que se apropriaram 

para o conjunto da sociedade sob a forma de impostos, como uma forma de amenizar os 

custos sociais da exploração e da acumulação inerentes ao modo de produção 

capitalista. Entretanto, o que se faz valer é a estrutura regressiva dos impostos, que 

segue penalizando os mais pobres, sem que nenhuma força politica relevante do ponto 

de vista parlamentar toque no assunto. 
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Enquanto nossa Carta Magna preconiza equidade, a dinâmica do real intensifica 

a acumulação e a desigualdade. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário 53% do que é arrecadado em impostos corresponde à contribuição de quem 

ganha até três salários mínimos, 79,02% da população brasileira. Os que recebem de 

três a 10 salários correspondem a 29,28% do que é arrecadado, ou seja, 83,07% do que é 

arrecadado é proveniente daqueles que ganham até 7,240 reais, faixa salarial que integra 

96,76% dos brasileiros. 

TABELA 1 – Contribuição tributária por faixa de renda 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 

Contrariando totalmente os princípios constitucionais a estrutura tributária 

brasileira se impõe sobre os mais pobres, absolvendo de grande parte desse encargo uma 

minoria que compõe 4% da população brasileira, sendo o 1% mais rico um grupo 

composto por não mais que um milhão e oitocentas mil pessoas (CATTANI, 2007), o 

qual se impõe ao congresso, ao judiciário e ao executivo, além de controlar a circulação 

de informação por intermédio das grandes corporações de mídia. 

De qualquer forma, um milhão e oitocentas mil pessoas representam um 

contingente humano considerável, capaz de movimentar um mercado distinto 

de bens e serviços (no caso, de alto luxo), de estabelecer relações de 

subordinação direta com coortes de serviçais de diferentes níveis 

(administradores, advogados, assessores diversos, esteticistas, médicos, 

seguranças, personnal trainers, motoristas, jardineiros, etc.), e capaz de 

condicionar dimensões específicas da vida em sociedade. (CATTANI, 2007, 

p. 80) 

Uma dessas dimensões (principais) específicas condicionadas pelos 

substantivamente ricos é a dimensão política. Como forma de ilustrar esse poder, podem 

ser citados alguns dados superficiais, porém, importantes. Por exemplo, só em termos 

de repasses legais, singularidade dos períodos eleitorais, uma única empresa, JBS, até o 

começo do mês de setembro de 2014 havia desembolsado 113 milhões de reais, 

distribuídos entre 197 candidatos a deputado estadual, 168 a deputado federal, 13 a 

senador, 12 a governador e três a presidente.  No primeiro turno das eleições 
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presidenciais 96,46% dos votos válidos foram depositados em alguns dos três 

candidatos financiados pela empresa. Esses números são apenas a ponta do iceberg, 

afinal estamos tratando da primeira parcial de doação, de apenas uma empresa e 

somente com dados oficiais. O montante doado, ou melhor, investido pelo 1% 

organizado enquanto classe com certeza é muito mais expressivo, mas é um tabu, faz 

parte do lado obscuro da riqueza. Enfim, não é tão difícil perceber a lógica da 

democracia liberal e a quem ela serve, afinal, nenhum dos três candidatos mais votados 

foi propositivo no que tange às políticas mais urgentes do Estado brasileiro, a reforma 

tributária e a audição da dívida pública. 

Concluída a análise da estrutura tributária brasileira, cuja marca é a 

regressividade predatória que penaliza os que menos têm, nosso objeto passa ser o 

destino dos tributos arrecadados, pois como se não fosse suficiente tirar mais dos mais 

pobres, o Estado brasileiro repassa mais aos mais ricos. 

Os entusiastas do ‘Bolsa Família’
2
 afirmam que esse é o maior programa de 

transferência de renda da história do País, porém, empiricamente, esse não pode ser 

caracterizado dessa maneira nem do ponto de vista quantitativo, o maior, nem do ponto 

de vista qualitativo, programa de transferência de renda. Um programa governamental 

só pode ser caracterizado dessa maneira quando existe, obviamente, transferência de 

renda de uma classe para outra, o que não é o caso, pois a maior parte dos programas 

sociais existentes, devido à estrutura tributária, é financiada pelos próprios 

beneficiários, ou seja, num fluxo quase circular (SALVADOR, 2012). O único 

“privilégio” que os mais pobres estão tendo com tais programas é o de reaver uma parte 

do montante com o qual contribuíram, o que não é mais do que o suficiente para lhes 

tirar da condição de miséria absoluta. 

Nos últimos anos observa-se a redução do número de famílias situadas 

abaixo da linha de pobreza. Entretanto, a desigualdade socioeconômica não é 

medida por uma arbitrária linha de rendimentos abaixo da qual situam-se os 

pobres e sim pelas distâncias entre as posições relativas ocupadas pelos 

diversos segmentos da sociedade.(CATTANI, 2007, p. 77) 

Ou seja, a redução da miséria não implica na redução da desigualdade. Mesmo 

se a carga tributária incidisse sobre os mais ricos e houvesse efetiva transferência de 

renda através do ‘Bolsa Família’, esse não seria nem de longe o maior programa. O 

                                                           
2
 Não se despreza aqui as alterações importantes que tal programa efetivou na vida de milhões de 

brasileiros, garantindo a esses direitos básicos de consumo que nunca antes tiveram. Trata-se apenas de 
evidenciar a timidez dos recursos designados aos setores economicamente desfavorecidos quando 
comparados ao sistema da dívida.  
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maior programa de transferência de renda do país é o sistema da dívida pública, que 

transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. 

Os gastos com a dívida já consumiram a impressionante cifra de R$ 2,52 

bilhões por dia (2012), ou seja, um acréscimo de aproximadamente 25% em 

relação aos quase R$ 2 bilhões por dia em 2011, enquanto que o gasto em 

2011 com o Bolsa Família (R$ 16,7 bilhões) correspondeu a apenas oito dias 

e meio do Bolsa Rico. (FATTORELLI, 2012, p.64) 

Esse sistema é a combinação de uma estrutura tributária regressiva com uma 

dívida pública impagável, 42,04% do orçamento vai para o pagamento da dívida, 

dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, educação, infraestrutura, 

transporte, é escoado para os cofres dos bancos. De acordo com Cattani (2007, p.78) “o 

1% mais rico da população brasileira possui 72% dos títulos públicos federais, o que 

permite supor que, anualmente, bilhões de dólares são transferidos para suas contas.” 

Resumidamente o sistema funciona da seguinte forma: 96% da população 

brasileira tem a renda de até 10 salários mínimos, essa parcela da população, que é 

quase a sua integralidade, contribui com 83% de toda receita da união. A união destina 

quase metade do montante arrecadado para o pagamento da dívida, cujos credores são o 

1% mais rico da população, ou seja, 96% dos contribuintes menos favorecidos 

economicamente sustentam a fatia 1% mais rica da população. Esse mecanismo só 

agudiza a brutal concentração de renda no país que é absurdamente escandalosa, 

conforme mostra o gráfico 3. 

GRÁFICO 3 – Distribuição da riqueza total por grupo de renda 

 

Fonte: Arquivo do professor Antônio David Cattani apresentado em aula 
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Vale lembrar que essa é só uma forma acessória de exploração da classe 

trabalhadora que vem no bojo da acumulação proveniente da exploração direta da força 

de trabalho, como alerta Marx em O Capital, 

a grande participação da dívida pública e de seu correspondente sistema 

fiscal na capitalização da riqueza e na expropriação das massas levou muitos 

escritores como Cobbett, Doubleday e outros a buscar erroneamente aqui a 

causa básica da miséria dos povos modernos. (MARX, 1984, p.289). 

 Portanto, o sistema da dívida não pode ser encarado como o principal meio de 

exploração do proletariado, apesar disso, esse é um mecanismo que deve ser estudado, 

pois se constitui como um método fundamental à reprodução da acumulação capitalista, 

explorando os trabalhadores na produção, na circulação e no consumo das mercadorias. 

Em sua dimensão absoluta, obviamente, o trabalhador do século XXI tem acesso a mais 

bens de consumo do que o trabalhador do século XIX, no entanto, a diferença entre a 

riqueza produzida pelo trabalhador e a parcela dessa riqueza apropriada por ele é maior, 

desse modo a exploração é mais aguda, sendo igualmente mais agudo o fosso que 

separa os substantivamente ricos do conjunto da população. 

Considerações finais 

Pretendeu-se demonstrar no presente artigo que em contextos de capitalismo 

altamente desenvolvido - monopolizado e financeirizado - o mecanismo da dívida 

pública é um instrumento de acumulação por expropriação, não podendo servir para 

outro fim que não o da valorização de capital ocioso à custa da soberania dos Estados-

Nacionais. Partindo disso, seguimos pelos caminhos do sistema brasileiro da dívida, 

podendo verificar a dinâmica concreta desse mecanismo de acumulação por 

expropriação na formação social brasileira, que nessa funciona a partir da fusão de uma 

dívida com juros impagáveis a uma estrutura tributária fortemente regressiva. 

Para além dessas duas constatações centrais, no decorrer do trabalho foram 

lançadas algumas problemáticas delas decorrentes cuja investigação e compreensão faz-

se de extrema importância, como a capacidade que esse pequeno grupo de 

acumuladores de capital tem em converter a riqueza econômica em influência política e 

cultural, controlando os aspectos mais fundamentais da política nacional, bem como, a 

produção, a circulação e o acesso de informações. 

Ademais, verifica-se que longe de ser um processo superado, a desigualdade 

social – como consequência direta da acumulação - é um processo ainda em desenrolar 
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no Brasil, sendo, por causa disso, um objeto a ser recuperado pelo conjunto das Ciências 

Sociais. Nesse sentido um trabalho que poderia despontar como sendo de extrema 

relevância é o da coleta das contribuições mais parciais e focalizadas dos estudos 

econômicos, cabendo aos cientistas sociais articular esse conhecimento da realidade 

econômica específica com os conhecimentos da realidade política, ideológica e 

econômica geral, verificando, assim, as suas relações e estruturando no plano da razão a 

estrutura e a dinâmica do conjunto articulado de “realidades” que apenas parecem ser 

desconexas.
3
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