
A crise econômica internacional deflagrada em 2008, que assolou num primeiro 
momento as economias centrais, chegou com força nos países ditos emergentes: a 
periferia do capitalismo. No Brasil, o modelo econômico adotado, com políticas de 

estimulação do crescimento e oferta de crédito, que funcionou para minimizar os efeitos 
da crise durante o governo Lula, já no primeiro mandato de Dilma, dava claros sinais de 
esgotamento. No momento em que a mídia superdimensiona a crise política e escândalos 
de corrupção, mas omite os números e o âmago da questão, é fundamental ao exercício 
profissional do assistente social, conhecer os meandros da crise, como ela interfere no 
fundo público e nas políticas sociais.

Ao falarmos de crise é importante ter claro as interpretações sobre, bem como as pro-
postas para superá-la, estão atreladas a perspectivas ideológicas. Para Mészáros (2002)i, 
a crise é inerente ao sistema capitalista e os sucessivos ciclos de crise que o capital tem 
vivenciado ao longo de sua história, fizeram com que se chegasse a uma fase irreversível 
de crise estrutural. Momentos de maior agudização da crise, como que vivenciamos hoje 
no Brasil, evidenciam que este modo de organizar a produção esgotou suas possibilidades 
e que acumulação do capital é incompatível com a universalização de direitos. A todo o 
momento a realidade nos mostra que não são as necessidades humanas que regulam a 
produção, o uso dos recursos naturais, humanos e tecnológicos. Ao contrário, tudo dentro 
deste sistema é utilizado como meio para o objetivo final: a acumulação.

No momento em que a crise se agudiza, os trabalhadores são chamados a pagar a conta, 
de distintas formas, especialmente com a perda de direitos historicamente conquistados. É 
o que vivenciamos hoje no Brasil. As recentes modificações na legislação previdenciária 
são um claro exemplo de redução de direitos e apenas um dos pontos do pacote de ajustes 
proposto pelo governo federal. Somam-se a isso, os expressivos cortes orçamentários nas 
políticas públicas, o aumento e criação de novos tributos e a inflação crescente, que mina 
o poder de compra do trabalhador. 

No Brasil, as propostas de enfrentamento à crise, adotadas pelo governo, confirmam o seu 
compromisso com o capital financeiro. As medidas adotadas recaem majoritariamente sobre 
os estratos da classe trabalhadora de menor poder aquisitivo e os recursos economizados 
com o pacote de ajustes tem destino certo: superávit primário para pagamento da dívida 
pública. 

De acordo com dadosii apresentados pela Auditoria Cidadã da Dívida, os títulos da dívida 
brasileira configuram-se como a forma de aplicação mais rentável do mundo. Maria Lúcia 
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Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, faz referência à existência 
de um sistema da dívida, onde a dívida pública seria um dos instrumentos utilizados no 
desvio de recursos públicos em direção ao sistema financeiro. Os números apontam que 
em 2015, até 30 de outubro, a dívida havia consumido R$ 939 bilhões, o que equivale a 
49% do gasto federal. Significa dizer que, de tudo que se arrecadou no país, praticamente a 
metade foi gasto no pagamento da dívida. O aumento dos juros fez com que o percentual de 
comprometimento do PIB subisse de modo exponencial no último ano, se compararmos aos 
já altos números de 2014, que, por sua vez, superaram os de 2013. Trata-se de uma quantia 
exorbitante de recursos, de riqueza produzida socialmente, que deixa de ser revertida em 
políticas e serviços à população brasileira, cujo montante supera de forma astronômica os 
prejuízos com rombos decorrentes de qualquer escândalo de corrupção.

Em relação ao fundo da seguridade social, que viabiliza o funcionamento das políticas 
de saúde, assistência social e previdência social, observa-se que nos dados de 2014 este 
fundo, acusado pelo governo de desestabilizar as contas públicas, devido ao pagamento 
dos benefícios previdenciários, apresentou superávit de R$ 54 bilhõesiii. Desde 1994, a 
esfera governamental desvia recursos do fundo público da seguridade social, que tem saldo 
positivo, para injetá-los em outras rubricas, especialmente no pagamento dos juros da 
dívida. Este “desvio” torna-se operação legal, por meio da Desvinculação das Receitas da 
União – DRU, mecanismo criado durante o Governo FHC, e prorrogado pelo governo da 
presidente Dilma. Por meio desta prerrogativa de lei, cerca de 20% dos recursos destinados 
ao sistema de Seguridade Social são transformados em superávit primário, deixam de 
compor o orçamento da seguridade social e de possibilitar a ampliação de benefícios e 
serviços.

Estes são apenas alguns elementos que mostram que a discussão pela ampliação de direitos 
e políticas públicas, não pode ser dissociada do estudo e apropriação do funcionamento 
do orçamento fiscal. Para além do aspecto contábil, trata-se de peça de cunho político que 
deve ser desmistificada e utilizada enquanto instrumento de luta pelos direitos da classe 
trabalhadora. Na atualidade, este debate é prioridade absoluta para a sociedade e para o 
exercício profissional do assistente social, sem o qual se torna inviável a compreensão da 
realidade e a própria intervenção. 

i  MÉSZÁROS, I. Para Além do Capital. Tradução de Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: 
Boitempo, 2002.

ii  Disponível em: http://www.auditoriacidada.org.br/numeros-da-divida. Acesso 20 de novembro de 2015.
iii Dados da ANFIP. Disponível em: http://www.anfip.org.br/publicacoes/20150713162859_Analise-

da-Seguridade-Social-2014_13-07-2015_20150710-Anlise-Seguridade-2014-Verso-Final.pdf. Acesso em: 
20/11/2015.


