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Prefácio

“A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, 
não para que o homem suporte grilhões desprovidos de 
fantasias ou consolos, mas para que se desvencilhe deles 
e a flor viva desabroche.” (Karl Marx, 1843/1844, p. 152)1

Agosto é mês de ventos fortes. Desses que levantam poeira, que 
chacoalham folhas e galhos de árvores altas e de raízes fortes, que 
sibilam e verberam sons por todos os cantos. O texto de Elaine Behring, 
Fundo público, valor e política social, irrompeu em agosto de 2020 e traz 
em si as propriedades desses ventos fortes. Em sua apresentação, diz 
a autora que elabora essa obra há 12 anos. Ainda que as primeiras 
redações do que se tornaram partes desse belo livro possam ter essa 
longevidade, arrisco ir além e dizer que a autora “mexe e remexe” 
essa temática desde que lançou seu primeiro livro, Capitalismo tardio e 
política social, em 1998. E o faz com o mesmo afinco e dedicação com 
que Cora Coralina fabricava seus doces nos tachos da casa do Rio 
Vermelho, dia após dia, mas aqui, começando e recomeçando frases, 
descobrindo e redescobrindo leituras, fruindo com deleite cada pre-
ciosidade revelada nas sucessivas e dedicadas incursões na colossal 
obra marxiana e sua principal referência — O Capital.

1. Todas as citações de Karl Marx foram extraídas da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel 
— Introdução. 3. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. 
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Já naquele livro de 1998, a então jovem mestra nos indicava em 
sua pesquisa de mestrado o embrião de sua principal crítica à cons-
tituição do fundo público pelo ângulo do trabalho excedente e do 
trabalho necessário. Ainda não a conhecia pessoalmente, mas o livro 
sacudiu os estudos de pesquisadores/as do campo das políticas sociais, 
em que me incluo, e suas produções passaram a integrar definitiva e 
determinantemente as minhas (e de outros/as tantos/as) referências 
nas reflexões e debates sobre políticas sociais. Seu percurso desde aí 
já anunciava que não se tratava de simplesmente articular economia 
e política social, mas de exercitar o essencial do método marxiano, 
contribuir para “arrancar as flores imaginárias” (MARX, p. 152) das 
políticas sociais no capitalismo, por meio da crítica da economia po-
lítica, até então quase inexistente no trato dessa temática.

Quem acompanha suas produções desde então sabe de seu em-
penho na desmistificação das perspectivas endogenistas da política 
social como produtoras de “bem-estar” e seu esforço para mostrar 
suas viscerais determinações no modo de produção capitalista em 
sua busca incessante de superlucros. Também é dela o mérito de 
provocar o espraiamento das incorporações de Ernest Mandel nas 
produções sobre política social no Serviço Social e em outras disci-
plinas. Pode-se afirmar que o Serviço Social brasileiro se apropriou e 
se apaixonou por Mandel por meio dos trabalhos de Elaine Behring. 
Hoje, é difícil encontrar trabalhos que não o citem nas reflexões so-
bre o capitalismo tardio, as crises do capital, as funções do Estado 
social. Inegavelmente, esse se tornaria um dos principais aportes de 
suas produções subsequentes e também comparece, de forma ainda 
mais desenvolvida, no seu segundo livro, agora de 2003 — Brasil em 
contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos, livro 
este que se tornou emblemática no debate sobre a formação social 
brasileira e nos advertiu que os sucessivos desmontes de direitos e 
políticas sociais não podem ser tratados como “reformas” sociais, sob 
o risco de reforçar sua deificação como algo positivo. Os processos 
destrutivos das conquistas da classe trabalhadora são, nos lembra a 
autora, vorazes contrarreformas que transferem fundo público para 
o capital.
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É nessa trilha que suas pesquisas e produções vêm perseguindo, 
perseverantemente e por sucessivas aproximações, a apreensão e a 
edificação da crítica radical sobre o lugar do fundo público na produção 
e na reprodução do capital. Sua empreitada não se limita à produção 
de conhecimento, mas o faz com o propósito militante de colocá-lo a 
serviço das lutas da classe trabalhadora.

Parece-me incontestável que o livro que foi tecido durante o 
período de confinamento, em razão da pandemia da Covid-19, e que 
agora vem a público, é a mais contundente expressão da trajetória da 
autora nessas duas décadas. Dois decênios fecundos que denotam o 
profundo mergulho teórico na vasta produção marxiana, orientada 
por um projeto acadêmico comprometido teórica e politicamente com 
processos histórico-sociais para “desmascarar a autoalienação em suas 
formas não sagradas”, como afirmou Marx, em Crítica do Direito de 
Hegel — Introdução (p. 152).

Desde que decidiu ser gauche na vida, como gosta de dizer, sua 
produção jamais padeceu do academicismo pretensamente neutro 
e mistificador do real. O conteúdo que se desfia ao longo dos nove 
capítulos que compõem essa obra expressa não só seu amadureci-
mento intelectual, mas também seu domínio e apreensão do método 
de Marx, para quem “a teoria é capaz de se apoderar das massas 
tão logo demonstra ad hominem e demonstra ad hominem tão logo se 
torna radical. Ser radical é agarrar a coisa pela raiz. Mas a raiz para 
o homem é o próprio homem” (p. 157).

É isto que o leitor encontrará nas páginas que seguem: a crítica 
radical que revela e desvela o real significado do fundo público na 
reprodução ampliada do capital, encharcada da convincente e admi-
rável demonstração da relação imanente entre fundo público, valor e 
política social no capitalismo. O percurso teórico-metodológico revela, 
em cada página, em cada explicação bem escrita, sua rica e impecável 
apreensão da teoria do valor, da lógica de produção e reprodução do 
capital em Marx. Daí resulta uma inédita argumentação que atesta o 
nexo entre o fundo público e a rotação do capital, nos processos de 
acumulação, na reprodução da força de trabalho, em que a política 
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social se apresenta com função incontornável. O fundo público é 
apreendido a partir de seu movimento real e sua aparência mitificada 
é demolida. A radicalidade de sua apreensão teórica situa o fundo 
público na totalidade do modo de produção capitalista em seus mo-
mentos de produção e circulação, revelando, assim, sua formação, 
composição e apropriação pelo capital, com participação ativa do 
Estado. Não reside na análise nenhuma unilateralidade, simplismo 
nem monocausalidade. Ao ser apreendido como movimento do real, 
constitui-se no processo de luta das classes fundamentais — produ-
tores e capitalistas — na totalidade concreta.

Como os ventos de agosto que levantam poeira, as assertivas 
desenvolvidas ao longo do livro suscitam reflexões, argumentos, pro-
posições, constatações e articulações de temas fortemente enraizados 
na tradição marxista, fruto de corajosa e destemida produção, que, 
na tempestade de elaborações medíocres, temerosas ou insípidas, 
ousa levantar a voz contra o obscurantismo, a serpente do fascismo, 
os conservadores ou os falsos crédulos. A crítica pungente que brota 
nessas páginas não quer “jogar uma pedra no vento”, como poetiza 
Manoel de Barros, mas “dar ao vento uma forma concreta”, aquela 
que somente a crítica radical pode fornecer.

Como os ventos de agosto que chacoalham folhas e galhos de 
árvores altas e de raízes fortes, as persuadidas e convincentes análises 
ousadamente sacodem pensamentos e posições muitas vezes tidas 
ilusoriamente como verdades absolutas, incontestáveis ou indiscutí-
veis. Aos arautos do pensamento burguês, a crítica se forja aqui como 
“crítica num combate corpo a corpo, e nele não importa se o adversário 
é nobre, bem nascido, se é um adversário interessante (...). Trata-se de 
não conceder (...) um instante sequer de autoilusão e de resignação” 
(MARX, p. 154). Aos autores e autoras do campo crítico-marxista, o 
diálogo crítico assume o tom da polêmica fecunda, necessária e basi-
lar ao avanço do conhecimento científico, que tal como ventos fortes, 
pode também não destruir, mas balança dialeticamente o que parecia 
ter firmeza imperturbável.
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Como os ventos que sibilam e verberam sons por todos os cantos, 
a unidade dialética entre teoria e prática, entre economia e política, 
entre afirmação e negação, entre estrutura e conjuntura, transcorre ao 
longo da exposição e desmascara as perspectivas unilaterais do fundo 
público e das políticas sociais. Essas “unidades contraditórias” são 
tratadas e expostas pelo que são — movimentos do real — e como 
tais se movem no confronto da luta de classes. Se o fundo público e as 
políticas sociais são elementos indissociáveis da reprodução amplia-
da do capital, como demonstra, de modo irrefutável, as formulações 
que seguem, também se forjam nas lutas da classe trabalhadora em 
disputa pela apropriação da riqueza socialmente produzida. A “vida 
é mutirão de todos, por todos remexida e temperada”, nas palavras 
de Guimarães Rosa, por isso, tal como os ventos que sibilam, o livro 
que tenho o inenarrável prazer em prefaciar, que vi nascer cotidiana-
mente nesses últimos cinco meses, “principia as coisas (...) e desde aí 
perde o poder de continuação”, porque tenho a convicção que ecoará 
em muitas vozes, muitas letras, e reverberará nas lutas que o tempo 
presente e o futuro nos exigem.

Rio de Janeiro, agosto de 2020.

Ivanete Boschetti
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Introdução

Este livro reúne um conjunto de sistematizações e reflexões 
oriundas do trabalho de pesquisa que venho realizando nos últimos 
anos acerca da relação entre fundo público, lei do valor e política 
social. Pelo ângulo da crítica marxista da economia política, busco 
adensar de determinações uma categoria — fundo público — que 
não comparece nas formulações originais marxianas, embora esteja, 
de certa forma, enunciada como espero explicitar neste livro, ou seja, 
a proposta é reconstruir o fundo público como categoria, como modo 
de ser do ser social, conforme a imprescindível síntese de Netto (2009) 
acerca do método. Partimos do estudo da teoria social marxiana e das 
posteriores formulações na tradição marxista, para observar seu mo-
vimento na totalidade concreta, a sociedade burguesa contemporânea, 
tendo em vista caracterizar seu significado e sentido. Pelo fato de o 
fundo público ser o meio pelo qual o Estado capitalista e os governos 
materializam suas políticas e projetos, é possível apreender o próprio 
modo de ser do Estado, seu lugar no capitalismo em crise e decadente, 
suas contradições e relação com as classes sociais e os projetos socie-
tários. Assim, torna-se também mais precisa ou explícita, pelo ângulo 
do financiamento compreendido como formação e alocação do fundo 
público, a condição da política social neste início do século XXI.

Após todos esses anos de estudos teóricos e empíricos, esses 
últimos centrados especialmente no orçamento público brasileiro,2 a 

2. Ainda que não exclusivamente, já que realizamos estudos sobre o orçamento da França 
(BEHRING, 2013) e há estudos comparados em curso no Grupo de Estudos e Pesquisas do 
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partir da criação, em 2003, do Grupo de Estudos e Pesquisas do Or-
çamento Público e da Seguridade Social/Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (GOPSS/UERJ-CNPq e CAPES), é evidente o lugar estrutural 
e inarredável do fundo público na economia política do capitalismo 
maduro, especialmente no contexto de sua crise. Também são con-
tundentes os impactos dessa dinâmica no campo da política social, 
o que reforça nossa perspectiva metodológica da totalidade para o 
trato da política social, articulando economia e política (BEHRING, 
1998; BEHRING; BOSCHETTI, 2006; WOOD, 2003).

Com base nas conclusões a que tenho chegado e, bem antes disso, 
do ensaio seminal de Francisco de Oliveira (1998), com o qual mante-
nho diálogo crítico, de continuidade e ruptura como se verá adiante, 
o tema do fundo público tem ganhado cada vez mais densidade, 
tornando-se objeto de pesquisas e debates. Surgiram nesse percurso 
alguns argumentos polêmicos, os quais também pretendo abordar 
neste livro, na perspectiva de estimular ainda mais o necessário debate 
acadêmico e a pesquisa e saturar de determinações o fundo público em 
seu modo de ser. Para tanto, no desenvolvimento do livro, tematizo 
algumas dessas polêmicas sobre o fundo público, mas também sobre 
a política social, o que permite explicitar melhor meu próprio ponto 
de vista sobre a relação entre fundo público e valor, política social e 
Estado, partir da crítica da economia política.

O(a) leitor(a) verá ao final que, em meio às polêmicas, todas no 
campo da teoria crítica, é possível vislumbrar ao menos um grande 
consenso: a centralidade cada vez maior do fundo público, interfe-
rindo no processo de produção e reprodução social, como expressão 
da contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e as 
relações sociais de produção, ainda mais exponenciada nestes últimos 
decênios de reação burguesa à crise estrutural do capitalismo maduro 

Orçamento Público e da Seguridade Social (GOPSS) sobre orçamento em outros países, a exemplo 
da pesquisa sobre a saúde na Venezuela, na Colômbia e no Brasil desenvolvida por Tainá Souza.
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e decadente. A crise, cabe ressaltar, assume uma dramaticidade inédita 
enquanto escrevo estas linhas3, dado o efeito catalisador da pandemia 
de covid-19 ao redor do mundo, com seu rastro de destruição econô-
mica e mortes, especialmente da classe trabalhadora.

Com a centralidade do fundo público na produção e na repro-
dução do capital, o Estado passa, então, a ser disputado de forma 
muito mais intensa para assegurar as condições gerais de produção 
e administrar a crise, para além de suas funções repressivas e inte-
gradoras (ou de legitimação), cuja importância permanece decisiva4. 
Nessa condição de destruição de forças produtivas comandada pela 
lógica do valor, da qual faz parte a punção do fundo público para 
o processo de acumulação, as restrições à democracia e aos direitos 
tendem a crescer, em compasso com os processos de supercapitali-
zação (privatização e mercantilização), expropriação e pauperização 
absoluta e relativa de grandes contingentes da classe trabalhadora.

Nada mais emblemático que o golpe de Estado de novo tipo que 
aconteceu no Brasil em 2016 e vem tendo sua continuidade destrutiva, 
ocasião em que, por meio de uma decisão do Congresso Nacional, se 
afastou uma presidenta eleita, sem a configuração de crime de res-
ponsabilidade, como assumiu a própria propositora da ação5, abrindo 
ainda mais as gambiarras de escoamento do fundo público para os 
interesses de segmentos ultraconservadores. Estes vêm dispostos a 
uma imensa ofensiva sobre os direitos dos trabalhadores — com as 
contrarreformas trabalhista e da Previdência Social, especialmente, 
entre outras —, aliada à apropriação privada ainda mais intensa do 
fundo e do patrimônio públicos, por meio de processos de privati-
zação e de parcerias público-privadas, sem falar nos dutos ilícitos de 

3. O ponto final na redação do livro foi inserido em meados de outubro de 2020.

4. Para o debate das funções do Estado no capitalismo maduro, confira o capítulo 15 da 
Opus magnum, de Ernest Mandel, O capitalismo tardio (1982), o que pode ser complementado 
pelo debate de Octavio Ianni em Estado e capitalismo (1984). Confira também Behring (2014). 

5. Os jornais deram ampla divulgação às declarações de Janaína Paschoal em seu twitter 
sobre a “fraude” do impeachment. Disponível em: https://twitter.com/janainadobrasil/sta-
tus/1172814003015471106



24 ELAINE ROSSETTI BEHRING

apropriação do fundo público. Após o golpe e como consequência dele, 
com a chegada ao poder de um governo de extrema-direita neofascista 
e que leva para a política econômica os Chicago Boys comandados por 
Paulo Guedes, é implementado um programa ultraneoliberal. Este 
aprofunda as tendências colocadas em curso pelo Novo Regime Fiscal 
de Temer, cujo carro-chefe foi a Emenda Constitucional no 95 (“teto de 
gastos”), que praticamente congela os gastos primários federais por 
20 anos, preservando as despesas com a dívida pública.

A captura do fundo público para assegurar as condições gerais 
de produção, dando suporte à “caça apaixonada do valor”, como diz 
Marx, em O Capital, nesse tempo histórico que se abre na década de 
1970, de uma crise estrutural do capitalismo maduro e decadente, 
é, portanto, insidiosa e profunda. A meu ver, este processo atualiza 
para o início do terceiro milênio a conhecida caracterização de Marx 
e Engels (1998) no Manifesto do Partido Comunista, de 1848, quando 
afirmavam que “o Executivo do Estado moderno não é mais do que 
um comitê para administrar os negócios coletivos de toda a classe 
burguesa” ([1848] 1998, p. 7).

Isso significa que o Estado, este capitalista total ideal agora nos ter-
mos mandelianos, não é atravessado por contradições? Aponta que o 
Estado deixou de ter certa autonomia relativa diante das classes e seus 
segmentos, a qual teria sido uma característica dos “anos de ouro” da 
social-democracia (1945-1975) hoje superada? Teria o Estado passado a 
representar uma espécie de poder total da burguesia, sob hegemonia 
do capital financeiro, acima inclusive das injunções da democracia 
burguesa, hoje em profunda crise, blindada aos interesses dos “de 
baixo”, como constata o historiador Felipe Demier (2017) e aponta 
Agamben (2004), por meio da formulação Estado de Exceção? Restaria 
aos trabalhadores apenas políticas sociais compensatórias, polícia e 
encarceramento, ante um fundo público consumido majoritariamente 
pelos aportes ao capital, na pista de Loïc Wacquant (2007)? O que 
representa essa captura do fundo público para o papel dos Estados 
dependentes na periferia do mundo do capital e que não tiveram a 
experiência do pleno emprego keynesiano?
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Por fim, qual é a condição do fundo público e da política social 
nesse contexto em geral, e na particularidade brasileira dos últimos 
26 anos, diga-se, desde o Plano Real de 1994, que inaugura uma espé-
cie de ajuste fiscal permanente, com parcos deslocamentos e inflexões, 
apesar das mudanças de governo? Por que as políticas sociais pade-
ceram com o crescimento vegetativo de seus orçamentos, apesar das 
lentas mudanças relacionadas à tonalidade do governo de plantão no 
ambiente neoliberal contínuo? Quais são as inflexões que o ultraneoli-
beralismo em curso, hoje, no Brasil, impõe a esse processo? Essas são 
algumas das inquietações para as quais este livro sugere caminhos 
de análise, sem a pretensão de esgotar os temas em pauta. Ademais, 
trata-se de questões sobre as quais se debruçam muitos pesquisadores 
e intelectuais em busca de compreender a realidade desafiante deste 
momento histórico, o que é uma tarefa coletiva dos que querem não 
apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo, como nos provoca 
Marx em suas conhecidas Teses sobre Feuerbach ([1846] 2007).

Porém, a intenção mais profunda ao reunir esses estudos em 
livro é consolidar o tema do fundo público como imprescindível para 
compreender as contradições deste mundo evolvido em que vivemos. 
E, sobretudo, como dizia Renato Ortiz, ao lembrar Octavio Ianni num 
evento em homenagem a esse último: o que se quer é “alimentar os 
demônios”6. Ou seja, a partir da pesquisa e da socialização de seus 
resultados, trata-se de subsidiar a crítica do mundo do capital, da 
mercantilização de todas as coisas, do fetichismo da mercadoria e 
da reificação, das ignomínias da desigualdade, da exploração, da 
pauperização, das guerras, da fome, dos desastres ecológicos que se 
sobrepõem uns aos outros como “crônicas de mortes anunciadas”, 
a exemplo de Mariana e Brumadinho e da recentíssima pandemia.

6. Referimo-nos ao Colóquio sobre o Pensamento de Octavio Ianni e que fundou o Centro 
de Estudos Octavio Ianni na Faculdade de Serviço Social da UERJ, realizado entre 22 e 23 
de novembro de 2006, e deu origem ao livro Pensamento de Octavio Ianni: um balanço de sua 
contribuição à interpretação do Brasil (2009), que tivemos o prazer de organizar ao lado da 
professora Marilda Villela Iamamoto. Nessa coletânea se encontra a contribuição de Renato 
Ortiz. Aproveitamos esta nota para agradecer o privilégio da convivência e aprendizado com 
esta grande amiga, professora e pesquisadora do Serviço Social.
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Trata-se de uma crítica para a resistência e para a disputa de 
hegemonia pela classe trabalhadora, que passa pela direção do fun-
do público. Falar do fundo público não é apenas debater números: é 
deslindar o enorme sofrimento humano que nos acompanha todos os 
dias pelas ruas ou pelas notícias, cuja lógica causal pode ser encontrada 
na valorização do valor, estando o fundo público a seu serviço. Sob a 
aridez dos números e do debate teórico, é de gente de carne e osso que 
pretendemos falar. Basta observar os imensos volumes de fundo público 
mobilizados para salvar bancos e indústrias no contexto do dramático 
momento da crise do capital de 2008/2009, enquanto boa parte da 
humanidade não tinha as mais elementares necessidades atendidas.

E o mesmo ocorre neste momento da pandemia, a exemplo do 
Brasil que destinou parcos 13,8 bilhões para a recomposição do orça-
mento da saúde, enquanto disponibilizou 1,2 trilhão de lastro para 
empréstimos bancários. Basta visitar os estudos da Associação dos 
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip)7, da Auditoria 
Cidadã da Dívida8 e do Comitê para a Abolição das Dívidas Ilegítimas 
(CADTM)9, dos quais saltam aos olhos quem são os beneficiários da 
imensa punção do fundo público nestes tempos de financeirização 
do capital. Nesse sentido, falar da lógica que preside a alocação do 
fundo público é desvelar sua perversidade, que compromete o futuro 
das pessoas e do meio ambiente, diga-se, compromete a vida. Assim, 
o fundo público, como compósito entre trabalho excedente e trabalho 
necessário, a partir da lei do valor, como vamos abordar neste livro, 
tal como o papel-moeda, os títulos da dívida e outras formas, é uma 
“‘objetivação’ das relações de produção entre pessoas”, seguindo a 
pista de Rubin ao tratar da centralidade do fetichismo da mercadoria 
na teoria social de Marx ([1928] 1987, p. 26).

Nessa direção, o livro organiza-se em duas partes e nove capítulos. 
A Parte I — Crítica da economia política e fundo público — reúne 

7. https://www.anfip.org.br/

8. https://auditoriacidada.org.br/

9. http://www.cadtm.org/CADTM-International?lang=pt
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quatro capítulos inteiramente conectados, três deles abordando os 
fundamentos da lei do valor decorrentes da releitura sistemática de 
O Capital, de Karl Marx, e o último dialogando com as polêmicas so-
bre fundo público e Estado. A partir de Marx, estabeleço um diálogo 
mais amplo com a literatura pertinente, mas sempre retornando ou 
realizando sínteses com base no texto clássico. O capítulo 1 tematiza 
como se pode compreender o movimento do fundo público em sua 
relação com o valor, num diálogo com Marx, em O Capital, livro I. 
Trata-se de discutir como se forma o fundo público a partir da lei do 
valor e em que momento se torna estrutural e estruturante para a pro-
dução e a reprodução ampliada do capitalismo, com nova qualidade, 
tornando-se um elemento in flux da produção e reprodução ampliadas 
do capital. O capítulo 2 resgata o debate marxiano sobre a rotação 
do capital no livro II de O Capital, tendo em vista observar o lugar 
do fundo público nesse processo, mas também sinalizando a relação 
entre rotação do capital e política social, o que se busca ademais ao 
longo de todo o livro. O capítulo 3 dialoga com o livro III de O Capital 
e aborda a relação entre o fundo público, a lei da queda tendencial da 
taxa de lucros e a totalidade do movimento do capital, objeto deste 
gran finale de Marx editorado por Engels. Por fim, no último capítulo 
dessa primeira parte, como dissemos em linhas anteriores, dialogare-
mos crítica e fraternamente com o debate que vem se desenvolvendo 
sobre o fundo público a partir do texto já referido de Francisco de 
Oliveira e também de outros autores no campo da tradição marxista 
brasileira recente, do serviço social e das políticas públicas e sociais.

O objetivo é desnudar as determinações e contradições que envol-
vem a política social em sua relação com a economia política, dando 
sequência ao esforço que vimos realizando desde o livro Política social 
no capitalismo tardio (1998). Por fim, pontuamos algumas reflexões 
sobre o Estado capitalista, desdobrando elementos discutidos desde 
o livro Brasil em contrarreforma — Desestruturação do Estado e perda 
de direitos (2003).

Iniciando a Parte II — Capitalismo em crise, fundo público e ajuste 
fiscal no Brasil — no capítulo 5, o foco é novamente o movimento do 
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capital como um todo e suas tendências de crise e o lugar do fundo 
público na repartição do capital e no seu processo de reprodução am-
pliada, em intensa conexão com os aportes do livro III de O Capital, 
mas também com as teorias da mais-valia, de Marx, porém discutindo 
esse tema num nível maior de concretude, diga-se, a crise atual do 
capitalismo, para caracterizá-la com o rigor que a realidade exige. No 
capítulo 6, realizamos o debate da dívida pública como um elemento 
central que determina a lógica de formação e alocação do fundo pú-
blico e seus impactos para a democracia, a política social e o Estado.

No capítulo 7, examinamos as tendências de constituição e 
alocação do fundo público no contexto do que denominamos ajuste 
fiscal permanente no Brasil com o advento do neoliberalismo, desde 
a implantação do Plano Real com sua lógica da estabilidade econô-
mica a qualquer custo. No capítulo 8, tratamos do momento presente 
do Brasil sob o neofascismo e o ultraneoliberalismo, em que o ajuste 
fiscal ganha contornos ainda mais duros e dramáticos. Finalmente, o 
capítulo 9 realiza um debate programático sobre a política social na 
agenda da esquerda, a relação entre reforma, contrarreforma e revo-
lução e a atualidade do programa de transição de Trotsky e da teoria 
da revolução permanente, elementos que consideramos centrais para 
a construção da perspectiva de uma sociedade emancipada.

Cabe uma advertência aos leitores: este livro reúne textos que 
tiveram versões publicadas anteriormente, já que ao longo do tempo 
fui publicando resultados parciais da pesquisa, especialmente a partir 
de 2008. No entanto, além do inédito capítulo 3, todos os demais foram 
revisados, ampliados e atualizados, tendo em vista o aprofundamento 
do debate e a interlocução teórica e política ao longo desses anos, 
o processo de maturação dos temas e, sobretudo, para assegurar a 
unidade da presente obra, que tem um fio condutor central: o fundo 
público. Ao longo do livro, em notas de rodapé, indicamos a versão 
anterior publicada.




