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Imagens da crise: os fatos e os processos sociais 

 

por Jorge Nóvoa 

 

Há algumas semanas, o Brasil e uma parte atenta do planeta, observadora da 

política brasileira, ficou surpresa com a divulgação pela mídia, particularmente a impressa, 

de imagens que mostravam Luís Inácio Lula da Silva junto com Paulo Haddad apertando a 

mão de Maluf. Quem é Maluf? Um dos maiores ladrões e corruptos da história do Brasil. 

Estavam selando uma aliança política com vistas às próximas eleições. Na semana passada o 

Brasil “esqueceu” suas misérias e voltou seu olhar para o que está sendo considerado o 

maior julgamento da história do Brasil. Trata-se assim do maior crime de corrupção 

envolvendo o maior número de políticos brasileiros de alto escalão. Assumiu destaque José 

Dirceu, Ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores e Ex-ministro da Casa Civil do Governo 

de Lula, considerado o mentor do fenômeno do Mensalão e o também Ex-presidente do 

Partido dos Trabalhadores, José Genoíno. A defesa dos réus nega veementemente todas as 

acusações. 

Mas o que acha o povo brasileiro disso tudo? Cinco pessoas conversavam numa 

banca de revistas com aspectos de trabalhadores ou do que eufemisticamente se poderia 

chamar de classe média baixa, olhando as manchetes dos jornais brasileiros. Num dos 

jornais aparece que Um exército de 150 advogados defenderá os acusados do 

Mensalão. E aí um dos trabalhadores que liam as tais manchetes diz:  

“Isso na verdade é briga de torcida de corruptos. É como as gangues dos morros do 

tráfico”!  

 

Outro relativizando o acontecimento terminou dizendo:  

“você não sabe, mas está correndo de boca em boca porque os jornais não disseram 

nada. Para que a Câmara de Vereadores liberasse o gabarito para a construção de 

prédios com mais de seis andares na orla, as construtoras molharam a mão da 

maioria dos vereadores com um milhão de reais para cada um. Eles estão pouco se 

lixando com o salário que recebem e as comissões disso e daquilo. O grosso das 

rendas deles vem desses negócios. Nós é que ficamos sofrendo, fazendo greve como 

a dos professores do Estado da Bahia que já dura 115 dias sem que o governador 

aceite as reivindicações deles!”  

 

E aí um terceiro completa: 

“na verdade não existe mais sentido para as eleições e para a função dos políticos 

porque vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores, ministros e os 

presidentes da República transformaram a política num comércio há muito tempo 

neste país. O Mensalão é apenas uma parte da podridão que terminamos 

conhecendo. Na realidade o verdadeiro pai do mensalão fui Lula que escapou ileso 

porque, como fazia ACM, tinha um monte de políticos, funcionários dos diversos 

escalões do Estado e outros grandões, comendo na mão dele”! 
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Fala-se tanto em consciência e diz-se que o povo é burro, inconsciente, apenas 

massa de manobra. É possível ponderar afirmações como essas. O grau de consciência 

política do povo brasileiro tem crescido, sim. De modo desigual, é certo! Ele é capaz de 

medir que o escândalo do Governo Fernando Collor e de PC Farias, se transformou em café 

pequeno diante do Mensalão. Sem dúvida alguma o fundo do espetáculo desse julgamento é 

ser politico. Às vésperas das próximas eleições as frações políticas concorrentes o estão 

explorando. Por que o ministro Gilmar Mendes (do Supremo Tribunal Federal, Professor da 

Universidade de Brasília e do Instituto Brasiliense de Direito Público) postergou o julgamento 

do caso corrupção ligado a FURNAS que envolve muitos integrantes do alto escalão do 

PSDB?  Sem dúvida o que está em jogo, além das eleições mais imediatas, é a continuidade 

dos Governos Lulistas. Minar o terreno para a próxima eleição presidencial que decidirá qual 

o agrupamento político irá gerir os interesses do grande capital no país, eis aí um objetivo 

político maior!  

É ilusão achar que se trata de um processo de moralização do país e de colocar um 

fim à corrupção. Caixa Dois virou regra das campanhas eleitorais no mundo inteiro e 

se alguns são penalizados não é porque os que se encontram nas instâncias jurídicas 

queiram acabar com ela. Se assim fosse os políticos não poderiam se reeleger. O volume de 

recursos para eleger os políticos cresceu vertiginosamente. Entretanto, seríamos ingênuos se 

continuássemos achando que realmente o dinheiro que circula nesses tráficos de corrupção 

passiva e ativa tem apenas função de valor de uso pessoal ou de financiar as campanhas dos 

políticos. São volumes gigantescos de dinheiro que não é capital, mas que logo se 

transforma enquanto tal e não apenas nas máquinas que visam às reeleições sucessivas dos 

“funcionários” da política. Boa parte daquilo que a mídia denomina incorretamente de 

“classe” política, virou, ou está virando, capitalista especulador especializado na arte de 

transformar dinheiro em capital especulativo. Os integrantes da tal classe política negociam o 

futuro e nós compramos a hipoteca podre e isto em sentido figurado e estrito! 

Os políticos do planeta, a maioria deles, são como os banqueiros do mundo, cujo 

ideal é transformar seus volumes de dinheiro ampliando-os incessantemente sem passar 

pelos processos produtivos ou investindo apenas uma parte nesse sistema. Agora no mês de 

julho explodiu um escândalo internacional ligado à chamada taxa Libor que é uma 

abreviação da taxa Interbancária praticada em Londres, desde pelo menos 1986. Grandes 

jornais noticiaram que os maiores bancos da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Suíça, França, 

Alemanha, e de outros países, estavam envolvidos em ações fraudulentas que começavam 

em centavos e terminavam em centenas de trilhões de dólares fruto da manipulação dos 

diretores e presidentes dos bancos. Já se sabia disso em alguns círculos de estudiosos desde 

2007 e as tais manipulações renderam lucros gigantescos à custa de pessoas que perderam 

suas economias de uma vida quando adquiriram hipotecas ou tomaram empréstimos 

pagando mais do que deveriam e terminando sem poder salda-las. Com a Libor, os grandes 

do capital financeiro compartilham informações diárias sobre as taxas de juros que 

pagariam, se tomassem empréstimos de outros bancos construindo, assim, uma taxa média 

modificada diariamente. Os banqueiros e seus agentes financistas acompanham as 

modificações, mas o “investidor” médio e pequeno, não. Depois é só transferir os superlucros 
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para os paraísos fiscais. Gritaram escândalo inutilmente, vez que apenas algumas vezes se 

prendem banqueiros e obrigam-nos a devolver o superlucro ilegal. Políticos, juristas e 

administradores e seus auxiliares dos mais altos escalões aos médios, mas também alguns 

dos baixos escalões terminam participando do botim. Uma rede de solidariedade corrupta se 

organiza e como se diz no nordeste brasileiro, “farinha pouca, meu pirão primeiro”! 

Mas não existe nenhuma incoerência aí! Esses fatos são como filhos de seu tempo e 

espaço. No capitalismo tudo deve se transformar em lucro e quem não ganha, perde. 

Fenômenos como esse ilustram apenas o fato de que eles se tornaram a regra e o 

coração mesmo de funcionamento do sistema a nível mundial na atualidade. O 

capital financeiro quer, cada vez mais, tirar proveito dos ovos de ouro das galinhas de ouro, 

inclusive daqueles ovos que ainda não foram postos. Isso, porém, numa economia mundial 

na qual a verdadeira produção de valor real (e produtos reais) se tornou supérflua. Aliás, é 

isso que explica a desindustrialização em todo mundo! Nesse sentido prognosticar um 

capitalismo “saudável”, saneado, perdeu totalmente o sentido. 

Tome-se um exemplo centralíssimo para a compreensão da crise hoje. O que 

significa o fato do Governo espanhol que já adquiriu 200 bilhões de euros de empréstimos, 

pedir mais empréstimos em relação aos quais ele mesmo é o maior fiador, mas não tem 

acesso direto aos tais recursos? Não é de se perguntar por que o Governo espanhol aceita - 

a imposição do Governo Merkel, de ele mesmo não administrar livremente os recursos 

tomados de empréstimos? A União Europeia impôs mais medidas de austeridade ao povo 

espanhol, e o Estado espanhol se vê obrigado a aceitar a ingerência direta na aplicação de 

tais recursos pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, pela simples razão de que eles todos 

estão em casa. Os recursos foram tomados para resgatar os bancos com sede na Espanha, 

mas há, pelo menos, quatro décadas que eles vêm se emaranhando com os capitais 

internacionais, alimentando as oligarquias internacionais do grande capital. No Congresso 

espanhol, o Governo e o Partido Popular - contando com a omissão do PSOE que não 

demonstra, há muito tempo, nenhuma veleidade de defesa social dos desfavorecidos - 

buscam impedir a constituição de uma comissão de inquérito para examinar o escândalo 

Bankia. A economia espanhola afunda-se cada vez mais em função dos efeitos da crise 

bancária, do déficit orçamentário, da dívida externa e pública, da aplicação da política de 

austeridade e do desemprego. Mas ao mesmo tempo a publicidade do Santander diz que ele 

foi eleito pela terceira vez o maior banco do mundo!  

É por isso que a Espanha tornou-se um modelo para o exame da atual etapa que 

vive o capitalismo mundial. As exigências da política de austeridade que se aplicam contra os 

manifestantes indignados e contra os mineiros das Astúrias, que não têm outra arma senão 

seu protesto através da greve e de manifestações, às quais se solidarizaram diversos setores 

da população espanhola. Através de bombas, bastões de ferro, prisões e repressão severa, 

responde o Estado e o Governo espanhol, o que torna evidente que o processo de 

restauração da ditadura do capital, se acompanha, ao mesmo tempo, das indenizações 

milionárias aos presidentes e diretores de empresas bancárias resgatadas pelo governo com 

dinheiro público. Os mineiros ingleses continuam fazendo campanhas de solidariedade para 

seus colegas espanhóis, juntando fundos para apoiar as famílias dos grevistas. Intelectuais, 
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professores, artistas diversos e cineastas de um cinema militante apoiam-nos. Este foi o caso 

do realizador do documentário Which Side Are You On, sobre a greve de 1984 dos 

mineiros britânicos que durou mais de um ano e que foi “derrotada”. Ela não poderia ter sido 

capaz de, sozinha, impedir o desmantelamento da mineração no país, com a promoção de 

200 mil desempregados e que na época era denominada cinicamente de reestruturação 

industrial. Como já observava à sua época Marx, na verdade as crises acontecem quando 

existe abundância de capitais, que terminam migrando sem nenhum senso de 

responsabilidade social, para os setores mais lucrativos, vez que os setores antigos sempre 

“remuneram” decrescentemente o capital. É por isso que o grande capital cria cada vez mais 

laboratórios para a reprodução artificial ampliada de capitais fictícios. 

Fica claro assim o fato de que organizações mais ou menos “legais” de políticos, 

capitalistas e administradores do capital, tenham financiado uma gigantesca especulação 

imobiliária semelhante a que ocorreu nos EUA - e que também está ocorrendo no Brasil, com 

obras públicas fraudulentas alimentando esquemas de corrupção diversos. E no mundo 

inteiro a política imposta pela União Europeia, pelos bancos centrais dos EUA e pelo FMI, 

aprofunda a crise geral. Todavia, um detalhe importante aparece cada vez mais com 

nitidez redobrada: a criatividade para a invenção de mais válvulas de escape 

especulativas - como aquela da bolha imobiliária, está se esgotando. A situação 

espanhola se assemelha à da Grécia, da Irlanda e de Portugal, mas também à da Grã-

Bretanha, Itália, França e EUA. Mas por que não dizer o mesmo da China Rússia e Japão?  

Nesse processo global a quantidade de quadros políticos que - como o “socialista” 

francês DSK, Ex-presidente do FMI e que teria concorrido contra Sarkozy nas últimas 

eleições francesas, se ele não tivesse sido “vítima” de seus próprios hábitos sexuais e 

daqueles que souberam explorá-los politicamente – se funde diretamente com as oligarquias 

financeiras do mundo sem pátria (e vergonha também) é cada vez maior! E o pior: não 

aparecem alternativas políticas organizadas e duráveis. Jean-Luc Mélenchon, da Frente de 

Esquerda, perdeu contra a líder da extrema-direita Marine Le Pen e não pôde concorrer 

sequer ao segundo turno. Ele decidiu atacar à extrema direita, mas a população não a 

enxergava como o perigo imediato e sim à direita conservadora (e a sarkosista 

primeiramente) e o centro-direita, o qual congrega também o PS. Isto explica a votação in 

extremis no neoliberalismo de keynesianismo pálido do PS. Cansado de Sarkozy, o povo 

francês elegeu François Hollande, embora escaldado coma experiência de Mitterand. E o 

povo não se enganou. Logo após haver sido eleito, Hollande se alinhou à política da Dama de 

Ferro alemã, de generalização da austeridade na França também.  

No Brasil, o Governo do “país de todos”, com a sua política neoliberal de controle de 

classes, tem promovido a formação de grupos originários do Brasil com inserção cada vez 

maior no mercado internacional. Diretamente ou através do próprio mercado, esses 

capitalistas mesclam seus capitais àqueles de outros grupos e de outros países reproduzindo 

um padrão internacional de associação e fusão de capitais constituindo novas oligarquias 

financeiras. Internamente o Estado se utiliza dos bancos brasileiros com capital 

dominantemente estatal (BB, BNDES e Caixa Econômica) e dos fundos de previdência de 

empresas como a PETROBRAS. Tem também sabido explorar midiaticamente a potência da 
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economia brasileira, colocada com seu PIB em sexto lugar. Por essa via o Governo de Dilma 

tem temperado com veleidades nacionalistas mornas, a constituição de um bloco dos 

“emergentes”, ao lado particularmente da Índia e da China, países com os quais tem 

aprofundado seus intercâmbios comerciais e financeiros. Mas a “fragilidade” desse 

nacionalismo é a expressão do fato de que, os interesses do grande capital associado 

internacionalmente em oligarquias financeiras internacionais reduz qualquer interesse numa 

diplomacia fundada na soberania dos estados-nações. O governo brasileiro tem, pois, se 

pautado por um nacionalismo de bravata, vez que se pautando de outra forma, não apenas 

os capitalistas de outros países lhes desautorizariam, como também, aqueles sediados no 

Brasil já se tornaram plurinacionais como seus interesses. 

É surpreendente e impressionante, entretanto, que até agora os movimentos sociais 

de indignação de trabalhadores e outros não se tenham generalizado em toda a Europa. A 

Grécia, a Irlanda, a Inglaterra e a Itália, assim como a Espanha, estão aparentemente 

pacificadas, depois de ondas de explosões seguidas e duradouras. Com a inércia e a política 

colaboracionista de gestão da crise, adotada pelos aparelhos sindicais e políticos, a crise 

parece ser apenas dos desempregados, trabalhadores, da chamada “classe média” 

consumista, porque os referidos aparelhos não se movem nem um centímetro ou fazem tão 

somente uma mise-en-scène manipulatória para que as bases não debandem. Os aparelhos 

políticos dentro e fora da classe trabalhadora e dos movimentos sociais têm sido capazes de 

conter a maior parte da insatisfação com as condições de trabalho e de vida atuais, mesmo 

em condições de aumento do desemprego e do custo de vida. O resto é feito pelos aparelhos 

de repressão! Uma importante hipótese explicativa tem sido aquela que enfatiza ser o 

processo de paralisia sindical no mundo, o resultado das traições das direções políticas e 

sindicais. Quanto mais decadente o sistema, mais as referidas direções são cooptadas para o 

projeto do capital financeiro. Estranho paradoxo que constitui um verdadeiro pesadelo. Têm 

sido poucos os sindicatos e centrais sindicais que, no mundo da crise, têm adotado uma 

independência de classe e política, em relação à política dominante nos quatro cantos do 

planeta. Mas há também quem diagnostique a hipótese de que a teoria de Marx - de que a 

classe operária deveria ser o principal motor da luta de classes pelo socialismo, possui ai o 

seu Tendão de Aquiles. Para os teóricos da crítica radical do valor - cujo expoente 

máximo, Robert Kurz, morreu na semana passada - a classe operária realmente produziu e 

ainda produz o grosso da mais-valia apropriada pelos capitalistas, mas historicamente ela 

tem projetado sua “emancipação”, na sobrevivência do valor por ser ela parte intrínseca de 

sua produção. Isso explicaria o desabamento da URSS e do leste europeu, assim como antes 

disso a falência da socialdemocracia. 

Em outros espaços, as lutas políticas de massas, como a Primavera Árabe, parecem 

contidas nos quadros da democracia formal. No Brasil, mas não apenas nele, o movimento 

sindical se tornou uma correia de transmissão da política dos Governos lulistas e uma 

plataforma explorada pela politicagem eleitoreira. A dominação do Governo sobre as centrais 

sindicais tem um peso objetivo e subjetivo no comportamento de todas as categorias. 

Quando o Governo não é capaz disso, como no caso do enfrentamento da categoria dos 

professores das universidades federais, ele coopta uma franja do movimento reivindicatório 
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e sindical, funda um novo sindicato nacional e divide o movimento com vistas a realizar 

acordos abaixo do desejo das categorias, pulverizando-a no local de trabalho e destruindo as 

carreiras com planos perversos e austeros. A Presidente Dilma e o Ministro Aluízio 

Mercadante ofereceram, como contraproposta, exatamente isto aos grevistas das 

universidades federais e na Bahia a mesma coisa, não por acaso, ofereceu o Governo 

Wagner aos professores do Estado.  

Não obstante, exatamente por isso, uma das características da conjuntura mundial 

na qual o Brasil se insere, diz respeito à dimensão e o peso que a política adquiriu nas suas 

lutas sociais. Salta imediatamente aos olhos de um bom observador, como se viu também no 

caso dos mineiros espanhóis, que uma vez disparado qualquer movimento pela simples 

recuperação do poder aquisitivo ou para a manutenção dos salários e postos de 

trabalho, o que era aparentemente apenas uma luta econômica, logo se transforma 

numa luta política. A greve dos professores do Estado da Bahia que durou 115 dias. 

Jamais a categoria na Bahia – e talvez no Brasil, tenha feito uma greve tão longa, unida e 

imediatamente política. A mesma coisa se passa agora com os professores das 

universidades. A maior greve, jamais vista por esta categoria no Brasil, conseguiu quase 

100% de adesão de suas instituições federais de ensino e pesquisa. De modo imediato ela se 

transformou inevitavelmente numa greve também política por pelo menos duas razões. A 

primeira diz respeito à intransigência do Governo em não querer negociar, o que está 

prolongando a greve. A segunda porque o Governo lulista dividiu a categoria criando um 

sindicato adesista a ele (o PROIFIS) o que divide e confunde os professores da categoria 

menos informados.  

Contudo, não se trata de um fenômeno isolado. Se historicamente é difícil uma 

separação estanque entre o político e o econômico, o processo de mundialização sob o 

domínio do capital financeiro, por sua imbricação com todas as outras frações do capital, 

torna a luta contra ele numa luta contra o modo de produção capitalista e numa luta de 

todos os despossuídos pela própria emancipação que não pode jamais se resumir a 

econômica. A emancipação dos povos ou será total ou simplesmente não será! Eis o grande 

saldo positivo da financeirização do mundo e do processo histórico, que exibe os limites 

estruturais à reprodução ampliada do capital! 

  


