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EDITORIAL 

Quem semeia vento pode colher mais que tempestades 

por Jorge Nóvoa 

 

Há quem se surpreenda diante da afirmação de que no Brasil se vive uma 

crise da política neoliberal. Afinal, o Governo Dilma não foi constituído pelo PT com 

suas alianças com o PCdoB? Aqueles que ainda se mantêm sob os esquemas nos 

quais as formas de governo expressariam diretamente as formações políticas que 

lhes constituem, estão enganados. É uma característica dominante do mundo 

globalizado subsumido ao capital financeiro e à racionalidade neoliberal que 

governos de esquerda terminem aplicando políticas contrárias, aos mesmo tempo, 

às conquistas sociais e às conquistas democráticas. Os casos da Espanha, da 

França, da Inglaterra, são exemplares em fartura. Há mais de um mês, na França, o 

movimento espontâneo NUITS DÉBUT (Noites de Pé) se insurgiu contra a reforma 

das leis trabalhistas que trazem a enormes perdas e comprometem o futuro dos 

mais jovens. É o mesmo país “democrático” que desmantela as conquistas sociais e 

que - pelos sucessivos governos da direita e da esquerda, derruba as conquistas 

democráticas. Vive-se a afirmação permanente de “um estado de exceção” 

prolongado supostamente pela “guerra contra o Estado Islâmico”. Em países como a 

França, onde mais de 50% dos jovens jamais conseguirão ingressar sequer no 

mercado de trabalho, os governos continuam a dizer que eles podem escolher “em 

total liberdade”. Porém, nas condições em que eles “escolhem” não há mais 

verdadeiras escolhas. 

O mundo vive uma crise de longo fôlego. Não é uma crise cíclica clássica. É 

a crise de uma época. A incapacidade do capital de se reproduzir alargando sem 

cessar as margens de lucro em todos os setores, ou pelo menos na maioria deles, 

coloca cada vez mais visível os seus limites estruturais. Os grandes capitais 

acumulados nas mãos de 1% da população do planeta não buscarão jamais, nessas 

condições, investimentos produtivos na indústria ou na agricultura, mas sim a 

especulação nas bolsas de valores. É assim que a corrupção aparece não como um 

fenômeno isolado, mas como uma “lei” inevitável do grande capital. A dupla 

contabilidade – que sempre fez parte do capitalismo -, a sonegação de impostos e a 

transferência de riqueza em dinheiro para os paraísos fiscais e para os bancos 

suíços, transformaram-se assim, não apenas numa forma de proteger patrimônios, 

mas numa forma de impedir que as grandes fortunas desapareçam dilapidadas pela 

inflação ou pelo controle institucional. Especular com o capital-dinheiro tornou-se 
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uma compulsão obsessiva. Ela não é apenas perversa. Ela é a regra do jogo no 

sistema neoliberal dominado pelo capital financeiro.  

Também no Brasil estamos mergulhados numa crise de um sistema mundial 

onde a racionalidade neoliberal se tornou dominante. O modo por meio do qual ela 

se apresenta aqui guarda particularidades, mas o fundo é o mesmo que em geral. O 

neoliberalismo tem sido pensado apenas como uma prática financeira, ou econômica 

(desregulamentação das leis trabalhistas, por exemplo), ou política (privatização 

das estatais, estado mínimo). Mas se trata de algo muito mais profundo e sério. Ele 

veio sendo gestado através dos séculos de capitalismo. Ao olharmos o Brasil hoje, 

ele desfila diante de nossos olhos: por meio do estado de exceção que com as suas 

leis contraditórias que subvertem a constituição, por meio da lógica binária da 

política tradicional e de sua representação, mas também por meio da “gaiola de 

aço” que tenta aprisionar os cidadãos.  

Toda a herança da tradição democrática e republicana termina subvertida e 

submetida à lógica neoliberal da concorrência à morte. A crise de 

governabilidade se universaliza como expressão contraditória que ultrapassa a 

vontade e o controle conscientes dos agentes sociais. Hoje, a criança que deveria se 

tornar cidadã, é gestada já como um ser competitivo, em um ambiente neoliberal. 

Estamos longe do liberalismo clássico inglês e francês do século XIX; estamos longe 

do “laisser-faire, laisser-passer”, e da ideia de povo cidadão; estamos longe   

daquele Estado que trabalhava enquanto o cidadão dormia para protegê-lo. Na 

verdade, mesmo naquela época tal proteção já era mais discursiva e ideológica do 

que real, pois visava a proteção da propriedade privada contra os “ladrões” e os 

“malfeitores”. Hoje a racionalidade neoliberal se aplica mesmo ao próprio Estado; a 

lei do mercado e do valor, com a sua lógica implacável, se estende ao conjunto da 

sociedade civil.   

A competição e a concorrência se tornaram atualmente um ideal supremo. A 

criança e o jovem são os mais vulneráveis diante dessa “educação”. Boa parte deles 

se torna a expressão mesma - “não” de todo consciente -, da razão neoliberal. O 

egocentrismo individualista, o autismo social, as opções pelo falso "politicamente 

correto", a incorporação da moral da competição como natural, a sobrevivência do 

mais forte (e não necessariamente daquele que tem mais mérito) são fenômenos 

dominantes em largos setores das camadas médias e altas, mas que se manifestam 

também nas camadas mais pobres da população. Esse MODO DE EXISTÊNCIA 

TOTALIZANTE que o neoliberalismo cria termina forjando valores contraditórios 

mesmo naquelas pessoas mais críticas.  
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Então é necessário se perguntar como o fazem Pierre Dardot e Christian Laval: o 

triunfo do neoliberalismo e a desagregação da ‘esquerda’ na Europa 

durante três decênios não se deveram à força intrínseca do capitalismo? Se 

a resposta é negativa, quais os fatores materiais, sociológicos, intelectuais são 

necessários tomarmos consciência para se construir uma explicação? Entre esses 

fatores, a crise da crítica social e política tem sido um fenômeno não 

suficientemente questionado. Ela não será superada, portanto, sem um 

questionamento profundo e sem o abandono de análises enrijecidas que pretendem 

fazer entrar no seu interior fatos, fenômenos e processos novos a qualquer custo. A 

paralisia por décadas dos tradicionais setores dos trabalhadores induzida por suas 

centrais sindicais, por seus sindicatos e seus partidos parece demonstrar, senão 

uma "cumplicidade estrutural" (como dizia André Gorz), pelo menos um 

comportamento político “integrado”. Eis que este, nesse entretempo, tornou-se um 

fenômeno dominante. Entretanto, a crise profunda do modelo neoliberal pode 

fazer com que este “velho pacto” de décadas (inclusive aquele promovido pela 

chantagem e pelo medo do desemprego) se rompa. Na prática uma série de 

fenômenos sociais de lutas inusitadas tem se constituído em verdadeiras "contra 

condutas" que instituem novas práticas como a do comum, dos indignados, dos 

“sem teto”, dos “sem terra, dos imigrantes, dos “sem tudo”, enfim, dos excluídos 

das sociedades neoliberais.   

No Brasil, a crise do modelo neoliberal aparece no Governo Dilma mediante 

profundas contradições. Lula e Dilma prometeram fazer mais do que estavam 

dispostos e/ou em condições de realizar. Alimentaram muitas esperanças de 

mudanças substantivas para amplas camadas da população. Porém, acreditaram ser 

possível realizar isto mantendo a política ditada pelos grandes centros financeiros. 

Por conseguinte, teve-se uma política neoliberal com “esforços” de atendimento às 

demandas sociais. Para manter equilibrado do orçamento e pagar as despesas 

várias em relação às quais não existiam recursos suficientes, terminaram tomando 

emprestado os tais recursos dos bancos oficiais. Geraram, assim, aquilo que   os 

opositores têm martelado como sendo “pedaladas fiscais”. Ora, todos os governos 

estaduais e federais praticam as mesmas “pedaladas”. Então, qual seria o 

fundamento do tal “crime de responsabilidade” contra o qual se exige o 

impeachment contra a Presidente Dilma?  

Tudo começou sob o argumento de combater a corrupção dos setores do 

Governo. Identificaram-se crimes de alguns dos seus integrantes, mas não se 

conseguiu provar, nem que Lula, nem muito menos que Dilma cometeram crimes de 

corrupção. Contudo, pela “corrupção” do modo de funcionamento do Congresso 
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Nacional – tal qual ele está sendo conduzido pelo Eduardo Cunha, acusado de 

inúmeros crimes – é possível que o impeachment seja aprovado na Câmara dos 

Deputados. A Comissão do Impeachment tem 35 deputados acusados de corrupção 

e tornados réus em vários processos. Além disso toda a campanha da Lava Jato se 

acha profundamente questionada pela decisão de todos os executivos da Odebrecht 

de realizar a “delação premiada” coletiva. Isto colocou em causa mais de 200 

políticos de diversos partidos que receberam propina da empresa. O juiz Sergio 

Moro recusou-se de avaliar o dossiê e o enviou para o Supremo Tribunal Federal 

para fugir à responsabilidade de “investigar” seus aliados políticos. No que pesem 

possíveis irregularidades dos governos Lula e Dilma, está bastante claro para boa 

parte – senão para a maioria da população, que o que está em jogo não é nada 

que possa ser algo comparável ao saneamento das contas públicas, nem da 

corrupção, nem nenhum projeto ético, ou jurídico, etc. O que está em jogo 

são os 16 anos de governo sem as rédeas diretas de um governo capitalista; 16 que 

poderiam se transformar em 20 anos, caso Lula possa se candidatar nas eleições de 

2018. O grande dilema agora é que se Dilma permanecer (mantendo a mesma 

política de cortes aos projetos sociais, à educação e à saúde), ela perderá o apoio 

que ainda existe e a crise continuará. Todavia, se o impeachment passar, deixando 

o lugar para o vice-presidente Michel Temer, a sociedade civil no seu conjunto (e 

maioria do povo) verá suas condições gerais de vida se degradar e, mais ainda, a 

educação, a saúde de modo particular. 

Em um quadro semelhante – e em alguma medida é o que já vemos, o 

processo de fascistização de instituições do estado e sua manifestação no clarão do 

dia se fará sentir ainda mais. Isto tem sido uma constante na experiência de vários 

países como a França, da Espanha e da Itália, por exemplo. No Brasil a oposição ao 

Governo Dilma parece apostar na provocação baseada no lema do tanto pior 

melhor! A incapacidade de provar diferentemente, está levando aos defensores de 

um projeto opositor ao de Lula + Dilma + PT + PCdoB a perderem as referências do 

princípio de realidade. A tal "condução coercitiva" mostrou que não existe sequer 

preocupação em garantir as aparências para se tentar manter a legitimidade. A cada 

hora aparecem novos fatos mostrando que estava tudo programado para um 

espetáculo policial-jurídico-midiático ainda maior e que foi abortado pela 

aeronáutica que impediu que Lula fosse transportado para a sala de Sergio Moro em 

Brasília. Nem mesmo Berlusconi foi objeto de semelhante tratamento. A obsessão 

compulsiva e salivante pelo poder político que promoveria uma partilha mais 

conveniente do petróleo e do pré-sal para frações distintas do grande capital ligadas 

à "oposição" não vai mais parar. Mas alguns setores da “elite dominante” estão 
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conscientes que a outra parte da mesma elite está brincando com fogo. Se ocorrer, 

o impeachment colocaria em movimento – ainda mais profundamente que a 

"condução coercitiva", toda uma parte da população que ainda parece 

“adormecida”.  

As próximas manifestações não serão mais apenas em defesa de Dilma e de 

seu Governo, mas contra as flagrantes maquinações, manipulações, arbitrariedades 

dos setores que dizem que “não existe golpe por que o impeachment está previsto 

na constituição”. Como afirma Vladimir Safatle, o impeachment sem crime não tem 

legitimidade nem legalidade. As tais pedaladas são praticadas como uma manobra 

fiscal feita por todos os governantes sem maiores consequências, sejam presidentes 

ou governadores. Um impeachment liderado por um réu que toda o Brasil todo sabe 

ser culpado não pode ter legalidade alguma. Um impeachment liderado pelo PMDB e 

pelo vice-presidente de Dilma, que também endossou as “pedaladas”, não terá 

legitimidade para seguir como Presidente? Fica evidente o autoritarismo disfarçado 

de racional e de democrático, para além de republicano. A lógica da contabilidade 

empresarial além de se apropriar dos espaços públicos e da economia de cada 

indivíduo, transforma tudo por meio de uma seleção "natural" que é de fato seleção 

social na qual as liberdades cidadãs comuns são suprimidas em nome do progresso 

social e econômico cada vez mais submetido à lógica do direito privado. Os diversos 

aparelhos do Estado assumem a intervenção “ditatorial” sob a sociedade civil e 

aplica sobre si mesmos os “novos” princípios neoliberais travestidos de 

democráticos. O desespero daqueles que não têm escrúpulos em aplicar a política 

do tanto pior melhor da oposição, parece ter sido bem compreendido pelos setores 

militares que podem não estar querendo mais serem "salvadores da pátria" e depois 

pagarem sozinhos o ônus de mais um regime ditatorial. Por outro lado, sendo que, 

ao mesmo tempo, a "oposição" (particularmente o PSDB, o PMDB e o DEM) prefere 

dirigir diretamente o Estado - empreendedor. 

É, por conseguinte, um equívoco total a postura vestal de querer ler a 

gravidade de uma situação sem considerar a inevitável dimensão política dos 

elementos da realidade. Esta não é feita apenas de leis “corretas” e de suas 

“aplicações corretas”. E, aqui e agora, nem uma coisa, nem outra existe. Na 

verdade, o aspecto mais importante do processo que chegou à Lava Jato e à 

Condução Coercitiva foi a natureza dominantemente política de toda a 

operação ao longo dos dois últimos anos. Mesmo no interior da oposição sabe-

se disso. Manifestantes do dia 13 disseram que eram não apenas contra o governo 

de Dilma, mas também, com firmeza, contra as corrupções e para acabar com tudo 

isso. O Brasil está sendo governado por um aparelho jurídico-político-policial que se 
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aproveita das brechas da Constituição e dos Códigos Civis para FAZER LEIS DE 

CIRCUNSTÂNCIAS que são em cada ato, ação política cristalina. O Príncipe de 

Maquiavel incarnou na oposição à Dilma e inventou a maneira “menos perigosa” de 

se dar outro Golpe de Estado. Contudo a pretensão da vestal de analisar esta 

política a partir das leis é um dos maiores engodos inventados pela República 

brasileira. É um profundo equívoco epistemológico pois, a neutralidade política da 

aplicação de cada lei inexiste por definição. Se o Golpe é ilegal e ilegítimo, ele não 

pode, muito menos, pretender controlar o futuro, nem esquecer o grau de 

politização que grande parte da população mais desfavorecida alcançou no Brasil. 

Existe um ditado que se tornou popular que diz que “quem semeia vento pode 

colher um furacão”.  

 

 


