
Raquel Varela

A DÍVIDA PÚBLICA
NÃOTEMNADAAVER
COM OS

TRABALHADORES
Uma altercação em directo na TV com um jovem empresário de 16 anos tornou a
mediática Mas há muito que Raquel Varela historiadora analisa o mundo do trabalho
com minúcia e desmonta alguns dos mitos criados por esta crise europeia e
sobretudo portuguesa Polémica publicou recentemente História do Povo na
Revolução Portuguesa 1974 75 mas é autora também de estudos sobre a viabilidade
do estado social que acredita ser possível

Entrevista de Ricardo Nabais Fotografias de José Sérgio

Num Prós e Contras entrou em deba
te aceso com um adolescente que preten
samente tinha uma empresa Não se arre
pendeu da abordagem que teve na altura
Foi espontâneo
Houve aquele vídeo que explodiu nas re

des sociais um minuto de diálogo com o
título menino derrota doutora Inserida

no programa todo a situação não tem pro
blema nenhum enfim há uns que aplau
dem há outros que não Mas o vídeo dá
aquela ideia da juventude rebelde que põe
em causa os académicos Aliás soube do
que se estava a passar à distância porque
saí do programa e fui para a Holanda A
minha caixa de correio estava cheia de

emails muitos deles de pessoas com res
ponsabilidades em diversas instituições
do país e muitos anónimos a dizer que
achavam que eu tinha toda a razão a
agradecer me as palavras Foi aí que eu
percebi que devia ter acontecido alguma
coisa risos

Não estava à espera Afinal uma situação
de exaltação num programa em directo não
é sempreum rastilho para as redes sociais
Pois imagino que sim Não domino as téc

nicas para saber mas por mim não acho
nada de estranho abordar um jovem de 16
anos e perguntar lhe em que condições tra
balham os trabalhadores da empresa dele
É indiferente se se é jovem ou não quem
tem idadepara ter uma empresa tem de ter
responsabilidade sobre as condições labo
rais Claro que se veio a descobrir que ele
afinal não tinha empresa nenhuma não
pagava impostos não havia nada
Descobriu sequeo registo da empresa tinha
sido feito aliás depois do Prós e Contras
Exactamente Ou seja há ali uma dimen

são de encenação muito grande Seja como
for alguém com 16 anos teve maturidade
para ir à televisão defender uma determi
nada política de uma imensa gravidade so
cial que é a que diz que temos 1 4 milhões
de desempregados porque eles são todos
pouco empreendedores Hoje estamos a
trabalhar sobre os cálculos exactos do or

denado mínimo e há muitas pessoas a
quem não compensa ir trabalhar por va
lores tão baixos

Já nasceu depois do 25 de Abril em 1978
Sempre teve estímulos para estar mais
atenta à realidade política

Nasci numa família muito politizada Os
meus pais osmeus avós osmeus tios eram
no Para mim a política nunca foi a politi
quice sempre foi a arte depensar colectiva
mente a sociedade e de nos envolvermos E

depois tive a sorte de ir para Coimbra estu
darDireito aos 17 anos e envolvi me na luta
contra o pagamento de propinas onde esti
ve três anos A partir daí a ideia de pensar
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a sociedade sempre esteve muito presente
Saí de Direito no 3 ° anoefuiparaHistória
e a pouco e pouco descobri que queria jus
tamente estudar as classes trabalhadoras
omovimento operário e por que é que as so
ciedades mudam e não mudam De facto
quando é apresentadana televisão apolíti
ca é uma coisa horrorosa Nem a acompa
nho Mas viver se numpaís como o nosso e

não se perceber quais são as estratégias po
líticas que estão por trás Como é que as
pessoas não se apaixonam por saber o que
se passa e não tentammudar as coisas
Chegou a ter filiação partidária
Fui do PS e depois do BE No Bloco fazia

parte de um grupo que se chamavaRuptu
ra Depois saídetudo issoporvolta de2005
tinha uns 25 anos Não rompi com uma

ideia de uma crítica radical à sociedade

Mas acho que ela tem de ser feita com ou
tra profundidade que não encontrei Sou
muito avessa a dogmatismos
E encontrou os no BE

Sim Mas no PS também Acho que os
partidos políticos que existem não são es
paços de confronto de opiniões Não é dei
tar o bebé pela água do banho fora acho
que é preciso partidos críticos onde o con
fronto de opiniões seja possível e acho que
não pode haver tabus Não os pode haver
em qualquer organização social Temos
de deixar entrar todas as questões e todas
as respostas
Voltando ao Prós eContras aquele progra
ma tinha deixado as sementes para a dis
cussão do modelo do pós troika
Temos ummodelo subdesenvolvimentis

ta de trabalhar cada vez mais horas com
cada vezmais tarefas compior qualidade
É óbvio que se umjornalista por exemplo
temmais 15 dias para investigar umapeça
para ler um trabalho para ir aos locais vai
preparar umapeça diferente do que se tiver
meia hora para fazer alguns telefonemas
numa redacção Se um médico tiver de
operar cinco pessoas em x tempo ou aten
der dez pessoas ele vai atendê las commais
cuidado do que se atender 30 Mas os ga
nhos do lucro conseguem se nestes mode
los de exaustão Temos índices de aciden

tes de trabalho de depressões e de esgota
mentos altíssimos com este modelo eles
duplicaram desde a entrada em vigor do
programa da troika
Isso está estudado

Está por uma associação de psicologia
ocupacional que publicou os dados Subi
ram de cerca de 7 para 15 São custos
muito grandes porque quando uma pes
soa entra em esgotamento leva meses ou
anos a sair dessa situação
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Desde sempre se interessou pela política como
modo de intervir na sociedade para a mudar
Da família herdou esse desejo de intervenção
e uma perspectiva fortemente politizada da
realidade Nascida em 1978 em Cascais Ra

quel Varela situa a sua ida para Coimbra onde
iria estudar Direito como um momento de vi

ragem em que perante os movimentos de
contestação contra o agravamento das pro
pinas no ensino superior entrou na vida polí
tica Fê lo também como militante primeiro
do PS depois do BE mas saiu desiludida com
uma certa tendência a haver pouco debate
nos partidos Ao fim de três anos trocou o es
tudo das leis pelo da História O mundo operá
rio a sua organização e evolução histórica
com todas as suas convulsões seduziram

na e não mais deixou de os contemplar nas
suas pesquisas Coordenadora do Grupo de
Estudos do Trabalho da FCSH Universidade

Nova de Lisboa e investigadora do IISH na
Holanda já publicou títulos como História do
Povo na Revolução Portuguesa 1974 75 A
Segurança Social é Sustentável em 2013 e
Quem Paga o Estado Social em Portugal
2012 entre outros É ainda directora da re
vista Rubra

 Há sempreoargumento de queaAlema
nha está a sair se bem com estemodelo a

crescer e não parece haver outro num fu
turopróximo qualquerquesejaodesfecho
das Europeias de domingo
Acho que é uma questão sensível e perti

nente porque o modelo alemão não é mui
to diferente do nosso AAlemanha tem bol

sas de alta produtividade em determinados
sectores Há peças que são feitas por operá
rios que ganham seismil euros por mês É
preciso ter uma qualificação muito gran
de e um operário bem qualificado precisa
de professores bem qualificados que por
sua vez têm de ter tempo de preparar au
las têm de ganharbem Tudo isto é uma ca
deia E um dos problemas mais sérios que
temos é que as sucessivas reformas da edu
cação nunca colocam aquestão central que
é a qualidade da formação dos professores
Mas naAlemanha estemodelo dos seismil
euros convive com o dos minijobs com

mini salários Portanto as exportações ale
mãs também são feitas combaixos salários

internos Como é que acalmaram os seus
sindicatos Na minha opinião em parte
com a generalização dos programas assis
tencialistas que nós cá também temos o
rendimento social de inserção ou os com
plementos parciais Há todauma gestão dos
dinheiros da Segurança Social para evitar

conflitos sociais Acho que os sindicatos eu
ropeus aceitaram este modelo
Todos

É uma reflexão tabu na Europa e emPor
tugal Há uma espécie de pressão da esquer
da para que só se fale dos males das políti
cas de direita e liberais mas nunca nin

guém fala do outro lado em que é que os
sindicatos as organizações dos trabalhado
res e os partidos de esquerda erraram An
tes os sindicatos batiam o pé por exemplo
pela fixação de trabalhadores precários Até
aí havia imensas greves a exigir que os pre
cários se tornassem fixos ou contra refor
mas antecipadas de trabalhadores que não
fossem substituídos por outros E isso foi
aceite em toda a Europa entre mineiros a
indústria naval a indústria do aço teleco
municações sectores que foram reprivati
zados Os sindicatos discutem indemniza

ções por despedimento extensão durabili
dade e valor do subsídio de desemprego
programas assistencialistas mas nunca
discutem aquilo que é absolutamente cen

trai numa sociedade como a nossa por que
há gente a trabalhar dez 12 horas diárias e
ao mesmo tempo há gente desempregada
O que levou a essa reviravolta
Acho que a derrota dosmineiros no gover

no Thatcher é um ponto de viragem para
toda aEuropa Não é uma teseminha éuma
tese que sigo na minha análise portuguesa
mas que é de umhistoriador sueco Euestu
do a indústria naval Nós temos muitos ca

sos como nasAstúrias em que os sindicatos
não aceitaram isso de maneira nenhuma

Fizeram até ao ano 2000 greves a exigir que
os precários fossem integrados E eles eram
Por que aceitaram as novas condições
Penso que aHistória dos sindicatos euro

peus remonta ao pós guerra e à ideia do
pacto social europeu A essência desse pac
to era a de os patrões abdicarem de uma
parte dos lucros para que esse mecanismo
de acumulação fosse compensado com sa
lários bons incluindo o subsídio de férias
o 13 ° mêsaprotecçãona maternidadee
um amplíssimo estado social Ou seja
quem está doente é tratado toda a gente
tem acesso a uma educação de qualidade e
gratuita pobre ou rico e a partir de uma
certa idade deixa se de trabalhar e tem se

direito a descansar e a receber E os traba

lhadores abdicam da clássica luta de poder
pelo Estado A verdade é que esse modelo
se manteve até aos anos 70 Até aí temos

grandes taxas de crescimento justamente
porque estávamos a sair da guerra a par
tir do zero A partir do final da década de 70
temos a situação inversa Os ricos estão
mais ricos e os pobres estão mais pobres
Porquê Tem a ver com a crise de petró
leo de 1973

Acho que a crise do petróleo é um sintoma
é umacrise cíclica do capitalismo As crises
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têm um modelo digamos de três fases de
expansão de acumulaçãomáxima ede deca
dência que é o colapso O modelo capitalis
ta é concorrencial tenho que investir mais
para conseguirproduzir concorrencialmen
te a um custo menor do que o do lado para
eu sobreviver a ele E ele vai ter de fazer o

mesmo Normalmente isso exige um aumen
to permanente do capital constante máqui
nas soítware design inovação tecnologia
Mas o valor vem do trabalho Se cada vez o

peso da tecnologia émaior aminha taxa de
lucro vai ser menor porque o meu investi
mento na tecnologia foi maior Antes de a
LehmanBrothers cair eu sabia exactamen

te quando iria acontecer a próxima crise
porque conseguimos ver pela capacidade
instalada norte americana ou seja pelas
máquinas que estão a ser utilizadas no fun
do e pelo custo unitário do trabalho quan
do é que essa relação entra em crise E o que
significa entrar em crise Significa que os
empresários dizem não me compensa con

tinuar a produzir porque não tenho a mar
gem de lucro média que queria
Então desistem da empresa
Ou fecham empresas ou mudam de

ramo ou pedem ajuda ao Estado ou ten
tam ter um trabalhador a trabalhar por
dois despedindo metade dos trabalhado
res A verdade é que a economia mundial
deveria ter colapsado emAgosto ou Outu
bro de 2008 E só não colapsou porque se
deu uma medida histórica acho que nós
ainda hoje não sabemos exactamente os va
lores que estiveram implicados na maior
operação de salvamento do sector financei
ro e industrial da História que levou a dí
vida pública portuguesa por exemplo a
subir de 70 para 120 do PIB E a Europa
imprimiu dinheiro a uma velocidade mí
nima se comparada com os EUA Ben Ber
nanke era o presidente da Reserva Federal
e chegaram a representá lo num cartoon
como o homem que despejava dólares de
helicópteros em cima de Wall Street Mas

alguém tem de pagar isso porque o dinhei
ro não produz dinheiro Então o que fize
ram os estados Devolveram a conta aos

trabalhadores Reformas pensões patri
mónio público servemparapagar o dinhei
ro que estivemos a imprimir
E até quando dura essa conta
Não acabanunca Penso que o limite é so

cial e político A economia é sempre econo
mia política
Mas ao contrário doquemuitos dizem não
tem havido desassossego social Pelo con
trário Porquê
Formulámos algumas hipóteses no livro

sobre a Segurança Social A generalização

dos programas assistencialistas por exem
plo gerou um colchão social Temos desem
prego fome e neste momento 47 de po
breza sem transferências sociais mas não
há filas de sopa dos pobres Há todo umEs
tado e um privado a gerir esta pobreza de
formaa ela não invadir as ruas As pessoas
estão no limite da sobrevivência mas so
brevivem

A situação vai durar eternamente então
Não creio nisso de maneira alguma Por

tugal não é nada umpaís de brandos costu
mes o século XIX é um século de guerras
civis Todas as tentativas de moderniza

ção capitalista de construção da grande
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indústria e dos grandes monopólios tive
ram de se enfrentar com o movimento ope
rário que tornou a república ingoverná
vel dir se ia Penso que um sector impor
tante na altura percebeu que iria
disciplinar o movimento operário com di
tadura E penso que o Estado Novo é isso
sem dúvida Depois há o 25 de Abril que
para fazer uma brincadeira é o único mo
mento em Portugal em que o capitalismo
está em crise Porque agora quem está em
crise são os trabalhadores Tivemos uma

transferência segundo dados oficiais da
parte dos lucros das rendas e dos juros de
18 do PIB para a massa salarial Nunca
aconteceu nada assim na História Mas

isso faz se com lutas sociais e grande radi
calidade Depois temos um período de gran
de instabilidade que dura uns dez anos E
depois temos um período de grande esta
bilidade social pactos sociais negociação
sindical que acho que dura sensivelmen
te entre o final dos anos 80 e o início do sé

culo XXI

Mas isso era mais fácil sob a almofada dos

fundos europeus e também houve o finan
ciamento de alguns serviços públicos di
rectamente através de produtos financei
ros como swaps por exemplo
Não digo que esses negócios não foram

feitos Foram Mas os cálculos das entra

das de impostos e das contribuições sociais
são suficientes Não é preciso fazer isso
São suficientes mesmo no nosso caso
com os salários mais baixos da Europa
Ocidental

Completamente Em Quem Paga o Esta
do Social emPortugal fizemos essas con
tas commuita precisão Isso é indiscutível
Aliás penso que já há quase três anos que
o livro foi publicado e nunca ninguém con
testou aqueles números São do Eurostat
Mas há uma data de negócios que são co
nhecidos e que estão associados ao orça
mento público e que são insustentáveis A
própria dívida pública as PPP acredito que
houvemuitos negócios de má gestão do Es

tado Não acredito é que isso sejajustifica
ção para privatizar serviços
Mas não há também a questãodo envelhe
cimento demográfico que não permite sus
tentar um estado social

Acho que isso não é mesmo verdade
Creio que essa tese é cientificamente falsa
eu e todos os autores de A Segurança So
cial é Sustentável embora tenhamos pers
pectivas diferentes entre nós sobre o finan
ciamento do sistema Mas todos estamos

de acordo com o facto de a questão demo
gráfica não estar em cima damesa apesar
de termos realmente um problema demo
gráfico sério na nossa sociedade que é o
envelhecimento da população Isso é ver
dade e tem muitas consequências As pes
soas já nem filhos têm o que émuito estra
nho no plano afectivo E não os têm porque
são pessoas sensatas quanto a mim
O último inquérito à fecundidade da POR
DATA INE mostra que as pessoas querem
ter filhos mas não podem

Claro As pessoas têm horários de traba
lho sobrecarregados não têm dinheiro e
no século XIX é que a Segurança Social
eram os filhos As pessoas hoje acham que
os filhosmerecemmais e isso é bom A sus

tentabilidade da Segurança Social não de
pende porém desta situação piramidal
entre jovens e velhos depende dos que es
tão no meio que são a população activa
Nunca tivemos tanta população activa
como hoje são 5 5milhões de pessoas des
de logo porque as mulheres entraram em
massa no mercado de trabalho O segundo
argumento muito importante é que esta
população activa produz cinco vezes mais
do que quando os sistemas de Segurança
Social foram criados Hoje não produzimos
maçãs com uma enxada produzimos um
pomar inteiro com um tractor Ou seja pre
cisamos de muito menos trabalhadores

para que a Segurança Social seja sustentá
vel O problema sério que as pessoas não
querem enfrentar é que temos 5 5 milhões
de pessoas em idade activa mas 3milhões

delas estão desempregadas ou precárias
Portanto ou não descontam para a Segu
rança Social ou descontam pouquíssimo
E isso não poderia ser factor de revolta
Amiséria e a regressão social são impor

tantes mas não chegam Por exemplo se
tivermos os sectores mais descontentes
mais dinâmicos mais capazes nas suas di
versas áreas a emigrar temos um proble
ma sério Isso pode ser um balão de oxigé
nio para o regime como foi para o regime
de Salazar quando saíram 1 5 milhões de
pessoas que deixaram de incomodar e que
ainda por cima mandavam divisas Como
mandam estes Se não estou em erro as di
visas aumentaram de dois mil milhões

para três mil milhões desde que começou
omemorando de entendimento Podemos

portanto ter estemodelo um bocado assus
tador baixos salários os melhores vão lá

para fora e mandam dinheiro
Aomesmo tempo para sair de uma ditadu
ra de 50 anos tínhamos um povo relativa
mente pacífico com o estado das coisas
Penso que a ditadura foi derrubada pri

meiro e essa é uma das teses centrais do

livro História do Povo na Revolução Por
tuguesa 1974 75 pelos movimentos de li
bertação nas colónias Claro que não che
gam estruturas históricas é preciso con
junturas Quem é que foi o agente da
transformação da revolução anticolonial
na revolução da metrópole Foram os ca
pitães os homens que estavam no terreno
e que fizeram aquilo a que um deles cha
ma de forma brilhante uma retirada es
tratégica da guerra O 25 de Abril é uma
retirada estratégica da guerra De facto
não é o movimento operário organizado
durante 48 anos que consegue derrubar a
ditadura E é preciso pensar porquê
É uma questão que deixa a esquerda mui
to embaraçada
Claro até porque a esquerda tem uma

ideia um pouco mitológica da resistência
durante a ditadura Temos homens de uma

coragem individual maioritariamente do
PCP que resistem nas prisões mas ao mes
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mo tempo essa resistência nunca logrou
pôr em causa o regime Mas para usar uma
metáfora também é verdade que quando
se dá o 25 de Abril um país de pessoas co
bardes triste e comumpadrão de pobreza
e de atraso muito grandes de repente acor
da e faz coisas fantásticas Não eram ma

gotes de gente enfurecida a fazer pilhagens
eram pessoas que se organizavam em co
missões de trabalhadores e moradores fi
cavam horas a discutir Construíramuma

estrutura social paralela ao Estado muito
bonita E muito democrática

E acha que se acomodaram depois Há um
esvaziamento desse processo
Completamente É uma espantosa inca

pacidade de organização colectiva Não
existe em todos os sectores a Igreja organi
za se os escuteiros reúnem se todas as se

manas há até a organização das praxes
É verdade que sobretudo nos sectores crí
ticos a desorganização é evidente
A esse respeito há uma frase de um neo
liberal que critica o socialismo que diz
que ele foi a melhor maneira de criar in
dividualistas

Não risos Acho que o capitalismo é que
cria o individualismo porque os trabalha
dores estão permanentemente em compe
tição A ideia do socialismo de que somos
capazes de construir uma sociedade livre
igual culta justa é diferente daquilo que
se passou na URSS que é amelhormanei
ra de criar adeptos do capitalismo
Que movimentos então é que acarinha
mais como alternativa

O que acontece nas revoluções As pes
soas mais brutas tornam semais coopera
tivas Foi assimna revolução húngara na

revolução italiana até na revolução russa
no início em 1905 e em 1917 na revolução
chilena Basta ler aqueles documentos
das comissões de trabalhadores em que as
pessoas estão de facto a perceber para quê
e para quem produzem se determinados
bens são ou não necessários à sociedade

As pessoas querem aprender querem ler
ouvir ganham um sentido imenso de res
ponsabilidade Esses exemplos naHistória
mostram nos que é possível uma socieda
de mudar paramelhor
Mas referiu exemplos que têm em comum
o facto de terem sido efémeros e de terem
fracassado

A verdade é que estas revoluções foram
derrotadas por contra revoluções algumas

delas sangrentas ARússia foi invadida por
tropas de todo o lado e tinha acabado de
sair da I GuerraMundial A revoluçãohún
gara foi esmagada pelas tropas estalinis
tas em 1956 Parece que os revolucionários
estão pouco preparados para as contra re
voluções Mas não haver revolucionários
não implica que não haja revoluções por
que estas são filhas das ditaduras da mi
séria da fome

Também é conhecida por afirmações
polémicas Diz que não temos de pagar
a dívida pública
risos De facto não acredito na renego

ciação da dívida Mas às vezes temos de

olhar para as palavras e para o que elas si
gnificam É possível um país suspender o
pagamento da dívida pública e depois fa
zer uma auditoria e chegar à conclusão de
que há um valor que é para pagar porque
corresponde a uma dívida justamente con
traída Não me oponho a isso O que penso
que é central é quando olhamos para as
contas do Estado Social e da Segurança So
cial vemos que a dívida pública não tem
rigorosamente nada aver com os trabalha
dores porque eles pagaram tudo em ter
mos de impostos e de contribuições sociais
Fizemos essas contas à décima Logo se há
uma dívida então que a assuma quem a
contraiu Ela existe claro mas têm de ir
perguntar aos bancos às empresas que re
cebem subvenções do Estado perdões fis
cais às PPP pela dívida Ela não é rigoro
samente uma dívidapública Cresceupara
salvar a banca em 2008 mas agora o negó
cio são osjuros quenestemomentojá equi
valem ao orçamento do SNS por exemplo
Penso que em rigor devemos exigir a sus
pensão do pagamento da dívida pública e
assumir as consequências que daí advêm
que podem ser muitas
Quais Sair do euro Transformarmo nos
num estado pária

Épossível Não desejaria que isso acon
tecesse mas não creio que Portugal corres
se o risco do isolamento internacional

No governo anterior da Grécia o primeiro
ministro Papandreou ameaçou fazer um re
ferendo à permanência no euro e desistiu
por pressão da Comissão Europeia e dos
credores

Nunca me debrucei muito sobre a ques
tão do euro Não acho que ela seja central
Estar no euro ou no escudo é como dizem
os brasileiros se correr o bichopega se fi
car o bicho come Ficar é ter amesmamoe

da daAlemanha que tem o dobro daprodu
tividade É totalmente insustentável Ficar

no escudo é uma desvalorização salarial
nunca vista É necessário um Estado que
tenha a coragem de romper comestemode
lo e que tenha a sorte de ver os outros po
vos europeus irem atrás e proporem uma
nova Europa Não estou a ver outra forma
de dar a volta à situação

SOL

38 a 43

S/Cor

2313

58246

Nacional

Informação Geral

Semanal

tabu

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):23052014

Política


