
Para onde vamos? 

 

Nas sociedades agrárias, dispersas, muito atrasadas, a miséria não tem automaticamente 

uma tradução em processos revolucionários, mas isso é impossível em sociedades 

urbanas, proletarizadas, escolarizadas, onde as expectativas são altíssimas, e com razão. 

Ou seja, o comum das pessoas hoje não acha que ser pobre é uma fatalidade, um 

destino, e que a economia é uma entidade sagrada, natural, inevitável. Compreendem, 

mesmo que não o consigam explicar de forma complexa, que se há taxas de 

remuneração de parcerias público-privadas de 14%, e 25% de desempregados não é 

porque “não há dinheiro” mas porque a massa salarial voa de um lado – trabalho e 

pequenas empresas – para o outro – algumas empresas protegidas pelo Estado. O 

fenómeno da burocratização e da corrupção (corrupção legal e ilegal, vamos assim 

chama-lhe, ou seja, usar o Estado para benefício privado, esteja ou não tipificado na lei 

como corrupção), tudo isso são formas de um processo geral de declínio, em que é 

impossível explicar a uma criança de 10 anos porque há pessoas a dormir na rua e 700 

mil casas vazias em fundos imobiliários, que nem impostos pagam. Não é necessário ser 

revolucionário ou ter um conhecimento complexo da produção da sociedade, basta bom 

senso e honestidade para ver a anarquia da produção em que vivemos. Caótica, 

desperdiça recursos, queima capitais (o que é a formação de um médico 14 anos e 

depois o convite a que emigre?). A população comum, de forma unânime acha 

indecente não haver um Estado Social – isto é uníssono! Em toda a Europa; também 

sentem, com brutalidade, na pele a imobilização da capacidade produtiva propositada 

(desemprego); sentem a asfixia fiscal, as “papeletas da ladroeira” como dizia-se na 

revolta da Maria da Fonte; sente portanto um Estado que suga impostos e não devolve 

nada a não ser formas de controlo, e hoje a maior forma de controlo não é 

imediatamente a força repressiva mas a máquina fiscal. Faz sentido a brincadeira de 

adivinhar que quando houver uma revolução a população não vai para a sede da polícia 

política como é comum nas revoluções, mas para as Finanças!  

Mas…bateu-se no fundo? Ainda não! Ainda há pais a suportar o desemprego dos filhos, 

há emigração, que expulsa população e serve como…digamos um retirar da pressão – 

muitos descontentes saem. E há programas assistencialistas que evitam as filas de sopa 

da fome. Mas tudo isto é muito frágil e está atingir os seus limites. Não sei se as pessoas 

sabem que hoje mais de 90% da população empregada é proletária, historicamente 

falando, ou seja, não tem nada para vender a não ser a sua força de trabalho, depende de 



um salário e que a maioria destes, larga maioria, entre os 60 e 80% tem salários de 

reprodução biológica, ou seja, ganha o suficiente para pagar contas. Nada mais. E 

obviamente que nem todos têm mesmas contas, ou seja, não se pense que um médico ou 

um magistrado que ganham 3 mil euros vivem acima da reprodução da sua própria força 

de trabalho porque ganham de facto para pagar as suas contas. Este Governo é uma nau 

de loucos, dispostos a tudo. 

 


