
A Lagartixa e o Jacaré 
 

Ataca o governo os de baixo? Ataca, mas não directamente. Atinge-os pelo desemprego, 
pela diminuição de prestações sociais, pelo aumento de preços de bens essenciais  

O ataque "aos que ainda têm alguma coisa" 
 
O alvo principal do Governo e da política de austeridade punitiva não são os que não têm 
nada, nem os que têm muito, são os que ainda têm alguma coisa. Ou mais rigoroso ainda: o 
ataque aos que ainda tinham alguma coisa, ou seja a frágil classe média que o pós-25 de Abril 
gerou pela primeira vez na história de Portugal. 

 Ataca o governo os de baixo ? Ataca, 
mas não directamente. Atinge-os pelo desemprego, atinge-os pela diminuição de prestacões 
sociais, atinge-os pelo aumento de preços de bens essenciais e de serviços, como os de saúde. 
Mas miséria é miséria, e não deixou de ser miséria. A margem de manobra é aí tão baixa que, 
sob pena de criar faixas de absoluta miséria - algumas existem e estão a crescer -, as medidas 
governamentais não atingem em primeiro lugar os escalões mais baixos da pirâmide social, 
seja lá o que isso for.  

 
O Governo louva-se disso, mas faz mal, até porque esse auto-elogio serve para ocultar os 
enormes estragos que estão a ser feitos à sociedade no seu conjunto e, por isso, também aos 
mais fracos dos mais fracos. Podem aumentar os sem-abrigo, mas, quando se está nessa 
condição, a crise não tem os efeitos que tem noutros sectores da sociedade. E se o Governo 
os isenta das medidas mais pesadas, é porque aquela infeliz vaca não tem muito leite a tirar. 
Se tivesse, iam lá, com sanha e zelo. 

 

Usar os de baixo para atacar os do meio  
 
Depois, os mais fracos servem de pretexto para a insídia do discurso da divisão entre os 
portugueses, que é sempre eficaz quando o Governo e a comunicação social de repetição lhes 
dizem: vocês ganham 200 euros, olhem para os privilegiados que ganham 400, e os de 400 
para os de 600, e os de 600 para os de 1.000, e por aí acima. Este discurso de verdadeira 
guerra civil mata Portugal e dissolve os laços entre os portugueses, além de, em pequenos 
jogos de inveja mútua, afastar a atenção dos mandantes e dos responsáveis. O adversário 
para quem o Governo aponta o alvo é a chamada "classe média", baixa, média e alta, para 
usar estas classificações do marketing, e ao fazê-lo atinge todos, a começar pelos mais 
pobres. 
 

Acabar com os do meio  
 
O empobrecimento da "classe média" é o "ajustamento". Os partidos que se diziam da "classe 
média", PS, PSD e CDS, deixaram obviamente de falar dessa representação e pertença, 
embora a realidade exija que se diga que é ainda nos aparelhos partidários que uma ínfima 
parte da "classe média" consegue manter alguma mobilidade vertical. Mas, com excepção da 
partidocracia, hoje o melhor emprego para um jovem "empreendedor" disponível no mercado, 
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a brutal destruição da "classe média" é a melhor certeza de que enquanto existir esta políti-
ca, nunca vamos sair da crise. 

  
A ideia de que os portugueses devem ser punidos por "viverem acima das suas posses" tem 
como alvo esses sectores da sociedade, mas os exemplos das férias em Acapulco, se podiam 
ser usados nos anos do esbanjamento, hoje são ofensivos para várias gerações que 
espelhavam exactamente essa mobilidade social dos últimos 40 anos. Encostada ao Estado? 
Sem dúvida, como aconteceu nos outros países da Europa.  
Hoje, o ataque aos pensionistas e reformados representa a última pedra que faltava na 
ofensiva contra "os que ainda tinham alguma coisa". Todo o espectro social é assim atingido: 
os avós na sua condição de vida e no papel que tinham para com as gerações seguintes, os fi-
lhos que vêem o seu salário diminuir brutalmente e que vão para a rua, e os netos que não 
conseguem arranjar emprego e têm de abandonar a possibilidade de melhorar as suas 
qualificações. Aos mais velhos dá-se desespero e revolta, aos do meio desespero, aos mais 
novos revolta. 
 

Matar o dinamismo da sociedade  

Os nossos partidários do "economês" queixam-se de que é preciso crédito para 
haver actividade económica e investimento. Folheiem os jornais económicos para lerem 
dezenas de queixas de que a economia não arranca sem os bancos mudarem de atitude e os 
governos facilitarem. É verdade, mas é apenas uma pequena parte da verdade, que o "eco-
nomês" percebe, mas que o afunda noutras ignorâncias mais abissais sobre o comportamento 
da sociedade. Repito o comportamento da sociedade, incluindo a economia, e não apenas o 
comportamento da economia sem consideração pela sociedade. É que a destruição acelerada 
da "classe média", alvo de todos os discursos de divisão, os maus da fita da crise, aqueles que 
violam o "princípio da equidade", cheios de privilégios e de direitos, encostados a um Tribunal 
Constitucional de que só falta dizer que é traidor à Pátria, é a melhor garantia de que nada 
arranca. Nada. A "classe média" mede o tónus da sociedade, a sua capacidade de dinamismo, 
a sua mobilidade vertical. Sem ela os apelos ao "empreen-dedorismo" não são mais do que 
slogans ideológicos.  
Matam-na a ela e só fica mão-de-obra barata, brutais diferenciações sociais, conflitos, 
emigração, mediocridade, tutela, periferia. Qual destas coisas é que Vossas Excelências não 
percebem? Todas, presumo. 
 
Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré provérbio popular  
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