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Nunca se trabalhou tanto ... Com efeito, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, 

multidões de indivíduos em todo o mundo gastam todo o seu tempo a trabalhar ou a 

procurar trabalho o que constitui outra forma de trabalho. Afinal já os enciclopedistas 

definiram o trabalho como sendo a ocupação diária a que o homem está condenado por 

necessidade. Todavia, a maioria dás pessoas, não só não são donas nem senhoras do 

tempo e daquilo em que se ocupam, como também as necessidades a que estão 

condenadas são criadas e fomentadas exclusivamente pelos lucros que as mercadorias 

oferecem aos donos do trabalho. 

É uma ideia das classes dirigentes já velha - fazer crer ao mundo que o trabalho 

é o melhor remédio para todos os males. Eis a finalidade da moral reaccionária, cujo 

objectivo, por parte daqueles que com isso enriquecem, é o descrédito de toda a 

actividade não produtiva. Deste modo, os ricos apressaram-se a instituir esta religião 

que tão bem serve os seus interesses. Trabalhar nas empresas capitalistas é nobre. O 

velho trabalhador é recompensado; os melhores ganham um prémio. E isto, ao mesmo 

tempo que o trabalho é cada vez mais repugnante, o que faz com que muitos indivíduos 

optem pela ocupação mais imbecil que possa existir. 

Os revolucionários da escola do socialismo do séc.XIX e do início do séc.XX 

contribuíram, salvo raras excepções, para a apologia do trabalho. Para eles o amor ao 

trabalho era um dos maiores bens que se podia possuir, fácil foi, pois, glorificarem todos 

aqueles que se entregavam de corpo e alma a esse amor. Lutaram pelo estatuto de 

trabalhador, pelo direito ao trabalho, por melhorias de condições de trabalho, por 

reformas na aprendizagem, pela redução do tempo de trabalho, pela livre organização 

do trabalho. Criaram organizações de trabalhadores para alcançarem estes objectivos 

que quiseram, num primeiro momento, equacionar com a construção de uma nova 

sociedade sem classes, sem exploração nem opressão mas, onde, para alguns mais 

extremos, quem não trabalhasse não comia. Anunciaram para breve o fim do 

capitalismo mas ao mesmo tempo, uma vez aceites e integradas no sistema capitalista 

as suas reivindicações mais preementes, prolongaram a sua existência por mais cem 

anos. Hoje, os sindicatos, as organizações que dizem defender os trabalhadores, são 



parte integrante do processo de reprodução do capitalismo. Mesmo afirmando a sua 

oposição, os sindicatos, bem como o cidadão comum de ideias avançadas, interrompem 

sempre que necessário a sua crítica ao capitalismo pela necessidade de produzirmos. 

Ficam-se então pela luta do aumento dos salários que se esvai logo que aumenta o 

custo de vida. Com estes limites e condicionamentos agravados pela dependência 

financeira dos sindicatos ao Estado, o povo afastou-se destes advogados. Advogados de 

interesses alheios aos problemas" quotidianos de vários e largos estratos da população - 

em crescente paralisação por via da imobilidade desamparada em que hoje se 

encontram.  

 

Muitos dos especialistas de todos os géneros chegam à conclusão por vezes 

desesperada mas confortável que o mundo de hoje é o melhor dos mundos possíveis. 

Não podendo considerar o mundo sob outro ponto de vista que não esse e em especial 

no que ao trabalho diz respeito, esses especialistas somente o abordam para o colocar 

no centro das suas análises, atado aos mecanismos económicos (criação de empregos, 

subida de salários..) e sobre os quais tecem monólogos intermináveis. Raramente, e 

hoje mais do que nunca, consideram o trabalho sob o ponto de vista dos indivíduos. 

Quando aqui falo de trabalho, sem me preocupar com aquilo que possa ser 

formulado por especialistas patenteados, entendo uma forma determinada de produção 

da actividade humana, intrinsecamente ligada ao sistema mercantil e ao processo de 

hierarquização na relação entre os indivíduos. E este tipo de produção é extensível a 

toda a actividade e não só ao trabalho assalariado, já que os denominados tempos 

livres, por exemplo, são hoje claramente dominados pela economia. As viagens, as 

visitas aos monumentos e museus, bem como toda a sorte de actividades de lazer são 

outra forma de trabalhar. Por exemplo, a Expo 98, actualmente a decorrer nesta cidade 

é um evento mercantil cuja organização e venda correspondem à lógica das grandes 

empresas possuindo inclusive os seus vícios mais em voga, a corrupção e o desvio de 

dinheiro, mas não é mais do que uma ilustração entre outras deste fenómeno. E os 

trabalhadores continuam o seu trabalho nas visitas extenuantes e programadas à escala 

mundial. 

Aqueles que dizem que a vida é dignificada pelo trabalho, são os mesmos que 

opinam que a miséria e a exploração é um mal necessário para que a sociedade 



renasça das cinzas purificada e feliz. Ora, não só não existe dignidade alguma em ser-

se explorado e compulsivamente reduzido à não vida através do trabalho, como não 

quero nem sesta miséria nem Oestes sacrifícios. Recuso esta moral da renúncia que 

nega aos indivíduos a autonomia dos seus pensamentos e da sua própria vida. 

Não se trata de nos deixarmos engodar por um estilo marginal de vida, ou por 

qualquer regime de salariato, cuja particularidade, uma vez que ele se instala é a de 

reger a totalidade da vida. Os excluídos, os privados de emprego, ou as pessoas em 

situação precária não escapam ao domínio tentacular, às redes conceptuais instituídas 

pela religião do trabalho, estas situações são outra forma de trabalho para a economia 

moderna. E aqueles que das fadigas e das preocupações de uma vida sacrificada ao 

trabalho fazem poupanças devem possuir a lucidez de pensar que se encontram todos 

os dias em luta pela sobrevivência. È isto que os faz sentirem-se pertença da 

humanidade laboriosa. Porém, do que trata é de alterar a questão de fundo que é a de 

se saber porque é que se trabalha, porque é que se produz tantos objectos reais ou 

virtuais, como agora se diz, mas que não servem para nada, ou mais precisamente, a 

não ser para a nossa desgraça. 

 

Não estou a dizer novidades nenhumas, há obras conhecidas de muitos que já 

fizeram o ponto da situação sobre esta questão mas também parto da simples 

observação pessoal do que me rodeia. Muitas vezes acontece encontrarmos descrições e 

definições que exprimem o sentimento e o pensamento de muitos indivíduos. Neste 

sentido irei definir os trabalhadores em três categorias 

Os trabalhadores da primeira categoria trabalham conscientemente para 

perpetuar o mundo tal qual ele é. Convencidos que o mundo não pode ser outra coisa 

mais do que luta e fadiga, eles não têm tempo para mais nada a não ser trabalhar, o 

que os leva a imporem aos outros as mesmas condições de trabalho dos seus afins. 

Vivem em permanente competição e concorrência. Qualquer proposta de redução do 

tempo de trabalho fá-los rir. Desde sempre alinham, com as 45, 55, 65 horas se for caso 

disso. 

Os da segunda categoria são os trabalhadores que através de um estratagema 

qualquer fizeram coincidir a sua paixão com o seu trabalho. O tempo não conta, eles 

encontram prazer na fadiga. 



Deste modo, quando a situação o exige e a moral o impõe, e sem disso se 

darem conta, entram na primeira categoria. Trabalhadores das artes e da comunicação 

bem como os especialistas a que acima me refiro encontram-se nesta situação. Estão-se 

a marimbar para qualquer proposta de redução de tempo de trabalho. 

A terceira categoria é a mais numerosa, 'reagrupa a imensa maioria daqueles 

que acompanham sem interesse nem paixão, uma tarefa repetitiva, aborrecida e 

desesperante, muitas vezes totalmente inútil. Os denominados excluídos pertencem a 

esta massa que sofre mas que é por vezes inesperada. As situações são variadas mas 

encontramos seguramente, e de novo em grande número, condições que em nada 

deixam a invejar ás dos escravos ou dos explorados dos dois últimos séculos. Esta 

afirmação fará sorrir certos especialistas mas basta a leitura do jornal diário, mesmo 

local, para obter exemplos que o certificam. Não esqueçamos que ainda existem 

trabalhos extremamente peníveis fisicamente e que destroem prematuramente os 

corpos pese a assistência médica no trabalho. E mesmo que o trabalho não mate, ele 

mói. Os resultados conhecem-se pelos desgastes psicológicos, cada dia mais correntes, 

provocados pelo esclavagismo moderno. Para todas estas pessoas a diminuição do 

tempo de trabalho para, por exemplo as 35horas, não é mais do que mais um episódio 

mediático semelhante à morte de uma star. Talvez começassem a interessarem-se pela 

questão se falássemos de duas horas por semana! 

Na presente sociedade sem emprego, onde cada dia que passa a tecnologia 

substituí o Homem nas tarefas mais penosas e ingratas, diminuindo drasticamente o 

tempo de trabalho humano, o "trabalho para todos" tornou-se num refinamento 

ideológico político cujo último objectivo é o de fazer com que os pobres continuem a 

trabalhar na produção eterna de mercadorias. Produzir tem de ser mais do que isso, a 

actividade dos indivíduos tem de estar ao serviço da vida, da satisfação e do 

desenvolvimento real da pessoa humana. 

Mas, não estou interessado em fazer desta crítica ao trabalho uma ideologia que 

funcionasse como resposta a todo o tipo de questões, interessa-me, isso sim, o seu 

potencial subversivo e demolidor e a liberdade individual e colectiva que dela advém.. 

Estou longe do debate em torno da regulação dos mercados, do sonho idílico do Estado 

social, ou enfim, da política municipalista libertária como teoria avançada da esquerda 

capaz de devolver o poder ao povo (sic). Sou pela dissolução e não pela redistribuição 



do poder. Sou partidário da anarquia, entendida esta como uma sociedade de mulheres 

e homens vivendo em paz, sem condicionalismos de liberdade e justiça, sem reconhecer 

ou submeter-se a uma qualquer autoridade. Este ideal foi reduzido à luta por um 

determinado anarquismo, isto é, a um esquema de ideias e um movimento social para a 

realização da anarquia. No passado, o comunismo libertário, o mesmo será dizer anarco-

sindicalismo, impuseram-se a outros anarquismos pelo número de militantes e pelas 

realizações alcançadas mas não foi por isso que obtiveram êxito. A anarquia continua 

longínqua e ela só pode realizar-se a partir de si própria. Só a anarquia é a condição da 

realização da própria anarquia. E é neste sentido que ela se afirma como utopia a 

realizar, não a se realizar sobre aquilo que existe mas a partir do que "não existe". Hoje 

o debate está por realizar. Estou por isso de acordo quando se diz que temos 

praticamente de partir do zero. Todas as propostas estão em aberto e é salutar a 

discussão e a troca de opiniões entre todos os interessados, claro que no respeito da 

liberdade e do pensamento de todos, mas não quero ser nem educado, nem conquistar 

ou redistribuir o poder. Se há algo que temos de recuperar é a nossa propriedade 

enquanto indivíduos únicos. Não sou nem arquitecto de futuros, nem quero dirigir a 

revolução e organizar as casas de cada um. Interessa-me sim dar um claro e rotundo 

não ao existente. E quanto ao trabalho será bom exigir a sua abolição. A voz por vezes 

desajeitada da miséria, por intermédio dos excluídos, dos indivíduos sem qualificações e 

dos trabalhadores contrariados, por mais limitada que ela seja, irá mostrar que esta 

exigência e só ela pode, agora, demolir o esclavagismo moderno e sob os seus 

escombros, se para tanto houver arte, reinventar a vida quotidiana. 

  

 


