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SOCIALISMO
Ernesto Rosa

Afinal, o que é Socialismo? Basta olhar no dicionário: Propriedade social dos meios de produção.
O resto é histeria.
O que significa propriedade social dos meios de produção? Significa que fábricas, fazendas e
minas são propriedades da população.
O grande problema que enfrentamos atualmente é a crescente automatização da produção com
o conseqüente aumento do desemprego, da informalidade e concentração de riqueza. Isso ocorre
porque os meios de produção são propriedade de alguns. Ao contrário, se os meios de produção forem
propriedade social, o benefício da automatização será de todos. Todo aumento de automatização viria
acompanhado do aumento da capacidade de consumir e também do aumento do lazer. Isso é bom?
Depende. Se for imposto à população por uma casta no poder, poderá não funcionar, mas se a
população tiver o poder de decidir democraticamente, sem manipulações, será outra história. Mesmo
assim, não é fácil tamanha mudança de paradigma. Haverá perigoso e frágil processo de adaptação,
com mudança do ambiente e do próprio ser humano, como já aconteceu em outras revoluções..
Segundo Trotsky é impossível socialismo em poucos países, por causa da ameaça do capitalismo. Por
exemplo, a corrida armamentista interessa ao capital e não interessa ao social. E vemos a todo o
momento invasões de países mais fracos militarmente, com as mais variadas e estapafúrdias
justificativas. E ocorrem bloqueios, infiltrações, corrupções, uso de reacionários nativos de farda, toga,
comunicação ou paisana.
A ideologia permeia tudo isso! Na sua cabeça, um sistema de crescente concentração de
riquezas, em que as pessoas podem votar em políticos, é democracia. Na sua cabeça, um sistema com
propriedade social, decidido pela população, é ditadura. A ideologia faz a sua cabeça. Por isso, você não
consegue raciocinar com liberdade sobre todos nós sermos proprietários dos meios de produção. Você
se coloca contra si mesmo.
O socialismo faliu na URSS? Isso depende de você. Se você acha que lá existia socialismo, que
a riqueza era bem distribuída por decisão da própria população, então o socialismo faliu. Se você acha
que lá havia uma minoria encastelada no poder, dominando e explorando a população, então o que faliu
foi o capitalismo soviético. Portanto, é preciso tomar uma decisão clara e lógica. O que tem acontecido é
dizer que lá era um terrível e despótico estado e depois faliu o socialismo. Era Rússia e seus satélites e
hoje é ex-União Soviética. Vamos organizar a cabeça! Vamos unidos procurar nossos caminhos.
Estamos permanentemente manipulados de forma desavergonhada, dentro de um capitalismo falido.
Você já viu um artigo como esse na mídia? Não! O que vemos são pessoas esbravejando sem
argumentos, repetindo frases prontas. Pessoas que se dizem democratas, mas não confiam na
população. Inocentes úteis!
É necessária a democracia! Povo atuante, estudando seus problemas, discutindo sem
manipulações, decidindo e indo à luta com convicção e determinação. Povo procurando seus interesses,
com clareza, revertendo o processo de concentração de riquezas. Povo dono do seu país, proprietário
das fábricas, fazendas e minas e decidindo que empresas serão tocadas por particulares, pelo estado,
por cooperativa, por autogestão, podendo mudar a gestão quando julgar necessário. Povo decidindo
sobre salários, reinvestimentos e distribuição de lucros. Povo decidindo como a mídia vai tratar nossas
crianças.
Isso é utopia? Claro que é! Pelo menos pelos próximos anos. Quantos? Não sei, não sou
futurólogo. O que sei é que o mundo em que vivemos não interessa nem aos que estão no poder, com
toda a riqueza, vivendo em guetos e carros blindados. São minoria que vive muito melhor que a maioria
explorada, mas também sofre os efeitos do ambiente doentio. Falta apenas que se convençam disso,
para se irmanarem na construção de um sistema mais fraterno.
Por enquanto, estamos convencidos que o capitalismo é o final da História, não existindo futuro.
Simplificando bastante, tivemos uma pré-história sem classes sociais, surgiu o escravismo, o feudalismo
e chegamos ao capitalismo. Isso é o fim? Os fatalistas, pessimistas dizem que sim e que é o final dos
tempos. Os inocentes úteis também dizem o mesmo. E há os comprometidos maldosos. Não! Não
chegamos ao fim e nem o socialismo será o fim.
Temos futuro! A solução é a democracia. Não democracia de poder falar e votar nos políticos,
mas democracia de decidir. População proprietária do seu país e decidindo sobre a gestão de sua
propriedade. Qualquer regime funciona, se houver povo decidindo e correndo atrás por si mesmo.
Errando, aprendendo, corrigindo, caminhando. Uma característica da nossa democracia é a de procurar
convencer a população de que é incapaz de crescer.
Mais textos curtos e polêmicos no blog:

www.internestorosa.blogspot.com

