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«Um marxista não deveria deixar-se enganar por 

nenhuma espécie de mistificação ou ilusão.>>  

Herbert Marcuse 

 

I 

 

Por ocasião de um colóquio, reunido em Korcula, na Jugoslávia, Herbert Mar-

cuse perguntava-se se «a revolução é concebível desde o momento em que 

não corresponda a uma necessidade vital». E precisava que esta necessidade 

«não tem estritamente nada a ver com as necessidades vitais, tais como me-

lhores condições de trabalho, salários mais elevados, uma maior liberdade, 

etc., reivindicações estas que a atual sociedade está em estado de satisfazer, 

Porque é que, portanto, pessoas que vestem bem, que têm um frigorífico bem 

guarnecido, um aparelho de televisão, um automóvel, uma casa e tudo o 

mais, ou que esperam vir a possuir tudo isso, haveriam de pensar em destruir 

a ordem estabelecida?>> 1 Marx, afirma Marcuse, contava com uma revolução 

operária porque, a seus olhos, as massas trabalhadoras representavam a nega-

ção absoluta da ordem burguesa. A acumulação do capital votava os trabalha-

dores a uma miséria social e material cada vez maior e estes eram, portanto 

levados a voltar-se contra a sociedade capitalista com o fim de a transforma-

rem. Mas, segundo Marcuse, se o proletariado já não representa a negação do 

capitalismo, ele deixa simultaneamente de «se diferenciar qualitativamente 

das outras classes e, consequentemente, de ser capaz de criar uma sociedade 

qualitativamente diferente» 2.  

Marcuse de modo algum ignora que os países capitalistas avançados sofrem de 

um mal-estar social, enquanto muitos países subdesenvolvidos atravessam ou 

têm fortes possibilidades de virem a atravessar uma situação revolucionária. 

No entanto, os movimentos subversivos dos países desenvolvidos apenas an-

seiam a obtenção dos «direitos burgueses» — é o caso da luta dos Negros ame-

ricanos — enquanto os movimentos dos países subdesenvolvidos não são de na-

tureza proletária, mas indiscutivelmente nacionalista: o seu objetivo é a li-

bertação do domínio estrangeiro e a eliminação do atraso que é característico 

dessas nações. O conceito marxiano de revolução já não está de acordo com 

as condições reais, sustenta Marcuse, visto que o sistema capitalista conse-

                                                             
1  H. Marcuse, «Lo Socialisme dans la société industrieIle», Revue intenationale  du 

soctalisme, II , 8 Abril-Maio 1965, p. 159.  

2   “Le socialisme dans la société industrielle”, Ioc. cit,. p. 158. 



guiu, apesar das suas persistentes contradições, «canalizar os antagonismos 

de modo a poder manipulá-los. Tanto no plano material como no ideológico, 

as próprias classes que encarnavam antigamente a negação do capitalismo 

vêm a integrar-se nele cada vez mais» 3.  

É o significado e a amplitude desta «integração» que Marcuse expõe detalha-

damente na sua obra O homem Unidimensional 4. A sociedade onde vive o 

homem integrado é uma sociedade sem oposição. É claro que a burguesia e o 

proletariado são as duas grandes classes fundamentais, mas as respectivas es-

truturas e funções modificaram-se a tal ponto que atualmente «já não pare-

cem ser agentes de transformação social» 5. Não deixando de acentuar que a 

sociedade industrial avançada está «à altura de impedir uma transformação 

qualitativa da sociedade num futuro previsível», Marcuse não deixa, no entan-

to de admitir a existência de «forças e tendências capazes de outras vias e 

até de fazerem explodir a sociedade» 6. Parece-lhe, todavia, evidente ser a 

primeira tendência a dominante e, quaisquer que sejam as condições propici-

as a uma viragem da situação, «elas são utilizadas no sentido de evitá-la» 7, 

Esta situação poderá, sem dúvida, vir a ser modificada por um motivo fortui-

to, mas «se o homem não modifica o seu comportamento ao tomar consciên-

cia do que se tornou e do que lhe é proibido, não será uma catástrofe que lhe 

ocasionará uma mudança qualitativa» 8. 

Eis suprimidos num ápice, enquanto agentes de transformação histórica, não 

só a classe trabalhadora, mas também o seu antagonista burguês. Tudo se 

passa como se uma sociedade «sem classes» nascesse no seio da sociedade 

classista «visto que um poderoso interesse une os antigos adversários para 

manter e reforçar as instituições» 9, As causas disto, segundo Marcuse, resi-

dem no fato do progresso tecnológico — que transcende o modo de produção 

capitalista — tender a criar um aparelho de produção totalitário que determi-

na não só os empregados, as qualificações e as atitudes socialmente necessá-

rias, mas também as necessidades e as aspirações dos indivíduos. Assim, «já 

não existe oposição entre vida privada e vida pública, entre necessidades In-

dividuais e necessidades sociais, A tecnologia permite instituir formas de con-

trole e coesão sociais simultaneamente novas, mais eficazes e maia agradá-

veis>> 10. Por seu intermédio, diz Marcuse, «a cultura, a política e a economia 

amalgamam-se num sistema omnipresente que devora ou repele todas as al-

                                                             
3  Id.,  p. 148. 
4   H. Marcuse, L´Homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle 
avancée, 1970.  
5   Id., p. 21. 
6   Id., p. 23. 
7   Ibid. 
8   Ibid. 
9   Id,, p. 21. 
10  Id,, p.24. 



ternativas. Este sistema tem uma produtividade e um potencial crescente que 

estabilizam a sociedade e enquadram o progresso técnico no esquema da do-

minação» 11.   

Sem dúvida que o nosso autor admite que uma parte do globo escapa ainda 

hoje à tendência do poder e coesão social de tipo totalitário, o que, no entan-

to não poderá durar muito tempo, dado que esta tendência está em vias de 

ganhar «as regiões do mundo menos desenvolvidas e mesmo pré-industriais e 

criar similitudes entre o desenvolvimento do comunismo e do capitalismo» 12. 

Na verdade, «a transformação política não pode por si só tornar-se uma trans-

formação social e qualitativa senão na medida em que pode vir a desenvolver 

uma nova tecnologia» 13. 

Seguramente, Marcuse não se preocupa com uma descrição realista das condi-

ções existentes; prefere tentar descobrir as tendências que se manifestam no 

seio destas condições. É devido às virtualidades do atual sistema tomar forma 

sem encontrarem oposição que parece deverem conduzir a uma sociedade to-

talitária completamente integrada. Para opor resistência a este movimento 

seria necessário que as classes oprimidas «se libertassem simultaneamente 

delas próprias e dos seus senhores» 14. Transcender condições estabelecidas, 

eis o que pressupõe uma transcendência no seio destas condições: esforço que 

a sociedade unidimensional proíbe ao homem unidimensional. E Marcuse con-

clui nestes termos: «A teoria critica da sociedade não possui conceitos que 

permitam ultrapassar o desnível entre o presente e o futuro; nada conseguiu e 

nada promete; conservaram-se negativas» 15. Em outras palavras, a teoria crí-

tica — ou marxismo — não merece mais do que um tirar de chapéu à sua pas-

sagem. 

 

                                                             
11  Id., p. 25. 
12  Id., p. 21. 
13  Id., p. 280. 
14  Id., p. 305. 
15  Id., p. 312. 



 

II 

 

 

Pela recusa que opõe às condições, aparentemente pouco susceptíveis de mu-

darem, desta nova «barbárie», arrogante ao ponto de se apresentar como a 

flor da civilização, Marcuse transforma o seu negativismo numa critica social 

eficaz, que permaneceria válida mesmo se as tendências que dela deriva não 

se realizassem, ou se se realizassem de modo diferente do que ele prevê. Ain-

da que o seu «pessimismo» acerca do «futuro previsível» pareça excessivo, é, 

contudo forçoso reconhecer que este pessimismo não deixa de se justificar 

nas condições existentes.  

Atualmente, como no passado, deixa-se de contar com uma revolução operá-

ria desde que se espere ver os problemas sociais resolvidos por meios refor-

mistas no contexto do capitalismo. Na verdade, ao acreditar nisto, a revolu-

ção não só parece altamente improvável mas também totalmente desprovida 

de sentido. Este desenvolvimento da sociedade unidimensional, este nasci-

mento do homem unidimensional, não são fatos a deplorar; pelo contrário, 

são celebrados como a obra última do trabalho e do capital, com vista ao 

maior bem-estar de todos. Marcuse distingue-se de semelhantes «críticos» do 

marxismo e da revolução proletária ao tomar posição contra os resultados «fi-

nais», dos esforços reformistas Assim, é de opinião que o mundo está num es-

tado desesperado e miserável, precisamente porque não houve revolução pro-

letária (tudo leva a crer que a não haverá), não se tendo o marxismo mostra-

do à altura de um capitalismo de elasticidade comprovada, e susceptível não 

só de superar as virtualidades revolucionárias da classe operária, mas ainda de 

utilizá-las em seu proveito.  

Dada a presente situação dos países capitalistas avançados, a história parece 

dar mais razão ao revisionismo «marxista» do que ao marxismo revolucionário. 

Este último foi o produto de um período de desenvolvimento em que e acumu-

lação do capital significava, na verdade, a crescente miséria para a população 

trabalhadora. No entanto, nos início deste século, pode-se perceber clara-

mente que havia divergência entre o prognóstico marxiano. Quanto aos seus 

aspectos fundamentais, e o curso real do desenvolvimento; o capitalismo de 

modo algum implicava a pauperização continua dos operários, e os próprios 

trabalhadores, em vez de atingirem um grau mais elevado de consciência de 

classe, viriam a sentir-se cada dia mais satisfeitos com a melhoria regular da 

sua situação. A guerra de 1914 revelou que a classe operária deixara de ser 

uma força revolucionária. 



As misérias da guerra e da depressão prolongada a que deu origem desperta-

ram, por pouco que fosse a vontade de oposição da classe operária; o espec-

tro da revolução social voltou a assustar o mundo. Ora, o capitalismo mostrou-

se capaz, uma vez mais, de canalizar as energias assim colocadas em movi-

mento e de monopolizá-las para fins que só a ele diziam respeito. A segunda 

guerra mundial e as suas repercussões a todos os níveis provocaram, quer no 

plano da ação prática, quer no da ideologia, um eclipse quase total do socia-

lismo proletário. De nada serviria contestar um fato tão evidente. Mas é tam-

bém evidente que o sistema capitalista é obrigado a melhorar constantemente 

a condição da classe trabalhadora; doutro modo, não deixará de surgir uma 

oposição eficaz. E caso não o consiga de um modo continuo, a sua atual «coe-

são», poderia esfumar-se de novo. O que, aliás, já aconteceu em crises ante-

riores prolongadas.  

Para justificar o seu pessimismo, Marcuse afirma que o capitalismo recuperou 

a faculdade de resolver os problemas econômicos por meios políticos. Segundo 

ele, o regime do “laissez-faire”, com o seu cortejo de crises cíclicas, cedeu o 

lugar a «uma economia de lucro dirigida pelo Estado e pelos grandes monopó-

lios, a um capitalismo organizado» 16. Igualmente considera como coisa esta-

belecida que o sistema assegura o crescimento regular da produção e da pro-

dutividade, graças especialmente a automatização, e pode, por isso, continu-

ar a garantir um nível de vida elevado àqueles a quem dá trabalho. No imedi-

ato, como no mediato, existe - pensa Marcuse - uma «abundância» que, tendo 

como origem uma «concentração a nível sem precedentes dos poderes cultu-

ral, político e econômico», satisfaz suficientemente a necessidades materiais 

dos homens para apagar neles a sede de mudança social e provocar o apare-

cimento de um «mundo da identificação».  

Inúmeros teóricos sociais evocaram, fosse isso motivo de satisfação ou de la-

mento, a eventualidade de um «capitalismo organizado». Esta ideia encontra-

se, por exemplo, na ideia sobre a formação do cartel geral que Hilferding 17 

professava em que a produção era totalmente integrada, só a distribuição 

conservando um caráter antagônico. Mas, se um sistema deste gênero é talvez 

concebível à escala nacional, de modo algum o é à escala mundial e é esta a 

razão, aliás, por que apenas seria realizável de uma maneira parcial no interi-

or de um só país. Na medida em que foi posta em prática, a forma organizada 

do capitalismo revelou-se antes de mais uma reação às pressões da concor-

rência internacional, E quanto mais esta «planificação» se tornava realidade e 

transformava os mecanismos do mercado, mais o sistema capitalista se afun-

dava no caos e na destruição. As relações de propriedade capitalista barram o 

caminho a uma verdadeira organização social da produção; foi só onde estas 

relações foram destruídas, na Rússia, por exemplo, que se mostrou ser possí-

                                                             
16  «Le Socialisme dans la Société lndutriel!e»,, loc. cit., p. 149. 



vel organizar centralmente a produção pelo menos até certo ponto, manten-

do-se antagônico o sistema de distribuição. No entanto, ainda neste caso, o 

caráter da economia mantém-se igualmente determinado pela concorrência 

internacional e, nesta medida, este tipo de «organização» contribui para per-

petuar a anarquia geral da produção de capital.  

Segundo Marcuse, esta situação conduz à «coexistência do capitalismo e do 

comunismo», pela qual ele explica simultaneamente as «metamorfoses do ca-

pitalismo e a desfiguração que a ideia original do socialismo sofreu na práti-

ca» 18. Não só a coexistência impede a completa realização do socialismo, 

como ainda aparece como a «força motriz» do crescimento geral da produti-

vidade e da produção. Ela acelera, diz Marcuse, «a estabilização do capitalis-

mo e, por isso, a integração social no interior da sociedade capitalista; dá-se 

uma suspensão das antíteses e das contradições no seio desta sociedade” 19. 

Ninguém pensa em contestar que a produtividade se desenvolveu, quer nos 

países ditos «comunistas» quer nos países capitalistas, no sentido clássico do 

termo, e que continuará a progredir ao ritmo dos progressos da tecnologia. 

Mas isto, longe de conduzir forçosamente a uma estabilização maior e a uma 

integração social mais vasta, pode ter - e segundo a nossa opinião deverá ter 

— resultados absolutamente contrários.  

 

 

III 

 

 

Além de a acumulação do capital, provocada pela concorrência, engendrar 

uma «força motriz» capaz, por si só, mesmo na falta de qualquer «coexistên-

cia», de elevar a produtividade do trabalho, outro aspecto deve ficar bem cla-

ro, a saber: a dinâmica da produção do capital não se identifica com o pro-

gresso tecnológico. Na verdade, não são a produtividade e a produção como 

tais que fazem avançar o capitalismo, mas a produção de lucros, enquanto 

condição prévia para a acumulação do capital. Assim, a baixa de produção em 

tempo de crise provém não de uma incapacidade material para produzi-la, 

mas de uma incapacidade para produzir lucro. É a superabundância de merca-

dorias que torna manifesta a diferença entre produção tout court e produção 

                                                                                                                                                                                   
17   Cf. R. Hilferding, Le Capital Financier, Paris, 1970. 
18   «Le Socialisme dans la Société Industrielle», loc. cit., p. 147. 
19  Ibid. 



capitalista. O que determina o estado da economia capitalista não é, portan-

to, a aptidão técnica para criar «abundância»; é, antes de mais e fundamen-

talmente, a capacidade ou a incapacidade para produzir uma abundância de 

lucro. A tecnologia da «abundância»— real ou virtual— de modo algum implica 

uma abundância efetiva, adequada á cobertura das necessidades sociais de 

hoje.  

É inegável que na época moderna os salários reais aumentaram, mas apenas 

no contexto da expansão do capital, que supõe que a relação entre os salários 

e os lucros se mantém em geral constante. A produtividade do trabalho deve-

ria então elevar-se com rapidez suficiente a fim de permitir simultaneamente 

a acumulação de capital e o aumento do nível de vida operário. Mas durante 

as fases de depressão havia mudanças passageiras nesta tendência. Quando a 

acumulação sofria um tempo de pausa, os níveis de vida ou baixavam ou man-

tinham-se idênticos aos anteriores á emergência do capitalismo. Segundo Marx 

(e presume-se aqui que o leitor conhece a sua teoria do desenvolvimento do 

capitalismo), a acumulação conduz necessariamente a uma baixa do lucro em 

relação à massa cada vez maior do capital e, assim, a crises suficientemente 

profundas para desencadear convulsões sociais, ou mesmo a subversão do sis-

tema no seu conjunto. Mas a «lei geral da acumulação capitalista», tal como 

Marx a elaborou a partir de considerações totalmente abstratas sobre a estru-

tura e dinâmica do sistema, não fixa precisamente nenhum dia, tarde ou ce-

do— e mais provavelmente mesmo: muito tarde — para que as contradições 

inerentes à acumulação do capital atinjam um limiar crítico. 

Concretamente, para atenuar os obstáculos encontrados pela valorização do 

capital, são postos em prática todos os meios suscetíveis de restabelecer a 

rentabilidade indispensável. Produzem-se efeitos, estes meios veem a prolon-

gar a existência do capitalismo. No entanto, um simples aumento da produção 

não é um índice seguro da expansão; além disso, é necessário que o aumento 

assegure a formação do capital e o faça a um ritmo acelerado. Em tempo de 

guerra é fácil verem-se enormes aumentos de produção, mas que são acom-

panhados por uma taxa de formação de capital excessivamente baixa, O tra-

balho excedente, em vez de ser transformado em capital sob a forma de mei-

os de produção adicionais e geradores de lucro, é delapidado na produção de 

guerra e serve para destruir o capital já acumulado. 

Do mesmo modo, em tempo de “paz”, a produção pode aumentar apesar de 

uma taxa de formação do capital em estagnação, ou mesmo em baixa, graças 

aos efeitos compensadores da produção induzida pelo Estado (government - 

induced production). O desenvolvimento do sistema de «economia mista» é a 

prova de que o capitalismo se encontraria em depressão, não fosse a expansão 

do setor sobre controle estatal. Marx previu, é sabido, o declínio e o fim do 

capitalismo liberal. Manifestamente, a evolução real do sistema não desmen-



tiu ainda esta previsão. E Marcuse, também ele, diz e rediz que «a economia 

apenas funciona graças à intervenção direta ou indireta do Estado nos vários 

setores vitais» 20. Mas que consequências acarretam esta intervenção para a 

economia do setor privado? É questão assente que esta intervenção estimula a 

produção e, com isso, origina um crescimento do aparelho de produção, supe-

rior ao que ocorreria na sua ausência. Na medida em que a acumulação do ca-

pital se prossegue, é o Estado que a causa. Este pôs em ação meios produtivos 

que não lhe pertencem propriamente, comprando certos produtos ás empre-

sas privadas. Se estas transações têm como objetivo a estabilização da eco-

nomia de mercado, é necessário que a produção provocada pelo Estado não 

seja concorrencial. Pois se este comprasse artigos de consumo ou bens durá-

veis para oferecer, reduziria outro tanto a procura privada das mercadorias 

em questão. Se fabricasse uns e outros em empresas que lhe fossem próprias 

e os pusesse à venda, o Estado agravaria simultaneamente as dificuldades dos 

seus concorrentes privados que veriam diminuir a sua fração de mercado, no 

qual a procura não é infinita. As compras de ordem governamental, e a pro-

dução que provocam, devem ocorrer fora do sistema do mercado e vir acres-

centar-se á produção destinada a este. Dizem, portanto, respeito a bens e 

serviços que não cabem na economia de mercado, a saber: os trabalhos públi-

cos e todas as espécies de outras despesas estatais. 

Esta divisão entre produções pública e privada nada tem de absoluto. Neces-

sidades políticas podem levar o governo a intervir na esfera da produção pri-

vada, subvencionando, por exemplo, a fabricação de certas mercadorias, ou 

através da compra dos excedentes com vista a distribui-los a titulo de ajuda 

ao estrangeiro ou aos próprios nacionais. 

Há por vezes interpenetração de empresas públicas e privadas em certos sec-

tores da economia, quer ao nível da produção quer do seu escoamento e fi-

nanciamento. Mas não deixa de ser adequado falar, em termos gerais, de uma 

divisão da economia em setor privado, alimentado pelo lucro, e setor público, 

mais restrito e escapando aos imperativos da rentabilidade, O primeiro é obri-

gado a realizar lucras no mercado: o segundo, apesar de não ter essa preocu-

pação, não deixa, contudo, de afetar, com o simples fato da sua existência e 

atividade, as relações de mercado no selo do setor privado.  

O Estado desenvolve a «procura efetiva» comprando à indústria privada e fi-

nancia as suas compras pelo imposto ou por empréstimos emitidos sobre o 

mercado dos capitais. No primeiro caso ele não faz mais do que transferir pa-

ra o setor público dinheiro ganho no setor privado, o que pode modificar em 

alguns aspectos a orientação da produção, mas sem que necessariamente a 

aumente. No segundo caso, estas compras podem ter o mesmo efeito, mas ao 

                                                             

20 «Le Socialisme dans la Société Industrielle», loc. cit., p. 149.  



aumento de produção corresponde um aumento da divida pública, consecutivo 

ao «financiamento através do déficit orçamental». 

O capital existe sob duas formas: «líquida» e temos o dinheiro, ou «fixa», e 
consta então de meios de produção e de matérias-primas. O dinheiro empres-
tado ao Estado põe em ação recursos produtivos. Estes recursos são proprie-
dade privada; para funcionarem como capital devem ser reproduzidas e alar-
gadas. A amortização das instalações e os lucros retirados da produção ligada 
a contratos passados pelo Estado — e que não é realizável sobre o mercado — 
são «realizados», graças ao dinheiro emprestado a este último. Este dinheiro 
permanece propriedade privada e é emprestada a certa taxa de juro. Assim, a 
divida pública sobrecarrega-se regularmente com os custos da produção indu-
zido pelo Estado.  

A fim de pagar as suas dívidas, capital e juros, o Estado é obrigado a recorrer 

ao imposto ou ao lançamento de um novo empréstimo. O custo da produção 

ligada às encomendas estatais fica, portanto, a cargo do capital privado, ain-

da que esta despesa se encontre repartida pelo conjunto da sociedade e a um 

longo prazo. Ou seja: os produtos que o Estado «compra» não são verdadeira-

mente comprados, mas fornecidos gratuitamente, na medida em que este na-

da possui para dar em troca, salvo a sua garantia que, por sua vez, não tem 

outra base além dos impostos que compete ao Estado aplicar e à inflação mo-

netária que ele pode permitir. Inútil entrar aqui em detalhes complexos deste 

processo. Na verdade, seja qual for o modo pelo qual o volume do crédito se 

eleva, independentemente do método utilizado para aumentar a produção in-

duzida pelo Estado, uma coisa é clara; o único meio de o Estado cumprir os 

prazos da Dívida e dos seus juros é através da restrição do rendimento atual e 

futuro segregado pelo setor privado.  

Se não é causada pela guerra, a intervenção do Estado encontra a sua razão 

de ser no defeituoso funcionamento da produção privada. Esta última não 

produz suficiente lucro para financiar a sua própria expansão, condição, no 

entanto, fundamental para o pleno emprego dos seus recursos produtivos. 

Apenas uma produção não rentável pode desenvolver a rentabilidade global; 

se o capital produzir sem preocupação de rentabilidade, não funciona como 

capital. Ainda que as suas capacidades produtivas sejam postas em prática 

graças a contratos passados pelo Estado, os «lucros<» desse modo realizados e 

o «capital acumulado» neste processo não passam de dados contabilísticos re-

ferentes à dívida pública, e não meios de produção efetivos e geradores de 

lucro. E isto mesmo quando o aumento do aparelho material de produção 

acompanha o aumento da produção. Quando a produção induzida pelo Estado 

aumenta relativamente mais depressa que o conjunto da produção social, há 

uma baixa proporcional da formação de capital privado, baixa que dissimula o 

crescimento da produção efetuada por conta do Estado, e, portanto, os «lu-

cros» tomam a forma de créditos sobre este.  



Na medida em que a produção estatal é em si mesma um índice da baixa da 

taxa de formação do capital (no sentido tradicional), está excluída a hipótese 

de poder servir de veículo a uma expansão do capital privado suficientemente 

ampla para garantir o pleno emprego e a prosperidade geral. Em vez disso, 

ela trava a expansão, dado que as exigências do governo em matéria econô-

mica, do mesmo modo que os serviços da dívida pública desviam do caminho 

da capitalização a titulo privado uma parte crescente dos lucros que acabam 

de ser realizados.  

É claro que se o governo resolvesse repudiar as suas dividas, os «lucros» reali-

zados sob a sua ação revelar-se-iam o que na realidade são: lucros imaginá-

rios. Embora esta medida se venha a tomar um dia inevitável, os governos tu-

do farão para a retardarem tanto mais quanto o repúdio da Dívida não poderá, 

por si só, acionar a acumulação privada do capital. Entretanto, assistimos, é 

evidente, a uma depressão lenta, mas regular dos rendimentos e títulos de 

empréstimos por causa da inflação consequência obrigatórios do desenvolvi-

mento da produção induzida pelo Estado através de um financiamento basea-

do no déficit orçamental.  

Apesar da prosperidade bastante relativa que os países industriais avançados 

conhecem há já um longo período, nada permitem afirmar que a produção de 

capital conseguiu ultrapassar, graças às intervenções do Estado na economia, 

às contradições que lhe são inerentes. Estas intervenções denotam a persis-

tência de uma crise da produção e a expansão do setor sobre controle estatal 

constitui um índice seguro do declínio da economia de empresa privada. Para 

pôr um termo a este declínio, necessário seria não só travar a enorme expan-

são da produção provocada pelo Estado, mas também restaurar a faculdade 

de desenvolvimento espontâneo que durante algum tempo caracterizou a pro-

dução de capital; em curto prazo isso significaria inverter totalmente a ten-

dência geral do desenvolvimento capitalista do séc. XX. E como isto é deveras 

improvável, o Estado ver-se-á constrangido a invadir cada vez mais o setor 

privado e fazer-se assim o agente da liquidação da economia de mercado. 

Mas, em todos os casos em que o Estado represente o capital privado, ele não 

desempenhará essa tarefa sem dificuldade e terá que afrontar a oposição ca-

da vez mais aguerrida do capital privado. Estas tergiversações inevitáveis cor-

rem o grande risco de provocarem uma passagem brutal da prosperidade apa-

rente à crise econômica  

Ê claro que Marcuse não contesta a existência de «um conflito entre setor pú-

blico e setor privado». Porém, está longe de pensar que «esse conflito seja 

explosivo ao ponto de vir a provocar a queda do capitalismo», especialmente, 

afirma, porque tais conflitos «não são coisas novas na história do sistema» 21. 

                                                             
21   «Le Socialisme dans la Société Industrielle», loc. cit., p 152.  



E evidente que sempre existiu uma oposição à dominação do Estado. A ideolo-

gia do «laissez-faire» é um exemplo disso. No entanto, o atual conflito objeti-

vo entre o Estado e os interesses privados reveste um carácter totalmente di-

ferente, devido ao crescimento relativamente mais rápido que a produção sob 

controle estatal conhece no quadro da expansão geral do capital. Esta modifi-

cação quantitativa anuncia uma transformação qualitativa, pouco desejada 

sem dúvida, mas inelutável. O capital privado é obrigado a opor-sê-lhe com a 

mesma resolução com que se decide a lutar contra o socialismo na medida em 

que, a partir do momento em que o Estado gerir a economia como senhor ab-

soluto, a empresa privada terá os dias contados. Eis a razão porque o capita-

lismo «liberal» combate os sistemas capitalistas de Estado com tanta intensi-

dade como se se tratasse de regimes socialistas. Segundo o seu ponto de vista, 

o dos interesses práticos, uns não valem mais do que os outros, independen-

temente mesmo da distância que separa o sistema capitalista de Estado (ou 

socialismo de Estado) organizado à escala nacional da «ideia original do socia-

lismo». 

A oposição objetiva entre a produção privada e a que se encontra sob a prote-

ção do Estado é ainda difusa; ela aparece como cooperação subjetiva entre as 

instâncias privadas e públicas no seio de uma economia regida em principio 

pelo mercado. E se, no entanto, esta «cooperação» subsiste, é unicamente 

devido ao fato de o Estado estar submetido às necessidades especificas do 

grande capital. Mas estas necessidades particulares estão em contradição com 

as necessidades gerais da sociedade e os conflitos sociais que ai se originar 

não deixarão de se transformar em conflitos que põem em causa o papel eco-

nómico do Estado, ou seja, em lutas políticas pela direção do Estado e visando 

reduzir, ou pelo contrário alargar, as intervenções deste na economia. Esta 

luta transcende as condições estabelecidas — quer com o objetivo de fazê-las 

regressar a um nível anterior, quer para fazê-las avançar — e isto no próprio 

seio destas condições.  

 

 

IV 

 

 

O capitalismo não se transformará só por si em socialismo. Mas também não 

se poderá manter indefinidamente no estádio de «economia mista», no qual o 

Estado resolve os problemas da produção por meios políticos. A própria inter-

venção do Estado tem por barreira os limites da produção de capital: a orga-



nização de uma produção social pressupõe a expropriação do capital privado. 

No entanto, tão difícil será fazer uma revolução capitalista de Estado como 

uma revolução socialista. Além disso, e a menos que os recursos produtivos 

sejam nacionalizados, todas as intervenções de ordem estatal na economia de 

mercado (que terão talvez por efeito o aumento proporcional da produção) se 

virão a juntar num futuro previsível às dificuldades que atingem a formação 

do capital ligado à concorrência.  

Segundo Marx, a relações sociais (ou relações de produção) determinadas cor-

respondem forças produtivas sociais específicas. As primeiras estão na origem 

das segundas, inerentes à existência daquelas. A relação capital-trabalho 

condiciona o progresso tecnológico considerado enquanto acumulação de ca-

pital. É unicamente no contexto da formação de capital que a ciência e a téc-

nica contribuem para o desenvolvimento da capacidade de produção social 

graças à elevação da produtividade do trabalho. Enquanto as relações capita-

listas de produção reinar, as possibilidades que a produção socialista oferece 

não poderão ser convenientemente exploradas, significando a sua realização 

precisamente a destruição dessas relações. Alcançado certo estádio do seu 

desenvolvimento, o capitalismo trava o desenvolvimento das forças produtivas 

e, do ponto de vista da produção, este sistema social, ainda ontem progressi-

vo, torna-se antes regressivo. 

O próprio Marcuse acentua que, segundo a teoria de Marx, «é o modo social 

de produção e não a técnica que é o fator histórico fundamental.>> 22 No en-

tanto, desvia-se desta posição ao afirmar que «a sociedade defende a sua es-

trutura hierárquica, explorando cada vez mais eficazmente os recursos natu-

rais e intelectuais e distribuindo numa escala sempre mais vasta os benefícios 

dessa exploração» 23. Ou seja, Marcuse acredita que o capitalismo pode simul-

taneamente continuar a engendrar forças sociais de produção e salvaguardar a 

sua estrutura de classe. O que significa dizer que não é o carácter de classe 

do capitalismo que bloqueia os progressos da tecnologia, mas, pelo contrário, 

é esta última que assegura a sobrevivência do sistema. 

«O progresso técnico, a própria tecnologia, afirma o nosso autor, transforma-

ram-se num novo sistema de domínio e exploração» 24, que já não encontra 

oposição e goza da adesão ativa, ou passiva, de todas as classes sociais. Mas 

sobre este ponto Marcuse não sabe muito bem onde se encontra. E chega a 

afirmar: «Eu não disse ser a técnica o fator determinante da situação» 25 e a 

explicar-se nestes termos: «0 progresso técnico e a tecnologia estão organiza-

dos de um modo específico e é este mesmo modo de organização da técnica 

                                                             
22  L’Homme Unidimensionnel, op. cit., p. 196. 
23  Id, p. 187. 
24  «Le Socialisme dans les pays Industrlels», loc. cit., p. 148. 
25  Id., loc. cit., p. 156, n.° 2. 



que, em grande medida, assegura a coesão do sistema existente nos países 

altamente desenvolvidos» 26.  

Segundo a opinião de Marcuse, a atual tecnologia é especifica do capitalismo, 

sem que, no entanto, venha em nada impedir o seu progresso. Pelo contrário, 

torna-se uma saída para a ordem estabelecida e é, portanto o obstáculo mais 

importante para a sua abolição. Igualmente para Marx, ciência e tecnologia 

estão ligadas ao capitalismo, mas apenas no sentido em que a sua orientação 

e desenvolvimento são determinados e limitados pelas relações de produção 

capitalistas. Se estas relações forem eliminadas, a ciência e a tecnologia se-

guirão um rumo diferente e desenvolver-se-ão sem obstáculos, em função das 

decisões conscientes e racionais do homem integralmente socializado. Para 

Marx, nem a ciência nem a tecnologia constituem um sistema de dominação; 

é o domínio do capital sobre o trabalho que faz da ciência e da tecnologia — 

como de tudo, aliás, — um instrumento ao serviço da exploração e do poder 

de classe. Para Marcuse, pelo contrário, já não é o capitalismo que determina 

o estado e a natureza da tecnologia, mas antes a tecnologia que determina o 

estado e a natureza do capitalismo. 

«Marx, crê poder afirmar Marcuse, não previu a sociedade tecnológica desen-

volvida. Ele não previu tudo o que o capitalismo (...) pôde realizar explorando 

simplesmente os progressos da técnica» 27·.E, no entanto, o próprio Marcuse o 

reconhece, tudo quanto o capitalismo poderá vir a realizar neste plano é sub-

sistir, mantendo o progresso tecnológico nos limites da dominação de classe. 

Mas pelo fato de esta tecnologia gozar do apoio, grosso modo, de todas as 

camadas do corpo social, a quem serve para satisfazer necessidades materi-

ais, pode assim assegurar o seu domínio sobre a sociedade de classe e o seu 

crescimento no seio desta.  

Afirmar que «Marx não previu a sociedade tecnológica desenvolvida» não é de 

modo algum justificável quando se sabe que Marx pensava na abolição do tra-

balho graças ao desenvolvimento das forças sociais de produção que englobam 

a ciência e a tecnologia. O que é verdade é que Marx não pensava que se pu-

desse ir tão longe nesta via dentro dum contexto capitalista, o que é mais 

uma razão para exigir a sua destruição. 

 A utópica «abolição do trabalho» supõe a abolição do capitalismo ou de toda 

a forma de exploração que lhe possa suceder. Este objetivo, que não é de es-

perar para hoje, só tem a utilidade de apontar o sentido geral que o desen-

                                                             
26  Ibid. 
27  «Le Socialisme dans les pays industriels», loc. cit.,p. 157. 



volvimento social deve seguir para que o tempo de trabalho necessário dimi-

nua e ceda lugar ao tempo livre 28.  

A «abolição do trabalho» é não só um objetivo inacessível, mas, além disso, 

inumano, na medida em que foi o próprio trabalho que diferenciou o homem 

do animal e criou o género humano. Falar de abolição do trabalho não tem 

sentido salvo se com isso se quer exprimir o fim do trabalho necessário, do 

trabalho forçado. O tempo livre pode igualmente ser um «tempo de traba-

lho», mas de um trabalho que se escolheu com vista a obter toda a espécie de 

fins sejam eles de ordem social ou individual, O que, no entanto, tem por 

condição imprescindível a redução do tempo de trabalho necessário para re-

produzir a vida social e, portanto, a elevação da produtividade do trabalho, a 

partir das aplicações da ciência e da tecnologia. 

Na época de Marx concebia-se o socialismo como o fim da exploração. Uma 

vez as forças sociais de produção libertas dos pesados obstáculos capitalistas, 

um tempo máximo livre seria assegurado, Era o próprio socialismo que pressu-

punha a revolução socialista. Porém, Marcuse julga oportuno pôr em questão 

a validade do conceito (marxiano) segundo o qual «o reino do trabalho deve 

permanecer o reino da necessidade, enquanto o reino da liberdade só se pode 

desenvolver acima e para lá do primeiro». Porque, afirma, «o fim do trabalho 

necessário está à vista, não como uma utopia, mas sim como uma possibilida-

de muito real» 29.  

Ê claro que Marcuse tem o cuidado de proferir os seus prognósticos sob forma 

de interrogações. Por Isso pergunta: «Que acontecerá quando na sociedade 

tecnológica de massa o tempo de trabalho — o tempo de trabalho socialmente 

necessário — se reduzir a um mínimo e o “tempo livre” não esteja longe de 

ocupar todo o tempo?>> 30. Simples pergunta, sem dúvida, mas que colocada 

pressupõe já a possibilidade de se vir a assistir à realização de tal estado de 

coisas. No entanto, quando analisadas no contexto do capitalismo, todas estas 

questões aparecem nitidamente erradas. A revolução técnica necessária para 

eliminar o tempo de trabalho em favor do tempo «livre» é incompatível com o 

sistema capitalista.  

O capital não passa de trabalho excedente cristalizado sob a forma de mais-

valia. É do trabalho vivo que se alimenta e é graças a este que se realiza. Na 

medida em que o desenvolvimento tecnológico é função da valorização do ca-

pital, o capital acumulado é a materialização do trabalho não pago. Reduzir o 

                                                             
28  Note-se que Herbert Marcuse faz uma distinção (cf. L’Homme Unidimensionnel, n.° 34, 
p. 80) entre «tempo livre» e «tempo de lazer». Este último tende a desenvolver-se na so-
cidade industrial avançada, mas não é livre «na medida em que é condicionado pelos 
negócios e pela política» (N.T. F.). 
29  «Le Socialisme dans les pays industriels», loc. cit., p. 158. 
30  Ibid. 



tempo de trabalho (sem mesmo falar em aboli-lo) é, portanto, reduzir tam-

bém o tempo de trabalho não pago e, consequentemente, a formação de ca-

pital, claro que o tempo de trabalho não pago pode aumentar à custa do tra-

balho pago, mesmo no caso de diminuição do tempo de trabalho total, graças 

à elevação da produtividade do trabalho no contexto da expansão do capital. 

Como é preciso uma menor soma do tempo de trabalho para obter o equiva-

lente em mercadorias do rendimento do trabalhador, uma maior parte do 

tempo de trabalho pode tomar a forma de produtos açambarcados pelos capi-

talistas.  

Mas a contínua redução do tempo de trabalho pode também provocar final-

mente a redução do trabalho não pago; cessando a partir de então o processo 

de crescimento do capital devido ao desenvolvimento da produtividade do 

trabalho. Sem trabalho não há trabalho excedente e consequentemente capi-

tal. 

Por mais elevado que seja o nível da automatização e o equipamento em 

computadores, jamais os meios de produção trabalharão sozinhos e tão pouco 

se reproduzirão. Mesmo na hipótese, das mais ousadas, de os próprios proprie-

tários e capitalistas se comprometerem na produção, imediatamente deixaria 

de ser capitalistas, isto é, de comprarem força de trabalho com vista à sua 

exploração. Supondo, o que é mais provável, que continuamente se consegui-

ria reduzir o número de trabalhadores produtivos, o tempo de trabalho não 

pago seria reduzido em relação à massa do capital acumulado. Neste caso, o 

desenvolvimento do processo de formação do capital tornar-se-ia cada vez 

mais difícil, na medida em que este não passa de tempo de trabalho não pa-

go, transformado em meios de produção adicionais e geradores de lucro. 

As relações capital-trabalho são relações de valor. O que significa que os mei-

os de produção não são apenas meios de produção, mas, igualmente valores-

capital e que a força de trabalho não só é força de trabalho mas também a 

origem do valor e da mais-valia. Para se realizar, o processo de produção ca-

pitalista exige a existência de uma relação bem determinada entre a mais-

va1ia e o valor do capital; a grandeza do capital tem que ser tal que permita 

a reprodução alargada da mais-valia. Como as relações de valor apenas são 

relações de tempos de trabalho deveria ser evidente (aos olhos de um marxis-

ta, pelo menos) que uma redução do tempo de trabalho, suscetível de pertur-

bar a relação necessária entre a mais-valia e o capital, não é compatível com 

o capitalismo e terá como consequência interromper o processo, ou mesmo 

pôr-lhe um termo.  

 

 



V 

 

 

Este tipo de raciocínio é sem dúvida de um nível de abstração elevado. Mas só 

assim é possível tornar claras as relações sociais fundamentais, dissimuladas 

pelas categorias econômicas capitalistas. Estas relações, embora fixem os li-

mites da produção do capital, não afetam o comportamento dos capitalistas. 

E, consequentemente, se a redução do tempo de trabalho-social acaba por 

prejudicar a produção de capital, a dos custos salariais permanece um impe-

rativo ao qual nenhuma empresa individual ou monopolista poderá deixar de 

se submeter. Na verdade, a rentabilidade de uma empresa aumenta na medi-

da em que conseguir a contração dos seus custos salariais. Eis a razão por 

que, no contexto do processo de formação do capital, é impossível pôr termo 

à substituição do trabalho pelo capital, mesmo que ela sabote as próprias ba-

ses da sociedade capitalista. 

O fundamento do progresso social é produzir o máximo com um mínimo de 

trabalho, regra de que o capitalismo não é exceção. A tecnologia substitui-se 

cada vez mais ao trabalho humano; ou seja, a produção aumenta graças ao 

crescimento da produtividade. Mas no caso de uma elevada taxa de formação 

do capital, pode ver-se um aumento do número absoluto de trabalhadores 

acompanharem uma diminuição desse mesmo número em relação à massa 

acrescida do capital. Só em caso de estagnação relativa do capital é que o 

progresso tecnológico conduz a uma diminuição em termos absolutos do nú-

mero de trabalhadores.  

A elevação da produtividade não tem apenas como consequência o fato de o 

número de trabalhadores se reduzirem em relação à massa do capital, em ex-

pansão, mas ainda de o tempo de trabalho diminuir do mesmo modo. Na ver-

dade, os progressos realizados em matéria de técnicas do trabalho e rendi-

mento das máquinas permitem atualmente produzir mais em menor tempo. A 

redução do período de trabalho não passa de uma expressão para designar a 

alta dos salários reais, imposta aos capitalistas quer pela luta operária quer 

pela racionalidade característica dos métodos de produção modernos.  

Continuando a alimentar-se de trabalho e a transformar a maioria da popula-

ção em trabalhadores assalariados, o capitalismo apresenta como efeito a 

constante diminuição do número de trabalhadores e do seu tempo de traba-

lho, em relação à massa de produtos que estão aptos a produzir. Por um lado 

o capitalismo aspira a um máximo de mais-valia, por outro necessita produzir 

um máximo de mercadorias com um mínimo de trabalho. O ideal, seria, é cla-

ro, a extração de um máximo de trabalho excedente do maior número possí-



vel de operários. Porém, este «ideia» está em contradição com as realidades 

da produção de capital e do processo de circulação a que dá origem.  

As unidades de capital particulares que produzem para o mercado realizam os 

seus lucros pela venda de mercadorias. Submetidas à pressão da concorrência, 

pretendem constantemente reduzir os seus custos de produção, o que para 

cada uma delas significa principalmente os custos salariais. Apenas as inova-

ções tecnológicas, que permitem a uma soma de trabalho idêntica ou mesmo 

menor a produção de uma maior quantidade de mercadorias, atuam em senti-

do contrário àquela pressão. O processo reflete-se numa alteração da relação 

capital-trabalho, dado que um número relativamente menor de trabalhadores 

põe em movimento uma maior quantidade de capital, sob a forma de meios 

de produção. 

Se concebermos este fenômeno em termos de valores abstratos verifica-se 

que o capital investido nos meios de produção aumenta mais rapidamente que 

o investido na força de trabalho: há baixa da taxa de lucro medida em relação 

ao capital total.  Mas os capitalistas não sentem a necessidade de se preocu-

parem com isso (e na verdade não se preocupam) visto que, se chegarem a 

vender a produção acrescida a preços competitivos, realizam por esses meios 

os lucros que habitualmente retiram do capital. Graças ao progresso tecnoló-

gico, a maior produção do trabalho posto em movimento faz mais do que 

compensar a relativa diminuição da soma de trabalho e o processo de acumu-

lação pode prosseguir. 

No entanto, nada permite supor que um aumento da produção possa alargar 

automaticamente o mercado, nem que a elevação da produtividade atenue 

mecanicamente os efeitos da baixa tendencial da rentabilidade. Pode aconte-

cer que as diversas etapas do processo não cheguem a engrenar de molde a 

originarem uma expansão continua e, portanto, a elevação da produtividade 

não será suficiente para neutralizar a tendência da taxa de lucro para a baixa, 

em consequência de transformações estruturais do capitalismo. Os lucros rea-

lizados no plano da produção podem não o ser no do mercado; uma multidão 

de outros obstáculos pode vir a atrasar ou interromper o processo de forma-

ção do capital. Desde sempre, o desenvolvimento do capitalismo tem sido 

marcado por depressões de uma gravidade e duração crescentes.  

Segundo os capitalistas, as dificuldades de ordem econômicas estão ligadas a 

problemas de mercado, a uma ausência de procura efetiva que provoca uma 

redução da produção e do emprego. Contudo, nada como estas dificuldades 

conduzem tão depressa à expansão. A estagnação, ou a depressão, dando o 

golpe de misericórdia a muitas empresas, melhora a rentabilidade das que so-

brevivem, devido ao fato de disporem então de mercados mais vastos. Mais 

concentrado, o capital vê a partir dai abrir sê-lhe uma esfera de atividades 

mais ampla. Ele irá defender e consolidar esta conquista através da compres-



são dos custos salariais, em razão dos investimentos na tecnologia de van-

guarda. Todas as empresas são obrigadas, pior, ou melhor, a agirem desta 

forma e uma nova vaga de investimentos, modificando a relação lucro-salário 

lança de novo a produção. Os problemas do capitalismo, postos em evidência 

pelo mercado, encontram uma primeira solução na esfera da produção, mes-

mo quando é preciso esperar, para se chegar a uma solução completa, que as 

relações de mercado sejam por sua vez afetadas.  

Esta breve explicação não tem em conta a complexidade do ciclo industrial. 

No caso presente basta-nos indicar que se trata fundamentalmente de criar 

lucro. O desenvolvimento que se segue a cada fase depressiva aumenta a pro-

dução em proporções bastante superiores às anteriormente existentes. 

 No inicio da depressão, o desaparecimento dos fatores expansionistas provo-

cava a depressão da conjuntura até um ponto que provoca a saturação do 

mercado, a ausência do poder de compra ou da procura efetiva. Desde que 

uma transformação nas condições de produção, de molde a aumentar a renta-

bilidade do capital, vem pôr em funcionamento o processo de expansão da-

quele, é o próprio aumento de produção que cria o poder de compra através 

do dito processo. Na verdade, as condições que em geral se estimam necessá-

rias à prosperidade são as da expansão contínua do capital. Se estas condições 

não forem reunidas advém então a depressão. No passado, a depressão era a 

primeira condição para a prosperidade, levando invariavelmente esta a uma 

nova quebra. Deste modo, o próprio capital reorganizava-se por intermédio 

das flutuações de mercado — provocando alterações ao nível das condições de 

produção — sem intervenção consciente nos mecanismos do mercado. Mas 

qualquer transformação nas condições de produção — ou seja, nas relações 

capital-trabalho — torna sempre mais difíceis as mudanças deste gênero. Para 

que a baixa tendencial da taxa de lucro inerente ao capital, seja contrabalan-

çada pelas mudanças estruturais que a acumulação daquele não deixa de pro-

vocar, é preciso, na verdade, que o aumento da massa do capital corresponda 

daqui em diante a uma elevação cada vez mais rápida da produtividade do 

trabalho. Ora, o capitalismo do «laissez-faire» deu lugar ao capitalismo orga-

nizado, como lhe chama Marcuse, e pode bem acontecer que a dinâmica do 

capitalismo de «velho estilo», dando ocasião a crises cada vez mais devasta-

doras, tenha perdido a sua eficácia na era do capitalismo «novo estilo», ca-

racterizado por traços monopolistas e intervenções massivas do Estado no seio 

da economia. Estas últimas já foram aqui tratadas. Quanto ao capital mono-

polista ele apenas intervém como «organizador» em função dos interesses 

particulares que lhe são próprios no contexto da concorrência; produto inevi-

tável do desenvolvimento capitalista, ele revela-se, apesar disso, um fator de 

desagregação, e não de integração, deste processo. 



O monopólio não existe sem a concorrência. Não é mesmo senão uma forma 

de concorrência. Entre o sistema monopolista, ou seja, o sistema dos preços 

administrados, dos preços de monopólio, e a situação global do mercado, 

existem limites bem estreitos. Quanto maior for o preço de monopólio, menor 

será a procura para os produtos oferecidos àquele preço, na medida em que a 

procura do mercado se encontra limitada pelo rendimento social total. E, o 

que é mais importante, a parte “sobre-paga”, que o preço de monopólio com-

preende, não pode ser usada em mercadorias sujeitas à concorrência. Na ver-

dade, num mundo regido por esta, a procura virá a diminuir proporcionalmen-

te. Sendo a grandeza da procura global determinada pela do rendimento soci-

al total, os preços de monopólio fazem descer os outros preços abaixo do ní-

vel que teriam em condições de mais perfeita concorrência. Assiste-se assim a 

uma «transferência» de receitas, dirigindo-se dos setores econômicos onde a 

concorrência é mais viva para aqueles onde o é menos, mas sem que, no en-

tanto, se realize qualquer integração da organização social da produção.  

Além disso, as «transferências» em questão não afetam forçosamente a gran-

deza absoluta dos rendimentos que os particulares extraem dos seus negócios, 

pelo menos enquanto o rendimento social estiver em expansão, ao ritmo do 

mercado. É apenas com a estagnação do capital que a monopolização, que em 

parte é em si mesma uma manifestação de estagnação, resultará de uma pro-

gressiva eliminação das empresas regidas pela concorrência. Este processo te-

rá por conclusão «lógica» a monopolização completa da economia, que signi-

ficará simultaneamente o fim da economia capitalista de mercado.  

 

 

VI 

 

 

A estabilização, a organização e a integração do capitalismo de que fala Mar-

cuse são de um tipo particular. Em 1964, por ocasião de uma conferência na 

«Sociedade Alemã de Sociologia», Marcuse tratou descrever «como, na efici-

ência da sua razão, o capitalismo, ao alcançar a maturidade, transforma a ex-

terminação planificada de milhões de seres humanos e a apropriação planifi-

cada do seu trabalho em fonte de uma prosperidade cada vez maior e de uma 

vida cada vez mais fácil; a pura loucura torna-se a base não só da continuação 

da vida, mas também de uma existência mais agradável (...). Quando ainda 

persiste uma miséria inaudita e uma crueldade sistemática, a “sociedade de 

abundância” esbanja um potencial extraordinário de capacidades técnicas, 



materiais e intelectuais e dissipa-o numa mobilização permanente» 31. Mas 

seria inconcebível que as vítimas deste processo pudessem compartilhar o en-

tusiasmo dos que dele se aproveitam, a própria situação que provoca uma di-

visão no seio da sociedade e a existência de forças de oposição enfraquece o 

conceito marcusiano de «sociedade unidimensional» sem oposição. 

É certo, no entanto, que a oposição em causa tem por expressão não uma luta 

de classes entre o proletariado e a burguesia, mas a concorrência capitalista, 

as rivalidades imperialistas e a guerra fria entre dois sistemas sociais diferen-

tes. Esta é, de há meio século para cá, a situação dominante. Se estes confli-

tos têm um significado é bem o de demonstrarem a inépcia absoluta do capi-

talismo para organizar e estabilizar um mundo capitalista integrado, em esta-

do de dominar num futuro previsível.  

O capitalismo sempre foi um sistema social simultaneamente produtivo e des-

truidor, e isto não só através da concorrência do dia-a-dia, mas também — a 

um ritmo acelerado e sob uma forma concentrada — em razão das suas crises. 

Os conflitos imperialistas, originando-se diretamente em rivalidades de ordem 

econômica, conduziram a devastadoras guerras mundiais. Mas, além disso, a 

destruição de valores-capital pela concorrência pacifica ou pela guerra, tem 

como consequência provocar um salto da produção e alargar os mercados. Es-

te caráter destruidor — especifico do capitalismo «maduro», segundo Marcuse 

- na verdade sempre foi comum ao sistema. A única diferença é que anterior-

mente ele dava origem a consequências sociais bem menos devastadoras e 

bárbaras; as capacidades de produção, então mais restritas que hoje, limita-

vam na mesma proporção às capacidades de destruição. Mas esta diferença 

não é apenas quantitativa; ela eleva-se ao qualitativo, pois o capitalismo pos-

sui neste momento a possibilidade técnica de destruir a maior parte do globo 

e da sua população, ao mesmo tempo em que é incapaz de utilizar a guerra 

para estimular a acumulação do capital.  

Os fatores destrutivos só podem servir para acumular capitais com a condição 

de subsistir uma determinada relação entre a produção capitalista e a sua ca-

pacidade produtiva.  

A destruição de valores-capital, no contexto de uma depressão, afeta apenas 

uma pequena parte do capital sob a sua forma material. Mas o aparelho de 

produção mantém-se intacto quanto ao essencial. Simplesmente os valores-

capital, depois de haverem sofrido uma desvalorização, encontram-se concen-

trados num menor número de mãos que anteriormente. Em contrapartida, a 

guerra destrói o capital quer sob a sua forma material quer sob a sua forma de 

valor. E se a destruição do capital material é levada demasiado longe, a parte 
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deste capital que sobrevive ao cataclismo regride a uma fase na qual as técni-

cas de produção avançadas se vêm a tornar anacrônicas. E mais, como o lucro 

é função da grandeza do rendimento social total, a redução deste reduzirá 

outro tanto a capacidade de lucro das unidades de capital sobreviventes. Ou 

seja, estas não terão já possibilidade de escoar a sua produção devido à au-

sência de compradores, exigindo, no entanto, a produção e produtividade pri-

vadas uma maior produção e produtividade gerais. Para que o processo de 

conjunto da acumulação possa reiniciar-se, é necessário que as despropor-

ções, devidas às destruições e à desorganização que a guerra causou, sejam 

primeiro suprimidas.  

Duas guerras mundiais não puderam restabelecer as condições de uma produ-

ção de capital privado tal como a que, sob uma forma progressiva, existiu no 

século passado. A última grande crise econômica, que conduziu á segunda 

guerra mundial, durou demasiado tempo e afetou demasiado gravemente o 

edifício social para que a sua repetição possa ser tolerada como um mal ne-

cessário, o preço a pagar pelo regresso à prosperidade e seus benefícios. Cri-

ses de tal amplitude parecem atualmente inaceitáveis ao nível da sociedade 

global e é por isso que os governantes são obrigados a tomar medidas para 

afastar tal ameaça. Perderam a função que anteriormente tinham no contexto 

da expansão do capital. Quanto ao papel da guerra como meio de acelerar a 

acumulação, parece evidente que uma terceira guerra mundial entre potên-

cias capitalistas desencadearia tais forças destrutivas que seria o fim não só 

do sistema capitalista, mas, igualmente do gênero humano.  

De agora em diante nem a guerra nem a crise poderão permitir ao capitalismo 

subsistir. No entanto, não existe outra via para proceder às enormes trans-

formações estruturais que a continua expansão da economia exige. Para sal-

vaguardar a estrutura existente, tanto à escala internacional como à de cada 

pais tomado separadamente, ou seja, para manter o pleno emprego dos re-

cursos produtivos, é necessário, daqui para o futuro, que o setor não rentável 

da produção se desenvolva cada vez mais, é preciso, como diz Marcuse, «dis-

sipar numa mobilização permanente o potencial das capacidades técnicas, 

materiais e intelectuais». O único modo de continuar neste sentido, sem que 

a «abundância» desapareça, é a elevação contínua da produtividade do traba-

lho, na ausência da qual o setor econômico em relativo retrocesso, que origi-

na o lucro, perderá a sua indispensável rentabilidade.  

Segundo Marcuse, isto é precisamente o que a moderna tecnologia está em 

vias de alcançar: permitir simultaneamente um esbanjamento sem preceden-

tes da produção e uma abundância que, integrando no sistema todas as clas-

ses à exceção de uma minoria de mutilados sociais, virá a provocar o nasci-

mento do homem unidimensional. Simultaneamente, assegura Marcuse, os 

homens trocam a perspectiva de um futuro verdadeiramente à sua medida, 



em que poderiam eles mesmos forjar o próprio destino, pelo prato de lenti-

lhas dos altos níveis de vida atuais. Como a sua existência seria bem mais sen-

sata — e o seu nível de vida mais elevado — Se o desperdício fosse integral-

mente banido e a produção social orientada racionalmente, em função das 

necessidades reais da sociedade!  

Ora, a «sociedade de abundância» deve precisamente a sua «abundância.» à 

produção para o desperdício (wast-production) a qual, no entanto, não tem 

como consequência indireta o aumento da rentabilidade e da taxa de acumu-

lação do capital. Apenas uma produção desenvolvida — graças à substituição 

do trabalho pelo capital ou às inovações tecnológicas que permitem poupar 

capital — será capaz de assegurar a manutenção da rentabilidade a um nível 

necessário. Quanto mais a «abundância» aumentar devido ao desperdício, 

mais o capitalismo procurará reduzir a parte do trabalho vivo na produção, 

com vista a evitar a baixa de rentabilidade a que, na sua ausência, o aumento 

da produção inevitavelmente dará origem. 

O constante desenvolvimento da produtividade e da produção, que a experi-

mentação de sistemas que reduzem a parte de trabalho humano engendra, 

tem duas consequências essenciais: primeira, aumentar a rentabilidade do 

capital: em seguida, reproduzir a necessidade duma nova e considerável ele-

vação da produtividade, quando a base da formação do capital se começa a 

restringir sem cessar. Mesmo quando as invenções que permitem poupar capi-

tal permitirem preencher o crescente desnível entre o capital investido nos 

meios de produção e o que é empregue na força de trabalho, tal fator apenas 

conseguirá atenuar provisoriamente o processo. Na verdade, é impossível 

substituir indefinidamente o trabalho pelo capital, o que apenas conduziria, 

em última instância, à total extinção do lucro. Mas o capitalismo não pode 

passar sem reduzir a parte de trabalho vivo na produção, dado que aparente-

mente não dispõe de nenhum outro meio para fazer face à situação criada pe-

lo desenvolvimento do setor não rentável no seio da economia baseada no lu-

cro. Se a redução dos custos salariais oferece uma saída ao capitalismo, esta 

mesma via conduz a um impasse. O próprio fator que, segundo Marcuse, per-

mite ao capitalismo ultrapassar as suas dificuldades no contexto do sistema — 

a nova tecnologia — na verdade, apenas encarna a intransponível contradição 

inerente, hoje como sempre, à produção capitalista fundada nas relações de 

propriedade características de uma economia de mercado. 
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Ninguém sabe se o futuro dará razão ao pessimismo de Marcuse, no que res-

peita às fracas possibilidades de uma revolução proletária. Em contrapartida, 

tudo leva a crer que o «otimismo» que experimenta face ao capitalismo e às 

suas probabilidades de salvação — através de meios de ordem tecnológica e 

política — será desmentido pelos fatos. Atualmente, sem dúvida que a tais 

afirmações só é possível opor outras afirmações. Desde o fim da última guerra 

mundial que o curso real das coisas parece indicar que o capitalismo conse-

guiu escapar não só aos perigos ligados à sua estrutura de classe, mas também 

transformar-se em sociedade sem oposição eficaz. Aliás, a este respeito, é 

preciso repetir que Marcuse de modo algum fica orgulhoso por ter que se mos-

trar «otimista»; ele apenas o faz em defesa própria, para se libertar de qual-

quer ilusão. 

Não há estado particular do capitalismo que não seja transitório. É apenas 

considerando as leis gerais do desenvolvimento capitalista que se torna possí-

vel perceber que todas as situações históricas por que passou tiveram um ca-

ráter transitório. O futuro do capitalismo baseia-se na sua capacidade sempre 

renovada de extrair da produção social lucros suficientes para a cobertura das 

necessidades da sua reprodução alargada. Porém, a continua baixa da taxa de 

expansão do capital mostra, e de um modo cada vez mais nítido, que ele per-

deu esta faculdade, apesar do crescimento geral da produção devido às cons-

tantes intervenções do Estado. No entanto, enquanto este crescimento ligado 

à produtividade continuamente desenvolvida do trabalho se puder conciliar 

com a perda de ritmo na formação de capital privado, a «economia mista» te-

rá todas as possibilidades de se fazer passar não por um estado provisório mas 

por uma transformação real, capaz de solucionar as contradições da produção 

capitalista, o que, na verdade, não passa duma ilusão. 

Portanto, a questão é: poderá o capitalismo transformar-se noutra coisa dife-

rente daquilo que é? Poderão as leis gerais do desenvolvimento capitalista ser 

destruídas pelas inovações tecnológicas e pelas medidas políticas, responden-

do simultaneamente às exigências de lucro do capital privado e à prosperida-

de geral, através do simples meio da «produção para o desperdício»? Assim 

tem acontecido, é incontestável. Mas acreditar que assim será sempre sob o 

efeito de um processo social em constante expansão, é o mesmo que dizer 

que o capitalismo poderá transformar-se num sistema diferente, no quadro do 



qual (para retomar a terminologia de Marx) não será já o valor de troca que 

predominará mas antes o valor de uso. Semelhante metamorfose supõe uma 

mudança nas relações de propriedade, atualmente baseadas na produção e 

distribuição de valores de troca. Ou seja: para isso, seria necessária uma re-

volução social.  

No entanto, Marcuse é de outra opinião. A sociedade industrial avançada, 

afirma ele, «apesar do seu dinamismo é uma sociedade estática, uma socie-

dade que, apesar de uma expansão continua, uma produção que ascende em 

flecha, um crescimento vertiginoso, produz sempre a mesma coisa, sem a me-

nor mudança, sem a mais mínima esperança de transformação qualitativa» 32. 

No entanto, Marcuse fala também de uma «metamorfose» do capitalismo, 

como reação ao fenômeno da guerra fria e cujo primeiro efeito terá sido o de 

fornecer ao capitalismo um «impulso» para se «organizar» e desenvolver a 

produção. Além disso, esta «metamorfose», segundo Marcuse, não parece 

acompanhar-se de uma transformação qualitativa, mas quantitativa, de «uma 

maré sempre crescente de mercadorias, de um nível cada vez mais elevado, 

ao qual se aspira cada vez mais», oferecendo às massas «todas as razões para 

se integrarem no sistema» 33.  

Segundo o nosso autor, «mesmo o capitalismo melhor organizado serve-se das 

necessidades sociais para regularizar a economia, com vista a uma apropria-

ção privada e a uma distribuição privada do lucro» 34. É por esta razão, aliás, 

que Marcuse recusa a tese professada por muitos, segundo a qual «O Conflito 

que atualmente existe entre capitalismo e comunismo é um conflito opondo 

duas formas ou modos de uma única sociedade industrial» 35. A seus olhos, há 

uma diferença fundamental entre a economia estatizada e a economia funda-

da na empresa privada, ainda que os dois sistemas utilizem uma tecnologia 

idêntica e vigiem de igual modo o seu funcionamento, com o objetivo de não 

lhe permitirem tomar direções que poderiam vir a destruir as bases do seu 

domínio de classe. O capitalismo «organizado» de Marcuse não se confunde 

nunca com o sistema de economia dirigida pelo Estado, tal como existe na 

Rússia, visto que, repitamo-lo, ele se «serve das necessidades sociais como 

reguladoras da economia, com vista a uma apropriação privada e a uma dis-

tribuição igualmente privada do lucro». 

Se assim é, o «capitalismo organizado» mantém-se no contexto das relações 

de valor capitalistas. Ao mesmo tempo, Marcuse tem necessidade de demons-

trar que estas relações não entram em contradição com a continua expansão 

da produção através de inovações tecnológicas e de medidas políticas. Neste 
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ponto Marcuse apoia-se em Marx, cujo pensamento resume: «A máquina não 

cria valor, mas apenas transmite o seu próprio valor ao produto enquanto a 

mais-valia é sempre o resultado da exploração do trabalho vivo. A máquina 

incorpora a força de trabalho humano e, graças a ela, o trabalho passado 

(morto) mantém-se, determinando o trabalho vivo» 36. E acrescenta imedia-

tamente: «Atualmente, com a automatização, as relações entre trabalho mor-

to e trabalho vivo parecem mudar qualitativamente. Tende-se para uma situ-

ação em que a produtividade é determinada pelas máquinas e não pelo ren-

dimento individual» 37. Marx, que também o notara, tinha observado que a 

riqueza social, longe de ser unicamente uma solução de valor, assume de pre-

ferência a forma de um aparelho de produção que converte a produtividade 

do trabalho em produtividade do capital. Se bem que os meios de produção 

representem uma soma de valores determinada, e que, sob a sua forma real, 

material, e no contexto do seu desenvolvimento contínuo, eles não são produ-

tivos do ponto de vista capitalista senão devido ao aumento da soma citada, é 

a quantidade e a qualidade dos meios de produção, e não o tempo de traba-

lho, que servem de expressão aos poderes produtivos aumentados do trabalho 

social. Segundo Marx, «desde que o trabalho, sob a sua forma imediata, dei-

xou de ser a principal fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa e deve 

deixar de ser a sua medida, deixando também o valor de troca de ser a medi-

da do valor de uso» 38. 

Todavia, para Marx. a abolição das relações de valor coincide com a abolição 

do próprio capitalismo. Não fossem as relações de produção capitalistas, e o 

crescimento da riqueza social teria por consequência a continua redução do 

tempo de trabalho imediato, passando a riqueza da sociedade a medir-se não 

em tempo de trabalho, mas em tempo livre. Em contrapartida, enquanto a 

produção tiver como objetivo a criação de valores de troca, será o volume de 

tempo de trabalho dispendido para esse fim a fonte e a medida da riqueza 

capitalista, pois o capital, enquanto valor, não é mais que tempo de trabalho 

incorporado. Embora «o desenvolvimento do capital fixo, escreve Marx, indi-

que até que ponto o conjunto dos conhecimentos sociais, o knowldge, se tor-

nou uma força produtiva imediata e, por isso, até que ponto as condições de 

vida social estão, elas próprias, submetidas ao controle do general intelect e 

são transformadas em função deste» 39, a contribuição particular do capita-

lismo para este estado de coisas reside unicamente no fato de «aumentar o 

tempo de trabalho excedente das massas, por todos os meios da arte e da ci-
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ência, porque a sua riqueza é função direta da apropriação do tempo de tra-

balho excedente» 40.  

A diminuição do tempo de trabalho como fonte e medida de valor acontece já 

nas condições capitalistas. Segundo o estado destas condições de fato e da 

estrutura do capital, o efeito sobre o processo de acumulação pode ser positi-

vo ou negativo. E quando Marcuse afirma que «mesmo o capitalismo mais bem 

organizado se serve das necessidades sociais como reguladores da economia, 

com vista a uma distribuição e apropriação privadas do lucro» tudo o que diz 

é que no presente caso as relações de valor inerentes à produção de capital 

são mantidas e regulam a economia. Ou seja: a economia é «regulada» pela 

sua capacidade de produzir mais-valia e não de produzir tut court. A partir dai 

o lucro provém da mais-valia, ou do trabalho excedente, mesmo que a relação 

entre trabalho «morto» e trabalho «vivo» haja sido revertida. A partir daí 

também, a diminuição do tempo de trabalho relativamente à massa acrescida 

do capital implica uma redução da mais-valia, salvo se a produtividade do 

trabalho aumentar a um ritmo mais rápido daquele a que a quantidade de 

trabalho diminui. 

É a produtividade do trabalho e não a «produtividade do capital» que explica 

o lucro capitalista. É claro que o lucro pressupõe a existência do capital e 

quanto mais este sob a sua forma material, se revelar «produtivo» tanto mais 

elevados serão os lucros. Tão pouco é menos evidente que os lucros sejam a 

diferença entre o trabalho pago e o não pago. Se, por qualquer misterioso 

meio, os lucros proviessem da «produtividade do capital», independentemen-

te do trabalho que ele movimenta, deixaria de haver lucro no sentido capita-

lista do termo, ou seja, como resultado da exploração do trabalho. Neste ca-

so, o capital continuaria a representar trabalho excedente acumulado, mas 

não determinaria o trabalho vivo. Na realidade, o capital pressupõe o trabalho 

assalariado, do mesmo modo que o segundo pressupõe o primeiro. Ambos 

constituem os dois aspectos das relações de produção capitalistas necessárias 

à criação de mais-valia. Se o capital não participar na produção, não há soci-

edade capitalista. A partir do momento em que ele não depende do trabalho 

assalariado, o sistema capitalista deixa de o ser. 

O próprio Marcuse o acentua: «Se a automatização se tornasse o processo da 

produção material, ela revolucionaria toda a sociedade» 41. É devido a este 

fato, acrescenta que as economias estatizadas ou baseadas na empresa priva-

da se veem constrangidas a contrabalançar o progresso tecnológico e a «travar 

o desenvolvimento material e intelectual a um nível em que o domínio racio-

nal e lucrativo ainda seja possível» 42. Segundo a opinião de Marcuse, no en-
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tanto, este nível ainda está muito longe de ser atingido e, enquanto não o al-

cança, o capitalismo responde ao «desafio do comunismo desenvolvendo todas 

as forças produtivas de um modo espetacular, após haver travado os interes-

ses privados que, para manter os respectivos lucros, tentam bloquear este 

mesmo desenvolvimento» 43.  

E o que é mais importante, segundo o nosso autor, é que «o desafio do comu-

nismo» não é o único a provocar esta transformação; existe igualmente «o 

progresso tecnológico e a produção de massa que destroem as formas indivi-

dualistas sob as quais o progresso se realizava na época do liberalismo» 44. 

Além de ter sido nos países tecnologicamente atrasados, que ignoravam a 

produção de massa, que estas «formas individualistas» foram destruídas pela 

primeira vez, não é possível afirmar que a «apropriação privada e a distribui-

ção privada» continuam a serem «os reguladores da economia» e ao mesmo 

tempo dizer que os «interesses privados» tiveram que dar prioridade à neces-

sidade social de um «desenvolvimento espetacular das forças produtivas».  

Destas duas hipóteses só uma é aceitável. Ou bem que a economia se governa 

a si própria através da relação valor-preço, no quadro de um mercado concor-

rencial no qual os produtores intervêm cada um por seu lado, ou bem que ela 

é dirigida com mais ou menos eficiência pelas decisões de ordem governamen-

tal, em função da economia global e com base nas suas estruturas institucio-

nais. O mercado e o plano apenas podem subsistir na presença um do outro. 

Longe de conduzir a uma economia «mista», esta combinação tem como resul-

tado a eliminação de um dos seus elementos constitutivos em proveito do ou-

tro, salvo se um deles puder ser reduzido permanentemente a um papel se-

cundário. Mas então a sua eficácia ver-se-á igualmente diminuída. 

  

 

VIII 

 

 

Resumamos. A economia só pode conservar um caráter capitalista se a produ-

ção induzida pelo Estado não concorrer com o capital privado. Caso contrário, 

a primeira acabaria por superar o segundo. E sendo assim, a expansão do se-

tor sob orientação estatal tem como consequência a imposição de limites ao 

capital privado, visto que é este que, em última instância, lhe deve cobrir as 

despesas. Deste modo, o prosseguimento da produção de capital privado colo-
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ca determinadas fronteiras ao alargamento da produção estatal, na medida 

em que a função de assegurar o desenvolvimento contínuo da produção com-

pete ao setor privado. Ora este último está sujeito às relações de valor, tais 

como elas se exprimem através das leis do mercado: o setor privado encontra 

os seus limites na sua própria expansão. Portanto, no seio das relações de 

produção capitalista, existem limites impostos quer à produção privada quer à 

estatal e os limites desta constituem os limites da própria economia capitalis-

ta.  

A estrutura do capitalismo atual só é mista na aparência. Esta impressão tem 

como origem o fato de a produção induzida pelo Estado estimular o conjunto 

da economia. É evidente que os trabalhos públicos e a «produção para o des-

perdício» mobilizam máquinas, materiais e trabalho. O dinheiro que é investi-

do sob esta forma é gasto no sector privado e, nesta medida, aumenta a pro-

cura no mercado privado. Mas — e ainda para resumirmos — este dinheiro pro-

vém do sector privado, por intermédio do que o processo de conjunto dá ori-

gem a uma expansão do crédito. É claro que o capital privado poderia fazer 

face às suas exigências e em certa medida o faz. No entanto, isto se passa a 

um nível insuficiente, visto que a expansão da produção não é manifestamen-

te rentável, dadas as condições de mercado. Enquanto o capital privado se 

mantiver na expectativa, o Estado assegurará o desenvolvimento do crédito 

canalizando-o para o sector não concorrencial. 

Assim, e apesar de tudo, a produção acaba por aumentar à medida que a ini-

ciativa governamental cria mercados adicionais que todos os capitais partici-

pantes na fabricação de bens de produção destinados ao sector sob controle 

estatal dividem entre si, incluídos nestes os dos bens de consumo destinados 

aos trabalhadores do próprio sector. O produto final da produção induzida pe-

lo Estado, ao qual conduz uma longa série de estádios intermediários, não se 

apresenta, no entanto, como uma mercadoria susceptível de ser vendida com 

lucro no mercado. Em razão da ausência de compradores para os trabalhos 

públicos e para a «produção destinada ao desperdício» é, com efeito, impossí-

vel cobrir, no quadro de um preço de venda qualquer, a soma do que foi gasto 

para fabricá-las, ou seja, os seus custos de produção.  

A economia, composta por dois sectores, tem toda a aparência de uma eco-

nomia «mista», vantajosa não só para o capital privado mas também para a 

grande massa da população. É exaltada - ou caluniada - como um capitalismo 

dum novo género, ou mesmo como um sistema «post-capitalista» - como al-

guns gostam de lhe chamar. No entanto, trata-se ainda e sempre de capita-

lismo, mas dum capitalismo que deve a sua coesão às intervenções do Estado, 

que, no entanto, não deixam de ser um paliativo provisório, dada a própria 

natureza do sistema. Apesar de resolver certos problemas imediatos, estas 
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intervenções não deixarão de suscitar, num futuro próximo, novos problemas 

e ainda maia graves.  

Quando tentam analisar a situação, os economistas, em geral, não distinguem 

entre produção induzida pelo Estado e produção do capital privado. Ainda que 

cada uma delas siga uma via que lhe é peculiar, por uma ser rentável e outra 

não, elas vêm a encontrar-se indissoluvelmente ligadas no quadro da produção 

efetiva e dos processos de mercado. Por todos estes motivos práticos, a eco-

nomia é, portanto, «mista» mesmo se a produção induzida pelo Estado não 

aumenta o lucro global retirado da produção social total, mas, pelo contrário, 

a diminui. O que não impede que uma grande maioria encare a produção in-

duzida pelo Estado como um meio de formação de capital, o que é tomar o 

adiamento de um problema pela sua resolução.  

Quando um enorme aumento da produtividade vem permitir um simultâneo 

crescimento das produções privada e pública, a prosperidade que deste pro-

cesso resulta é enganadora, na medida em que é fundada, por intermédio do 

crédito, em lucros que não se sabe se algum dia se concretizarão. Por outro 

lado, à semelhança da própria prosperidade, a continuação desta exige uma 

constante e acelerada elevação da produtividade. Dai a necessidade de subs-

tituição dos meios de produção menos produtivos por outros que o sejam mais 

e, com isso, a necessidade de transformar uma parte dos lucros realizável em 

capital adicional. É assim que o prolongamento da prosperidade resulta de 

uma necessidade de lucro cada vez maior.  

Todavia, se por um lado a «produtividade do capital» se eleva graças à sua 

modernização, que permite uma melhor produtividade do trabalho, por outro 

lado, esta «produtividade do trabalho» baixa devido ao maior rendimento do 

capital. O que é menos paradoxal do que à primeira vista pode parecer. No 

seio do capitalismo a produtividade é sempre medida em relação à grandeza 

do lucro. Uma «produtividade do capital» ascendente supõe que se associou 

capital novo ao já existente. Os capitais, antigo e novo, formam certa entida-

de, uma determinada soma de valores expressa em dinheiro. Para evitar o de-

sinvestimento, o capital global tem que ser reproduzido e alargado. O aumen-

to, a modernização do capital, transformam as condições de investimento; 

atualmente, uma grande quantidade de capital é empregue nos meios de pro-

dução e uma quantidade relativamente menor na força de trabalho. Mas esta 

modernização põe um menor número de trabalhadores em condições de pro-

duzir mais, o que aumenta a taxa de lucro apesar da diminuição da força de 

trabalho empregue. Finalmente, um reduzido número de trabalhadores põe 

em movimento um capital aumentado e o processo que conduziu a este resul-

tado é obrigado a repetir-se sem cessar.  

É inútil aprofundar os detalhes técnicos, as razões secundárias devido às quais 

não são possíveis neutralizar ou sobre compensar os efeitos resultantes da di-



minuição do número de trabalhadores, e a consecutiva redução do lucro moti-

vada pela elevação da sua produtividade, e que fazem com que a tendência 

da taxa de lucro para baixar venha a transformar-se, num certo estádio da 

expansão capitalista, numa baixa efetiva. Perante a ameaça da automatiza-

ção se tornar total, apercebemo-nos agora de uma maneira quase geral, se 

bem que ainda muito vagamente, que a separação crescente entre o trabalho 

e o capital atingirá forçosamente um ponto a partir do qual uma nova e pro-

gressiva expansão deste último, por intermédio da exploração do trabalho, 

será totalmente impossível.  

Esta convicção crescente é acompanhada por uma aceitação consciente da 

teoria da acumulação, descoberta por Marx, se bem que não enunciada em 

termos marxistas. Em vez de deduzirem a partir da produtividade do trabalho, 

— este outro modo de designar a acumulação — a queda eventual do capita-

lismo, os «marxistas» deduzem-na, pelo contrário, da «produtividade do capi-

tal» e da tendência deste para se substituir ao trabalho. No entanto, quer 

num caso quer noutro, o sistema da produção capitalista fundado na explora-

ção do trabalho é considerado como próximo do fim. Visto que a crescente 

produtividade do trabalho supõe a produtividade crescente do capital e vice-

versa, o fim do capitalismo como consequência da automatização é sinónimo 

de fim do capitalismo por ausência de mais-valia.  

Contudo, qualquer que seja a teoria, este fim parece muito longínquo na me-

dida em que ainda existe criação de mais-valia em proporções que chegam 

para assegurar a rentabilidade do capital, mesmo se a taxa de expansão está 

decrescendo. Quanto à automatização, considerada à escala do capitalismo 

mundial, ela apenas significa uma exceção no contexto de uma tecnologia es-

tacionária sob muitos aspectos. 

Lembremos que a teoria marxista da acumulação do capital é formulada a um 

nível de abstração elevado e que dá conta dos aspectos fundamentais das re-

lações de produção capitalista através de uma reconstrução mental, ou mode-

lo, que de modo algum pretende reproduzir a realidade em toda a sua com-

plexidade. Na verdade, as tendências evolutivas, inerentes a estas relações de 

base, encontram-se permanentemente aceleradas ou travadas por fenómenos 

intrínsecos ao mundo capitalista real. Na ausência de uma interpretação teó-

rica, as condições concretas apresentam-se ininteligíveis e não oferecem a 

menor possibilidade de se compreender a evolução efetiva. Mas, quando se 

pretende analisar o curso real dos acontecimentos, a prioridade deve ser dada 

a estes e não à teoria que lhes descobre o sentido. O mesmo se passa com 

qualquer outra teoria e, portanto, também com a que faz da tecnologia o 

fundamento do processo de desenvolvimento social no seu conjunto. Por con-

sequência, a questão não está em saber o que a automatização permitirá rea-



lizar, mas descobrir o que lhe poderá acontecer em determinadas condições e 

em quais se poderá desenvolver livremente.  

Segundo Marcuse, a automatização, capaz de transformar o tempo de traba-

lho em tempo marginal e «o tempo livre em tempo pleno é irrealizável (...) 

no contexto das instituições económicas, politicas e culturais [atuais]. Ela sig-

nificaria, na verdade, a catástrofe do sistema capitalista» 45. Ao dizer isto, 

Marcuse refuta, pelo menos em certa medida, uma outra tese que simultane-

amente sustenta: que a tecnologia moderna transcende o modo de produção 

capitalista. Mas o único elemento tecnológico novo consiste apenas na auto-

matização e se esta é inconciliável com o capitalismo, isso significa que este 

modo de produção «transcende» por seu lado a tecnologia, ou seja, determi-

na-lhe o nível de desenvolvimento. É claro que a diferença que vai da auto-

matização parcial à total é pequena mas, uma vez mais, depende do modo de 

produção, e dele apenas, que ela seja parcial ou completa. Por «transcen-

der», Marcuse quer dizer «ultrapassar o universo estabelecido do discurso e da 

ação para alcançar as suas possibilidades históricas reais» 46. A seus olhos, a 

automatização representa a alternativa ao capitalismo e, por esta razão, é 

irrealizável no seio do sistema. Ora, na medida em que pelo menos é nele que 

ela surge, a tecnologia deveria marcar o inicio do fim e não a «estabilização» 

e a «integração» do capitalismo. No entanto, Marcuse fica-se por supor que o 

capitalismo é capaz de pôr em prática as novas tecnologias, e entre elas a au-

tomatização parcial, e conseguir com isso salvar a sua própria existência, sim-

plesmente através do aumento dos níveis de vida e aumentando considera-

velmente a «produção para o desperdício». Contudo, tarde ou cedo será ne-

cessário pôr termo ao desenvolvimento das técnicas automatizadas, visto que 

chegará o dia em que o número de desempregados excederá em muito o dos 

trabalhadores ativos. Finalmente, uma pequena minoria tomará a seu cargo a 

grande percentagem da população, o que terá por consequência transformar 

no seu contrário as condições características da qualquer sociedade classista. 

Mas quando e onde se concluirá este processo — pois que cada um dos seus 

estádios ascendentes aproxima o capitalismo da sua dissolução definitiva?  

A tecnologia, por mais que transcenda o sistema de produção capitalista, é e 

será sempre a sentença de um sistema diferente. Segundo Marx, o desenvol-

vimento das forças produtivas, efetuando-se na base de relações capitalistas 

de produção, mantém-se inconciliável com esta base; donde uma contradição 

que apenas uma transformação da sociedade permite suprimir. Do ponto de 

vista de Marcuse, que exclui a revolução social, a tecnologia transcende a so-

ciedade por meio de uma adaptação das relações sociais ao progresso técnico. 

Longe de ser a proclamação de uma alternativa histórica, ela conduz à «servi-

dão progressiva do homem em face de um aparelho de produção que perpetua 
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a luta pela existência» 47. Apesar das notórias diferenças entre economias es-

tatais e privadas, Marcuse teme, por exemplo, que a incorporação da tecnolo-

gia capitalista no socialismo tenha efeitos tão nefastos como os que têm sobre 

o capitalismo. Eis a razão porque Marcuse se preocupa com «uma assimilação 

possível dos dois sistemas» 48. Assim, o principal promotor deste estado de 

coisas não é o capitalismo mas a ciência e a tecnologia, pelo fato de ambos 

ameaçarem reduzir a nada (ou até já o fizeram) os resultados da transforma-

ção do capitalismo em socialismo.  

 

 

IX 

 

 

É bastante estranho ver Marcuse conformar-se com as ideias correntes e quali-

ficar de «socialista» e de «comunista» o tipo de relações sociais estabelecido 

na Rússia. A exemplo do «comunismo ideológico» e da burguesia propriamente 

dita, Marcuse faz da estatização «a base socialista da produção». No entanto, 

segundo a sua opinião, «se não existem iniciativa e controle da parte dos 

‘produtores imediatos’ a estatização não passa de um processo técnico-

político com o objetivo de aumentar a produtividade do trabalho, acelerar o 

desenvolvimento das forças produtivas e controlá-las a partir de cima (planifi-

cação centralizada), uma alteração no modo de domínio e a racionalização 

deste, e não uma condição indispensável para a sua abolição» 49. A tese se-

gundo a qual as relações de classe inerentes à sociedade baseada na proprie-

dade privada deixaram de ser o motor de produção, contém, aos olhos de 

Marcuse, uma meia-verdade que ele completa do seguinte modo: «Todavia, 

esta mudança quantitativa deverá transformar-se numa mudança qualitativa, 

o que quer dizer que o Estado, o Partido, o Plano terão que desaparecer en-

quanto forças independentes e sobrepostas aos indivíduos» 50. E acrescenta 

imediatamente: «Na medida em que esta transformação não afetar a base 

material da sociedade (o processo produtivo estatizado), ela ficará limitada a 

uma revolução politica» 51. Ora, a infelicidade, como observa Marcuse, é que 

«os dirigidos tendem não só a submeter-se aos dirigentes mas também a inte-

riorizarem a sua submissão. Este processo não é especifico da sociedade sovi-
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ética. Os meios de que a sociedade industrial altamente desenvolvida dispõe, 

e as vantagens que oferece, as atitudes que a sua organização da produção e 

da repartição exigem, quer no trabalho quer no ócio, conduzem diretamente 

a uma forma de existência que origina uma mudança nos valores fundamen-

tais, vindo a procura de segurança a substituir-se às aspirações de liberdade» 
52.  

Voltemos a uma questão acima evocada. Se é certo que Marx previu correta-

mente o curso geral do progresso técnico, não pode no entanto prever que a 

estatização dos meios de produção iniciaria uma nova forma de valorização do 

capital e exploração do trabalho. E claro que também ele falava em estatizar 

os meios de produção mas apenas como uma medida a tomar uma vez desen-

cadeado o processo revolucionário e como um prelúdio à instauração do socia-

lismo. A noção marxista de capitalismo deriva diretamente do capitalismo li-

gado à propriedade privada. Quando o primeiro pareceu separar-se do segun-

do — por exemplo, no caso das empresas de Estado ou no das sociedades por 

ações — Marx, considerando isso como uma abolição parcial do modo de pro-

dução capitalista no próprio seio deste, interpretou o acontecimento como um 

sinal de declínio. Marx nunca pensou no aparecimento de sistemas capitalistas 

de Estado como os existentes no mundo dito socialista. Aliás, segundo a sua 

opinião, as primeiras condições para o socialismo só estavam reunidas nos paí-

ses altamente desenvolvidos e os antagonismos sociais que podiam levar à re-

volução socialista tinham origem no excesso da acumulação de capital, nunca 

em qualquer estado de subdesenvolvimento. 

Contudo, e abstraindo deste «insucesso» nas previsões de Marx, não é a adop-

ção da tecnologia capitalista pelos regimes pretensamente socialistas que os 

impedirá de transformar essa «meia-verdade» o titulo de estado socialista que 

se atribuem — em «verdade integral», no sentido de liberdade socialista. É 

antes o salto do modo de apropriação privada da mais-valia para o seu modo 

de apropriação estatal que transforma a «meia-verdade» de fachada numa 

mentira total. A principal causa da lamentável situação que os países classifi-

cados como socialistas conhecem reside numa transformação social, não na 

tecnologia. Somente com uma transformação social esses países se libertarão 

do estado em que se encontram e não pela criação de «valores» diferentes, 

dado que é incontestável que a passagem da gestão privada dos meios de pro-

dução à gestão estatal não lançou «as bases de uma produção socialista».  

Na verdade, trata-se de uma base para a produção capitalista, e portanto pa-

ra a reprodução do trabalho assalariado que, longe de permitir a escolha en-

tre «a liberdade e a segurança», as exclui a ambas. Não deixa de ser verdade 
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que o capital estatizado é o antípoda do capital privado, mesmo quando — na 

óptica dos produtores — ambas as formas de produção de capital só prospe-

ram graças à exploração do trabalho. E neste ponto que reside a sua identida-

de, enquanto em todos os outros aspectos se conservam profundamente opos-

tos. E este ponto comum que dá esperanças de uma eventual convergência. 

Mas se os dois sistemas atribuem importância semelhante à acumulação do 

capital, esta unanimidade cessa quando surge a questão igualmente vital de 

saber quais as camadas sociais a beneficiar com os frutos dessa acumulação. 

Enquanto que no sistema soviético a guerra e a revolução resolveram a ques-

tão em detrimento do capital privado, este último continua a dominar o capi-

tal «ocidental» e a dirigir-se, no interior, contra qualquer socialização, e no 

exterior contra o mundo «comunista» Na completa ausência de autêntica opo-

sição socialista, a oposição capitalista limita-se a combater a extensão dos 

poderes do Estado, susceptíveis de ameaçar o carácter privado da economia 

ou mesmo de eliminá-la totalmente. 

A economia estatizada deixou de ser uma economia de mercado, ainda que 

certas relações típicas de mercado, aliás, submetidas à vigilância do Estado, 

se tenham conservado ou pelo menos hajam sido restauradas no seu seio. O 

Estado apropriou-se dos meios de planificar, mal ou bem, a produção e a dis-

tribuição, embora as opções do plano sejam ditadas do mesmo modo pela si-

tuação interior, pelo mercado mundial e pelas exigências variáveis da guerra 

fria. Assim, está à altura de evitar a exploração estrangeira, se nem sempre 

nas trocas comerciais, pelo menos no sector dos investimentos. Ao mesmo 

tempo a economia estatizada põe obstáculos ao alargamento da produção do 

capital privado. Pela sua própria existência e expansão no espaço, ela impede 

o desenvolvimento desta última. Essa a razão por que constitui uma das mais 

sérias ameaças para o capitalismo privado. Para sobreviver, este se vê cons-

trangido a contrariar com o máximo de esforço o progresso da economia esta-

tizada e, se possível, a pôr lhe mesmo um fim.  

A economia «mista» e a sua projeção a nível internacional com vista a uma 

possível coexistência de sistemas sociais divergentes, parece contrariar a exis-

tência de uma rigorosa oposição entre gestão privada e gestão estatal dos 

meios de produção, entre economia de mercado e economia planificada. Na 

verdade, uma economia capitalista estritamente privada nunca existiu, pois o 

sector privado sempre tem coexistido com um sector público, cuja importân-

cia relativa era função das condições especificas nas quais o desenvolvimento 

dos países capitalistas se realizava. Entretanto, via-se no sector público não 

um sector independente mas uma espécie de pseudo-despesas indispensáveis 

ao bom andamento da economia. E assim acontecia, mesmo quando este sec-

tor compreendia — além dos arsenais — os sistemas de transporte, os serviços 

públicos e outros sectores da indústria. Mas, independentemente da extensão 



que tenha alcançado, o sector público foi sempre constituído pela parte me-

nor da economia tomada como um todo.  

Nos países de «economia mista», o Estado restringe as suas atividades às esfe-

ras económicas improdutivas, ou seja, não produtoras de lucro, não rentáveis. 

Nos Estados Unidos isso acontece especialmente com a tecnologia espacial e 

nuclear que não possuem nenhuma aplicação direta noutros domínios e não se 

coadunam com uma exploração comercial. Ou então o Estado participa nas 

indústrias deficitárias, como a exploração dos carvões em França e Inglaterra, 

das quais o capital privado não chega a retirar lucro e a assegurar a expansão, 

e que continuam a funcionar graças aos dinheiros públicos. Na Noruega, por 

exemplo, o Estado intervém na produção mercantil privada subsidiando indús-

trias e tornando-as por isso competitivas, para maior beneficio do Estado e da 

empresa privada. Enfim, acontece que indústrias sejam nacionalizadas por ra-

zões políticas: foi o que se passou em França após a última guerra, como re-

presália para com algumas sociedades que haviam colaborado com o inimigo.  

Independentemente das razões por que o Estado intervém na esfera da produ-

ção e das causas por que se decide a fazê-lo, é sempre com vista a sustentar a 

produção de capital privado e nunca para abatê-lo. Claro que em teoria as 

coisas podem-se passar diferentemente. Não é de excluir, por exemplo, que 

numa «democracia» um governo chegue ao poder apoiado num programa de 

nacionalizações mais ou menos vasto. E este governo, enquanto houver iden-

tidade entre capitalismo e propriedade privada dos meios de produção, será 

um governo revolucionário, anticapitalista. E caso teime na realização do seu 

programa, terá que substituir o sistema de mercado por outro que se baseia 

na planificação real e centralizada da economia, permitindo-lhe repartir os 

recursos produtivos e organizar a produção e distribuição num contexto não 

concorrencial. Para os capitalistas, medidas deste género significam a morte e 

é bastante difícil de conceber que se conformem sem nenhuma espécie de lu-

ta. A probabilidade de ver a nacionalização de a indústria provocar uma guer-

ra civil é incontestavelmente grande. Portanto, é devido ao receio das conse-

quências sociais que vastas nacionalizações podem implicar que os partidos 

que se reclamam de tal programa a nível ideológico, não tentem verdadeira-

mente realizá-lo na prática. Em Inglaterra, como noutros locais, os governos 

socialistas nunca utilizaram o poder para elevarem as nacionalizações acima 

de um nível julgado intolerável pelo capital privado.  



 

 

X 

 

 

É pouco provável que a economia de mercado possa, sem revolução social, 

transformar-se por si própria, pouco a pouco, numa economia planificada. Tão 

pouco uma economia, depois de estatizada, recai nas relações capitalistas de 

mercado. Neste caso, o restabelecimento do mercado significaria a restaura-

ção do capital privado senão de jure pelo menos de fato. Multas vezes se fala 

nos países ocidentais de um «capitalismo popular», designando com esse con-

ceito erróneo um sistema onde a propriedade das ações está totalmente fra-

gmentada e onde, por consequência, a separação entre a posse dos meios de 

produção e a sua gestão é cada vez maior. O que nos interessa é apenas o 

pretenso divórcio entre direito de propriedade e poder de gestão, que parece 

transformar os quadros superiores da indústria (managers) em capitalistas de 

fato. Mas se, sem serem proprietários, eles podem funcionar como capitalis-

tas, a situação de proprietário, com as vantagens que lhe estão ligadas, con-

funde-se desde então, à exceção de algumas diferenças, com a de diretor in-

dustrial. Ainda que esta eventualidade não tenha qualquer hipótese de reali-

zação, não é de todo de excluir a possibilidade de os quadros superiores da 

indústria russa, agindo de conivência com o governo e apoiados por largas ca-

madas da população, se resolverem a estabelecer uma economia de mercado, 

fundada na concorrência e na produção com vista ao lucro privado. Bastaria 

para isso que cada diretor de empresa se comportasse de modo semelhante a 

um empresário ou a uma sociedade privada. Como antes, o Estado continuaria 

a coletar sobre o trabalho pago e sobre o trabalho não pago, os fundos neces-

sários para fazer, através do imposto, face às suas necessidades específicas. 

Mas, na verdade, sob as aparências de uma «revolução dos diretores», tal mu-

dança não passaria de uma contrarrevolução e a restauração do capital priva-

do não tardaria a trazer ao de cima, no seio da economia russa, todas as con-

tradições inerentes à produção de capital privado na base da concorrência.  

Em contrapartida, uma economia ligada à empresa privada tem a possibilida-

de de se lançar, sem revolução social, na via de uma pseudo-planificação, en-

quanto a economia estatizada pode vir a restabelecer, na ausência de con-

trarrevolução social, certo tipo de pseudo-mercado. Concorrência fictícia ou 

planificação fictícia, trata-se sempre de remediar os males que afetam a eco-

nomia de mercado e a economia planificada. O que não deixa de ser um re-

curso a meios não concordantes com o sistema interessado e que não corres-



pondem à sua natureza especifica. E se por este meio é possível fazer face à 

dificuldades, aliás a titulo provisório, tarde ou cedo será necessário, para sal-

vaguardar as características fundamentais do sistema, suspender a aplicação 

dos métodos em questão. Na verdade, o mercado não se acomoda a uma pla-

nificação efetiva, e vice-versa, ainda que seja possível, quer num caso quer 

no outro, proceder a remodelações de ordem puramente técnica, deixando 

intactas as reações socioeconômicas de base.  

Todos os sistemas capitalistas de Estado — ou socialistas de Estado, se se pre-

ferir — aproximam-se da economia capitalista de mercado, na medida em que 

conservam as relações capital-trabalho e adaptam às suas necessidades os 

métodos clássicos do capitalismo. Em vez de serem propriedade dos capitalis-

tas, os meios de produção passam a ser diretamente geridos pelo Estado. Este 

fixa a certo nível o valor (monetário) dos recursos produtivos e espera que a 

esfera da produção rendesse um valor ainda maior (sempre em dinheiro). Um 

salário em dinheiro é concedido aos trabalhadores que ficam com o encargo 

de criar um valor superior ao que os seus salários representam. Quanto ao ex-

cedente, repartido de acordo com as diretrizes governamental, serve para co-

brir as despesas dos não-trabalhadores, da defesa nacional, dos serviços pú-

blicos, etc. Uma outra parte é reinvestida sob a forma de capital adicional. 

Todas as operações económicas são operações de troca, ou assumem esse as-

pecto. A força de trabalho é vendida à direção de uma determinada empresa 

e os salários servem para a compra de mercadorias produzidas por outras em-

presas. Há um quase-comércio entre uma empresa e outra, à semelhança do 

que se passa entre os diversos departamentos de uma grande empresa nos pa-

íses capitalistas e cujo protótipo é a economia de Estado totalmente centrali-

zada. No plano formal, a única diferença que verdadeiramente conta entre a 

economia privada e a economia estatizada é a gestão centralizada do trabalho 

excedente, ou seja, da mais-valia.  

Como já outrora acontecia, todos os sistemas de gestão estatal são próprios 

dos países pobres em capitais. O seu objetivo máximo é a formação de capi-

tal, condição primeira da independência nacional e da projetada socialização 

da produção e distribuição. Estes países, que dependem num grau maior ou 

menor (em função da sua situação particular) da «divisão internacional do 

trabalho», têm que submeter as suas economias às condições do mercado 

mundial e tomar parte na concorrência internacional. Simultaneamente não 

podem escapar à necessidade de fazer do sistema monetário, e da sua expan-

são, o principal motivo das suas atividades económicas. As exigências da acu-

mulação do capital — e, portanto, da exploração do trabalho — têm prioridade 

sobre qualquer outra consideração — característica que distingue igualmente 

a economia capitalista.  



Na ocorrência, a «socialização» dos meios de produção apenas significa a es-

tatização do capital enquanto capital; ou seja, apesar da eliminação da pro-

priedade privada dos meios de produção, estes conservam ainda o carácter de 

capital, dado que são geridos pelo Estado em vez de estarem ao Serviço da 

sociedade no seu conjunto. Embora a acumulação privada do capital seja dai 

em diante excluída, a exploração do homem pelo homem continua e toma a 

forma de uma repartição desigual, tanto dos cargos como dos bens de consu-

mo, O que perpetua o reino da concorrência, a qual assume o aspecto de uma 

luta pelos empregos mais lucrativos e pelos trabalhos melhor remunerados e 

transpõe os antagonismos inerentes ao capitalismo para o interior do sistema 

capitalista de Estado.  

Tendo sempre por base a produção de trabalho excedente, o capitalismo de 

Estado já não é um sistema que tenha por reguladores a concorrência no mer-

cado e as crises económicas, O sobre-produto já não tem necessidade de pas-

sar pelo estádio de concorrência para ser realizado sob a forma de lucro; o 

seu carácter material específico e a sua repartição são conscientemente fixa-

dos pelos serviços do Plano. Que estas decisões sejam igualmente tomadas em 

função da concorrência económica e política à escala internacional, não alte-

ra em nada o facto de a ausência de mercado interior tornar indispensável 

uma instância centralizada, encarregada de tomar diretamente todas as deci-

sões respeitantes à repartição da mão-de-obra global e do produto social to-

tal.  

Desde então, o recurso a relações do tipo das de quase-mercado é, em todo o 

caso, uma espécie de conveniência, não uma necessidade, mesmo quando im-

posto por circunstâncias às quais os governantes não conseguiam fazer face. 

Na URSS, por exemplo, este género de relações oferece às empresas uma qua-

se-autonomia, aos consumidores uma quase-liberdade na escolha do que po-

dem adquirir, aos trabalhadores uma quase-escolha da profissão. Mas todas 

estas relações se mantêm submetidas à direção de conjunto exercida pelo Es-

tado.  

Este «livre jogo» exclusivo dos fatores do mercado pode, é evidente, ser 

acrescido ou diminuído dentro de certos limites sem que venha a afetar gra-

vemente o sistema de Plano como tal. Presentemente, os controles são ate-

nuados, na esperança de com isso se vir a aumentar o «rendimento» do siste-

ma sem que no entanto a sua eficácia fique prejudicada: o processo de toma-

da de decisões é um pouco descentralizado, enquanto as empresas individuais 

ganham direito a uma maior autonomia — não para contrabalançarem a dire-

ção de conjunto da economia global, mas, pelo contrário, para a consolidar. 

Longe de se pretender mudar o carácter da economia, o esforço é unicamente 

no sentido de lhe conferir uma rentabilidade mais elevada, através de uma 

utilização mais vasta de estimulantes capitalistas.  



Unia maior liberdade é deixada às empresas quer para remodelarem o proces-

so de produção quer para cumprir e ultrapassar as normas fixas pelo Plano. 

Espera-se que tendo em melhor conta os desejos dos consumidores, os resul-

tados do Plano saiam aperfeiçoados e o desperdiço seja eliminado. A raciona-

lidade económica das decisões será aumentada, pensa-se, agora que certo ju-

ro deve ser atribuído aos capitais emprestados. A direção das empresas goza 

de uma maior liberdade em matéria de fixação de salários e pode dispor, para 

estes últimos, de uma certa parte dos lucros obtidos graças à melhoria da 

produtividade e a uma melhor gestão. Todas estas «inovações», e muitas ou-

tras ainda, visam acentuar o que sempre existiu: a utilização de estimulantes 

capitalistas no contexto de uma economia capitalista de Estado. Elas não afe-

tam nem o controle dos investimentos pelas instâncias governamentais, nem o 

controle, com este fim, da produção social total e da sua repartição segundo 

um plano geral. Sempre que as consequências destas «inovações» prejudicam 

a realização do Plano, compete ao governo intervir e remediar a situação, 

quer promulgando um decreto, quer modificando a sua política de preços. Em 

qualquer momento, o «mercado livre», já restrito, pode ser suprimido, na ba-

se da relação real de forças que dissimulam relações de pseudo-mercado.  

Em todo o caso uma coisa é certa: numa época em que o próprio sistema de 

empresa privada não tem a menor possibilidade de sobrevivência sem a ajuda 

de intervenções massivas do Estado, não existe nenhuma hipótese de retorno 

à economia privada em qualquer tipo de sistema de capitalismo de Estado. De 

facto a única vantagem que esta última forma apresenta é a de permitir exer-

cer uma autoridade total em matéria económica, com o que compensa a ine-

ficácia que lhe é característica, face aos sistemas de capitalismo privado al-

tamente desenvolvidos. O capitalismo de Estado não enferma da contradição 

entre produção rentável e não rentável de que o capitalismo privado é um 

exemplo e que só lhe deixa uma alternativa: a estagnação ou o desapareci-

mento enquanto forma privada. Dado que o capitalismo de Estado já aboliu a 

propriedade privada dos meios de produção, ele está à altura de produzir 

quer de modo rentável quer de modo não rentável, sem que isso o condene 

forçosamente à estagnação.  

Na impossibilidade de um maior aprofundamento no contexto deste ensaio, 

limitar-nos-emos a observar que é tão quimérico acreditar numa possibilidade 

de coexistência pacifica perpétua dos dois grandes tipos de sistemas económi-

cos, como crer na eternização da economia mistas. Na verdade, é precisa-

mente o facto de o controle do Estado sobre a economia privada aumentar 

progressivamente que virá a exacerbar o conflito que põe em causa as duas 

formas de capitalismo. As guerras do passado, que opunham sistemas capita-

listas de natureza idêntica, demonstraram que a concorrência capitalista con-

duz à concorrência imperialista e que devido a isso as guerras não deixariam 

de se produzir, ainda que só existisse um único pais capitalista de Estado. E a 



última guerra mundial mostrou que nações fazendo parte de sistemas diferen-

tes podiam aliar-se, pelo menos a titulo provisório, ao mesmo tempo que 

igualmente demonstrou nitidamente que esses sistemas manter-se-iam fun-

damentalmente inconciliáveis devido não só ao aparecimento de novos confli-

tos entre interesses nacionais e imperialistas, mas também em razão das res-

pectivas estruturas sociais opostas. Longe de aproximar capitalismo «tradicio-

nal» e economias estatizadas, aparecimento da «economia mista» agrava a 

distância que as separa, quanto mais não seja pelo facto de o primeiro, pouco 

a pouco, procurar impedir qualquer crescimento dos poderes do Estado. No 

atual contexto político, a «travagem do comunismo» torna-se a condição fun-

damental da sobrevivência do capitalismo privado.  

 

 

XI 

 

 

Marcuse vê na coexistência simultaneamente um fator de desunião e de unifi-

cação. Segundo o seu parecer é a concorrência que, conquanto prejudicial aos 

dois sistemas, lhes é igualmente favorável. É através dela que se explica o rá-

pido desenvolvimento do «comunismo» e o ininterrupto desenvolvimento da 

produtividade no seio do capitalismo. Mas, ainda segundo Marcuse, ela evi-

dencia também os aspectos sinistros dos dois sistemas. Assim, afirma: «A in-

dustrialização estalinista desenvolveu-se numa situação de “coexistência hos-

til” e isso pode explicar o seu carácter terrorista» 53. Ora, a existência de to-

dos os países capitalistas é feita de coexistência hostil. E, o que é mais impor-

tante, o regime de Stalin não foi o único a praticar um terrorismo que, no ca-

so em questão, teve por origem mais a transformação da economia campone-

sa da Rússia numa economia estatizada do que a coexistência hostil. Na medi-

da em que este terrorismo obedece a motivos «racionais», foi a antinomia en-

tre a planificação centralizada e a produção para o mercado que levou o re-

gime a liquidar o embrião de capitalismo privado, eliminando a propriedade 

fundiária e a pequena indústria.  

Isto não significa que se conteste que a industrialização forçada da Rússia foi 

necessária à sobrevivência do regime bolchevique. Mas não foi a coexistência 

hostil que engendrou a deformação do «socialismo»; o terrorismo constituiu 

uma arma para pôr termo à coexistência com o «inimigo do interior», ou seja, 

às tendências para o capitalismo privado inerente à produção pequeno-
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camponesa, que ameaçavam arruinar o carácter capitalista de Estado da revo-

lução bolchevique. A coexistência não dá uma melhor conta da consolidação 

visível do capitalismo e não autoriza a sustentar, como Marcuse parece incli-

nado a fazer, que o «comunismo se tornou o médico curador do capitalismo 

doente». Se não fosse o comunismo, afirma Marcuse, «seria impossível expli-

car a unificação económica e política do mundo capitalista» 54.  

Na verdade, a unificação em causa não existe. O próprio Marcuse admite que 

«se múltiplas contradições subsistem entre as potências imperialistas (...), 

elas não parecem, no entanto, capazes de vir a provocar uma conflagração 

mundial num futuro previsível» 55. Que uma guerra entre potências imperia-

listas seja hoje pouco provável, em si não contribui de modo algum para a 

unificação económica e política do mundo capitalista. Na verdade, foi à pró-

pria guerra que o capitalismo ficou a dever a sua «reunificação» sob a única 

forma em que esta lhe é concebível: uma coligação de países opondo-se a ou-

tros. Como já foi dito, a guerra, nas atuais circunstâncias, deixou de ser uma 

saída para o sistema. Porém, isso não significa que não haja novo recurso a 

este meio ou que a guerra o não submerja um dia. De fato, as «guerras limi-

tadas» de hoje podem passar, e com razão, por índices anunciadores de uma 

nova conflagração mundial, os quais revelam até que ponto a unificação em 

causa está ainda por concluir.  

A única «unificação» de que o capitalismo é capaz — não contando o caso de 

alianças provisórias com vista ao prosseguimento de uma guerra - é a unifica-

ção por absorção, consecutiva à concentração nacional e internacional do ca-

pital e à sua centralização. O que exige a manutenção à escala mundial de um 

mercado «livre» e da «livre» acumulação de capitais, ou seja, das condições 

do séc. XIX na medida em que foram elas que tornaram possível, a uma escala 

evidentemente restrita, a integração do capitalismo no plano económico. Mas 

esta «unidade», adquirida através das relações de mercado, desapareceu irre-

vogavelmente. A integração económica deve, de agora em diante, realizar-se 

através de meios políticos, com grande ajuda de medidas governamentais e no 

contexto de coligações dirigindo um grupo de nações contra outras. Para al-

cançar uma fusão económica real, o mundo capitalista terá que sacrificar o 

princípio da rentabilidade ao da repartição nacional dos recursos produtivos 

em função das necessidades sociais, ou seja, consentir na sua própria aboli-

ção. Dado que não é este o caso, bem entendido, a integração nunca irá além 

da criação de esferas de interesses, de blocos económicos enfrentando outros 

blocos econômicos. A existência de tais blocos exprime apenas, entretanto, a 

recrudescência da concorrência num mercado em vias de retraimento. E esta 
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«unificação», por mais limitada que seja, é inconcebível fora da prosperidade. 

Em tempo de crise ela é mais uma vez destruída e cada um dos países capita-

listas procura salvar-se à custa dos outros.  

Cada pais capitalista avançado dotou-se de um aparelho de produção conce-

bido e posto em prática na perspectiva de uma expansão continua do mercado 

mundial. Assim, este possui uma produção que excede mais ou menos larga-

mente as capacidades de absorção do seu mercado nacional. E o mesmo acon-

tece a nível internacional para a produção de todos estes países reunidos, sal-

vo se o mercado mundial vier a crescer ao mesmo ritmo daquela. No passado 

verificou-se que o capitalismo «ocidental», tinha vantagens em restringir o 

desenvolvimento da indústria no seu próprio território. Mas, depois da con-

quista e consolidação de uma posição de monopólio foi-lhe impossível renun-

ciar a ela sob pena de perturbar gravemente o bom funcionamento do siste-

ma. É essa a razão por que todos os países capitalistas procuraram impedir o 

desenvolvimento dos países não industrializados, para poderem continuar a 

dar saída aos seus produtos manufaturados. Tão pouco hesitaram em recorrer 

à força para fazer triunfar a sua vontade nas regiões de estatuto colonial ou 

de tipo semelhante. Nunca se virá, a saber, se nessa época os países subde-

senvolvidos teriam ou não podido, por si próprios, fazer evoluir os respectivos 

processos de deenvov1mento. Mas é evidente que, na generalidade, a presen-

ça e o domínio das potências colonialistas reduziram o desenvolvimento, su-

bordinando-o, além do mais, às necessidades das metrópoles. A própria natu-

reza, dizia-se, destinara certos países à fabricação de produtos manufatura-

dos e fizera de outros fornecedores de matérias-primas. Partindo deste «fato 

natural», a doutrina predominante em economia política sustentava, especi-

almente com a ajuda da teoria dos custos comparados, que era mais «econô-

mico» deixar a cada um a sua função. Deste modo, todos poderiam aproveitar 

da «divisão internacional do trabalho entre países industriais e não industri-

ais». Na realidade, as trocas entre uns e outros se resumiam sempre a lucros 

enormes para os primeiros, em detrimento dos segundos — o que é lógico.  

Ao enriquecimento do mundo capitalista correspondia, consequentemente, o 

depauperamento dos países não capitalistas. Quando os países sub-

desenvo1vidos, reduzidos ao estado colonial ou semicolonial, tentam escapar 

da sua condição debilitante, fruto da tal «divisão internacional do trabalho» 

imposta pelos países industrialmente avançados em busca de novas fontes de 

mais-valia, são obrigados a uma luta política que, em certos casos, lhes pro-

porcionava certa independência. Ao mesmo tempo era-lhes aberta uma via de 

desenvolvimento muito diferente da clássica «expansão automática» do capi-

tal determinada pelo mercado. Na medida em que pudesse ser prosseguida, a 

transformação destes países em estados capitalistas aparecia como um desen-

volvimento de carácter nacional, frequentemente nacionalista e revolucioná-

rio. Tratava-se, é claro, de um processo extremamente complexo, que não 



deixava de dar origem a movimentos sociais e a ideologias nacionalistas e que 

para ser levado a cabo exigia condições favoráveis, tais como as criadas pela 

guerra e as crises, além de uma cada vez maior deterioração da economia 

mundial que a elas se sucedia.  

O nacionalismo do século passado contribuiu, tanto quanto pode, para o de-

senvolvimento do «mercado livre mundial» e da «interdependência das na-

ções», na medida em que esta não entrava em contradição com a formação 

de capital privado — e isso apesar das barreiras protecionistas levantadas por 

razões tácticas. O mesmo não se pode dizer do nacionalismo de hoje, ligado a 

um desejo de luta contra as Consequências que a acumulação privada do capi-

tal teve sobre o «mercado livre mundial». Na verdade, a industrialização das 

regiões subdesenvolvidas faz-se em oposição ao capitalismo monopolista oci-

dental, não podendo este último industrializar o mundo. Os movimentos de 

capitais estão submetidos antes de mais a considerações de rentabilidade e, 

mais recentemente, às de segurança. Por isso, as economias que oferecem 

maior lucro atraem a maior parte dos capitais mundiais e elevam proporcio-

nalmente a sua produtividade. Eis o que permanentemente reduz a capacida-

de concorrencial, já bastante precária, dos países menos produtivos, porque 

pobres em capitais, o que vem a provocar um redobrar da exploração de que 

são vitimas no contexto das relações internacionais de mercado, tal como 

atualmente elas se comportam. Pobres entre os pobres, estão destinados a sê-

lo ainda mais, sob todos os aspectos, devido ao constante agravamento do 

desnível de produtividade existente face aos países desenvolvidos.  

A maior parte dos países subdesenvolvidos não dispõem de indústrias aptas a 

desenvolver-se e a prosperar face à concorrência estrangeira. Estas indústrias, 

antes de serem protegidas com barreiras alfandegárias e outras medidas se-

melhantes, têm que ser criadas. Ora, extrair de uma população em grande 

parte camponesa — e que vive num estado já vizinho ao da fome — o trabalho 

excedente que a formação de capital exige é uma empresa que, mesmo quan-

do possível, mobiliza a atividade de gerações de homens e suscita horrores em 

cadeia. No entanto, ela tem sido tentada em condições mais ou menos favo-

ráveis. Mas esta ação exige a eliminação da exploração estrangeira e uma ges-

tão centralizada da economia nacional. Na verdade, só assim o desenvolvi-

mento industrial poderá ganhar prioridade sobre os interesses privados. As no-

vas forças estão, portanto, em conflito de morte não só com as classes tradi-

cionalmente dominantes mas também com as estruturas do capitalismo mun-

dial, tal como o mercado as modelou.  

As tendências para a centralização e concentração, próprias à produção con-

correncial, não têm como único efeito retardar a industrialização do mundo, 

em razão do depauperamento cada vez maior das regiões subdesenvolvidas; 

igualmente causam a redução da esfera de expansão do capital concentrado 



para os países avançados. Do fato de as regiões subdesenvolvidas se verem 

obrigadas a só fornecer matérias-primas e de os lucros dessa atividade serem 

transferidos para os países industrialmente evoluídos, para os quais as rela-

ções de troca são sempre favoráveis, resulta que a capacidade de os primeiros 

comprarem bens manufaturados vem a diminuir progressivamente. Quanto 

mais empobrecem, menos mercado oferecem aos produtos dos países avança-

dos. Quanto mais as vendas ao mundo capitalista aumentam, menos estão à 

altura de formar capita! e, consequentemente, de aumentar, com a procura 

geral, a procura de mercadorias originárias dos países altamente desenvolvi-

dos.  

A presente condição das regiões subdesenvolvidas demonstra que o capitalis-

mo é incapaz de alargar o seu modo de produção ás dimensões de um sistema 

mundial.  

Criando o mercado mundial — e, neste plano, a sua obra limitou-se a isso — 

ele provocou a divisão do mundo em países «ricos» e países «pobres». O 

amontoamento de capitais por pessoas privadas faz-se sem qualquer respeito 

pelas necessidades reais da sociedade, tanto a nível nacional como internaci-

onal; do mesmo modo, entretanto, a produção capitalista entra em conflito 

com as aspirações elementares da população mundial. Além disso, o capital 

destrói assim os seus próprios mercados, numa altura em que, devido à sua 

produtividade e produção acrescidas, devia alargá-los mais que nunca; mas 

esta é somente uma manifestação suplementar da total ausência de harmonia 

que existe a partir daqui entre as relações de mercado e as forças produtivas 

engendradas pelo capitalismo ou, o que é igual, da transformação das rela-

ções de propriedade capitalistas em fator de blocagem que impede qualquer 

novo desenvolvimento das forças sociais de produção à escala mundial.  

Em decréscimo constante devido às mudanças estruturais sobrevindas na rela-

ção capital-trabalho, a criação de trabalho excedente, ou lucro, apenas re-

presenta uma parte, se bem que a mais importante, das dificuldades encon-

tradas pela expansão do capitalismo. A outra parte consiste na realização do 

lucro, ou seja, na necessidade que o capitalismo sente de dar saída à produ-

ção a preços que garantam ao capital a sua rentabilidade. É preciso que o 

aumento da produção, em razão de uma produtividade acrescida, se acompa-

nhe de uma extensão de mercados, na falta da qual o capital deixa de ofere-

cer lucros, antes sofre ainda prejuízos.  

O capitalista individual, como tal, encontra vantagens em elevar a produtivi-

dade das suas empresas, mesmo com o auxilio da automatização, na medida 

em que isso lhe vem aumentar a sua parte no mercado graças à consecutiva 

eliminação dos seus rivais menos bem equipados. Assim, o que perde de um 

lado, devido à diminuição do trabalho excedente, vem a encontrar por outro, 

e até em maior quantidade. É claro que a diminuição do trabalho excedente, 



e a do lucro que lhe é inerente, passa despercebida aos olhos do capitalista 

individual que apenas se interessa pelos custos da produção e margens benefi-

ciárias. É só no plano social que a diminuição do trabalho excedente se revela 

sob a forma de uma baixa da taxa de lucro em relação ao capital total, o que 

para cada capitalista é apenas uma razão mais para tentar manter o nível dos 

seus lucros aumentando os seus capitais.  

Eis, portanto, como o decréscimo do lucro leva a aumentar a produtividade do 

trabalho e, além disso, a procurar novos mercados. O processo, que se desen-

volve no seio de cada nação, repete-se a uma escala mundial, ou seja, o pro-

cesso de concentração do capital assume uma dimensão internacional. Do 

mesmo modo que num país os capitais de rendimento mais elevado conquis-

tam o mercado em detrimento dos de menor rendimento igualmente os países 

mais produtivos se esforçam por aumentar a respectiva quota-parte no mer-

cado à custa dos outros, O que supõe a absorção dos capitais mais fracos, 

quer no estrangeiro quer no próprio pais. Tarefa, no entanto, bem mais árdua 

no primeiro caso do que no segundo, na medida em que o Estado está melhor 

defendido para proteger os bens nacionais dos objetivos das empresas estran-

geiras. A partir de então a concorrência reveste um aspecto político, e não 

simplesmente econômico, e nos países capitalistas de Estado é o aspecto polí-

tico que toma primazia sobre o outro. 

Numa época em que a concentração do capital e os progressos rápidos da pro-

dutividade têm por efeito baixar a taxa de lucro nos países altamente desen-

volvidos, estes se põem mais avidamente do que nunca à caça de novos mer-

cados, e, com eles, dos lucros necessários para salvaguardar a sua rentabili-

dade — sem mesmo falar na cobertura das suas necessidades de expansão. No 

entanto, à medida que as regiões até agora relegadas para a produção de ma-

térias-primas se começarem a industrializar, as economias de mercado livre, 

cada vez menos conseguirão valorizar o seu capital e realizar lucro; e à medi-

da que surgiu um segundo mercado mundial — dominado e controlado pelos 

sistemas de capitalismo de Estado em vias de desenvolvimento — o mercado 

mundial de antigo tipo retrocedeu. Quanto mais o novo sistema se alargar, 

mais as virtualidades do antigo diminuirão precisamente no momento em que 

este se deveria desenvolver para assegurar a sua sobrevivência. A partir de 

então, a política mundial do capitalismo consiste em manter um campo de va-

lorização que se fecha cada vez mais ao capital privado e que irá, se necessá-

rio, até à destruição material das nações capitalistas de Estado. A «defesa» do 

«mundo livre» não significa portanto mais que a defesa de um sistema parti-

cular de extração de lucro, o qual se sente, e com razão, ameaçado pelas 

consequências da sua própria história.  

Nada permite caracterizar a atual situação — quer à escala do mundo inteiro 

quer à das diversas nações separadamente — pela estabilização, organização e 



integração, como Marcuse o faz. Pelo contrário, o mundo capitalista está infi-

nitamente mais instável, desorganizado e desintegrado do que alguma vez es-

teve, por exemplo, do que há meio século. A atual combinação da produção 

livre e da produção dirigida, de relações de mercado livre e de mercado con-

trolado, longe de contribuir para colocar as coisas em ordem impede ainda 

quer a integração «automática» quer a integração «controlada» da economia 

mundial, como a das diversas economias nacionais. E, o que é mais importan-

te, o nacionalismo sob a forma de imperialismo, e o nacionalismo sob forma 

aposta ao imperialismo conduzem, quer um quer o outro, a uma ruptura cada 

vez mais acentuada das relações internacionais no preciso momento em que a 

situação real e o processo de produção material exigem a mais estreita inte-

gração económica, único modo de fazer face às necessidades elementares da 

população mundial.  

 

XII 

 

 

Desde há muito que o capitalismo deixou de ser socialmente progressivo; des-

de há muito que se tornou num sistema de produção regressivo e destruidor, 

apesar de aparências à primeira vista contrárias. Sob o seu impacto o mundo 

dividiu-se em alguns países altamente industrializados e uma multidão de na-

ções incapazes de saírem de uma pobreza em constante agravamento. No en-

tanto, a sorte de todos os países está intimamente ligada, e é a situação glo-

bal, a situação mundial que, em definitivo, decide do futuro de todas as na-

ções e de cada uma em especial. Examinadas, como devem de ser, à luz das 

condições planetárias atuais, as perspectivas das sociedades contemporâneas, 

mesmo as mais prósperas, de modo algum são tranquilizantes. Na imensidade 

desértica da miséria do homem apenas existem raros oásis de prosperidade.  

As grandes potências capitalistas, já incapazes de extrair das suas próprias 

massas trabalhadoras as quantidades de trabalho excedente que a acumulação 

privada do capital requer para permanecer rentável, são obrigadas a consta-

tar que as fontes de trabalho excedente estão igualmente em vias de se esgo-

tarem nas regiões subdesenvolvidas. Excesso de acumulação aqui, ausência de 

acumulação acolá, uma é em grande parte a causa da outra. Dado que o cres-

cimento do capital nos países industriais avançados, não é já suficiente para 

permitir um aumento de lucros nas proporções necessárias, este diminui tam-

bém nas regiões subdesenvolvidas atingidas pela penúria dos capitais. Conti-

nuar a exploração destas zonas significa diminuir lentamente a própria possi-

bilidade de explorá-las; mas abster-se de tal teria por efeito baixar ainda mais 



a rentabilidade já insuficiente do capital nas nações avançadas. Longe, por-

tanto, de atenuar a exploração, aquelas nações tentarão reforçá-la, quer 

através de uma colaboração com as classes tradicionalmente dominantes, 

quer, na ausência destas, na base do neocolonialismo, isto é, por intermédio 

da colaboração com as novas classes chegadas ao poder no contexto das lutas 

anticolonialistas. 

Todavia, a dominação económica que as potências ocidentais continuam a 

exercer indiretamente sobre as populações do mundo subdesenvolvido não 

oferece o menor grau de satisfação a estas últimas, assim como não permite a 

resolução do problema fundamental do capitalismo ocidental: a criação de 

lucros em quantidade suficiente para o desenvolvimento do processo de acu-

mulação. Assente na repressão bárbara das explosões de cólera suscitadas por 

uma miséria cada vez maior, esta dominação pode prolongar durante certo 

tempo, mas não muito, a viabilidade de uma economia capitalista em via de 

desintegração à escala mundial. Pode dizer-se, com toda a verdade, que a mi-

séria reinante, pelo menos na zona subdesenvolvida do planeta, provocará re-

beliões em cadeia não só contra as opressões estrangeiras mas também contra 

os seus colaboradores autóctones.  

É claro, como Marcuse observa, que estas rebeliões não têm um carácter pro-

letário no sentido marxiano. E, ainda que vitoriosas, apenas levariam á orga-

nização de relações sociais do tipo que caracteriza o mundo capitalista, tanto 

a leste como a oeste. «Se se considerar o que são as classes trabalhadoras na 

sociedade industrial avançada, pode-se dizer que o conceito marxiano de 

“proletariado” é um conceito mitológico; se se considerar o que é atualmente 

o socialismo, a ideia de Marx não passa de um sonho» 56. Ora em nenhuma 

parte existe hoje «socialismo» cuja realização demonstre o carácter quiméri-

co do projeto marxiano, o de uma sociedade sem classes, definitivamente 

emancipada das relações de valor. E, por si só, o fato de as classes trabalha-

doras dos países avançados terem visto o seu nível de vida aumentar enquanto 

a sua consciência de classe se volatizava, tão pouco diminui o conceito marxi-

ano de proletariado. Na verdade, e à semelhança do passado, a sociedade di-

vide-se em proprietários dos meios de produção e em classe operária não pro-

prietária, ou ainda, em donos do capital e assalariados sem poder. 

Quando se pretende recusar ao proletariado (e trata-se da imensa maioria da 

população dos países industrialmente avançados) um papel na história, um 

papel que apenas pode ser de oposição e consequentemente deve encontrar a 

sua expressão numa consciência de classe revificada ou renascida, é preciso 

primeiro pôr a hipótese de que a manutenção do statu quo é algo possível, 

que todos os problemas sociais possam ser resolvidos no quadro das institui-
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ções existentes, que a evolução das condições estabelecidas será travada. 

Marcuse, é claro, de modo algum contesta que a história esteja em marcha; 

por si só, afirma, o sector automatizado «revela a possibilidade de uma revo-

lução na sociedade capitalista» 57. Mas, ainda segundo a sua opinião, trata-se 

de um «longo processo», de modo que a «revolução não é para hoje nem 

amanha» 58. Essa a razão, aliás, porque Marcuse nunca deixa de acompanhar 

os seus sombrios prognósticos da correção: «no futuro previsível». Ora, o que 

esconde esta fórmula senão que se descobriu a existência de tendências fun-

damentais susceptíveis de afetar e modificar o curso das coisas? Desde então, 

é necessário colocar o acento não sobre a persistência, talvez prolongada, das 

atuais condições, mas nos elementos que, dentro deste contexto, deixam adi-

vinhar a dissolução dessas mesmas condições.  

Marcuse parece crer, e simultaneamente lamentar, que a «abundância» de 

que a classe operária desde há pouco tempo goza nos países industrialmente 

avançados durará por um longo período ainda. Segundo a sua opinião, a expli-

cação marxista tradicional do aburguesamento do movimento operário como 

um fenómeno restrito a uma pequena elite perdeu atualmente toda a valida-

de, dado que «as modificações nas formas de trabalho transformaram a maio-

ria do proletariado organizado nessa camada a que Lenine na sua época se 

podia ainda referir como uma minoria: a aristocracia operária» 59. O que, con-

tinua Marcuse, deu origem a «uma nova espécie de solidariedade de classe: a 

solidariedade dos operários organizados que possuem um emprego e uma rela-

tiva segurança, opondo-se aos operários que não têm emprego nem qualquer 

possibilidade de tê-lo num futuro previsível» 60.  

Ora, na verdade, não nos encontramos em face de uma solidariedade de clas-

se mas, pelo contrário, frente a uma total ausência de solidariedade, visto 

que mesmo no seio dos sectores organizados da classe operária — que não re-

presentam senão uma minoria — a solidariedade não vai além — e nem sempre 

— do respeito pelo monopólio de contrato que os sindicatos instituíram em 

proveito próprio. Se os sindicatos operários se tornaram forças reacionárias foi 

muito simplesmente porque as relações de mercado que regem a sua ativida-

de possuem atualmente um carácter regressivo. Assim, não se trata de uma 

«integração social», no quadro da qual os interesses do Capital e do Trabalho 

coincidem, mas da sobrevivência, no selo de uma economia de mercado, em 

declínio, de instituições que já tiveram a sua época.  
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Mas esta sobrevivência de modo algum significa que a sua posição social de 

hoje seja conservada amanhã, O capital nada pode ganhar à custa de desem-

pregados, tendo pelo contrário de alimentá-los de um modo ou de outro. Só 

através dos trabalhadores ativos pode ele vir a ganhar o que quer que seja. 

Ora, tentar baixar os níveis de vida, uma vez que estes se tomaram habituais, 

é coisa árdua, mesmo impossível e que seria acompanhada de conflitos sociais 

de extrema gravidade. Os governantes apenas se aventuram a tal em tempo 

de guerra, quando dispõem dos meios militares necessários à manutenção da 

paz social. No passado, a pressão exercida pelos desempregados sobre o mer-

cado do trabalho era suficiente para fazer baixar os salários até certo nível. 

Todavia, o desenvolvimento dos sindicatos e a eficácia da sua ação vieram 

permitir rapidamente a uma fração importante da classe operária a estabili-

zação dos seus salários ao nível que já haviam atingido. Longe de ter por efei-

to a redução dos salários, a produtividade sempre crescente do trabalho leva-

va-os a um escalão mais elevado, aumentando assim os lucros do capital, ape-

sar da pretendida tendência dos salários para acompanhar os progressos da 

produtividade. Mas nas atuais condições, especialmente nas de uma automati-

zação cada vez maior, este mesmo processo apenas pode levar à substituição 

progressiva do trabalho pelo capital.  

Os níveis de vida elevados, de que gozam os países industrialmente avançados 

são eles próprios chamados a travar a expansão capitalista. Para que se con-

servem intactos, quando a rentabilidade do capital privado diminui, seria ne-

cessário que a esfera de produção não rentável se alargasse permanentemen-

te, o que por sua vez supõe aumentos de produtividade constantes. Nas con-

dições atuais isto significa aumento regular da massa de desempregados cujo 

sustento é cada vez mais caro. Estas despesas, acrescentadas a todos os ou-

tros «falsos custos da abundância», tarde ou cedo irão agravar ao máximo os 

«recursos económicos e técnicos», por maiores que estes possam ser. A partir 

daí será impossível manter a «abundância», a menos que a natureza da pró-

pria sociedade se modifique, ou seja, que o princípio da rentabilidade seja 

eliminado. Dadas às dificuldades sociais que a sua decadência não deixará de 

originar, esta mesma «abundância» transformar-se-á num fator revolucioná-

rio, Não se pretende de modo algum afirmar que a «abundância» provoque 

automaticamente a revolução, mas simplesmente que o nascimento de senti-

mentos de oposição não está ligado a uma pauperização absoluta. Os homens 

não têm necessidade de se verem reduzidos à fome para entrarem em estado 

de revolta. Esta pode acontecer a partir do momento em que o nível de vida 

habitual se encontre gravemente atingido, ou desde que sejam impedidos de 

alcançar o nível de vida a que se julgam com direito. Quanto melhor viverem 

os homens menos dispostos estarão a passar por privações, visto que mais li-

gados ao modo de vida habitual se encontram. É neste sentido que uma dimi-

nuição da «abundância» reinante é susceptível de reduzir a nada o atual con-

senso.  



Marx afirmou algures que «o proletariado ou é revolucionário ou não é nada». 

Neste momento ele não é nada e tem grandes possibilidades de continuar a 

não ser nada. Porém, esta não é uma certeza absoluta. Marx disse igualmente 

que «as ideias dominantes são as das classes dominantes», o que não impede 

o desenvolvimento de ideias subversivas. No entanto, é evidente que estas 

ideias apenas se propagam num clima de descontentamento e que a presente 

prosperidade — por mais fictícia que ela seja — não é de molde a engendrar 

tal movimento, pelo menos com a necessária amplitude. Donde o «pensamen-

to unidimensional», a ausência de oposição no seio da sociedade industrial. 

Como é lógico em tais condições, não discutiremos a penetrante análise que 

Marx faz da ideologia dominante. Pelo contrário, só podemos aprovar as suas 

criticas e ficarmos-lhe agradecidos. Após Marx, já não pode, em suma, sur-

preender esta constatação que o autor faz: «A sociedade unidimensional mo-

dificou a relação entre o racional e o irracional. Em oposição aos aspectos 

fantásticos e loucos da sua racionalidade, o domínio do irracional tornou-se 

domínio do verdadeiro irracional» 61, Tal é, na verdade, a consequência últi-

ma do fetichismo da mercadoria e do capital.  

É evidente que certa racionalidade não fetichista subsiste, - o próprio Marcuse 

é disso uma prova - porém ela não tem a menor importância prática. A atual 

oposição é um fator negligenciável. Na impossibilidade de representar interes-

ses materiais de um peso suficientemente forte para fazer face aos interesses 

da ideologia dominante — ou mais exatamente: do delírio dominante — esta 

oposição não pode agora tornar-se numa força social. E uma oposição que 

perdeu toda a força material deixa de ser efetiva. Assim, o olhar perspicaz e 

frio que homens inteligentes passeiam sobre a sociedade e as suas vítimas, 

forma-se num luxo que eles bem poderiam desprezar em razão do apego que 

aquelas exprimem ao defenderem a irracionalidade dominante. Todavia, a 

minoria abandonada a ela mesma tem que viver no seio desta irracionalidade 

e, melhor ou pior, aceitá-la, necessidade transformada em virtude para torná-

la menos agreste. Mesmo quando a oposição assume uma forma política, ela 

não consegue encontrar uma via consistente; constitui um exemplo disso a lu-

ta dos negros pelos direitos cívicos, objetivo absurdo e que, por mais absurdo 

que seja, se mantém irrealizável. O «outsider» não pode evadir-se das condi-

ções existentes — a menos que jogue tudo no incêndio e na pilhagem. Mas 

neste caso ele encontra-se já numa via que conduz a uma realidade que em si 

mesma é racional.  

As autoridades, que representam a grande maioria, as pessoas-como-devem-

ser, incluindo a maior parte dos operários, facilmente abafam as revoltas es-
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porádicas em que o desespero lança umas escassas minorias. Negro ou branco, 

«o substrato dos párias e outsiders», pode, pouco a pouco, ser destruído, de-

vido mesmo às condições de vida a que estão condenados. Mas à medida que 

este substrato aumenta em numero — e ele está em vias de crescimento — a 

frequência dos seus atos de revolta igualmente aumenta ao mesmo tempo que 

muitas das pessoas-como-devem-ser se apercebem de que se arriscam bastan-

te a figurar um dia também entre os destroços humanos do capitalismo. Em 

relação ao passado, o crescimento da miséria faz desta uma força social e a 

força conduz à ação consciente com vista a eliminar aquela. Quando Marcuse 

diz, a propósito dos desempregados, «que as sociedades estabelecidas possu-

em tais recursos económicos e técnicos que podem permitir-se conciliações e 

concessões aos miseráveis até porque são detentores de forças armadas capa-

zes de fazerem em face de situações de emergência» 62, ele descreve corre-

tamente a atual situação no seio dos países industrialmente avançados. Mas a 

verdade de hoje não será forçosamente a mesma de amanhã, e sê-lo-á ainda 

menos se o desenvolvimento do capitalismo tender a seguir o mesmo caminho 

do passado.  

É claro que não nos podemos regular pelo passado. Ele pode não se repetir. A 

era das revoluções está talvez definitivamente terminada e a sociedade uni-

dimensional, imobilista e totalitária, pode ser inevitável. Mas se não podemos 

julgar pelo passado, não o façamos então em caso algum. A partir de então 

tudo é possível — mesmo uma revolução proletária. O que sem dúvida pressu-

põe a continuação da existência do proletariado, a quem tantas vezes se atri-

bui a situação de desaparecido pelo facto de haver perdido não só a sua cons-

ciência de classe mas também a sua função social. Não é raro ver estabelecer-

se a diferença entre a «classe operária clássica», a dos operários de indústria 

no sentido de Marx, e a população ativa moderna, de que apenas uma peque-

na parte exerce uma atividade produtiva. Distinção totalmente artificial: não 

é a situação profissional do proletariado que o distingue da burguesia mas o 

fato de não ser o senhor da sua existência por não ser proprietário dos meios 

de produção. Qualquer que seja o seu oficio, os trabalhadores assalariados 

conservar-se-ão proletários.  

O número dos trabalhadores empregados nas indústrias não produtivas (aquilo 

a que se costuma chamar o sector dos serviços) cresceu incontestavelmente, 

mas isso em nada altera a sua função social face aos capitalistas. Em conse-

quência da concentração do capital e da eliminação da pequena burguesia 

proprietária, existem atualmente mais proletários do que nunca. É evidente 

que uma percentagem não negligenciável destes proletários goza, graças às 

receitas de que usufrui, de níveis de vida burgueses ou pequeno-burgueses. 
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Mas, precisamente em matéria de níveis de vida, a grande maioria de entre 

eles cai na categoria de trabalhadores assalariados, por mais improdutivos que 

possam ser os seus trabalhos. Acontece que trabalhadores ativos não se consi-

deram proletários ou recusam considerar-se como tais e que esta pouca von-

tade de reconhecimento da realidade tal como ela é contribui para reforçar o 

conceito unidimensional da ideologia dominante. Mas, para conservar a sua 

função social, uma ideologia, qualquer que ela seja, deve ser mais ou menos 

capaz de apreender o real, à falta do que perde toda a sua eficiência, se o 

trabalhador bem pago tem razões para esquecer a sua condição proletária, o 

desempregado possui muito menos. Quanto ao miserável, dado como vaga-

bundo, não pode alimentar tal ilusão. Mas admitir a sua própria condição de 

modo algum significa que simultaneamente adquirirá uma consciência de clas-

se, no sentido revolucionário do termo. Essa é apenas uma condição funda-

mental para o desenvolvimento de uma ideologia e de um movimento anti-

capitalistas.  

Quando Marx falava da «missão histórica» da classe operária — acabar com o 

sistema capitalista — ele designava assim, como a sua teoria da acumulação o 

permite inferir, a expropriação da minoria pela maioria. Ele estava convenci-

do, e com razão, de que a expansão do capital teria por efeito a polarização 

da sociedade numa pequena minoria de capitalistas e numa grande maioria de 

não proprietários, obrigados a venderem a sua força de trabalho para subsisti-

rem e abandonados às piores calamidades quando não o conseguem. O prole-

tariado da indústria do século passado acabou por tomar as dimensões de uma 

massa amorfa de assalariados, empregados numa multidão de sectores profis-

sionais, todos sujeitos às flutuações do mercado e aos imprevistos, felizes ou 

não, do processo de acumulação. Independentemente da ideia que façam de 

si próprios e da sua condição real, isso não impede que pertençam não às 

classes dirigentes mas às dirigidas.  

Fundamentalmente, a sociedade capitalista está dividida em duas classes, não 

obstante a existência no seio de cada uma destas diferenciações bastante ní-

tidas. A classe dirigente é que decide; a outra, apesar da sua diferenciação 

interna, encontra-se à mercê das decisões que determinam a condição geral 

da sociedade, mesmo quando tomadas unicamente em função das necessida-

des do capital. Lúcidas ou estúpidas, estas decisões só podem ter um objeti-

vo: perpetuar por todos os meios a ordem estabelecida. É claro que acontece 

que as camadas da população que não possuem qualquer poder de decisão es-

tejam em desacordo com as grandes opções da classe dirigente, porque estas 

não lhes pareçam conformes com os seus interesses ou adaptadas à situação. 

Mas para influir na decisão ou modificá-la é necessário exercer um poder pró-

prio.  



Tudo o que os dirigentes decidem tem que ser executado na esfera da produ-

ção, dado que é esta que comanda o modo de repartição dos produtos e o es-

tilo de consumo. Uma classe que não disponha de meios de produção, não 

possui a menor parcela de um poder que se exerce quer por meios ideológicos 

quer pela força. Mas nem o direito de propriedade, nem a ideologia, nem a 

força produzem o que quer que seja. É sobre o trabalho do produtor que re-

pousa todo o edifício social. Os trabalhadores produtivos têm um poder laten-

te muito superior ao de qualquer outro grupo social ou ao de todos os outros 

grupos reunidos. Transformar este poder latente num poder efetivo exige 

apenas a clara percepção das realidades sociais e a tradução deste conheci-

mento em atos que permitam aos produtores realizar os seus objetivos especí-

ficos.  

A grande função da ideologia burguesa é contestar esta primeira verdade, 

como o revelaram mais particularmente as teorias económicas que depreciam 

os resultados tangíveis do trabalho produtivo. Mas por mais que se afirme que 

a importância do proletariado da indústria não deixa de diminuir, atribuísse-

lhes mais atenção do que nunca e não sem razão, aliás: não é verdade que a 

sua capacidade — totalmente virtual, é claro — de dirigir a sociedade nunca 

foi tão grande? A «socialização» da produção, quer ao nível da técnica quer ao 

nível da produção, ou seja, o fato de os diversos aspectos do processo da pro-

dução nacional estarem perfeitamente interligados e de a sorte da população 

inteira depender diretamente do bom andamento da produção, eis o que con-

fere à classe operária um poder quase absoluto sobre a via seguida pela socie-

dade. Para pôr termo a esta é suficiente um único gesto: cruzar os braços. 

Que na qualidade de membros desta sociedade os operários hesitem em recor-

rer a uma solução tão extrema e que não tardaria a repercutir-se sobre eles 

mesmos, isso se compreende facilmente. Mas não é menos certo que se se de-

cidissem a transformar a sociedade, teriam possibilidades de abalá-la até aos 

seus fundamentos. Foi por esta razão que os sindicatos operários foram adap-

tados às estruturas capitalistas e encarregados de manter os conflitos de tra-

balho dentro de limites «aceitáveis» e pelos mesmos motivos que os governos 

— inclusive os governos socialistas regulamentam a greve, enquanto os gover-

nos totalitários, mais conscientes do poder latente da ação operária, conside-

ram simplesmente a greve como ato fora-da-lei.  

Devido a este poder latente, o proletariado da indústria é hoje, como já  o 

era ontem, a única classe capaz — com a condição de o desejar — de trans-

formar realmente a sociedade. O que aqui importa é acentuar a existência 

virtual de este poder, independentemente da questão de saber se os operários 

quererão e poderão um dia servir-se dele. Se esta virtualidade não tivesse o 

menor fundamento social, se a sua tradução em atos não aparecesse como 

uma possibilidade real, deixaria de existir qualquer esperança de ver novas 

forças vencerem as forças materiais da coerção. A partir daí, a única esperan-



ça permitida seria a crença de que as ideias, sozinhas, conseguiriam transfor-

mar simultaneamente a ideologia dominante e os interesses materiais que lhe 

servem de base. É claro que qualquer luta social é ao mesmo tempo um com-

bate ideológico, mas jamais será bem sucedido se não dispuser de uma força 

material que lhe permita destruir as defesas do inimigo. De modo algum é in-

concebível que a crescente irracionalidade da sociedade venha a originar uma 

mudança na grande massa, independentemente da sua classe, e a convicção 

cada vez mais nítida de que, dado que as relações de exploração perderam 

qualquer espécie de necessidade e sentido, é preciso reorganizar a sociedade 

em proveito de todos e abrir assim a todos a possibilidade de uma existência, 

finalmente digna de ser vivida. O que equivaleria a um triunfo da razão sobre 

os interesses irracionais de classe e à auto-decomposição da classe dominan-

te. Na ausência de tal milagre, a nova sociedade apenas nascerá de um com-

bate gigantesco, levado a cabo por todos os meios possíveis, tanto no campo 

ideológico como na esfera das relações de força reais.  

Está demonstrado que, em caso de crise social, largas camadas da população 

habitualmente tidas como estranhas à classe operária tomarão, no entanto, o 

seu partido contra a classe dominante. Mesmo hoje, que os trabalhadores ain-

da não saíram da sua apatia, os estudantes, os intelectuais e outros membros 

da nova classe não proprietária interessam-se apaixonadamente por questões 

políticas aparentemente isoladas, tais como a guerra, o desarmamento, os di-

reitos cívicos, etc. Mas este movimento de contestação manter-se-á ineficaz 

enquanto não dispuser de um poder político real, e que apenas pode vir da 

classe trabalhadora. Sem revolução proletária não há revolução.  

Segundo Marcuse, a revolução é perfeitamente impossível nos países industri-

ais avançados. Ainda que tal acontecesse, a gestão dos poderes produtivos pe-

los «de baixo» não provocaria, a seu ver, qualquer mudança social qualitativa. 

A ideia de tal mudança era, diz Marcuse, «legítima no tempo em que os ope-

rários eram a única negação e condenação da ordem estabelecida. No entan-

to, onde quer que a classe operária se tenha tornado um pilar do modo de vi-

da preponderante, a sua ascensão ao poder apenas veio prolongar esse mesmo 

modo de vida, porém num contexto diferente» 63.  

Ou seja: a burguesia e o proletariado são de agora em diante idênticos: inde-

pendentemente da classe no poder o modo de vida não sofrerá qualquer 

transformação fundamental.  

Se a classe operária se transformou no «pilar» em questão, todas as outras 

classes estão, evidentemente, na mesma situação. A diferença é que a «abun-

dância» que fez da primeira um «pilar» do sistema, torna-se negligenciável — 

                                                             
63   L’Homme Unidimensionnel, pp. 306-307. 



por mais notável que possa ser — comparada com a que as outras classes usu-

fruem.  

A «abundância» continua muito desigualmente distribuída, o que dê origem a 

uma permanente luta pela apropriação de um maior bocado do bolo. Mas, em 

virtude desta mesma rivalidade, ninguém atinge a satisfação e nunca na ver-

dade, existe o sentimento de uma vida na opulência. Na realidade, a «abun-

dância» que a classe operária conhece é antes de mais mitológica, além de 

que foi alcançada à custa de esforços inauditos. Mas, independentemente dis-

to, ela é suficiente para satisfazer o desejo dos trabalhadores, pelo menos no 

sentido em que estes não se interrogam sobre a oportunidade de uma trans-

formação social. A hipótese de uma «gestão a partir de baixo» não parece, 

portanto, muito próxima de ser posta à prova dos fatos.  

Toda esta concepção supõe que o capitalismo é capaz de manter ao nível atu-

al o modo de vida das massas trabalhadoras; a partir do momento em que este 

postulado seja desmentido pela prática, aquela teoria cai pela base. Pela nos-

sa parte tentamos mostrar que o capitalismo é incapaz de tal. É claro que a 

situação atual prova o contrário, mas isso nada significa quanto ao futuro. O 

problema reside na determinação do sentido da evolução no seu conjunto, 

dado que apenas uma pequena parte do mundo usufrui da «abundancia» ê en-

quanto a condição humana em geral se torna cada vez mais intolerável. Seme-

lhante estado de coisas não é susceptível de mudança no contexto do capita-

lismo, cujo fim apenas pode ser concebido como abolição das relações de 

classe e da condição proletária. Unidimensional, a sociedade apenas o é no 

plano ideológico; em todos os outros aspectos ela conserva-se capitalista co-

mo anteriormente. Nascido da prosperidade, o conformismo ideológico com 

ela desaparecerá, visto que não dotado de uma existência autónoma. Na me-

dida em que o raciocínio teórico tem uma validade e permite fazer previsões, 

tudo indica que se caminha não só para uma deterioração da prosperidade, 

mas ainda para o fim do próprio sistema capitalista.  

O fim do sistema capitalista, por sinónimo que seja de abolição do proletaria-

do, poderia no entanto ser precedido por uma simples modificação do sistema 

no sentido do capitalismo de Estado. Uma revolução deste género não seria de 

modo algum socialista, dado que apenas significaria a transferência dos meios 

de produção e distribuição e por isso da gestão da produção e da distribuição 

— arrancados aos seus proprietários privados, para as mãos de formações polí-

ticas que se confundem com o Estado. O proletariado manter-se-á uma classe 

dirigida, incapaz de forjar ele próprio o seu destino. E esta eventualidade não 

é de desprezar, tal revolução surgindo como um termo lógico do domínio do 

Estado sobre a Economia e sobre a vida social em geral, Não estará ela, por 

outro lado, de acordo com o modelo já familiar dos sistemas capitalistas de 

Estado há longa data estabelecidos e geralmente considerados como regimes 



socialistas? No entanto, no caso concreto, a estrutura capitalista de Estado foi 

posta em prática não para abolir o proletariado mas para acelerar a sua for-

mação. Nesta medida, a ideologia socialista serve de cobertura à exploração 

intensificada do trabalho e deve à estatização dos meios de produção o facto 

de parecer nacionalizadora, Em contrapartida, nos países industriais avança-

dos o capitalismo de Estado seria tão irracional como o seu predecessor. Pois 

o problema aqui já não é aumentar a exploração, mas, pelo contrário, pôr fim 

ao próprio sistema de exploração.  

É na verdade uma produtividade acrescida que nestes países sapa a rentabili-

dade do capital e com ela destrói a força motora da expansão capitalista. A 

causa disto reside no facto de o capital revestir então a forma de propriedade 

privada e depender, portanto, das relações de mercado e de concorrência, 

forçando assim os capitalistas à acumulação, em vez de os libertar dessa obri-

gação. Os lucros não são senão trabalho excedente e mesmo que a formação 

do capital com base no lucro tivesse chegado ao seu termo, o processo de 

produção continuaria a exigir trabalho e trabalho excedente. Quando os meios 

de produção se tornarem monopólio do Estado, o governo encontra-se apto a 

fixar as relações entre o trabalho e o trabalho excedente, assim como a orga-

nizar a produção e distribuição dos bens sem preocupação de equidade. Os 

meios dirigentes das nações avançadas poderiam, em tal caso, imitar os seus 

homólogos dos países pobres em capital que fazem de molde a poderem man-

ter as relações de classe no quadro de sistemas capitalistas de Estado. Sem 

dúvida que não terão as mesmas «justificações», mas bastar-lhes-ia criar um 

aparelho de repressão adequado para fazê-lo. A partir de então, as relações 

de classe seriam mantidas em beneficio de uma classe privilegiada e a eco-

nomia planificada serviria de base a uma sociedade de classes planificada.  

Para isto é necessário uma revolução, mas não uma revolução socialista, pois 

esta tem precisamente como característica principal a socialização dos meios 

de produção e através dela a gestão pelos próprios produtores do produto do 

seu trabalho e da sua distribuição. Em caso contrário será apenas a troca de 

uma forma de escravatura por outra e nada prova que estas formas sejam na 

verdade preferíveis à outra. Apenas a autodeterminação da classe operária 

permite a realização do socialismo, na medida em que é ela que exerce todas 

as funções produtivas sobre que repousam a vida social e que a enriquecem. 

Uma organização consciente da produção e uma repartição racional dos bens 

apenas podem ter por base o interesse da sociedade global. Mas isso só é pos-

sível com uma condição: o desaparecimento da autoridade incontestável que 

uma classe particular exerce sobre a sociedade, o que exige por seu lado a 

organização de novos modelos sociais e econômicos, cuja eficácia deverá ser 

verificada e melhorada por um constante recurso à experiência. Falar de uma 

mudança social chamada a eliminar o modo de vida capitalista, significa falar 

da revolução do proletariado, pois só esta classe específica é capaz do ponto 



de vista da produção, de transformar a sociedade numa comunidade sem clas-

ses e racional.  

O socialismo não pode ser posto em prática apenas com uma simples mudança 

de governo. Na verdade ele exige uma transformação radical da sociedade, 

mediante o total poder de decisão dos produtores. Quanto à planificação, ela 

deverá ser organizada de tal modo que planificadores e produtores tenham os 

mesmos interesses e constituam na verdade partes integrantes de um mesmo 

organismo produtivo. Dada a abundância que caracteriza a sociedade industri-

al avançada, a distribuição poderá ser libertada de todas as relações de valor 

e, neste sentido, a «igualdade» seria um fato. Mas não nos preocupamos aqui 

em demonstrar que o socialismo é algo realizável, ou tão pouco em estudar as 

novas instituições que haverá de criar. Tudo quanto desejamos dizer sobre o 

assunto resume-se nisto: para levar a melhor sobre o capitalismo, o socialismo 

tem que forçosamente ser obra da classe produtiva. 

Regressemos então a perspectivas mais imediatas. Na verdade, dado o atual 

comportamento da classe operária, e na medida em que o socialismo não se 

poderá realizar sem ela, tudo leva a crer que este só será possível pelas ca-

lendas gregas e, enquanto se aguarda, reveste todas as características de um 

«sonho marxiano». No entanto, basta pensar em tudo o que pode acontecer 

na ausência de uma revolução, para vermos surgir a possibilidade de uma mu-

dança de atitude prática. A este respeito, o futuro transparece já através do 

presente e, por si só, uma projeção quantitativa do segundo sobre o primeiro 

é suficiente para mostrar que a ideia segundo a qual seria viável a resolução 

dos problemas sociais por métodos capitalistas não passa de uma absoluta 

utopia. «Socialismo ou barbárie» é a única alternativa possível, ainda que um 

estado de barbárie seja susceptível de engendrar contra-forças capazes de 

transformá-lo.  

A consciência de classe, diz-se frequentemente, está ligada à miséria. Ora, 

uma coisa é certa: a população mundial virá a cair numa miséria que ultrapas-

sará de longe tudo quanto neste aspecto até hoje se conheceu, e esta miséria 

abater-se-á mesmo sobre as minorias privilegiadas dos países industriais que, 

até à data, se julgavam ao abrigo do seu próprio comportamento. Porque não 

existem «soluções econômicas» para as contradições do capitalismo, tenta-se 

impor «soluções econômicas» por intermédio de meios políticos mais adapta-

dos, é claro, à estrutura socioeconômica do capitalismo. Ou seja, os efeitos 

destruidores da produção de capital serão ainda mais exacerbados. No interi-

or, a produção para o desperdício não deixará de se desenvolver, enquanto, 

no exterior, territórios cujas populações, pouco desejosas de cavarem a pró-

pria sepultura, se recusarão a ceder às exigências de lucro das potências es-

trangeiras, serão vítimas da devastação. E à medida que os frutos da produção 

acrescida se dissiparem, no contexto de uma concorrência sanguinária com 



vista à atenuação dos efeitos da baixa dos lucros que a generalização da misé-

ria provoca, as bem-aventuradas ilhas da «abundância» ficarão, elas também, 

submersas.  

Sem dúvida que não faltam razões para se pensar que nada fará reagir as mas-

sas trabalhadoras, que elas preferirão a miséria à luta contra o sistema que a 

causa. Mas a ausência de consciência revolucionária não significa a ausência 

de lucidez. E, consequentemente, é muito mais provável que a classe operária 

não aceite eternamente o destino que o sistema capitalista lhe pretende re-

servar. Poderá ser atingido um ponto de ruptura, a partir do qual a consciên-

cia de classe se venha aliar à lucidez. O surgimento de uma vontade revoluci-

onária, a passagem à ação autónoma não terá obrigatoriamente que ser pre-

cedida por um longo período de constante oposição aberta. Apática em certas 

condições, a classe operária poderá revoltar-se noutras. E, porque está desti-

nada a sofrer mais do que as outras classes os golpes da produção de capital e 

dos intuitos guerreiros da classe dirigente, ela será provavelmente a primeira 

a cortar com a ideologia unidimensional inerente ao reino do capital.  

Diga-se, uma vez mais, que de modo algum se trata de uma certeza. Existe 

uma possibilidade, é tudo, como Marcuse o observa num contexto um pouco 

diferente. E se esta hipótese existe não é porque uma parte do proletariado 

se encontra excluído do processo de integração capitalista, mas simplesmente 

em virtude de o sistema dominante correr o risco de destruir o mundo antes 

que surda uma possibilidade de evitá-la.  A integração na morte, eis na reali-

dade única via deixada ao capitalismo. Em qualquer caso, o homem unidimen-

sional não existirá por muito mais tempo. Ele desaparecerá com o primeiro 

colapso da economia capitalista, no banho de sangue que a ordem estabeleci-

da está em vias de lhe preparar. Atingido o apogeu da sua força, o capitalismo 

chegou igualmente ao seu mais alto grau de vulnerabilidade. Independente-

mente do caminho que escolha, só se pode dirigir para o fim. Por mais fracas 

que sejam as hipóteses de revolta, este é menos que nunca o momento de re-

nunciar ao combate!  


