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Problema: Seguindo sua hipótese do comportamento unidimensional, Marcuse se propõe a analisar 

de maneira mais detalhada estruturas da sociedade industrial avançada a partir de uma análise 

materialista. O autor reconhece uma aproximação entre o Estado de Bem-Estar Social e a redução da 

ambição transformadora dos partidos de esquerda num momento em que “as lutas de classes são 

atenuadas e as "contradições imperialistas" suspensas diante da ameaça externa (p. 40)”. Em sua 

análise, portanto, toma como central o problema da “contenção da transformação social” em três 

momentos (Contenção da transformação Social - Perspectivas de Contenção - O Estado do Bem Estar 

Social e o Estado Beligerante) para os quais também faz projeções buscando determinar movimentos 

necessários e contingentes da sociedade industrial avançada. 

 

Tese I: O novo mundo-do-trabalho tecnológico impõe um enfraquecimento da posição negativa da 

classe trabalhadora: esta não parece ser a contradição viva da sociedade estabelecida (p. 48) 

I) Em relação à ação transformadora da sociedade em direção ao contexto de liberdade e 

emancipação, Marcuse define o receituário marxista como uma composição de revolução política e 

apropriação do aparato tecnológico. De maneira mais específica, tratar-se-ia de encontrar uma 

sociedade em que se efetiva a direção pelos “produtores imediatos” introduzindo mudança 

qualitativa no aparato tecnológico: “produção visando à satisfação de necessidades individuais 

livremente desenvolvidas” (p. 41). Estaria pressuposto, por consequência, que as classes 

trabalhadoras conscientes de sua condição negam o nexo social: 

[...] a negação existe anteriormente à própria modificação, a noção de que as fôrças 
históricas libertadoras se desenvolvem no seio da sociedade estabelecida é uma 
pedra angular da teoria marxista. Ora, é precisamente essa nova consciência, êsse 
"espaço interior", o espaço para a  prática histórica transcendente, que está sendo 
barrado por uma sociedade na qual tanto os sujeitos como os objetos constituem 
instrumentos num todo que tem a sua razão de ser nas realizações de sua 
produtividade cada vez mais poderosa. (p. 42) 

II) Recorrendo à pesquisa sociológica, Marcuse cita quatro momentos de transformação fundamental 

das classes trabalhadoras nas sociedades industriais avançadas que alteraram o universo político: a 
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etapa do trabalho mecanizado, mudança na estratificação ocupacional, mudança na atitude e na 

consciência do trabalhador e, por fim, o enfraquecimento da posição negativa da classe 

trabalhadora.  

III) Por não ser mais simples animal de carga, nesta etapa do capitalismo o proletário da sociedade 

industrial avançada – “escravo mecanizado” – vive o seu movimento necessário de negação da 

sociabilidade de maneira menos explícita e com diferente dispêndio de energia. O trabalhador 

organizado se integra no esforço sócio-administrativo de subordinação ao aparato tecnológico e ao 

“balanço das coisas”. 

IV) Ora, em função desta mecanização do trabalho, “agora o trabalhador está perdendo a autonomia 

profissional que o fêz membro de uma classe destacada de outros grupos ocupacionais por 

personificar a refutação da sociedade estabelecida” (p.45). De tal maneira que o progresso técnico se 

tornou incompatível “com as próprias instituições criadas pela industrialização” (p.46) 

A transformação tecnológica que tende a acabar com a máquina como um 
instrumento individual de produção, como uma "unidade absoluta", parece 
cancelar a noção marxista de "composição orgânica do capital" e a teoria da 
criação da mais-valia. Segundo Marx, a máquina jamais cria valor meramente 
transferindo o seu próprio valor para o produto, enquanto a mais valia continua 
sendo o resultado da exploração do trabalho vivo. A máquina é a personificação do 
poder de trabalho humano e por meio disso o trabalho pregresso (trabalho morto) 
se preserva e determina o trabalho vivo. Agora, a automatização parece alterar 
qualitativamente a relação entre trabalho morto e trabalho vivo; tende para um 
ponto em que a produtividade é determinada "pelas máquinas e não pelo 
rendimento individual". (p. 46) 

IV) Agora integrado na própria fábrica e na lógica da unidimensionalidade, o trabalhador vive 

mudança em sua atitude e consciência. Marcuse destaca o esforço de co-gestão entre sindicato e 

patrões, como expressão do fechamento do universo político do movimento de trabalhadores. 

Na situação atual, as características negativas da automatização predominam: 
aceleração do trabalho, desemprego tecnológico, revigoramento da posição da 
gerência, impotência e resignação crescentes por parte dos trabalhadores. As 
possibilidades de promoção diminuem, porquanto a gerência prefere engenheiros 
e diplomados por universidades. Contudo, há outras tendências. A mesma 
organização tecnológica que possibilita uma comunidade mecânica no trabalho 
gera também uma interdependência maior que integra o trabalhador com a 
fábrica. Nota-se uma “sofreguidão” do trabalhador para “compartilhar da solução 
dos problemas da produção”, um “desejo de participar ativamente pela aplicação 
de seus cérebros na solução de problemas técnicos e de produção que claramente 
se enquadram na tecnologia”. Em alguns dos estabelecimentos tecnicamente mais 
desenvolvidos, os trabalhadores mostram até um interesse adquirido no 
estabelecimento – um efeito frequentemente observado da “participação do 
trabalhador” na empresa capitalista. (p. 47) 

V) As mudanças no mundo do trabalho em direção à racionalidade tecnológica enfraquecem a 

posição negativa da classe trabalhadora. Na nova etapa do progresso técnico: 
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A dominação se transfigura em administração. [...] Dentro da enorme hierarquia 
das juntas executivas e de gerência [...] a fonte tangível de exploração desaparece 
por trás da fachada da racionalidade objetiva. A decepção e o ódio são privados de 
seu alvo específico, e o véu tecnológico esconde a reprodução da desigualdade e 
da escravização. Tendo o progresso técnico por instrumento, a falta de liberdade – 
significando sujeição do homem ao seu aparato produtivo – é perpetuada e 
intensificada sob a forma de muitas liberdades e comodidades. (p. 49)  

VI) Nesta situação de sujeição ao aparato produtivo, o trabalhador perde sua condição humana e 

Marcuse o define como mero instrumento. 

Os escravos da civilização industrial desenvolvida são escravos sublimados, mas são 
escravos, porquanto a escravidão é determinada não pela obediência nem pela 
dureza do trabalho, mas pela condição de ser um mero instrumento e pela redução 
do homem à condição de coisa” [N.T.: cit. François Perroux, La Coexistence 
pacifique] (p. 49) 

VII) A sociedade unidimensional altera as relações de dominação e o contexto de luta de classes: 

[...] os próprios organizadores e administradores se tornam cada vez mais 
dependentes da maquinaria que êles organizam e administram. E essa 
dependência mútua não mais é relação dialética entre Senhor e Servo, já rompida 
na luta pelo reconhecimento mútuo, mas, antes, um círculo vicioso que inclui tanto 
Senhor como Servo. [...] ¶ O círculo vicioso parece representar de fato a imagem 
apropriada de uma sociedade auto-expansiva e autoperpetuante em sua própria 
direção preestabelecida – impulsionada pelas necessidades crescentes que ela gera 
e, ao mesmo tempo, contém. (p. 50) 

 

Tese II: A decisiva interdependência entre os dois únicos sistemas sociais “soberanos" do mundo 

contemporâneo expressa o fato de o conflito entre progresso e política, entre o homem e seus 

senhores se haver tornado total. (p. 67) 

I) Marcuse se pergunta acerca da possibilidade de superação do ciclo vicioso da sociedade industrial 

avançada, de fechamento do universo político à mera reprodução do existente: “Haverá qualquer 

perspectiva de rompimento dessa cadeia de produtividade e repressão crescentes?”. Ora, 

“admitindo-se uma evolução relativamente normal, isto é, desprezando-se a possibilidade muito real 

de uma guerra nuclear” uma formulação de resposta para sua pergunta exige “projetar os 

acontecimentos contemporâneos no futuro” (p. 50). 

II) De maneira mais precisa, “as perspectivas de contenção da transformação, oferecidas pela política 

da racionalidade tecnológica, dependem das perspectivas do Estado do Bem-Estar Social” – esta fase 

que “parece capaz de elevar o padrão de vida administrado”; sendo, contudo, um “Estado de 

ausência de liberdade” em sua administração total (p. 62). Projetando no futuro, então, o 

acontecimento contemporâneo de grande capacidade de manutenção e do aumento do padrão de 

vida na sociedade industrial de Bem-Estar, Marcuse observa que esta capacidade só permaneceria 

em um futuro de a) crescente produtividade do trabalho; b) aumento do índice de natalidade; c) 
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manutenção da economia beligerante da defesa nacional; e d) aumento da integração político 

econômica dos países capitalistas (desenvolvidos e subdesenvolvidos) (p. 51) 

III) No seio dessa sociedade industrial avançada, contudo, guardam-se grandes possibilidades 

emancipatórias com o processo de automação industrial. 

A automatização, ao se tornar o próprio processo de produção material, 
revolucionaria a sociedade inteira. O esbulho da fôrça de trabalho humano, levado 
à perfeição, destruiria a forma espoliada pelo rompimento dos laços que atam o 
indivíduo à máquina – o mecanismo pelo qual o seu próprio trabalho o escraviza. A 
automatização completa na esfera da necessidade abriria a dimensão do tempo 
livre como aquela em que a existência privada e social do homem constituiria ela 
própria. Isso seria a transcendência histórica rumo a uma nova civilização. (p. 53) 

IV) A promessa da sociedade automatizada poderia se realizar mais rapidamente no sistema 

soviético ou, ainda, por conta das pressões deste, levar o Estado de Bem-Estar Social aos limites de 

suas possibilidades humanizadoras. Pressuposto que se dá em virtude de uma capacidade superior 

de administração total, porém Marcuse questiona: 

[...] a sociedade soviética estaria capacitada a liberalizar os contrôles totalitários a 
ponto de poder operar-se uma transformação qualitativa, após atingir a meta de 
“alcançar e ultrapassar”? ¶ O argumento baseado no atraso histórico – segundo o 
qual a liberalização deve, sob as condições prevalecentes de imaturidade material e 
intelectual, ser necessariamente a obra da fôrça e da administração – é não apenas 
o cerne do marxismo soviético, mas também dos teóricos da “ditadura 
educacional”, de Platão a Rousseau. É facilmente ridicularizável, mas de difícil 
refutação, porque tem o mérito de reconhecer, sem muita hipocrisia, as condições 
(materiais e intelectuais) que servem para impedir a autodeterminação genuína e 
inteligente. [...] ¶ Mas, a despeito de tôda a sua veracidade, o argumento não pode 
responder à pergunta consagrada pelo tempo quem educa os educadores e onde 
está a prova de que êles estejam na posse do "bem"? (p.55-56) 

V) Associando sua perspectiva de emancipação pelo desenvolvimento tecnológico para além do que 

é permitido pelo capitalismo com a sua crítica da sociedade de Bem-estar social e com a tradição do 

socialismo, Marcuse recusa – porém – a transição “administrativa” proposta pelo bloco comunista, 

lembrando definição de Marx de que “o socialismo deve tornar-se realidade com o primeiro ato da 

revolução porque já deverá estar na consciência e na ação dos que realizam a revolução” (p. 56). 

Essa é a meia-verdade contida na tese marxista soviética de que as contradições 
existentes entre as “relações de produção retardada e o caráter das fôrças 
produtoras” podem ser resolvidas sem explosão e de que a “conformidade” entre 
os dois fatos pode ocorrer por meio de “mudança gradativa”. A outra metade da 
verdade é que a mudança quantitativa ainda teria de se transformar em mudança 
qualitativa, no desaparecimento do Estado, do partido, do Plano etc., como 
podêres independentes superimpostos ao indivíduo. Considerando que essa 
mudança deixaria intata a base material da sociedade (o processo de produção 
nacionalizado), ela se limitaria a uma revolução política. Se pudesse conduzir à 
autodeterminação na própria base da existência humana, a saber, na dimensão do 
trabalho necessário, seria a mais radical e mais completa revolução da história. (p. 
58) 
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VI) Crítico ao Estado de Bem-estar social e à experiência soviética, Marcuse observa que “a decisiva 

interdependência entre os dois únicos sistemas sociais “soberanos" do mundo contemporâneo 

expressa o fato de o conflito entre progresso e política, entre o homem e seus senhores se haver 

tornado total. (p. 67) Interdependentes, as experiências opostas caricaturam o fechamento do 

universo político e limitam o pleno desenvolvimento “de uma forma de vida que dissolveria as bases 

da dominação” (p. 68). 

VII) Contudo, dirá Marcuse – guardando expectativas de um caminho que supere conquistas de 

liberdades oriundas do Estado de Bem-estar social sem precisar recorrer à administração totalitária –  

que “a necessidade de utilização total do progresso técnico e de sobrevivência em virtude de um 

padrão de vida superior pode revelar-se mais forte do que a resistência das burocracias instaladas” 

(p. 59).  

VIII) Em relação às outras áreas atrasadas em relação ao passo da industrialização mundial, poderiam 

constituir elas uma “terceira força” que fugisse ao antagonismo unidimensional dos blocos capitalista 

e soviético? Marcuse é categórico ao dizer que “as áreas atrasadas têm a probabilidade de sucumbir 

para uma das várias formas de neocolonialismo ou para um sistema mais ou menos terrorista de 

acúmulo primordial”, mas afirma que “não obstante, outra alternativa parece possível” (p. 61) 

Se a industrialização e a introdução da tecnologia nos países atrasados 
encontrarem forte resistência por parte dos estilos de vida e trabalho autóctones e 
tradicionais – uma resistência que não é abandonada nem mesmo diante da 
perspectiva assaz tangível de uma vida melhor e mais fácil –, poderia essa própria 
tradição pré-tecnológica tornar-se a fonte de progresso e industrialização? (p. 61) 

IX) Em tal sociedade “os “produtores imediatos” teriam uma oportunidade de criar, por seu trabalho 

e lazer, o seu próprio progresso, determinando o seu ritmo e direção”. Mas o surgimento de tal 

alternativa não viria de maneira espontânea e pressuporia uma mudança nos dois blocos industriais 

que moviam o mundo num momento em que “não há indicação alguma de tal mudança” (p. 62) 
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