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ACTUALIDADE DA CRiTICA DE PAUL LAFARGUE 
AO TRABALHO ASSALARIADO 

J. M. Carvalho Ferreira (*) 

1 - As posic;oes analiticas de Paul Lafargue 

0 papel hist6rico desempenhado par Paul Lafargue (1) nos finais do 
seculo XIX e princfpios do seculo xx foi de um inestimavel valor social e revo
lucionario. Na verdade, nesse momenta hist6rico, Paul Lafargue conseguiu ana
lisar com extrema proficuidade as aspectos (ir)racionais e estupidificantes gera
dos pela 16gica inerente a condi<;ao-fun<;ao do trabalho assalariado (2). 

A pertinencia da sua crftica radical aos pressupostos do sistema capita
lista e a especificidade do trabalho assalariado e ainda hoje confirmada pela 
realidade fenomenol6gica do quotidiano de grande parte do proletariado (3). 
E isso porque, nao obstante as modifica<;oes estruturais geradas nos tecidos 
social e econ6mico pelo dinamismo capitalista, a realidade do quotidiano da 
essencia do trabalho assalariado nao foi objecto de transforma<;6es substan
ciais nas suas premissas basicas. Pela sua natureza (ir)racional e exploradora, 
o trabalho assalariado continua a produzir mecanismos conducentes a uma 
serie de disfuncionalidades sociais e vivenciais. Como consequencia de tudo 

{*) Professor auxiliar do ISE. Coordenador do Nucleo de Ciencias Sociais. 
( 1) Paul Lafargue (1842-1911) foi um militante e um intelectual com extraordinario impacte 

na dinamizac;:ao do marxismo e do movimento associativo operario nos finais do SEkulo x1x e prin
cipios do seculo xx. 

Como faceta mais importante da sua vida de militante destaca-se a sua acc;:ao na 
1 _ • lnternacional dos Trabalhadores e no conselho geral do mesmo organismo e ainda na forma
<;:ao e dinamizac;:ao do Partido Operario Frances. As publicac;:oes que provocaram maior impacte 
na opiniao publica foram 0 Direito a Preguil;a (1883), 0 Materialismo Econ6mico de Karl Marx 
(1884), A Religiao do Capital (1887), Pio IX no Parafso (1890) e A Propriedade- Origem e Evolu
c;ao (1895). 

(2) 0 conceito de trabalho assalariado tem enfermado de alguns vfcios no seu significado 
te6rico. Nao obstante essa lacuna, esse conceito, tal como eu o entendo, significa uma relac;:ao 
social de compra e venda da mercadoria forc;:a de trabalho expressa em salario. Porem, para ser 
mais rigoroso, essa rela<;:ao social e estabelecida sempre entre o capitalista proprietario privado 
dos meios de produc;:ao e o trabalhador que s6 possui a sua forc;:a de trabalho (conjunto de poten
cialidades fisiol6gicas e intelectuais). 0 seu significado alargado as proposic;:oes ortodoxas mar
xistas implica ainda que o trabalho assalariado seja sempre objecto de opressao e explora<;:ao 
por parte do capital, ou seja, aquele que cria e realiza mais-valia. 

(3) 0 significado conceptual de proletariado empregue neste texto, embora seja, por vezes, 
sin6nimo de trabalhadores assalariados e massas trabalhadoras, e bastante mais profundo. Nesse 
sentido, proletariado significa a condic;:ao-func;:ao dos trabalhadores assalariados no seu quotidiano 
global. lsto e, para alem de ser objecto de compra e venda, a sua vida tem uma especificidade 
propria nos domfnios cultural, familiar, politico e social, etc. 
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isso, o conjunto das pulsoes (libidinais, ludicas, racionais, etc.) imanentes a 
uma condi9ao humana positiva, ao serem submetidas a 16gica do trabalho assa
lariado, sao adulteradas e subvertidas nas suas potencialidades humanista e 
emancipalista. 

A for9a da linearidade dos imperatives induzidos pela 16gica do trabalho 
assalariado e substantivada por um modelo social e protagonizado _pelos agen
tes sociais. Na sociedade capitalista, viver sem trabalhar, para muitos, e um 
acto impossfvel. Trabalhar sem ser assalariado e inimaginavel. Reside nestes 
aspectos a for9a determinfstica das rela96es sociais de produ9ao capitalistas 
sobre o conjunto do proletariado. 

Neste sentido, a adapta9ao e a integra9ao do proletariado moderno nos 
princfpios da realidade normativa do sistema social vigente e total. A sistema
tiza9ao 16gica desses pressupostos resultou num maior acesso a riqueza e dig
nifica9ao social por parte dos trabalhadores assalariados. A contrapartida desse 
processo, por outro lado, transformou-os em meras maquinas de produ9ao e 
consumo de mercadorias. De um mecanisme sustentado por uma normalidade 
econ6mica miseravel e de cidadaos sem direitos e prerrogativas polfticas e 
sociais, da modernidade capitalista desenvolvida, surgiu uma massa de traba
lhadores semiacefalos, produtores e consumidores maiores de uma realidade 
que os destr6i, domina e aliena. 

Analisando hoje as manifesta96es quotidianas provindas do trabalho assa
lariado, compreende-se a pertinencia e a idoneidade cientffica da crftica que, 
h8. um seculo, Paul Lafargue faz ao sistema capitalista. Assim, no seu livro 
0 Direito a Preguk;a, Paul Lafargue conseguiu demonstrar com eficacia a natu
reza dos caracteres destrutivo e alienante que o trabalho assalariado personi
ficava para o conjunto do proletariado dos fins do seculo XIX, no antro das 
fabricas dos pafses capitalistas mais desenvolvidos. Caracter destrutivo que 
residia no facto de o proletariado esbanjar irracionalmente energias ffsicas e 
intelectuais, mutilando, por tais motivos, o seu corpo e a sua mente. Caracter 
alienante porque tornava-se acriativo no seu quotidiano cultural e ludico e ainda 
porque os sistemas de produ9ao, consumo e distribui9ao de riqueza social esta
vam desajustados das suas identidades humana e social. 

Esquecendo-se e alheando-se dessas contradi96es na sua vida quotidiana, 
as massas trabalhadoras produziam e consumiam mercadorias que nao esta
vam directamente identificadas com o trabalho despendido e com as suas 
necessidades de consumo. Transformadas em «escravos do trabalho e de 
tedio», trabalhando dez, doze e catorze horas diarias (4), pouco tempo e pro
pensao lhes restava para viver e cultivar o 6cio e o prazer da vida. Destrufdas 
e embrutecidas pelo, trabalho, constrangidas ao analfabetismo e sem predis
posi9ao ffsica e intelectual para compreender o sistema social que as envoi
via, mergulhavam na vagabundagem e no alcoolismo. Por outro lado, o salario 

(4) LAFARGUE, Paul (1975), 0 Direito a Preguir;a e Outros Textos, Lisboa, Editorial Estampa, 

pp. 2._0-21. 
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que recebiam como contrapartida do trabalho despendido revelava-se mone
tariamente insuficiente, o que levava as suas famflias a uma miseria endemica. 

0 trabalho assalariado, nessas condiQ6es, na Europa civilizada de entao, 
tornava-se um expoente preponderante das formas que a exploraQao e a opres
sao capitalistas assumiam. 0 facto de Paul Lafargue se situar numa perspec
tiva te6rica marxista ortodoxa (5), isso nao obstou a que no seu livro 0 Direito 
a Pregui9a enveredasse por uma atitude manifestamente radical e que a essen
cia da sua analise, em ultima instancia, introduzisse elementos heterodoxos 
e crfticas as proposiQ6es te6ricas da COrrente ideol6gica que dizia defender. 
Nesse aspecto, conjunturalmente, os seus posicionamentos te6rico e ideol6-
gico revelaram-se contradit6rios e antiortodoxos. 

Se analisarmos as premissas analfticas da obra de Karl Marx e do mar
xismo ortodoxo da epoca (6) e as confrontarmos com as de Paul Lafargue, 
chegaremos facilmente a essa conclusao. Para Karl Marx e o marxismo orto
doxo, o trabalho assalariado era uma categoria s6cio-econ6mica imanente as 
rela96es sociais de produ9ao capitalistas. A sua essencia hist6rica expressava 
a 16gica evolutiva a que imperativamente a sociedade humana estava subme
tida. A trfade capital, trabalho e terra, nas suas diferentes manifesta96es orga
nicas, era um produto hist6rico induzido pelo progresso da Humanidade. Con
textualizando a condi9ao-fun9ao do trabalho assalariado nessa dimensao, 
poder-se-ia critica-lo, mas nunca imputar-lhe meios de ilogismo hist6rico. 
Embora o trabalho assalariado conjugasse uma realidade de opressao e explo
ra9ao do capital sobre o proletariado e, par tais motives, houvesse a necessi
dade hist6rica da sua aboli9ao e do sistema social que o substantiva, o epf
logo dessa necessidade s6 aconteceria desde que previamente as condi96es 
objectivas e subjectivas do desenvolvimento capitalista o permitissem. For9ar 
ou inverter a 16gica desse determinismo hist6rico, corroborava-se na defesa de 
posi<;:oes ut6picas contrarias ao espfrito do socialismo cientffico (?). 

A rigidez conceptual do modelo analftico do marxismo ortodoxo, ao con
siderar que o modo de produ9ao capitalista seria precedido por outros modos 
de produ<;:ao com desenvolvimentos econ6mico, social e politico inferiores, 
reduzia a hist6ria da Humanidade a leis imperativas - fases e passagens pro
gressivas do simples para o complexo e do subdesenvolvimento para o 
desenvolvimento- que estavam fora do alcance dos mecanismos voluntaris
tas dos indivfduos. Assim, independentemente da vontade dos homens, a natu
reza das contradi96es e conflitos gerados entre a burguesia e o proletariado 

(5) Quanto as posic;:oes mais ortodoxas do autor, v.: LAFARGUE, Paul (1895), La propriete
Origine et evolution, Paris, Ed. Librairie Ch. Delagrane; JAURES, Jean, e LAFARGUE, Paul (1946), 
ldea/isme et materialisme, Paris, Spartacus. 

(6) Entre os varios livros mais representativos dessa evoluc;:ao, v.: MARX/ENGELS (1966), Cri
tique des programmes de Gotha et d'Erturt, Paris, Ed. Sociales; prefacio de ENGELS ao livro de 
Karl Marx (1967) Les /uttes de classes en France (1848-1850), Paris, Ed. Sociales. 

(7) Sobre esse aspecto, o livro de ENGELS, F. (1971 ), Anti-Duhring, Lisboa, Afrodite, e um 
documento de enorme importiincia. 
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era uma expressao do preenchimento previa dessas condi96es imperativas. 
Nesta acep<(ao, as rela9oes sociais de produ9ao capitalistas, baseadas na exis
tencia da propriedade privada dos meios de produ<{ao, na divisao social do tra
balho, no trabalho assalariado e Estado, etc., embora dinamizassem um pro
cesso conducente a existencia de uma serie de contingencias negativas para 
o proletariado, em contrapartida eram tambem elas que, pela natureza da sua 
evolu<{ao normativa, iriam substantivar e dar corpo ao aparecimento hist6rico 
do modo de produ<{ao socialista. 

Nesta vertente basica, o capitalismo visualizado por Karl Marx e os mar
xistas ortodoxos da epoca era um modo de produ<{ao progressista e revolu
cionario {8). Comparando a sua fun<{ao hist6rica com os modos de produ9aO 
que o tinham precedido, o capitalismo, ao reestruturar e redimensionar, de 
modo positive, a condi<{ao-fun<{ao do factor de produ9ao trabalho no contexte 
das for9as produtivas, produziu, simultaneamente, avan9os gigantescos nos 
domfnios dos desenvolvimentos da tecnica, ciencia, produ9ao, distribui9ao e 
consume de riqueza social mercantil. Os Indices estatfsticos s6cio-econ6micos 
e a institucionaliza<{ao da vida polftica nas sociedades capitalistas desenvolvi
das, no limiar do seculo XX, bastavam para o confirmar. 

Como consequencia 16gica, a interac<{ao funcional desenvolvimentalista 
das for9as produtivas gerava uma socializa<{ao progressiva da riqueza social 
e, por outro lado, potenciava o proletariado para uma classe social homoge
nea e revolucionaria. A fase hist6rica que culminaria na maturidade de todo 
esse progresso dar-se-ia desde que existisse uma contradi9ao insuperavel entre 
o desenvolvimento das for9as produtivas e as rela96es sociais de produ9ao 
capitalistas. 86 nestas condi96es, naturalmente, surgiriam os fen6menos de 
conflitualidade capazes de gerarem a antagoniza<{ao social propiciadora da abo
li<{ao do trabalho assalariado e, logicamente, da sociedade capitalista. 

Partindo da cosmovisao crftica do trabalho assalariado feita por Karl Marx 
e o marxismo ortodoxo, no mfnimo o que se podera afirmar e que as posi96es 
te6ricas de Paul Lafargue deveriam ser consideradas de ut6picas e extempo
raneas a luz dos ensinamentos do materialismo hist6rico e dialectico. Assim, 
aquando da sua crftica radical as condi96es e fun96es negativas que afecta
vam os trabalhadores assalariados da epoca, fa-la, mas hipervalorizando os 
aspectos positives vivenciais dos camponeses e artesaos da ldade Media {9). 

A articula<{ao sistemica dessa crftica levou-o, inclusivamente, a considerar o 
capitalismo como um modo de produ9ao de caracterfsticas conservadoras e 
contra-revolucionarias, o que contrariava as premissas progressistas e revolu
cionarias que lhe davam os marxistas ortodoxos. No fundo, para Paul Lafar
gue, o trabalho assalariado era uma especie de «peste negra» (1°) que tinha 

(8) Sabre o papel revolucionario do capitalismo, v.: ENGELS, F. (1971), Anti-Duhring, Lisboa, 
Afrodite, pp. 218-230; MARX, K./ENGELS, F. (1971 ), Correspondence, Moscovo, Ed. du Progres, 
pp. 27-28. 
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(10) LAFARGUE, Paul, ob. cit., p. 25. 



gerado a miseria, a destrui9ao ffsica e o embrutecimento no seio do proleta
riado. 

Confrontando os modelos te6rico e pratico desenvolvidos pela corrente 
a que Paul Lafargue pertencia com as suas crfticas aos aspectos negatives 
provindos do capitalismo de entao, as manifesta96es hist6ricas resultantes do 
desenvolvimento das for9as produtivas tornavam-se contraproducentes para o 
devir dos trabalhadores assalariados. Nessa acepyao, os aspectos «positives» 
que o marxismo ortodoxo reputava de importantes para potenciar a desagre
gayao do modo de produ9ao capitalista e o advento do socialismo (ou seja, 
o desenvolvimento progressive da contradi9ao entre for9as produtivas e rela
c;oes sociais de produ9ao) eram descurados. Por essa razao, ao mesmo tempo 
que Paul Lafargue criticava as incidencias negativas que objectivamente o capi
talismo personificava como sistema social, por outro !ado, os pressupostos crf
ticos da sua subjectividade humanista traduziam-se num imperative basico-
o fim imediato do sistema capitalista. A dissonancia critica e demasiado evi

dente, ja que, para o marxismo ortodoxo, esse acontecimento s6 era justifi
cado desde que houvesse uma identidade dinamica entre factores objectives 
e subjectivos decorrentes das leis imanentes ao materialismo hist6rico e dia
lectico. 

No tempo de Paul Lafargue, a quase inexistencia de legislavao sobre o 
trabalho assalariado em moldes reformistas, acrescida das dificuldades insti
tucionais imanentes dos direitos a greve e associa9ao de classe em termos 
sindicais e politicos, contribufa ainda mais para agravar a situa9ao pauper
rima do proletariado. A relativa fragilidade do desenvolvimento das for9as pro
dutivas e da ciencia impediam, por sua vez, a produ9ao e o consequente con
sumo de mercadorias em termos massificadores. Tal facto demonstrava a 
saciedade que o capitalismo ainda nao tinha a capacidade hist6rica para res
ponder positivamente as exigencias e aspira96es reivindicativas do proletariado. 
Ou seja, o capitalismo nao tinha ainda desenvolvido um processo de auto
-reestruturavao capaz de assimilar e integrar, na sua 16gica normativa, o pro
letariado pelas vias de consumo mercantil e participa9ao activa no funciona
mento das institui96es publicas e sociais mais representativas. Face as 
apetencias estomacal, afectiva, parlamentar, sindical, politica e cultural do pro
letariado dessa epoca, o capitalismo, na ocorrencia, demonstrava-se incapaz 
de satisfazer essas reivindica96es e, assim, superar e atenuar as contradi96es 
e os antagonismos gerados por essa realidade. Desse modo, da mesma 
maneira que o proletariado sofria as contingencias negativas da sua condi9ao 
de escravo assalariado, quando fazia greve ou enveredava pela vida da sub
versao, o capitalismo entrava em crise. 

E esta realidade hist6rica do sistema capitalista que Paul Lafargue critica 
de forma radical no seu livro 0 Direito a Preguiqa. Mas e tambem nesse capi
tulo que n6s podemos criticar as incongruencias do seu livro. Sendo Paul Lafar
gue um rigido defensor do marxismo ortodoxo, como tornar exequiveis as suas 
premissas contestatarias e negativas sabre o sistema capitalista, se, simulta
neamente, a perspectiva potenciadora dessas hip6teses, segundo o marxismo 
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ortodoxo, s6 e credfvel com o desenvolvimento premature do sistema capita
lista? Como abolir o capital, o trabalho assalariado e o proletariado, se, na ocor
rencia, o capitalismo nao tinha ainda criado as condic;oes objectivas e subjec
tivas que possibilitassem o seu desaparecimento hist6rico? Como abolir de 
forma revolucionaria o capitalismo, se o proletariado ainda nao tinha acedido, 
como condic;ao e func;ao, a classe social maioritaria e homogenea conducente 
a uma pratica revolucionaria? Como instaurar o socialismo e implementa-lo em 
condic;oes positivas, se, na ocorrencia, o desenvolvimento das forc;as produti
vas nao propiciava a produc;ao, a distribuic;ao e o consumo de riqueza social 
em moldes gigantescos e massificadores? 

Na ausencia dessas condic;oes imperativas na epoca em que Paul Lafar
gue escreveu 0 Direito a Preguir;a, e de admirar que nao tenha sido criticado 
pelos chefes do marxismo ortodoxo. A (mica razao plausfvel para esse facto 
advem de o marxismo ortodoxo dessa epoca nao ter podido nem ter a for9a 
dogmatica para provocar o anatema sabre os «hereges» de entao. 

Ou seja, o marxismo ortodoxo, enquanto corrente de pensamento e fun-
96es institucionais partidarias e sindicais, nao tinha ainda adquirido as bases 
hegem6nicas no seio do movimento operario internacional. A natureza incipiente 
do marxismo ortodoxo nos domfnios das actividades sindical e partidaria e a 
estrutura9ao embrionaria do mesmo como corrente intelectual, por outro lado, 
subsistiam ainda a um nfvel de militantismo idealista e ut6pico. Esses factos, 
conjugados com a inexistencia pragmatica de um modelo social paradigma
tico (como foi o caso de um marxismo-leninismo na Russia a partir de 1917), 
dificultavam de sobremaneira o desenvolvimento do marxismo como um dogma. 

2 - Paradigms e modernidade critics do trabalho assalariado 

Os dilemas da analise crftica de Paul Lafargue ao trabalho assalariado nao 
eram s6 abrangentes a realidade do capitalismo do seculo XIX. A condi9ao-fun9ao 
do trabalho, quase sempre, foi objecto de grandes atrocidades e constrangi
mentos. Pesem embora os paradoxos intelectual e militante de Paul Lafargue, 
isso nao obsta a que o humanismo crftico de Paul Lafargue nao tenha razoes 
cientfficas validas. Pelo contrario, e na sua lucidez cientffica e na sua revolta 
humana relativamente ao sistema social capitalista e a condi9ao-fun9ao do tra
balho assalariado - expressas em 0 Direito a Preguir;a - que residem as suas 
maiores contribui96es enquanto homem intelectual e como homem que lutava 
pela justi9a, pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade. 

Na minha perspectiva, o instinto da conserva9ao e reprodu9ao da espe
cie humana induziu a sua ac9ao, nos prim6rdios hist6ricos, para uma sociali
za9ao positiva. As diferentes articula96es mantidas com a Natureza operavam
-se em moldes simples e funcionais. Aliando a for9a ffsica a uma inteligencia 
<<rudimentar», o homem e a mulher, par constrangimento, necessidade e reali
za9ao humanas, souberam socializar o seu espa9o e o seu tempo, como ainda 
dominar a Natureza em seu proveito sem a delapidar. 
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Esse processo inicial da interac9ao humana obrigou-os a trabalhar. Mesmo 
que a riqueza subsistisse em estado bruto na Natureza (frutos e plantas selva
gens, ca9a, pesca, etc.), em quantidade ilimitada e sem ter sido objecto insti
tucional de apropria9ao privada, tudo isso nao obstou a que o genera humano 
tivesse deixado de ter a necessidade de despender energias fisiol6gica e inte
lectual, caso quisesse sobreviver como especie. 

Porem, a genuinidade deste tipo de trabalho nao se coadunava com pres
supostos escravistas nas rela9oes intra e inter-humanas (1 1). A identidade 
entre o produtor, o produto e o consumo era total ou, pelo menos, s6 nao o 
era acidentalmente. Trabalhava-se quando se queria, quando se podia ou 
quando se sabia. A acumula9ao de riqueza tinha como princfpio a reproduc;ao 
positiva de todo o agregado humano, e nunca o enriquecimento de alguns e 
o empobrecimento de muitos, como acontece nas nossas sociedades modernas. 

Par varias razoes, a especie humana, na sua evolu9ao organica, com as 
sucessivas passagens do simples para a complexidade social, revolucionou e 
adulterou a identidade positiva que existia entre o produtor, o produto e o con
sumidor. 0 egofsmo, a agressividade, a natureza diferente dos indivfduos, os 
tipos de culturas subjacentes aos mesmos, o aumento da densidade popula
cional, etc., destronaram os factores da sociabilidade harmoniosa e deram ori
gem a instaura9ao da propriedade privada, do Estado, do trabalho assalariado, 
da guerra e do genocfdio entre os povos, etc. 

Destruindo nos indivfduos as faculdades dinamizadoras da liberdade, da 
solidariedade, da fraternidade e da igualdade, a partir de entao tudo aquila que 
e produzido, distribufdo, consumido e acumulado atraves dos imperatives do 
trabalho assalariado comporta a afirma9ao sistematica dessa realidade. Para 
dirigir esses imperatives cruciais passa a existir uma casta, um cia, um chefe, 
urn despota, uma burocracia, etc., que, pela sua condi9ao e fun9ao, vao insti
tucionalizar progressivamente uma rela9ao social sustentada na opressao e 
explora9ao do homem pelo homem. Sao aqueles que oprimem e exploram que 
passam a determinar quem produz, quem consome e o que se acumula. Simul
taneamente, os espa9os de interac9ao social, polftica, econ6mica e cultural, 
que eram atributos dos poderes individual e social auton6micos, vao ser des
trufdos e atrofiados. Os limites e as articulac;oes de identidade entre a apro
priaQao individual e a apropriac;ao social vao ser objecto de transformac;ao, 
sendo instaurados, em sua substitui9ao, o poder e a privatiza9ao das hierar
quias religiosa, estatal e capitalista. 

Desde entao, a utiliza9ao comunitaria da terra, da cac;a, da pesca e defesa 
civilizacional especffica, etc., confinada ao poder aut6nomo dos indivfduos e 
respectivos povos, deixa de o ser para passar a uma coutada de privilegios 
e poder dos amos e senhores. Passam a existir aqueles que nao trabalham 

(11 ) Os estudos contemporaneos de CLASTRES, Pierre (1979), A Sociedade contra o Estado, 

Porto, Afrontamento, e MEAD, Margaret (1963), Moeurs et sexualite en Oceanie, Paris, Plan, ilustram, 
de modo inequfvoco, essas premissas basicas. 
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e aqueles que trabalham. Passa a haver aqueles que sao rices sem trabalhar 
e aqueles que sao pobres e morrem extenuados a trabalhar. E evidente que 
todo esse processo nao foi pacffico e que, inclusivamente, passou por uma 
multiplicidade de conflitos, adapta<;:6es e rupturas no tecido social. Prescindindo 
de analisar as diferentes rela<;:6es sociais de produ9ao que precederam o 
advento hist6rico do sistema capitalista, isso nao impede, porem, de afirmar 
que os sistemas sociais escravista e feudal continham, em certos aspectos, 
os elementos estruturantes que deram origem ao trabalho assalariado de natu
reza capitalista. lsto e, as rela<;:6es sociais de produ<;:ao que substantivavam 
as interac<;:6es entre patrfcios e escravos e senhores e servos, embora fos
sem de natureza diferentes, nelas ja persistiam os factores de causalidade que 
potenciavam a explora<;:ao e a domina<;:ao sobre quem trabalhava. Nessa dimen
sao, os sistemas sociais que precederam o capitalismo esbo<;:aram os mete
des de aprendizagem necessaries para a adapta<;:ao do factor trabalho as leis 
imanentes ao trabalho assalariado. 

0 sistema societario capitalista e a versao hist6rica mais moderna e sofis
ticada da evolu<;:ao do factor de produ<;:ao trabalho que persiste ha vario.s se
culos. Desde que a implementa<;:ao da segunda revolu<;:ao industrial se tornou 
preponderante nos pafses capitalistas mais desenvolvidos (Europa Ocidental, 
EUA. Japao), toda a estrutura hierarquica e funcional da divisao social do tra
balho assalariado foi objecto de grandes transforma<;:6es organizacionais e cien
tfficas. 0 desenvolvimento da tecnica e da ciencia (1 2) vai permitir grandes 
mudan<;:as nos processes de inven<;:ao e inova<;:ao da organiza<;:ao do trabalho, 
com resultados bastante positives para a dinamica produtiva e a gestae racio
nal das empresas. A materializa<;:ao pratica da organiza<;:ao cientffica do tra
balho sonhada e, em parte, praticada por Taylor e Ford torna-se, enfim, uma 
realidade insofismavel no tecido empresarial capitalista desenvolvido. 

A estrutura<;:ao cumulativa provinda desse processo modificou tambem 
substancialmente certos aspectos hierarquicos e funcionais das rela<;:6es entre 
capitalistas, gestores, tecnicos e trabalhadores assalariados. Os nfveis de pro
dutividade media do factor trabalho, as taxas de acumula<;:ao e taxas de valo
riza<;:ao do capital aumentam drasticamente os investimentos e os lucros. 
A apendicula<;:ao funcional do trabalhador aumenta progressivamente, a medida 
que se assiste a introdu<;:ao generalizada de maquinaria sofisticada nos pro
cesses produtivos e distributivos de mercadorias. Como resultado de um pro
cesso democratico e reformista da sociedade capitalista, os conflitos entre o 
capital e o trabalho passam a ser mediatizados por uma 16gica consensualista. 
0 papel hist6rico dos sindicatos de natureza revolucionario desmoronava-se. 

(12) Refiram-se como exemplos a importancia das maquinas-ferramentas, da maquina a 
vapor, da electricidade e a revoluc;:ao originada nos meios de transporte e de comunicac;:ao. 
A ciencia, por outro lado, tornando-se numa func;:ao de investigac;:ao e inovac;:ao capitalistas, pos
sibilitou que o progresso tecnico tivesse um grande desenvolvimento. Sobre esta tematica, v.: MUM
FORD, Lewis (1950), Technique et civilisation, Paris, Seuil; FRIEDMAN, George (1946), Problemes 
humains du machisme industriel, Paris, Gallimard. 
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A partir da 2. a Guerra Mundial, a sua func;:ao fulcral situou-se no papel de fabri
cas de gestao social da compra e venda da mercadoria forc;:a de trabalho, inte
grando e projectando os conflitos nas 16gicas reformista e moderna do capital. 

Por outro lado, a tipologia gestionaria e a apropriac;:ao social do lucro 
reestrutura-se a favor de uma tecnoburocracia (1 3) que, entretanto, se expande 
na lideranc;:a do poder capitalista. Em termos praticos, no topo hierarquico da 
divisao social do trabalho, a tecnoburocracia passa a ser omnipotente e omnis
ciente. A sua func;:ao primordial consiste em dirigir os processos de valoriza
c:;:ao e acumulac;:ao do capital em termos modernos. Sao eles que concebem 
e dirigem as relac;:oes funcionais da organizac;:ao da produc;:ao e do trabalho. 
0 capitalista classico e restringido como factor determinfstico da gestao e apro
priac;:ao do capital. Embora subsistam como as figuras institucional e jurfdica 
da empresa, a sua func;:ao real exprime-se numa actividade reduzida e quase 
resumida ao papel de accionista an6nimo do capital. Quem realmente deter
mina, na pratica, a relac;:ao social real e potencial da valorizac;:ao do capital 
e a tecnoburocracia. E ela quem determina como se produz, o que se produz, 
a natureza do leque salarial, os ritmos e os horarios de trabalho, a natureza 
e a introduc;:ao de novas tecnologias nas empresas, a gestao dos recursos 
humanos, etc. 

Os quadros tecnicos subalternos surgem como uma nova dimensao. Sao 
aqueles que vao dinamizar e articular as relac;:oes funcionais entre o topo hie
rarquico e a base da estrutura empresarial capitalista. Esse papel e protagoni
zado pelos quadros medios e todas as func;:oes de chefia que subsistem nas 
empresas e instituic;:oes. Desde os agentes tecnicos, passando pelos contra
-mestres, assistentes sociais, controladores, etc., a sua func;:ao especffica con
siste em estabelecer o dialogo entre o topo e a base e, ao mesmo tempo, 
normalizar e enquadrar positivamente todas as injustic;:as, anomalias e confli
tos decorrentes das relac;:oes estabelecidas entre os trabalhadores assalaria
dos e o capital. 

Na ocorrencia, a dimensao conceptual do trabalho assalariado aos qua
dros tecnicos pressupoe uma relativa elasticidade, na medida em que a sua 
condic;:ao-func;:ao e diffcil discernir no contexto da sua identidade na 
relac;:ao social de produc;:ao onde estao inseridos. 0 que esta em causa, para 
alem dos fen6menos relacionados com a sua sobrevivencia e reproduc;:ao mate
rial como factor de produc;:ao trabalho, e a tipologia dos lac;:os de solidariedade 
e a natureza da interacc;:ao social que precisam para serem sujeitos e objec
tos de socializac;:ao no espac;:o normativo do sistema capitalista. Nesse sen
tido, o prestfgio social, o acesso as instituic;:oes e formas de lazer, etc., sao 

(13) Nao se pode afirmar que o capitalista classico tenha prescindido das suas prerrogati
vas basicas. 0 que e facto e que a sua capacidade «unidimensional» de poder e de interven<;:ao 
no espa<;:o da empresa capitalista foi substancialmente modificada e reduzida. Como documento 
de bastante importancia sabre as modifica<;:oes ocorridas nas empresas e nas modalidades de 
gestao do capital, v.: GALBRAITH, J. K. (1973), 0 Novo Estado Industrial, Lisboa, D. Quixote. 
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formas envolventes do factor de produvao trabalho que determinam e reestru
turam a identidade de cada indivfduo como elementos componente das rela
Q6es sociais de produvao capitalistas. 

Pelas prerrogativas salariais e prestfgio social que auferem por tal facto, 
tendem a assimilar e a identificar-se com os pressupostos defendidos par aque
les que estao no topo hierarquico das empresas e institui96es. 

No escalao inferior subsiste a grande massa de trabalhadores indiferen
ciados. A sua funvao crucial consiste em executar as tarefas rotineiras que 
obrigam a um maior dispendio de energia fisiol6gica. Por tal motive, sao eles 
que executam as tarefas mais degradantes sabre o ponto de vista das exigen
cias ffsica e intelectual e sao tambem aqueles que auferem os salaries mais 
baixos. A grande vertente da «proletariza<{aO» generalizada dos indivfduos e 
substantivada neste grau da divisao social do trabalho. 0 mundo desta activi
dade «inferior» e monetariamente pouco compensadora e composto por ajudan
tes, serventes, continuos, dactil6grafas, perfuradoras, serralheiros, mecanicos, 
electricistas, maquinistas, etc. 

Com a eclosao da «terceira revolu<{ao industrial» a partir da decada de 
70, a especifidade funcional do trabalho assalariado sofreu de novo uma grande 
transforma<{ao. 0 «saber-fazer» do trabalhador classico como factor de produ
vao foi drasticamente reduzido. 0 impacte das novas tecnologias, nesse domf
nio, e avassalador. No contexte dos processes de trabalho e da organiza<;ao 
empresarial, a sua funvao-condivao diminui progressivamente de importancia 
como factor de valoriza<{ao do capital. 0 epflogo 16gico da omnipresenva das 
tecnologias em detrimento do trabalho assalariado e, naturalmente, o desem
prego. 

A pluridimensionalidade estruturante do capitalismo como fen6meno social 
total reestruturou, simultaneamente, todas as actividades dos indivfduos, das 
empresas e das institui96es a nfvel dos domfnios do consume, do ludico, da 
etica, da religiao, da polftica, da cultura, etc. 0 gigantismo mercantil que abunda 
nos supermercados, armazens, centres comerciais, casas familiares, etc., sao 
a prova mais insofismavel da predominancia do mundo das mercadorias na 
realidade vivencial do quotidiano dos indivfduos massificados. As forvas cultu
ral e civilizacional induzidas pelo totalitarismo dos meios de comunicavao e 
mass media extrovertem os valores e costumes tradicionais. A importancia des
ses fen6menos e de tal ordem que subverteu toda a escala dos valores eti
cos, filos6ficos, esteticos e reivindicativos dos trabalhadores assalariados. 

Pela via do consume exacerbado de mercadorias, os trabalhadores assa
lariados modificaram ~s seus comportamentos face a sociedade e as institui
Q6es ou empresas onde estao inseridos. Esse facto resultou na sua identifica
vao com os pressupostos do capitalismo e transformou o seu posicionamento 
antag6nico e conflituoso numa perspectiva contratualista e consensual. 0 pro
letariado desmotivou-se, por tal motive, de reivindicar de forma radical ou de 
tentar fazer a <<revolu<{ao social» como forma unica para a sua emancipa9ao 
do juga capitalista. A tipologia das suas reivindicav6es consubstanciadas no 
aumento de salaries, regalias sociais, promovao social e institucional, as ten-
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tativas revolucionarias abortadas (1 4) e o exemplo negative que representam 
as experiencias hist6ricas do «socialismo real», tudo isso demonstra, de forma 
inequfvoca, a identidade dos mesmos com a 16gica normativa do capital. 

Essa realidade nao obsta que os ((avatares» hist6ricos do trabalho assala
riado persistam com relativa acuidade. 0 genera humano, a reduzir-se, signifi
cativamene, a um mero objecto produtor e consumidor de mercadorias, 
transformou-se, par outro lado, num mero aparelho de esbanjamento energe
tico e de receptacula de ingestao maci9a de mercadorias. Nestes domfnios, 
privilegiando-se o desperdfcio da energia instintiva humana, atraves dos meca
nismos inerentes a tun9ao do trabalho, amputam-se ao genera humano as vir
tualidades criativas de uma vida baseada nos princfpios do hedonismo e do 
amor, etc., assim como de uma rela9ao totalmente diferente com a Natureza. 
Estas discrepancias subsistem porque as virtualidades intrnsecas a especie 
humana tem sido objecto de uma socializaQao negativa. 0 trabalho assalariado 
e, nesse capitulo, tal como antes, no tempo de Paul Lafargue, um dos maio
res factores de causalidade dessa realidade. 

A produ9ao e a reprodu9ao da vida humana estao, mais do que nunca, 
confinadas nos parametres do trabalho assalariado. Todas as grandes preo
cupaQoes -motiva9oes, desejos, necessidades de subsistencia, etc.- dos 
indivfduos que fazem parte desta sociedade localizam-se na 16gica deificada 
do trabalho. ((Quem nao trabalha, nao come», e uma frase de ordem totalitaria 
que invadiu o imaginario colectivo dos indivfduos. Nao sendo rico, ou nao sendo 
bafejado pela sorte dos ((Deuses da Fortuna», o dilema de ter de trabalhar para 
sobreviver impoe-se com uma furia demonfaca. 

Por essa razao, desde pequenos, na famflia ou na escola, os seres huma
nos sao projectados para as realiza96es mais prementes da sua vida em fun
Qao exclusiva das vicissitudes que acompanham a existencia do trabalho assa
lariado. Estruturados, arregimentados e integrados num sistema social deificador 
do trabalho assalariado, todas as profissoes induzidas pela 16gica do mesmo, 
no dizer dos seus ide61ogos, «sao boas» para as indivfduos dignificarem as suas 
vidas. Para isso, basta que se enquadrem nos parametres normativos do tra
balho assalariado que propicia o auferimento de um salario e que, logicamente, 
projecta o indivfduo para a sobrevivencia, consumindo mercadorias. Exprimindo 
essa realidade, pululam nas empresas e institui9oes profissoes dfspares, desa
parecendo umas, reestruturando-se outras e criando-se algumas de natureza 
moderna. Mercenaries da guerra e do crime, especuladores, agiotas, prostitu
tas e prostitutes, polfcias, militares, etc., coexistem com operarios de diferen
tes matrizes na 16gica do trabalho assalariado e tern como denominador comum 
os princfpios do esbanjamento de energias para auferir um salario que, ulte
riormente, da uso ao consume de mercadorias. 

(14) A Comuna de Paris (1871), a Revolu9ao Russa de 1917, a Guerra Civil em Espanha 
(1936·1939) eo Maio de 1968 em Fran9a, etc., sao fen6menos bastante representativos das revo
luQ5es sociais com pressupostos emancipalistas que se revelaram frustrados. 
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Por tais motivos, o trabalho assalariado, na sua fase moderna, reduziu 
o genera humano a uma dupla irracionalidade. Por um lado, os indivfduos, ao 
tornarem-se escravos do trabalho assalariado, transformaram as suas realida· 
des psfquica e ffsica prisioneiras de mecanismos produtores do suicfdio e da 
morte. Para ganhar salario e consumir mercadorias, isso implica que os traba
lhadores assalariados trabalhem todos os dias, que percam tempo nos trans
partes, que durmam poucas horas, etc. Cansados e embrutecidos, depois da 
jornada de trabalho, s6 conseguem assimilar os aspectos formais do especta
culo da sua tragedia pela televisao e, sobretudo, nao tern a veleidade nem as 
capacidades ffsica e mental para deleitar-se na criatividade cultural e afectiva. 

Nestas circunstancias, atomizando-se e destruindo-se grande parte das 
faculdades potenciadoras de afectividade, de prazer, de liberdade e de frater
nidade, etc., da-se forc;:a e dinamismo ao primado do trabalho assalariado como 
factor crucial da sociabilidade e socializa<;:ao do proletariado na sociedade capi
talista. Estabelecidos os la<;:os de relacionamento e regulac;:ao a partir dos pres
supostos focados, destroem-se, por tal facto, todas as hip6teses veiculadoras 
de uma sociabilidade e socializa<;:ao humanas diferentes. 

Hoje, este anacronismo manifesta-se em duas vertentes fundamentais - o 
desemprego e a dessocializa<;:ao espa<;:o-temporal dos indivfduos proletariza
dos. Tornar cada vez mais racional o mundo do trabalho assalariado e uma 
func;:ao que emerge da propria 16gica capitalista. 

Porem, essa racionalidade e, antes de mais, fomentada linearmente com 
o aumento drastico da produ<;:ao de mercadorias e de Iuera, o que tern impli
cado o aumento significative da produtividade das tecnologias e do trabalho 
que lhes esta associado nas unidades produtivas. Concomitanterflente, a quan
tidade e a qualidade das tecnologias inseridas nos diferentes processos pro
dutivos de mercadorias aumentou irreversivelmente, em detrimento da quanti
dade e qualidade do trabalho corporizado pela func;:ao dos trabalhadores 
assalariados. 

0 desemprego e o fen6meno mais expressivo dessa evolu<;:ao. Mas com 
o desemprego perde-se a identidade e a credibilidade precursoras de um bom 
estatuto como trabalhador assalariado. Nao s6 se perde o ganha-pao de todos 
os dias--o salario-, como ainda a estabilidade psico-social para enfrentar 
as normas e os valores exigfveis pelo quotidiano do mundo societario. As con
tingencias negativas do deseA1prego, porem, manifestam-se de modo mais inci
sivo na perca de solidariedade e de fraternidade nos espa<;:os vicenciais confi
nados as rela<;:6es interindividuais e intergrupais. 

Assim, a uma normalidade quotidiana substantivada (ir)racionalmente pelo 
instinto esbanjador de energias fisiol6gicas e intelectuais -oito horas a tra
balhar, tres horas de transporte, quatro horas de televisao, duas horas para 
comer e o restante para dormir- surge, desajustadamente, uma lacuna de 
capacidade criativa para preencher o espa<;:o-tempo segundo o esquematismo 
habitual da sua quotidianidade. Nao trabalhando, e preciso encontrar as moda
lidades de vida que sirvam de antfdoto ao desemprego. Nao sabendo fazer outra 
coisa que trabalhar, perdido no asfalto do tedio e da ociosidade, o trabalhador 
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assalariado desempregado perde tambem os lac;;os de identidade e comunica
c;;ao que mantinha com a sociedade. 

Os traumas e as frustra<;:6es provindos do seu estatuto de desempregado 
tornam a sua sobrevivencia num drama de incidemcias angustiantes e frustran
tes. Nao usufruindo do salario habitual, nao consomem como desejam. Nao 
sabendo fazer outra coisa do que trabalhar, retirando-lhes essa fun<;:ao cru
cial, entram facilmente no desespero e miseria existencial. 

Em termos mais profundos, a dimensao fenomenol6gica do problema do 
trabalho assalariado emprego/desemprego nao afecta exclusivamente s6 aque
les que emergem para uma situac;;ao real de desempregados. Aqueles que 
momentaneamente nao o sao e mantem as prerrogativas de trabalhadores assa
lariados, pelos constrangimentos existentes que envolvem o dilema empre
gado/desempregado, sao sempre vftimas do contagio psico-social que a socie
dade tomenta. Sendo membros da mesma colectividade que emprega e 
desemprega o trabalho assalariado, num mundo em muta<;ao tecnol6gica ace
lerada (1 5}, passar da condi<;:ao de empregado para desempregado, ou vice
-versa, tornou-se uma banalidade de base. 

3 - Conclusoes 

Sem entrarmos em determinismos de causalidade faceis, hoje torna-se 
lfcito pensar que os problemas cruciais que afectam o mundo do trabalho assa
lariado subsistem basic . .lmente aos nfveis da mutac;;ao tec11ol6gica e civiliza
cional que estao a decorrer no planeta Terra. A tecnologia e a ciemcia estao 
a desenvolver-se de tal modo, em termos de invenc;;ao, inovac;;ao e investiga
<;ao, que as industrias mais representativas para o crescimento e o desenvol
vimento econ6mico do capitalismo do princfpio deste seculo estao quase obso
letas. Paralelamente, as muta<;:6es originadas nos comportamentos humanos 
sao de tal envergadura que novas expectativas, novos desejos, novas motiva
<;6es, novas necessidades, etc., passam a fazer parte da estrutura psico-social 
dos indivfduos. · 

Por razoes bem explfcitas, esses factores tem articula<;6es estruturais e 
institucionais bastante profundas com a vida dos trabalhadores assalariados. 
Por um lado, o grau de apendicula<;:ao funcional das diferentes articula<;6es 
que o trabalhador mantem com as tecnicas aumenta progressivamente, desde 
que e introduzida tecnologia mais sofisticada nos processes laborais. 0 exem
plo da introduc;;ao generalizada de novas tecnologias em certas industrias de 
ponta, para ja, tem-se traduzido no desemprego de grande parte dos trabalha
dores af existentes. A inteligibilidade adquirida pelas diferentes tecnologias sofis
ticadas - rob6tica, electr6nica, cibernetica, telematica, informatica, industria 

(15) Sabre este aspecto, v.: CORIAT, Benjamin (1984), La robotique, Paris, La Decouverte; 

MISSIKA, J. L., PASTRE, 0., MEYER, D., TRUEL, J. L., ZARADER, R., e STOFFAES, C. (1981), 
tnformatisation et emploi- Menace ou mutation?, Paris, La Documentation Fran<;:aise. 
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espacial, etc.- e de tal modo gigantesca que o espa9o de interven9ao das 
capacidades ffsicas e intelectuais dos trabalhadores assalariados passam a ser 
residuais. Estes, face a capacidade produtiva e perfeictao das maquinas moder
nas, tornam-se meros auxiliares e espectadores das mesmas. A inteligencia, 
a perlcia, a destreza, a capacidade de resistencia, o saber, a vontade de pro
duzir ou nao, etc., virtualidades que antes eram funQao quase exclusiva do tra
balhador assalariado, agora passam a ser atributos especfficos das novas tec
nologias. 

A natureza desta evoluQao, par agora, e irreversfvel. 0 mundo de hoje 
e de amanha, enquanto persistir a 16gica desenvolvimentista do capital, evo
luira para produ9ao e consumo massivo de tecnologia sofisticada, em detrimento 
da utilidade e necessidade de trabalhadores assalariados. Nestas condi96es 
o desemprego sera uma manifesta9ao hist6rica da 16gica (ir)racional desta 
sociedade. 

Por outro !ado, a complexidade organizacional do trabalho nas empresas 
e instituiQoes civis e estatais vai aumentar. Para solucionar esse acrescimo 
de complexidade organizacional, grandes transformactoes terao de ocorrer na 
natureza comportamental dos indivfduos a escala das empresas e da socie
dade. Nesse sentido, profissoes antigas desaparecerao, dando Iugar a outras 
ate entao inexistentes. Mesmo as novas profissoes, caso se mantenha o ritmo 
alucinante das mutaQ6es tecnol6gicas e cientificas, tenderao a precariedade 
temporal. A historicidade e a durabilidade das tecnologias e profissoes moder
nas, tornando-se precarias, vao, por sua vez, obrigar a substituiQao e recicla
gem permanentes dessas mesmas tecnologias e profissoes subjacentes. Nesse 
capitulo, ninguem podera, psicol6gica e socialmente, ter a certeza da manu
tenQao do seu trabalho e da sua profissao. 

As relac;oes hierarquicas e as functoes dos indivlduos e grupos nas empre
sas e instituiQ6es, por esses motivos cruciais, vao sofrer grandes transforma
c;oes. A necessidade de uma maior maleabilidade do ser humano face as con
tingencias da sua atomiza9ao especffica, provocada pela introductao de 
tecnologia sofisticada nos processes laborais, vai implicar a necessidade de 
uma maior «democracia» para evitar os conflitos entretanto surgidos nas dife
rentes relac;oes intra e interindividuais e intergrupos. Mas, perante as angus
tias e traumas provocados pelo desemprego, formactao e reciclagem profissio
nais, todo o imaginario colectivo do mundo normative do trabalho assalariado 
emergera para uma sobrevivencia concorrencial selvatica. 

Perante este quadro, pese embora a pertinencia e actualidade da crftica 
radical de Paul Lafargt,Je ao trabalho assalariado, e diflcil sustentar com acui
dade que a actual crise da sociedade capitalista e exclusivamente baseada 
nas vertentes exploradora e opressiva do capital. Essa posictao significa a ten
dencia para a descontextualizactao dos fen6menos geradores dos processes 
normativos da sociabilidade e socializac;ao humanas. A pluridimensionalidade 
causante e a interacctao funcional do trabalho assalariado, por tais motivos, 
nao sao redutrveis a uma analise e a uma cosmovisao unfvoca das relac;oes 
sociais de produQao capitalistas. 0 indivlduo proletarizado nao pode ser redu-
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tfvel a uma mera maquina produtora e consumidora de mercadorias. 0 deter
minismo economicista do marxismo ortodoxo esquece que nas rela96es domi
nador/dominado, opressor/oprimido, explorador/explorado, etc., s6 a ambiva
lencia estruturante desses fen6menos permite a sua realiza9ao consen
tanea como fen6menos sociais totais. 

As vertentes estruturantes do trabalho assalariado, nesse sentido, residem 
num processo global que emana da desidentificayao/identificayao, conflito/paz 
social, antagonismo/acordo, etc. Esta e a cosmovisao universalista do traba
lho assalariado nos sentidos da normalidade e anormalidade e dentro das pers
pectivas e limites do modo de produ9ao capitalista. A sua cosmovisao e: ope
rario, hoje/patrao, amanha; explorado, hoje/explorador, amanha; dominado, 
hoje/dominador, amanha; hoje, pobre/amanha, rico. E no conjunto dessas poten
cialidades existentes nos trabalhadores assalariados e na essencia do capita
lismo que podemos compreender a perpetua9ao de um sistema social que 
racionaliza e normaliza as expectativas, os desejos e as necessidades dos indi
vfduos proletarizados. 

0 drama actual do trabalho assalariado reside neste paradoxa. A for9a 
do habito de reduzir as virtualidades criativas da especie humana aos desfg
n ios instintivos expressos no trabalho assalariado, tal facto deu origem a ampu
ta9ao das pulsoes instintivas produtoras de lucidez, amor, cultura, liberdade, 
fraternidade, etc. Vencendo a primeira op9ao social, sobrevivem embrutecidos, 
estupidificados e escravizados e morrem de morte lenta a trabalhar como assa
lariados. 

Quando nao sustentam essa realidade ou nao a conseguem realizar, inca
pazes de sobreviver, morrem de marginalidade, tedio e miseria. 

Enfim, mais do que analisar a dureza dos numeros expressos em desem
pregados e as contingencias negativas que daf advem, hoje, mais do que nunca, 
interessa afirmar que o verdadeiro «Cancro» que esta na origem desse mesmo 
desemprego reside nos fundamentos da natureza do trabalho assalariado e na 
sociedade que o produz e reproduz. Quando se passa uma vida na categoria 
de objecto de compra e venda para produzir lucro e mercadorias, quando se 
vive, dia ap6s dia, a esbanjar energias mecanicamente, quando nao se tem 
tempo para viver uma vida baseada no prazer, no amor e na liberdade, etc., 
entao para que escrever e falar do desemprego como um grande drama exis
tencial desta sociedade? Estamos a caminhar para uma sociedade onde ha 
direito a pregui9a? Sociedade do lazer? 

Do que nao restam duvidas e de que um grande paradoxa subsiste. 
A actual revolu9ao tecnol6gica, ao permitir um incremento fantastico da riqueza 
social e de outros aspectos importantes para a especie humana, simultanea
mente induz a substitui9ao massiva do factor de produ9ao trabalho. Assim, nao 
se compreende como essa realidade nao se traduz socialmente numa redu-
9ao acentuada do tempo diario de trabalho. A exigencia hist6rica do «direito 
a pregui9a» preconizada por Paul Lafargue torna-se hoje, por tal facto, uma 
alternativa social credfvel para os grandes dilemas que se poem ao mundo 
do trabalho assalariado. 
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