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RESUMO 

o pensamento de Herbert Marcuse é analisado com o intuito de se perceber 

quais são, segundo seu ponto de vista, os elementos de manutenção da sociedade 

repressiva e unidimensional e as possibilidades de liberdade que são contidas por 

essa sociedade. A racionalidade tecnológica, a liberação permitida da sexualidade, 

o esquecimento do passado, a absorção do indíviduo no todo, a unidimensionalização 

da linguagem, do pensamento, a acomodação da consciência, da oposição, o 

consumo excessivo de mercadorias, tudo isso exerce uma dominação tão eficaz 

que as pessoas não só se rendem ao estabelecido como também o defendem. Mas 

existem tendências que apontam para outro tipo de formação social: os 

desenvolvimentos científicos e tecnológicos permitem a redução do tempo de 

trabalho, o pensamento crítico sobrevive, assim como a oposição representada 

pelos marginalizados do sistema e a capacidade negativa da arte. Numa comunidade 

futura, a pulsão erótica arregimentaria os impulsos destrutivos e esta seria pacificada 

e livre. O pensamento marcusiano mostra-nos, assim, a ambiqüidade da sociedade 

industrial que mantém o controle repressivo, mas também gera tendências de 

transformação. 
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INTRODUÇÃO 

o mundo em que vivemos carece de paz, beleza e felicidade. Qualquer 

olhar, até mesmo o menos atento, é capaz de perceber que o homem não é feliz, 

que a vida humana não é bela e radiosa; seja na luta sofrida e diária pela sobrevivência, 

na insanidade da competição, no afã do consumo, no labor incessante, no 

divertimento padronizado, nas guerras sustentadas pela indústria bélica, na miséria, 

na destruição... 

O pressentimento, ou então a certeza, de que essa situação é inevitável 

e irremediável produz submissão e adesão ao estabelecido, barrando qualquer projeto 

em relação ao futuro. Alguns sentindo-se poderosos, outros desamparados, mas 

rendendo-se ã realidade presente. Parece não existir um espaço onde vigore a 

autodeterminação humana. A impressão é que todos se encontram numa teia, como 

animais, colados na sua existência. É difícil reconhecer ilhas de liberdade e de 

esperança. A utopia de um mundo mais humano, mais justo e solidário se perdeu. 

E ceno que em alguns momentos o otimismo e a consciência crítica parecem renascer, 

só que não são capazes de provocar modificações mais profundas na prática cotidiana 

das pessoas. Enclausuradas numa rotina desgastante, perdem de vista as possibilidades 

capazes de modificar suas existências e, geralmente, contentam-se com raros 

momentos de gratificação. E mesmo aqueles que sabem que somos seres racionais 

e históricos, com capacidade para construir e transformar, insistem em viver desse 

jeito. Na maioria das vezes, sentem-se de mãos atadas, como se houvesse uma 

força impedindo qualquer movimento. Toleram e colaboram com situações que 

violentam o "ser" humano e que eternizam o status quo. 

Sabe-se que a maioria da população do planeta não usufrui dos benefícios 

da aceleração científica e tecnológica, achando-se excluída do conforto e do consumo. 

Os meios de comunicação de massa processam a informação com rapidez espantosa, 

mas não se importam com a sua qualidade, nem assumem a responsabilidade pela 



II 

manipulação das consciências. Além do mais, as pessoas estão mesmo minando 

suas possibilidades de vida física, com seu comportamento irresponsável, tendo em 

vista as agressões que fazem insistentemente contra a natureza, ao destruir as con- 

dições necessárias para a vida humana. 

Acreditamos que tudo isso coloca-nos frente a frente com o problema 

fundamental que é a vida, levando-nos a pensar sobre sua qualidade e dignidade; 

principalmente quando temos fortes razões para suspeitar que nossa consciência é 

moldada segundo um projeto que parece não possibilitar a libertação do homem, a 

satisfação das suas reais necessidades e a felicidade. 

São questões como essas que revelam ser importante uma aproximação 

a um pensador como Herbert Marcuse, para que possamos refletir um pouco mais 

sobre a situação de nosso mundo e sobre o que estamos fazendo com as nossas vidas. 

É uma contribuição neste sentido que este estudo, dentro de suas limitações, 

espera proporcionar, pois o que Marcuse faz é justamente analisar criticamente a sociedade 

industrial contemporânea, com suas contradições, suas limitações e possibilidades'. 

Investigando os mecanismos que nos tornam seres dominados, "unidimensionais", 

compartilhando um universo sem oposição e uma realidade tecnológica; o problema 

da dominação, não só do homem mas também da natureza, nas variadas formas que 

assume, é seguido lado a lado pelo da liberdade, mostrando que a preocupação de 

Marcuse é principalmente a realização plena do homem. 

Desse modo, nessa dissertação, optamos por traçar um percurso que 

vai do mundo repressivo e unidimensional ao reino da liberdade, dividindo o trabalho 

em duas partes: Civilização e Repressão e Civilização e Libertação. Partindo 

o objeto de análise de Herben Marcuse é a sociedade industrial avançada, que graças à sua capacidade 
técnica consegue garantir níveis de produção e consumo satisfatórios, segundo um modelo tecnológico repressivo. 
Em A ideologia (ia sociedade industrial, p.l8, o autor esclarece esta questão: "A análise é focalizada na sociedade 
industrial desenvolvida, na qual (...) o aparato produtivo tende a tornar-se totalitário no quanto determina não 
apenas as oscilações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações 
individuais. (...) A tecnologia serve para instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis de controle 
social e coesão social. A tendência totalitária desses controles parece afirmar-se ainda em outro sentido - 
disseminando-se pelas áreas menos desenvolvidas e até mesmo pré-industriais e criando similaridades no 
desenvolvimento do capitalismo e do comunismo." 

Interessante notar que, anteriormente, em Eros e civilização, p.l8, o filósofo acreditava que haveria a 
possibilidade histórica dos países atrasados seguirem um caminho diferente, pois, para ele, não havia condições 
para a implantação de um modelo tecnológico repressivo naqueles países. Esta posição, infelizmente, foi 
muito pouco explorada. 
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principalmente cie duas obras de Herlierl Marcuse, Ero$ a)icí cirílízatio)!: a 

philosopliical inquiry into Freud {Eros c cirilizaçãu\ uma interpretação filosófica do 

pensamento de Freud), de 1955% e 0>ie-dinic'iisional man\ studies in the ideology 

of advanced industrial society {A ideologia da sociedade indiistriaD, de 1964\ 

procuraremos na primeira parte desenvolver o tema da repressão, analisando suas 

origens e determinando quais seriam os elementos de manutenção da sociedade 

repressiva, dando ênfase ao fenômeno da "unidimensionalização". Já na segunda 

parte, trataremos de identificar aqueles elementos que trazem a possibilidade de 

modificar qualitativamente este tipo de sociedade e apresentar como seria, na visão 

de Marcuse, esta nova forma social, que proporcionaria ao homem uma vida digna, 

livre e pacificada. 

Sabemos que a trajetória do pensamento de Herbert Marcuse não é 

assim tão linear, inclusive porque sua obra considerada mais otimista, Eros e 

civilização, é anterior ã A ideologia da sociedade industrial, esta última geralmente 

tida como expressão do pessimismo marcusiano. Porém, isso não invalida nosso 

propósito, que seria perseguir as idéias que podem auxiliar-nos a compreender a 

repressão que domina o mundo contemporâneo, assim como aquelas que sugerem 

uma forma diferente de existência. 

^ EC - Eros e civilização-, uma inteqjretação filosófica do pensamento de Freud. 

151 - A ideologia da sociedade industrial. 



PARTE I 

CIVILIZAÇÃO E REPRESSÃO 
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CAPÍTULO 1 

A ORIGEM DA REPRESSÃO 

Vivemos num mundo repressivo^ Isto pode soar muito óbvio, mas é 

bastante significativo e talvez nem tão simples como possa parecer num primeiro 

momento. Porque vivemos num mundo assim? Seria fruto de uma escolha, de 

circunstâncias ou faria parte da própria condição humana? Será que a repressão é 

realmente necessária em nossa civilização ou poderia até ser abolida? Quem sabe, 

então, ser amenizada? Existiriam possibilidades de habitarmos um mundo livre? 

Perguntas que naturalmente surgem e dão margem ã reflexão. 

Já que o assunto demanda análise, busquemos, antes de mais nada, as 

origens da repressão, acompanhando as teorizaçòes do filósofo alemão Herbert 

Marcuse. Indo até Freud^ o pensador apresenta-nos, em Eras e civilização, duas 

vertentes que ele focaliza na obra freudiana no que se refere ao desenvolvimento 

da repressão, e que reproduziremos aqui; a origem da civilização repressiva 

(filogênese) e a origem do indivíduo repnmiáo (ontogênese). A utilização de largo 

instrumental proveniente da psicanálise, naquela obra, justifica-se para Marcuse 

porque, para ele, as categorias da psicologia tornaram-se categorias políticas. A 

intimidade foi contaminada pelo todo, tornando a relação indivíduo-sociedade cada 

vez mais estreita, indicando que existência individual e existência pública estão 

cada vez mais próximas^ 

' Seguindo Marcuse, os conceitos de repressão e repressivo serão utilizados neste trabalho para "designar os 
processos conscientes e inconscientes, externos e internos, de restrição, coerção e supressão." EC, p.30. 

^ Devemos esclarecer que ao expor idéias de vários pensadores, sobretudo Freud, nossa intenção foi acompanhar 
as análises empreendidas por Herbert Marcuse, que delas se serviu para fundamentar seus pontos de vista. 
Portanto, nos limites de nosso trabalho, não foi possível aprofundar aquelas idéias, mas sempre que necessário, 
procuramos apresentá-las para tornar mais compreensível o pensamento marcusiano. 

EC, p.25. 
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1.1 A origem da repressão na civilização 

Freud, em Totem e tabu\ tentando encontrar uma explicação para a 

origem do totemismo, acaba por fazer importantes considerações a respeito da 

origem repressiva do processo civilizatório. Para isso baseou-se, principalmente, 

em estudos antropológicos de tribos primitivas da Austrália. 

Vejamos sucintamente a sua teoria. 

O totem, considerado o antepassado de todo o clã, era geralmente um 

animal, ou então um vegetal ou um fenômeno da natureza. A ligação de todo o 

grupo com o totem redundava numa relação de parentesco entre todos os membros 

do clã, ou seja, todos se consideravam parentes, mesmo quando não existia um 

parentesco real consangüíneo. Intrigantes eram os dois principais tabus do totemismo 

- o de não matar nem comer o totem e o de não cometer incesto. Esta última 

proibição encontrava apoio na exogamia, ou seja, um membro de um clã totêmico 

só podia manter relações sexuais com membros de um clã que adorasse outro 

totem. Além da exogamia, cultivavam também certos costumes, as "evitações", que 

auxiliavam a preser\'ar a proibição do incesto. Estas evitações impediam uma 

proximidade maior entre irmãos e irmãs, pais e filhas, sogras e genros etc. Podemos 

citar, a título de ilustração, um exemplo colhido por Freud em seus estudos: 

Entre os nativos da Península Gazelle, na Nova Bretanha, não é permitido 

que uma moça, depois de casada, converse com o irmão; ela nunca 

pronuncia o nome dele; designa-o por outra palavra\ 

De onde vinham tais proibições e porque aquelas tribos aceitavam-nas 

com tanta naturalidade? Freud irá conceber então uma hipótese para explicá-las. 

Baseando-se em Darwin, poder-se-ia supor que os homens viviam em 

hordas, comandadas por um líder mais forte que detinha todo o poder, inclusive o 

^ Obra publicada, em um só volume, em 1913- 

\ FREUD, Sigmund. Totem e tabu. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974. (Edição standard hnsúein das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud, XIII). p.30. 
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sexual, na medida em que monopolizax'a o prazer exclusivamente para si. Aos 

filhos não resta\a outra alternativa senão abandonar o grupo, quando não eram 

expulsos pelo pai. Um dia os filhos expulsos se rebelaram, resolvendo voltar e 

matar o pai, com o intuito de tomar-lhe o lugar, assumindo todos os privilégios. 

Cometido o parricídio, os irmãos são tomados pelo remorso, culpando-se pelo que 

fizeram. Culpabilidade oriunda dos desejos simultâneos de amor e ódio que 

alimentavam pelo pai. Diante do acontecido, os irmãos perceberam que se quisessem 

continuar vivendo em grupo teriam que renunciar ao que buscavam, pois todos 

queriam a mesma coisa e isso não seria possível sem disputas e desentendimentos. 

Desse modo, passam a adorar um totem, como substituto do pai, proibindo a sua 

morte, numa tentativa de anular o ato criminoso; e o incesto passa a ser interditado, 

uma vez que haviam decidido renunciar às mulheres e permanecerem juntos. 

Formou-se assim o clã dos irmãos, com os dois tabus fundamentais do 

totemismo, quais sejam, a proibição de não matar nem comer o totem e de não 

praticar o incesto: restrições que correspondem exatamente aos dois desejos que 

são reprimidos no complexo de Édipo - o desejo de matar o pai e de ter relações 

sexuais com a mãe. 

Chegamos ao final do que provavelmente teria gerado a civilização, 

segundo Freud - as restrições pulsionais que os irmãos impuseram a si próprios 

deram início ã religião e ãs interdições que limitam o comportamento humano. 

A primeira forma de organização social ocorreu com uma renúncia ao 

itL<;tinlrí\ um reconhecimento das obrigações mútuas, a introdução de 

definidas, pronunciadas in\ ioláveis (sagradas), o que eqüivale 

a dizer, os primórdios da moralidade e da justiça". 

Marcuse assinala, ao apresentar a hipótese da horda primordial, que o 

processo civilizatório baseado na dominação, instaurado com o clã dos irmãos, teve 

como modelo a própria ordem estabelecida pelo pai primordial, que despoticamente 

negava aos filhos a gratificação das suas necessidades pulsionais, assegurando, 

porém, a conservação do grupo. Em outras palavras, o poder monopolizador do 

Por ser comum encontrarmos o termo "instinto" em diversas traduções, iremos conservá-lo apenas em 
citações. No restante do trabalho, empregaremos o termo "pulsào" por aproximar-se mais do original "trieb". 

FREUD, Sigmund. Moisés e o monoteísmo. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974. (Edição swndarí/brasileira 
das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XXIII). p.lOl. 
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pai já funcionax'a como poderoso instrumento de dominação. Já o aparecimento do 

sentimento de culpa, que acompaniiará todo o desenvolvimento da ci\'ilizaçào, 

surge a partir do clã dos irmãos, marcando a civilização e sustentando suas imposições 

restritivas, ao renascer em cada geração. É bastante claro em Freud, que a culpa 

vem do crime cometido pelos filhos ao matarem o pai, oriunda da ambivalência 

presente no ser humano. A hostilidade, a agressividade, levou ao parricídio; o amor 

à culpa, a qual era deslocada para o superego. Marcuse concorda com tal colocação, 

entretanto se sente amparado pelo próprio Freud para indicar que esse sentimento 

também origina-se do ato de libertação não consumado; 

Os parricidas rebeldes agem unicamente para frustrar a primeira 

conseqüência, a ameaça: restabelecem a dominação, substituindo um pai 

por muitos e. depois, deificando e internaiizando o pai único. Mas, ao 

fazê-lo, atraiçoam a promessa de seu próprio ato: a promessa de liberdade. 

(...) Não deverá o seu sentimento de culpa incluir o remorso pela traição 

e renegaçào de seu próprio ato emancipador"? 

Os imiãos, inicialmente, insurgiram-se contra o princípio de realidade imposto 

pelo pai e, depois, contra o princípio de prazer", que lhes asseguraria a satisfação em 

lilxírdade. Renegaram a promessa de gratifiaição, que na sua fomia plena era simbolizada 

pela mãe que "forneceu uma vez, pela primeira e última, tal gratificação. São esses os 

fatores instintivos que reproduzem o ritmo da libertação e dominação""'. 

Para se entender a idéia de que a culpabilidade nunca deixou de perseguir 

o homem, desde a origem da organização social, é preciso levar em consideração o 

conceito freudiano de herança arcaica, ou seja, a noção de que existem vestígios 

de experiências já vividas anteriormente na história da civilização, que encontram- 

se presentes no inconsciente dos indivíduos e que podem vir ã tona. Tais experiências 

ficam gravadas porque foram suficientemente marcantes, se houve várias repetições, 

ou então pela ocorrência das duas coisas. Como afirma Marcuse, a herança arcaica 

indica que não só os processos individuais devem ser levados em consideração, 

EC, p.74. 

Cf. item 1.2, sobre o princípio de realidade e princípio de prazer. 

EC, p.75. 
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uma vez que o universal perpassa a psicologia individual, não somente no que se 

refere a situações típicas de qualquer ser humano como, por exemplo, o complexo 

de Édipo. Existem elementos repressivos que são genéricos, explicando quantidades 

excessivas de repressão, que não teriam explicação suficiente, partindo apenas de 

vivências e reações individuais. Vejamos um comentário de Marcuse a esse respeito: 

Na medida eni que a Psicologia rasga o véu ideológico e descreve a 

construção da personalidade, é levada a dissolver o indivíduo: sua 

personalidade autônoma surge-nos como a manifestação congelada da 

repressão geral da humanidade. A autoconsciência e a razão, que 

conquistaram e deram forma ao mundo histórico, fizeram-no à imagem e 

semelhança da repressão interna e externa". 

Finalmente, fazendo analogia de um conceito da psicologia individual à 

psicologia de grupo, Freud sustentou que os materiais reprimidos, ou seja, que foram 

esquecidos mas nao extintos, podem retornar. É o que denominou retomo do repritnido. 

As dificuldades de se compro\'ar a veracidade da hipótese filogenética e do 

retorno de traços preservados na memória do gênero humano, redundou numa rejeição 

e descrédito muito grande desta elaboração freudiana. Marcuse, sabendo cki insuficiência 

de provas que ratifiquem a teoria, no entanto, percebeu sua fecundidade e capacidade 

de elucidar muitas questões, em se tratando de analisar o problema da repressão. Daí 

utilizar a força dos argumentos freudianos, explicando o seguinte: 

Usamos a especulação antropológica de Freud apenas neste sentido: pelo 

seu \'alor simbólico. Os eventos arcaicos que a hipótese estipula poderão 

estar para sempre fora do alcance da verificação antropológica; as 

conseqüências alegadas desses eventos são fatos históricos, e a sua 

interpretação, ã luz da hipótese de Freud, empresta-lhes um significado 

até hoje omitido, que aponta para o futuro histórico'^ 

Marcuse sugere que os movimentos revolucionários que sucederam-se 

no decorrer da história, objetivando a alternância de domínio de um grupo por 

outro, despertariam forças preocupadas com a "abolição da dominação e da 

". EC, p.67. 

EC, p,70. 
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exploração". Tais forças sempre foram derrotadas e nosso autor acredita que a 

explicação residiria em um componente psicológico - a "autoderrota" - gerada a 

partir do sentimento de culpa. 

À medida em que a dominação despersonifica-se, o poder dominador 

do pai é substituído pela administração, e os indivíduos inseridos no sistema do 

trabalho passam a reproduzir sua própria repressão. Se rebelar-se significa cometer 

novamente o crime primordial, não é possível ir contra as instituições e leis que 

garantem a vida social e a satisfação das necessidades básicas. Rebelar-se seria, 

então, praticar um crime contra toda a sociedade, gerando um sentimento de culpa 

incontornável. Como diz Marcuse: 

A re\olta contra o pai priiiiordial eliminou iinia pessoa individual que 

podia ser (e foi) substituída por outras pessoas; mas C]uando o domínio 

do pai se expandiu, tornando-se o domínio da sociedade, tal substituição 

não parece ser possí\el, e a culpa torna-se fatal. A racionalização do 

sentimento de culpa foi completada 

Para melhor compreender a estrutura da civilização repressiva, continuemos 

com Freud. Segundo ele, ao mesmo tempo em que a civilização se forma a partir do 

controle da libido, é também o resultado do movimento pulsional de Eros. O primeiro 

fator obtém sucesso através da sublimação da libido e o segundo se deve ao imperativo 

de Eros de unir os homens em unidades cada vez maiores. 

De acordo com a teoria freudiana, existem dois grupos de pulsòes que 

orientam a nossa vida psíquica: as pulsões de vida ou Eros e as pulsões de morte ou 

Thanatos^^. O movimento de Eros é no sentido de prolongar a matéria, levando-a a 

aproximar-se, a reunir-se em unidades maiores. Sendo de natureza sexual, Eros 

conta com uma energia própria, a libido, para levar adiante seu objetivo. Já Thanatos 

segue caminho oposto, ao buscar retornar ã matéria inorgânica e, na sua tentativa 

de destruir o que está vivo, procura apaziguar as tensões vitais em direção ã morte. 

EC, p.93. 

Esta formulação foi precedida, na teoria freudiana, pela oposição entre as pulsões sexuais e as pulsòes do ego 
ou de autopreservação; dualismo desfeito quando se chegou à conclusão de que a natureza das pulsões de 
autopreservação também era libidinal pois, além dos objetos externos, a libido fxxie investir sobre o próprio ego. 
FRELID, Sigmund. A Teoria da Libido. In: Dois Verbetes de Enciclopédia. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974 
(Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XVIII). p.308-312. 
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E quando se volta para o exterior, a pulsão cie morte se constitui em pulsào agressiva 

ou destrutiva. 

A vida consistiria nas manifestações do conflito ou na interação entre as 

duas classes de instintos; a morte significaria para o indivíduo a vitória 

dos instintos destrutivos, mas a reprodução representaria para ele a vitória 

de Eros'\ 

A tendência da pulsão de morte se expressa no princípio de Nirvana, 

que seria a tendência para reduzir as tensões ao máximo ou extingui-las. Aí residiria, 

para Marcuse, uma explicação para a descarga destrutiva da pulsão de morte. A 

destrutividade não existiria sem motivo e sim como uma maneira de apaziguar, de 

aliviar as tensões. Assim, Marcuse conclui que 

a descida para a morte é uma fuga inconsciente à dor e ãs carências 

vitais, É uma expressão da eterna luta contra o sofrimento e a repressão. 

E o próprio instinto de morte parece ser afetado pelas mudanças históricas 

que influem nessa luta"'. 

O processo civilizatório apóia-se, então, na luta incessante entre Eros, 

que tem a capacidade de aglutinar os homens, acabando por constituir a humanidade, 

e Thanatos, que a partir do seu derivado, a destrutividade, trabalha no sentido 

oposto, opondo-se ã civilização. 

A sublimação consiste na reorientação da libido para alvos não sexuais, 

isto é, quando a energia de natureza sexual é desviada de sua finalidade primária, 

encontrando satisfação (incompleta) em objetivos socialmente valorizados. Existe 

também uma possibilidade que não é sublimação mas dela se aproxima. São as 

pulsões "sociais", onde a libido não abandona seu objetivo primário e, no entanto, 

é reprimida por "resistências internas", como por exemplo nas relações de amizade 

e entre pais e filhos. 

E encontramos ainda uma categoria indispensável para a vida em 

sociedade. É o trabalho, que geralmente não constitui uma atividade agradável, 

FREUD. A Teoria da Libido. In: Dois Verbetes de Enciclopédia, p.312. 

EC, p.47. 
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capaz de proporcionar felicidade. Como se trata então de esforço, necessita retirar 

da energia erótica e da agressi\'a, força para sua execução. 

Voltemos agora ao sentimento de culpa e ao desenvolvimento da 

civilização. Segundo Marcuse, "Freud atribui ao sentimento de culpa um papel 

decisivo no desenvolvimento da civilização; além disso estabelece uma correlação 

entre progresso e um sentimento de culpa'"". Como vimos, em Freud, o 

sentimento de culpa (remorso) surgiu do sentimento ambivalente que os filhos 

alimentavam pelo pai primevo. A partir do parricídio, o impulso agressivo - um 

derivativo da pulsão de morte - toda vez que se fizesse sentir, deveria ser inibido 

em sua finalidade, pois para que Eros possa construir a civilização é necessário que 

a agressividade voltada contra os homens e contra a própria civilização"* seja 

controlada. Nas palavras de Freud: 

E, visto que a inclinação à agressividade contra o pai se repetiu nas 

gerações seguintes, o sentimento de culpa também persistiu, cada vez 

mais fortalecido por cada parcela de agressividade que era reprimida e 

transferida para o superego'''. 

Dito de outra forma, a inibição da agressividade transforma-se em 

sentimento de culpa e é o aumento da culpabilidade que sustentará as restrições 

necessárias ao progresso da civilização. 

Entretanto, para que a defesa contra o impulso agressivo seja eficaz, 

torna-se imprescindível o fortalecimento de Eros. Aí surge, porém, o problema da 

sublimação, que desempenha um papel contraditório. Ao mesmo tempo em que 

funciona como poderoso instrumento civilizatório, a sublimação contribui também 

para colocar em risco o trabalho de Eros, já que sua atividade envolve necessariamente 

dessexualização, conduzindo, portanto, ao enfraquecimento da pulsão de vida; 

EC, p.83. 

Em O mal-estarna civilização, Freud constata que no estado civilizado os homens não sào felizes, chegando 
mesmo a sentir pela civilização uma hostilidade muito grande. Isto se deve às contínuas renúncias pulsionais 
exigidas pelo convívio social, afastando os homens da felicidade. 

". MEC, O mal-estarna civilização, p.l56. 
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A cultura exige subliniaçào contínua; por conseguinte, debilita Eros, o 

construtor cie cultura. E a clessexualizaçào, ao enfraciuecer Kros, libena 

os impulsos clestruti\os. (...) Originada na renúncia e desenvolvendo-se 

sob unia progrcssi\'a renúncia, a ci\'ilização tende para a autodestruição"". 

Marcuse ira apresentar algumas objeçòes a esse raciocínio freudiano. A 

primeira refere-se ao trabalho que, segundo ele, pode estar a serviço de Eros. O 

trabalho artístico, por exemplo, constitui uma exceção ao aspecto penoso e sofrido 

do labor. Nas palavras de Marcuse: 

Há um modo de trabalho c]ue oferece um elevado grau de satisfação 

libidinal, cuja execução é agradável. E o trabalho artístico - sempre cjue 

genuíno - parece brotar de uma constelação instintiva não-repressiva e 

\'isar finalidades nao-repressi\'as - tanto assim que o termo siihlimaçâo 

parece requerer considerável modificação se o aplicarmos a esse gênero 

de trabalho-'. 

Mas este é apenas um aspecto apresentado por Marcuse-^ O mais 

importante é que a labuta, o trabalho alienado e desagradável realizado com esforço, 

é que predomina. E se este trabalho é privado de satisfação, há um conseqüente 

enfraquecimento de Eros. Ocorre, porém, que tal enfraquecimento seria compensado 

pelo controle da agressividade que o trabalho efetua. Isto porque, na sua relação 

com a natureza, o trabalho seria capaz de se utilizar tanto da energia erótica quanto 

da agressividade, arregimentadas. Na tecnologia, a satisfação encontrada através da 

destrutividade parece ser bem maior do que aquela obtida pela libido, isto porque 

a destrutividade encontra-se mais próxima da sua finalidade. Desse modo, Marcuse 

consegue ampliar a visão do problema, permanecendo ainda nos limites da teoria 

EC, p.87. 

EC, p.88. 

Marcuse aproxima-se, aqui, de Adorno, que no aforismo 136 da obra Mitiima moralía ( ADORNO, 
TheodorW. Minima moralia. 2.ed. São Paulo: Ática, 1993. p.186-187.) não aceita a tese freudiana de que a arte 
é sublimaçâo, apresentando a idéia de que a essência do fenômeno estético é a expressão. Como se sabe, para 
Freud, a arte é atividade sublimada que produz, inclusive, uma satisfação "mais refinada", mas que não chega 
a atingir a intensidade da satisfação libidinal. Cf. FREUD, MEC, p.98. 

". Mais adiante, no capítulo 3, item 3-4, tratamos de alguns problemas com os quais a arte se defronta no 
"mundo administrado". 



freudiana. A esse respeito as paku'ras de Marcuse são esclarecedoras: "Ao que 

parece, a destrutividade socialmente útil é nienos sublimada do cjue a libido 

socialmente útil"-\ E mais adiante: 

Sc são os derivativos do instinto de morte, então não podem aceitar 

como finais quaisquer "substitutivos". Portanto, através da destruição 

tecnológica construtiva, através da violação construtiva da natureza, os 

instintos ainda estariam agindo no sentido do aniquilamento da vida-^ 

1.2 A origem da repressão no indivíduo 

Depois de um breve esboço acerca da origem filogenética da repressão, 

passemos do gênero para o nível individual, sendo que para isto tomaremos 

novamente como referência alguns conceitos freudianos. Em primeiro lugar, vejamos 

as três instâncias, já mencionadas anteriormente, que segundo Freud constituem o 

nosso aparelho mental: o id, o ego e o superegcP. O id abriga as pulsòes; seus 

processos são inconscientes e considerados primários. Já o ego, surgindo de uma 

modificação do id, a panir das influências do meio externo, é o elemento responsável 

pela autopreservação, desempenhando os processos secundários que seriam as 

funções conscientes. Freud observa que melhor seria dizer que o ego é principalmente 

pré-consciente e que partes do ego são inconscientes; isto porque pré-consciente 

significaria "capaz de se tornar consciente", uma vez que a consciência é apenas 

uma "qualidade transitória"-''. O ego funciona como um mediador entre a realidade, 

as demandas de satisfação do id e as restrições do superego. Sendo capaz de 

perceber a realidade externa, regula a força pulsional do id, permitindo que algumas 

EC, p.89. 

EC, p.89 e 90. 

". A distinção entre id, ego e superego constitui a segunda tópica freudiana. A primeira corresponde à 
distinção entre inconsciente, pré-consciente e consciente. 

FREUD. Moisés e o motioteísmo, p.ll6. 
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exigências sejam gratificadas oii então adiadas, desviadas de seu objetivo ou 

reprimidas. E agindo como elemento repressor, está o superego-", fruto de uma 

diferenciação do ego. Internalizando a autoridade dos pais, por ocasião da liquidação 

do complexo de Édipo, tem o poder de exercer forte conti'ole punitivo sobre o indivíduo. 

Dentre esses elementos mencionados, o superego e o ego são as instâncias 

que relacionam-se diretamente com a repressão individual: o superego porque é 

responsável pela vigilância e censura exercida contra o ego; e o ego porque realiza 

a repressão. 

E sob a influência parental, nos primeiros anos da infância, que o superego 

se forma, sendo que as restrições, adequadas ao mundo infantil, são assimiladas e 

interiorizadas, permanecendo ao longo da existência do indivíduo adulto. A repressão 

que origina\'a-se do mundo externo passa a processar-se internamente, realizada 

pelo ego, sob a pressão severa do superego que impõe o que deve ou não deve ser 

feito. E, com o tempo, esta instância mental vai recebendo a contribuição de 

educadores e modelos sociais na sua tarefa repressora. 

A tensão criada pelas censuras dirigidas pelo superego ao ego, devido às 

suas ações e também intenções, corresponde ao sentimento de culpa. Antes mesmo 

da íormação do superego, este sentimento já existia, decorrente do medo da 

autoridade externa, da tensão entre ela e o ego. Com a introjeção da autoridade 

surge a consciência, uma função que critica e julga o ego, gerando o sentimento de 

culpa. Marcuse irá sublinhar que como resultado dessas relações psíquicas, 

apresentadas por Freud, 

O indivíduo torna-se instintivamente re-acionário - tanto no sentido literal 

como no figurativo. Exerce contra si próprio, inconscientemente, uma 

severidade que, outrora, era adequada a um estágio infantil da sua 

evolução, mas que há muito tempo se tornou obsoleta, à luz das 

potencialidades racionais da maturidade (individual e social)^". 

Cf. item 5.2.1, capítulo 5 

EC, p.49. 
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Marcuse chama ainda nossa atenção para o processo cjiie afeta a estru- 

tura psíquica do indi\'íduo, alterando as relações entre o id, o ego e o superego, no 

"mundo administrado", onde os intensificados sistemas de controle impedem as 

pessoas de estabelecerem uma dinâmica própria, tão submetidas que estão aos 

imperativos das instituições repressivas. Se, antes, na dissolução do complexo de 

Édipo e conseqüente formação do superego, o pai introjetado representava força e 

severidade, isto se modifica, porque a autoridade do pai real é reduzida mediante o 

fortalecimento de agentes sociais extrafamiliares. Em outras palavras, a constituição 

do superego ocorria no ambiente da família, onde os pais ocupavam o lugar central 

na educação e socialização dos filhos; lioje, a autoridade do pai foi substituída por 

modelos externos. A socialização precoce, através dos meios de comunicação, 

principalmente, retira da esfera familiar a tarefa de mediação do indivíduo com a 

sociedade. Como diz Marcuse: 

Anteriormente, era a família quem, para bem ou para mal, criava e educava 

o indi\ídiio; e as normas e valores dominantes eram transmitidos 

pessoalmente, transformados através do destino pessoal-''. 

O conflito entre pais e filhos era assumido individualmente e voltava-se 

contra pessoas identificáveis. Os conflitos, renúncias, repressões e sublimações 

constituíam dolorosas experiências pessoais, que deixavam em cada jovem uma 

quota de inconformismo e protesto. Mesmo em outras esferas era possível determinar 

a identidade de quem exercia o domínio - "o superego era alimentado pelo senhor, 

o chefe, o diretor, o patrão. Estes representavam o princípio de realidade em sua 

personalidade tangível"-^". 

Na fase monopolista do capitalismo (monopólios econômicos, políticos 

e culturais), 

A empresa familiar independente e, subseqüentemente, a empresa pessoal 

independente deixaram de ser as unidades do sistema social; estào sendo 

absorvidas nos agrupamentos e associações impessoais em grande escala^'. 

EC, p.96. 

EC, p.97. 

EC. p.96. 
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Isto ocasionou a despersonalizaçào da autoridade, a stia diluição em 

controles impessoais. A repressão persiste, sendo, porém, assumida pelo todo. A 

formação do superego se dá, então, no âml:)ito coleti\'o. O confronto de gerações 

perde, inclusive, seu caráter traumático e a relação pai-filho é alterada, pois 

o filho é que sabe; é ele quem representa o princípio maduro de realidade 

contra as obsoletas formas preconizadas pelo pai. (...) A sua autoridade 

como transmissor de riqueza, aptidões e experiências está grandemente 

reduzida; tem menos a oferecer e, portanto, menos a proibir". 

Para que possamos compreencier melhor o processo repressivo em nível 

individual, é preciso considerar ainda que o aparelho psíquico conta com dois 

princípios para governá-lo - o princípio de prazer q o pri>icípio de realidade''^ O 

prazer e o desprazer relacionam-se ao nível de excitaçào presente no aparelho 

mental: quanto mais baixo, mais prazer e quanto mais intenso, maior o desprazer. 

O primeiro princípio, atuando sobre os processos mentais primários ou inconscientes, 

funciona como uma tendência no sentido de manter a excitaçào em níveis baixos 

ou, então, de mantê-la constante, através da busca do prazer ou evitando o desprazer. 

Porém, funcionando como uma tendência, não há qualquer garantia de que seu 

objetivo seja alcançado. Na realidade, diversas variáveis e circunstâncias contribuem 

para obstruir o seu caminho, não significando, no entanto, que o princípio de 

prazer deixe de orientar não só o id, mas todo o funcionamento psíquico. 

O aparelho mental, quando confrontado com a realidade, sob a influência 

do ego, sofre modificações, introduzindo-se ali o outro princípio - o princípio de 

realidade. Seu estabelecimento significa que o real externo passa a influenciar e 

impor adaptações ao mecanismo psíquico, antes regido somente pelos processos 

primários. A partir daí tornar-se possível a busca da satisfação no mundo externo, 

através da atenção, memória, discernimento e do pensamento racional, que são as 

novas funções impostas pelo princípio de realidade. Somente uma forma da atividade 

do pensamento escapou ao controle do princípio de realidade. Foi o "fantasiar", 

EC, p.97. 

Cf. FREUD, Sigmund. Além do principio dcprazer. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974. (Edição standard 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XVIIl). 



que permaneceu vinculado ao princípio de prazer. Segundo breud, esta atividade 

"começa já nas l^rincadeiras infantis, e posteriormente, consen'ada como dcpcuwio, 

abandona a dependência de objetos reais'"*'. 

O conceito "princípio de realidade" será muito usado por Marcuse, que 

lhe dá maior alcance, modificando assim sua formulação original, na qual estava 

ligado apenas ao funcionamento mental do indivíduo. Considera válida a crítica 

dirigida a Freud, de que não se pode falar da realidade simplesmente, como se 

fosse sempre a mesma, ou seja, só é possível referir-se a uma "organização histó- 

rico-social específica da realidade". Faz, contudo, uma ressalva. A partir de Freud é 

possível reconhecer que, até hoje, a civilização se estruturou como dominação - 

desde a horda primordial, com o despotismo do pai, e o clã dos irmãos que se auto- 

impuseram as restrições antes impostas pelo pai. Marcuse, então, introduz dois 

novos conceitos com os quais julga sanar o "biologismo" freudiano, isto é, a falta de 

perspectiva histórica que transforma processos históricos em naturais. Estes conceitos 

são: a mais-repressão e o príiicípio de desempenho, com os quais nos ocuparemos 

mais adiante^^. Por enquanto, é suficiente sublinhar que o princípio de realidade em 

Marcuse, adquire também conotação social, como mostra claramente esta passagem: 

A substituição do princípio de prazer pelo princípio de realidade é o 

grande acontecimento traumático no desenvolvimento no homem - no 
desenvolvimento do gênero (filogênese), tanto quanto do indivíduo 

(ontogênese).(...) Ao domínio do pai primordial segue-se, após a primeira 

rebelião, o domínio dos filhos, e o clã fraternal desenvolve-se para dar 
origem a um domínio social e político institucionalizado. O princípio de 

realidade materializa-se num sistema de instituições-*'. 

FREUD, Sigmund. Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. Rio de Janeiro: Imago 
Editora, 1974. (Edição standardbnsWcm das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XII). p.281-282. 

Cf. capítulo 2. 

■«'. EC, p.36. 
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CAPÍTULO 2 

PERPETUAÇÃO DA REPRESSÃO 

No presente capítulo, abordaremos a repressão na sociedade afluente 

em algumas de suas formas, procurando traçar, em linhas gerais, a estrutura repressiva 

que impede, graças à sua força conservadora e estabilizadora, o avanço na direção 

de princípios libertadores. 

Como ponto de partida, apresentaremos uma contribuição original e 

extremamente importante em Herbert Marcuse, que são os conceitos de Maís- 

repressão(Suiplus-reprcssk»i) e Princípio de Desempenho {Perfoi'tnanceprincipie). 

Através deles o filósofo pode realizar uma crítica contundente às formulações 

freudianas, que careciam de visão histórica. 

Tentaremos, ainda, entender o problema da tecnologia na sociedade 

repressiva, assim como o da alienação, agressividade, sexualidade e esquecimento. 

Afinal, todas estas questões convergem para um ponto comum, qual seja, contribuem 

para a perpetuação da repressão. 

2.1 Mais-repressão e princípio de desempenho 

Ao enunciar estes dois conceitos - mais-repressão e princípio de 

desempenho, Marcuse tem como objetivo incluir elementos históricos às 

generalizações efetuadas pela teoria freudiana, no que tange à repressão e ao princípio 

de realidade. 

O princípio de realidade, em Freud, é aquele que se contrapõe ao 

princípio de prazer, dotando o aparelho psíquico de racionalidade e de capacidade 

para operar conscientemente com a realidade externa. Como sabemos, Marcuse 
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amplia o conceito pri)icípio dc realidade, estendendo-o ao social, apresentando- 

o como um conjunto de instituições que representam os princípios "da lei e da 

ordem". 

Essa ampliação do conceito reforça a crítica de que não havia perspectiva 

histórica no princípio de realidade proposto por Freud. Se este conceito restringia- 

se ao nível psíquico individual, a teoria freudiana não levava em consideração que 

a realidade externa era uma realidade histórica, com capacidade para modificar os 

conteúdos do princípio de realidade. Foi exatamente nesse sentido que Marcuse 

dirigiu a sua crítica: 

O mundo externo que o ego em e\ oluçào defronta é, em qualquer estágio, 

uma organização histórico-social específica da realidade, afetando a 

estrutura mental atra\'és dc agências ou agentes sociais específicos'. 

Logo em seguida, na definição de princípio de desempenho, aparece 

claramente a outra dimensão do princípio de realidade, que pertence exclusivamente 

ao pensamento marcusiano: 

Prt>tcípio dc Desempenho, a forma histórica predominante do Princípio 

cie realidade. 

O princípio de desempenho é, portanto, o princípio de realidade 

repressivo que governa a civilização contemporânea. A partir da teoria freudiana, 

observa Marcuse, pode-se constatar que até hoje, desde a horda primordial, "a 

civilização progrediu como dominação organizada''^, numa progressão cada vez 

mais universal e eficaz. Porém, dominação não é o mesmo que exercício racional 

da autoridade, adverte Marcuse. Enquanto a primeira forma resulta de interesses 

de grupos ou indivíduos que visam, através da perpetuação da escassez e de meca- 

nismos coercitivos e irracionais, ocupar e se manter em posição privilegiada; a 

segunda constitui o exercício da autoridade, presente em qualquer divisão do trabalho, 

EC, p.50. 

EC, p.5i. 

\ EC, p.50. 
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que, baseada no conhecimento, preocupa-se com a proteção da vida de todos os 

homens, procurando conscientemente desenvolver e atender as necessidades do todo'. 

A denominação princípio de desempenho deve-se ao fato de que, neste 

princípio de realidade, os indivíduos são avaliados de acordo com o seu rendimento 

na produção material, ou seja, "de acordo com a sua capacidade de realizar, aumentar 

e melhorar as coisas socialmente úteis'"^. Dito de outra forma, o homem é medido 

por seu desempenho econômico e a existência humana é definida pela esfera 

produtiva e pela produtividade. Aliás, é na produtividade que a ideologia do princípio 

de desempenho tem sua melhor expressão. Produtividade que é repressiva, 

escravizando o homem, submetendo-o ã labuta e afastando-o, conseqüentemente, 

da receptividade e do repouso. Desse modo, a relação desse princípio com o 

princípio de prazer resulta, naturalmente, antagônica. A produtividade não está a 

favor do indivíduo, nem das necessidades individuais. Voltada para o sistema 

produtivo, conspira contra a realização das faculdades humanas. 

A sociedade, sob o domínio do princípio de desempenho, estratifica-se 

segundo as funções executadas e a eficiência aferida. Marcuse observa que esta 

hierarquização acaba por contaminar toda a sociedade: "... a hierarquia de funções 

e relações adquire a forma de razão objetiva: a lei e a ordem identificam-se com a 

própria vida da sociedade'"'. 

Marcuse acrescenta que o símbolo do pnncípio de desempenho é 

Prometeu - herói cultural que "cria a cultura ã custa do sofrimento perpétuo"". 

"Cria a cultura" ao entregar o fogo, como oferenda, aos homens, permitindo-lhes o 

domínio da natureza e o progresso. "À custa do sofrimento perpétuo" porque o 

castigo infligido ã Prometeu, por Zeus, consistia em deixá-lo eternamente preso ao 

Cáucaso, onde todos os dias uma águia ia bicar-lhe o fígado que se recompunha 

durante a noite. Acorrentado, Prometeu suportava o sofrimento que julgava eterno, 

r EC, p.S2 e 194. 

EC, p.l43. 

EC, p.91. 

Marcuse explica, em Eros e civilização, p.l47, que os "heróis-culturais" são aqueles que "persistiram na 
imaginação como símbolos da atitude e dos feitos que determinaram o destino da humanidade." 

EC, p.l47. 
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esforçando-se para manter-se \ivo: ele simboliza, assim, o trabaliio penoso, "a 

produtividade, o esforço incessante para dominar a vida"'\ K, fazendo parte do 

mito, encontramos Pandora. Ela traz consigo a promessa do prazer, da felicidade, 

da beleza, da sexualidade - a caixa de Pandora contém os males que podem destmir 

o princípio de desempenho. Por isso Marcuse diz que no mundo de Prometeu, ela 

"surge como maldição - desintegradora, destrutiva'"". 

Quanto à mais-repressão significa a repressão excedente, o excesso de 

repressão exigida pela dominação, que estabiliza e preserva o status quo, auxiliando 

na contenção de transformações substanciais na estrutura estabelecida. Assim é a 

definição que Marcuse apresenta-nos em Eros e civilização-. 

Mais-Repressão-, as restrições requeridas pela dominação social. Distingue- 

se da repressão (básica): as "modificações" dos instintos necessários à 

perpetuação da raça humana em civilização". 

Este conceito torna-se importante para se verificar, em que medida, 

Marcuse concorda com as colocações de Freud de que a civilização e repressão 

identificam-se completamente. 

"Segundo Freud, - diz Marcuse - a história do homem é a história da sua 

repressão"'-. Basicamente, a justificativa freudiana para este vínculo irremediável 

reside no conflito permanente entre o princípio de prazer e o princípio de realidade. 

Se o que reclama o princípio de prazer é sempre a gratificação integral e indolor 

das suas necessidades, ou seja, a satisfação plena da carência {Ananké), ele não 

consegue cumprir seu objetivo. 

Qualquer organização social do trabalho fundamenta-se, por um lado, 

na carência, na ausência da gratificação plena; e, por outro lado, na quantidade de 

meios e recursos disponíveis. 

". EC, p.l47. 

EC, p.147. 

EC, p,51. 

EC, p.33. 
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Para Freud, na luta pela existência, o trabalho constitui a garantia da 

sobrevivência humana, porque através dele é cjue há possibilidade das necessidades 

humanas virem a ser satisfeitas; sendo que a energia necessária para executar esta 

tarefa, ele retira das pulsòes, principalmente da libido, já que Eros é o grande 

construtor da cultura. Se o homem se deixasse guiar exclusivamente pelo princípio 

de prazer, jamais colocaria a energia sexual a serviço de tarefas que lhe exigiriam 

esforço, afastando-o do prazer, como é o caso do trabalho. Portanto, a atividade 

laborai impõe restrições e renúncias, enfim, a repressão pulsional. 

Enquanto o traballio dura, o cjue, praticamente, ocupa toda a existência 

do indivíduo amadurecido, o prazer é suspenso e o sofrimento físico 

prevalece. E como os instintos básicos lutam pelo predomínio do prazer 

é incompatível com a realidade, e os instintos têm de sofrer uma 

arregimentaçào repressiva'-'. 

No contexto da teoria freudiana, a escassez, ou seja, a falta de meios e 

recursos suficientes para proporcionar a satisfação das necessidades pulsionais sem 

dor e sem labuta, por ser permanente, é apontada como um dos fatores que 

determinam a repressão. 

Para Marcuse, esta constatação é enganosa, na medida em que resulta 

de uma organização específica da escassez, que sob diversas formas ao longo da 

história, não objetivou suprir coletivamente as necessidades dos indivíduos. Isto 

quer dizer que o problema da escassez deve ser analisado sob uma ótica histórica. 

Diz Sérgio Paulo Rouanet, em Teoría crítica epsicanálise-, 

A repressão resultante da dominação foi tornada invisível pela extensão 

abusiva do conceito de ananke, que passou a incluir não somente as 

necessidades resultantes do controle da natureza como as necessidades 

do controle sobre os homens, ambas assimiladas a necessidades naturais, 

e como tal insusceptíveis de modificação histórica'''. 

A distribuição da escassez e a maneira de se obter os recursos necessários 

pelo trabalho foram impostos por interesses de dominação - "primeiro por mera 

EC. p.51. 

TCP - Teoria Crítica epsicanálise, p.228. 
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violência, subseqüentemente por uma utilização mais racional do poder"'\ 

Interessante notar que o empobrecimento, verificado em tantas regiões do planeta, 

é certamente uma conseqüência da distribuição dos recursos humanos e materiais 

a serviço da dominação. 

Desta forma, a escassez torna-se uma "desculpa" para a repressão, ou 

melhor, para a mais-repressão, ainda mais se levarmos em consideração os crescentes 

avanços tecnológicos que permitem satisfazer adequadamente as necessidades 

humanas, desde que estas sejam redefinidas por critérios que não aqueles do princípio 

de desempenho, ou seja, "em termos de automóveis, televisões, aviões e tratores""'. 

É importante esclarecer que a crítica de Marcuse volta-se para uma forma 

específica de distribuição da escassez e de organização social do trabalho, qual 

seja, a forma que se institui e se mantém a ser\'iço da dominação. "Por conseqüência, 

a eliminação da mais-repressão tenderia per se i\ eliminar não a atividade laborai, 

mas a organização da existência humana como instrumento de trabalho" 

Marcuse não nega que haja um nível de repressão necessário para a 

perpetuação da espécie humana numa organização civilizada. Inclusive admite que 

qualquer princípio de realidade apresenta normas, instituições e valores que exigem 

"modificações" pulsionais, apresentando, entretanto, conteúdos diferentes, 

dependendo do estágio civilizatório. O filósofo refere-se a esta repressão como 

"repressão básica" ou "repressão filogeneticamente necessária". Ao orientar, dosar e 

refrear o princípio de prazer, o homem afasta-se da necessidade cega da natureza e 

pode inclusive, segundo Marcuse, aumentar e intensificar o prazer, ao invés de 

reduzi-lo. Como dizem Adorno e Horklieimer, na Dialética do esclarecimento, citados 

por Marcuse'": 

EC, p.52. 

EC, p.l41. 

EC, p.l43. 

EC, p.l97. 



A natureza não conliecc proprianiente o gozo: ela não o prolonga alem cio 

qiic é preciso para a satisfação da necessidade. Todo prazer é social, (|iier 

nas emoções não sublimadas (juer nas sublimadas, e tem origem na 

alienação'''. 

Provavelmente, de início, as restrições pulsionais se impunham sim- 

plesmente a partir cia carência biológica, mas com o passar do tempo, passou a 

distinguir o gênero humano, transfomiando necessidades cegas em gratificações almejadas. 

É interessante ainda notar que mesmo a repressão básica pode variar 

historicamente. Como vimos, a necessidade de repressão pulsional vincula-se à 

satisfação adiada, ã carência e escassez, que remetem diretamente para o trabalho. 

Mas um estágio civilizatório, marcado pela riqueza material e intelectual, tem 

capacidade para apresentar menos repressão básica que um outro menos 

desenvoK'ido, porque a quantidade de energia erótica represada em função do 

trabalho poderia ser reduzida e mais energia seria liberada. 

Entretanto, não é fácil estabelecer limites precisos entre a repressão básica 

e a mais-repressão, principalmente porque a mensuração é sempre consciente e 

lidamos, muitas vezes, com processos inconscientes. Apesar disso, algumas questões 

revelam-se claramente como exemplos de mais-repressão, na análise crítica 

marcusiana, tais como, a distribuição da escassez, que discutimos acima, a divisão 

hierárquica do trabalho e a organização da sexualidade em torno da primazia genital 

e da procriação. Como registra Marcuse, o paladar e o olfato, por exemplo, sentidos 

que proporcionam um prazer mais físico, não-sublimado e, portanto, imediato, são 

reprimidos em função das imposições sexuais estabelecidas que não privilegiam o 

prazer pelo prazer, centralizando-o ã genitalidade. 

Os conceitos marcusianos da mais-repressão e do princípio de desempenho, 

abordados neste capítulo, ao revelarem que o princípio de realidade sustentado pela 

repressão supérflua é um modo particular de organização social, abre perspectivas para 

um futuro qualitativamente diferente, apoiado por princípios que modificariam completa- 

mente a existência humana. Nosso propósito é explicitar esta idéia, que parece constituir 

o cerne da teoria de Herbert Marcuse, na parte II deste trabalho. 

DE - Dialética do esclarecimento, p.lOO. 
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2.2 Tempo e esquecimento 

O intento de traçar uni diagnóstico mais amplo da ausência de liberdade 

na sociedade industrial, leva Marcuse a perscrutar mecanismos mais sutis de repressão, 

tais como, o tempo (passado e futuro) e o esquecimento. 

Como vimos anteriormente, o passado liga-se ao superego, devido ao 

seu próprio desenvolvimento. Ao longo da vida, o indivíduo é perseguido pelo 

passado, isto é, pelas exigências externas pretéritas, as quais permanecem 

"congeladas" no superego. Desse modo, a punição é inconscientemente acionada, 

muitas vezes, por motivos que fazem parte de um passado infantil; além daqueles 

que se referem ã realidade presente. Isso indica, para Marcuse, que o superego 

remete a um passado que não é de satisfação, nem de liberdade, mas "apenas de 

amarga adaptação a um presente punitivo"-". 

Quanto à relação que o id mantém com o passado, segundo a inter- 

pretação de Marcuse, é de natureza inteiramente diversa daquela mantida pelo 

superego. Trata-se da memória de um passado dominado pelo princípio de prazer, 

quando o ego ainda não havia se desenvolvido a partir do id, devido à influência 

do meio externo. Nessa condição original não havia carência, nem repressão, nem 

limites temporais. Assim, a ligação do id com esse passado remete a um futuro que 

tem a liberdade como necessidade: 

Recordando o doniínio do princípio de prazer primordial onde a liberdade 

de carências era uma necessidade, o id transporta os vestígios de memória 

desse estado para o futuro presente: projeta o passado no futuro^'. 

Enquanto o superego e o id apresentam vínculos (distintos) com o 

passado, o ego é determinado por acontecimentos do presente. É através dele que 

o sentimento do prazer, por ser consciente, torna-se real. Todavia, saber que o 

prazer é finito, que não pode durar para sempre, provoca frustração e o próprio 

prazer torna-se doloroso. É nesse sentido que Marcuse apresenta a relação do ego 

EC, p.50. 

EC, p.50. 
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com a temporalidade como repressiva, pois tal situação já produz uma resignação, 

anterior mesmo àquela imposta pela sociedade: o homem "está resignado, antes da 

sociedade o forçar ã prática metódica da resignação"-. 

Segundo Marcuse, a consciência de que nada é eterno pode, não obstante, 

contribuir para tornar erotogênicas certas situações ou intensificar o prazer. Mas o 

prazer quer a eternidade e a libido reclama realização. Devido ao fluxo do tempo, 

as fontes de insatisfação e infelicidade persistem no nível individual, servindo de 

apoio à infelicidade generalizada do princípio de realidade repressivo. Relega-se 

para o futuro, "para os domínios de uma perpétua utopia"'\ a livre gratificação e a 

felicidade. 

Outro aspecto da temporalidade, analisado por Marcuse, é o es- 

quecimento. O tempo traz consigo o esquecimento. Certamente que sim. Inúmeras 

vezes, essa característica do tempo contribui para aliviar nossos sofrimentos, apagando 

da nossa memória dores e frustrações. Mas nem por isso, adverte Marcuse, o 

esquecimento deixa de ser mais um instrumento de dominação. Ao esquecer, o 

homem submete-se mais facilmente aos imperativos do princípio de realidade e, 

além disso, ao esquecer, perdoa: 

Esse perdão reproduz as condições que reproduzem injustiça e escravidão: 

esquecer o soírimento passado é perdoar as forças que o causaram - sem 

derrotar essas forças^^. 

Ao tratar da questão do tempo, percebemos que Marcuse, além de 

estabelecer uma ligação entre a repressão psíquica individual e a temporalidade, 

tem também como referência o passado humano no nível fílogenético, ou seja, a 

"herança arcaica" freudiana ou os traços de memória que afetam a vida genérica do 

homem. Aliás, percebe-se ainda em seu pensamento a referência ontológica de que 

algo fundamental foi esquecido pela civilizaçào-\ A memória teria a tarefa de 

EC, p.200. 

EC, p.200. 

EC, p.200. 

Martin Jay, em "Reflections on Marcuse's theory of remembrance", p.30, assinala a influência de Heidegger 
no problema marcusiano da memória. 
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recuperar o passado, trazer à tona seus conteúdos, resgatando-o do esquecimento. 

Porém, o filósofo não chega a uma conclusão sobre o que foi realmente esquecido. 

Em Eros e cwilização, Marcuse escreve que "a recordação recupera o tempspc'rdit-'\ 

que foi o tempo de gratificação e plena realização"". Em A dimensão estética-'^ há 

concordância com essa idéia. Nosso autor afirma: "A força sensual do Belo mantém 

a promessa viva - a memória da felicidade passada, que procura regressar"-''. Já em 

A ideologia da sociedade indusUial, a ênfase recai sobre a supressão da história, 

efetuada pela linguagem unidimensional: "A memória recorda o terror e a esperança 

passados. (...) É a história que a memória preserva"-^". Martin Jay'*' observa que há 

ainda outra interpretação marcusiana para o mesmo problema, que encontra-se em 

Au essay on liberation^-, onde Marcuse diz: "Não retornaríamos para um estágio 

anterior da civilização, mas para um imaginário temps perdu da vida real da 

humanidade... 

Essa falta de definição - se o esquecido foi um passado "dourado" ou de 

dores, histórico ou imaginário - não retira, todavia, a força da argumentação 

marcusiana de que a perda da memória afasta-nos do passado, assim como de um 

novo futuro, e de que a recordação teria função libertadora. Não se trata, aqui, é 

importante frisar, da recordação permitida ou incentivada pela civilização repressiva, 

que consiste na recordação de deveres, obrigações e compromissos, "associada ã 

má consciência, ã culpa e ao pecado"-^'*, como acentua Marcuse, concordando com 

Nietzsche. 

Marcuse retira a expressão "temps perdu" da obra de Marcel Proust: Lc temps retrom>é; à Ia recherche du 
tcnipsperdu. Paris: La Pléiacie, 1956. 

EC, p.201. 

Obra de 1977. 

DEST - A dimensão estética, p.lt. 

ISl, p.l04. 

■JAY - "Reflections on Marcuse's theory of remembrance", p.38. 

An essav on liberation é o título original desta obra de 1969. Utilizamos neste trabalho a sua tradução 
francesa, cujo título é Vers la liberation-, au-dela de I'homme unidimensionnel. 

VL - Vers Ia libération-, au-dela de I'homme unidimensionnel, p.ll9. 

EC, p.201. 



Outro elemento que assume estatuto repressivo, segundo Marcuse, é a 

morte'\ A submissão e o conformismo diante da morte, do fim inevitável, são 

incutidos nas pessoas porcjue isto interessa ao status quo. É interessante para o 

estabelecido relacionar a morte com a derrota. Os anseios e os esforços por um 

mundo melhor não resistem à morte, à certeza de que o tempo conduz a um final 

inexorável. Se somos, assim, derrotados em nossa vontade de viver, Eros torna-se o 

inimigo do tempo, pois o que Eros almeja é a eternidade. A edificação de um 

princípio de realidade definido por Eros, como sugere Marcuse, deverá portanto 

passar necessariamente pela conquista do tempo"*''. 

2.3 Sexualidade e agressividade 

Para Freud, a civilização por ser construída com o trabalho sublimado 

de Eros impede o livre curso da libido, ou seja, a civilização se funda a partir da 

restrição sexual. O que ocorre, porém, é que as restrições ã sexualidade acabam 

por enfraquecer o próprio Eros, contribuindo inevitavelmente para fortalecer a 

pulsão de morte (agressividade). Tendência à agressividade, aliás, que se faz pre- 

sente em todo ser humano. 

O progresso gera, assim, tendências agressivas anti-sociais e anti-culturais, 

enquanto as relações civilizadas exigem que os indivíduos controlem também os 

seus impulsos agressivos. Individualmente, o controle da agressividade é efetuado 

pelo superego. Quando o indivíduo desiste de satisfazer uma demanda pulsional, 

ele o faz devido ã severidade dessa instância mental. Se a renúncia é de um impulso 

agressivo, o superego assume a destrutividade e aumenta suas investidas agressivas 

contra o ego. O núcleo individual da moralidade, que é o superego, revela assim 

uma profunda ligação com a pulsão de morte: 

EC, p.203. 

Cf. adiante, no item 5-3, capítulo 5. 



A consciência, a mais ciiicricla agência moral do indivíduo ci\ ilizado. 
surge-nos impregnada do instinto de moiie; o imperativ o categórico c|ue 

o superego impõe continua sendo um imperativo de autoclestruiçào, 
encjuanto constrói a existência social da personalidade*". 

Sob O capitalismo monopolista, Herbert Marcuse percebe cjue algo se 

modifica no que tange ao controle cia agressividade. Se antes, as pessoas que 

suscitavam o temor e o ódio eram facilmente identificáveis, agora não há mais 

como determinar quem exerce a dominação. O controle passa a ser "administrado" 

por burocratas, bem como por empregadores e pelos próprios empregados. Quem 

controla é o todo, o sistema. Nestas circunstâncias, a agressividade encontra-se 

desprovida de objetos externos contra os quais possa se insurgir: 

O impulso agressivo mergulha no \ ácuo - melhor, o ódio encontra-se 

com sorridentes colegas, ataretados concorrentes, funcionários obedientes, 

prestimosos trabalhadores sociais, que estão todos cumprindo seus deveres 

e são todos \ ítimas inocentes*". 

O impulso agressivo é internalizado, contudo, encontra um ego 

enfraquecido, com sua autonomia diminuída na tarefa de equilibrar a censura, que 

não conta mais com a mediação do superego, já que aquela é exercida diretamente 

pelo todo, e além disso tem permissão social para liberar a libido. 

A propósito, esse processo de contração do ego, de redução da sua 

esfera de autonomia, já havia sido analisado anteriormente, na Dialética do 

esclarecimentd''\ por Adorno e Horkheimer, pensadores frankfurteanos que, sem 

dúvida alguma, muito influenciaram Marcuse. À alteração da dinâmica entre o 

ego, superego e id, atribuíram motivos econômicos. Segundo eles, a fase liberal do 

capitalismo, impunha a existência de indivíduos dotados de iniciativa própria, com 

capacidade de organizar a sua vida de forma relativamente autônoma, para competir 

no mercado. Com a transformação do mercado concorrencial em uma economia 

monopolista, a individualidade passa a não interessar mais ao processo econômico. 

EC, p.64, 

EC, p.98. 

DE, p.157-194 passim. 



Dali por diante não seriam mais necessárias conflituosas tomadas de decisões pessoais. 

O enfraquecimento dos complicados processos internos acaba, então, concretizando- 

se, seja pelas instituições impessoais, seja pela "cultura de massa" que faz do sujeito 

nada mais que um consumidor-objeto. Em outras palavras: 

Se no liberalismo, a indi\'iduação de uma parte da população era uma 

condição de adaptação da sociedade em seu todo ao estágio da técnica, 

iioje, o fimcionamento da aparelhagem econômica exige uma direção 

das massas que não seja perturbada pela individuação""'. 

Contudo, o controle sobre a agressividade não ocorre apenas através da 

sua internalização, que gera submissão e concordância com o estabelecido - uma 

submissão masoquista'^ como diz Rouanet. Ela apresenta-se também de forma 

sublimada, apresentando a sua face benéfica ao transformar a natureza, 

proporcionando o progresso tecnológico e o progresso da civilização"*-. Para Marcuse, 

a pulsão de morte agiria, desse modo, a serviço de Eros na construção da cultura. 

A pulsão agressiva, entretanto, quando não sublimada, encontra satisfação 

imediata, sem mediações, sendo que na sociedade industrial avançada é socialmente 

autorizada e estimulada. Nestas condições, a agressividade dirige-se contra os inimigos 

determinados pelo sistema. A sociedade constantemente mobilizada torna-se, assim, 

uma sociedade de defesa, não importando se os tempos são de guerra ou de paz. 

O ódio e a x-iolência devem se voltar, e se voltam, contra inimigos externos, sejam 

eles quais forem, e ainda contra os marginalizados, os diferentes, os miseráveis, os 

condenados da temi, "aqueles que ainda não foram civilizados pelo mundo livre e 

pelo capital (...), contra todos aqueles que são exteriores ao sistema de repressão'"*^ 

Mas, no fundo, o inimigo nada mais é do que o "espectro real da libertação"'*\ 

inimigo não declarado que mobiliza todas as forças do sistema. 

DE, p.l90. 

TCP, p.239. 

CRR - Contra-retnluçáo e revolta, p.64. 

VL, p.l02. 

ISI, p.65. 
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o terror c a violência passam a integrar o cotidiano e convive-se, inclusive, 

com o risco da destruição total. lí o cjue é grave, a insanidade da destruição é 

percebida como racional - "Até os cálculos mais insensatos são racionais: o 

aniquilamento de cinco milhões de criaturas é preferível ao de dez milhões, vinte 

milhões e assim por diante"''\ 

E Marcuse assinala ainda que é preciso ter cuidado para que o ódio 

presente, e mesmo necessário, nos movimentos revolucionários não se degenere 

em crueldade e brutalidade, como acontece com a violência, quando a serviço da 

repressão""'. 

Quanto aos controles repressivos que recaem sobre Eros, a puLsão de 

vida, no mundo contemporâneo, Marcuse relaciona-os com o desenvolvimento 

tecnológico. 

Segundo o nosso autor, a realidade pré-tecnológica favorecia a expansão 

de Eros. A ausência da mecanização produzia um meio ampliado de gratificação 

erótica que o progresso técnico afastou de modo irremediável: 

Esse o cerne da \ erdacie no contraste romântico entre o viajante moderno 

e o poeta ou artífice andarilho, entre linlia de montagem e artesanato, 

entre cidade pequena e cidade grande, entre pão de fabricação comercial 

e pão feito em casa, entre o barco a vela e o barco a motor de popa etc*". 

A partir da realidade tecnológica, o espaço de Eros se contrai, 

intensificando-se a sexualidade''^. Em outras palavras, libera-se a sexualidade, o 

impulso parcial de Eros, e a vida é, em grande medida, deserotizada. Isto implica na 

redução da necessidade da sublimação que, como se sabe, ocorre quando os impulsos 

sexuais são desviados da sua finalidade original, obtendo descarga através de objetos 

substitutos socialmente aceitos. Ao invés da sublimação, tem lugar a dessublimação, 

151, p.65. 

FU - O/ím da utopia, p.40-41. 

ISl, p.83. 

Marcuse faz, aqui, uma distinção entre Eros e sexualidade, que ele explica estar "de acordo com a terminologia 
usada nas obras mais recentes de Freud: sexualidade como impulso parcial "especializado"; Eros como o de 
todo o organismo." ISI, p.83. 
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que significa, de acordo com Marcuse, a sul^stituiçào da satisfação niediata da 

sublimaçào por satisfação imediata. "Mas como essa dessublimação visa, não 

promover uma libertação real, mas aprisionar mais eficazmente os indivíduos nas 

malhas da ordem existente, é lícito falar-se numa dessublimação repressiva"'*''. Na 

sublimaçào, subsiste a consciência de que nem todo impulso pode ser gratificado 

sob esse princípio de realidade. Assim, a renúncia "preserva a necessidade de 

liberação'"^". Neste sentido, a sexualidade sublimada, presente na literatura clássica, 

conservava a imagem da liberdade, enquanto os bestsellers-cXiums, repletos de figuras 

declaradamente obscenas, são repressivos. Eles transgridem o que confirmam - o 

estabelecido. A dessublimação gera submissão e enfraquece o protesto. 

A liberalização sexual consentida pela sociedade industrial contemporânea 

é, portanto, um dos disfarces da dominação. A liberdade sexual, segundo Marcuse, é 

mais um dos instaimentos de repressão, agindo em prol da coesão social. Diz Marcuse: 

E.sta sociedade tran.siornia tudo o que toca em fonte potencial de progresso 

i> de exploração, de sen idão c satisfação, de liberdade e de opressão. A 

sexualidade não constitui exceção'^'. 

A liberação sexual é aparente porque segue um modelo imposto de 

organização sexual, que impõe a centralização da sexualidade, isto é, a primazia 

da genitalidade, da procriação e a unificação dos objetos libidinais num ijnico 

objeto do sexo oposto e, ainda, na maioria das vezes, a monogamia. Os 

comportamentos sexuais que diferem desse modelo são, então, sublimados ou 

adquirem o status de perversões, que são as manifestações sexuais que não visam 

a procriação. Pode-se dizer, então, que a sexualização permitida, na verdade é 

dessexualização, pois a libido deve concentrar-se apenas nas zonas erógenas, 

implicando na dessexualização do organismo como um todo. A energia sexual é 

controlada, "administrada" e o prazer é conformado às necessidades sociais. Ele 

pode ser satisfeito, desde que não ponha em risco o sistema estabelecido. 

TCP, p.233. 

ISI, p.85. 

ISI, p.87. 



Não deixando de constituir um instrumento de traballio, o corpo pode 

ser explorado e exibido, até no próprio ambiente de tralxUiio, na produção e no 

mercado. Como diz Marcuse; 

Esta é uma das realizações originais da sociedade industrial - tornada 

possível pela redução da sujeira e do traballio físico pesado; pela 

disponibilidade de roupas baratas e atraentes, cultivo da beleza e higiene 

física; pelas exigências da indústria da propaganda etc". 

Resta ainda obsei^ar que anteriormente a Marcuse, Adorno e Horkheimer 

já haviam abordado este problema'^\ ao analisarem o que denominaram "indústria 

cultural". A cultura, reduzida à indústria e aos negócios, para confirmar e manter a 

ilusão de que a vida é erotizada, se utiliza do que deveria ser fonte de satisfação 

legítima, isto é, da arte e do belo. Além do mais, os produtos oferecidos pela 

indústria cultural excitam o desejo e convidam ao prazer, mas simplesmente não 

cumprem o prometido: 

A proniissóna sobre o prazer, emitida pelo enredo e pela encenação, é 

prorrogada indefinidamente: maldosamente, a promessa a que afinal se 

reduz o espetáculo significa c]ue jamais chegaremos à coisa mesma, que 

o convidado deve se contentar com a leitura do cardápio. (...) A produção 

em série do objeto sexual produz automaticamente seu recalcamento'^^ 

2.4 Tecnologia e alienação 

A tecnologia, sendo o resultado do aperfeiçoamento das formas de 

produção e do trabalho humano, é uma das formas do homem relacionar-se com a 

natureza - a forma característica do mundo capitalista contemporâneo. 
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ISl, p.84. 

"A indústria cultural: O esclarecimento como mistificação das massas" In: DE, p, 113-156. 

DE, p.l30 e 131. 
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Marciisc ressalta que sul-)jacente a este tipo cie relação situa-se um projeto 

histórico de subjugação da natureza. Projeto no sentido de escolha entre alternativas, 

onde a alternativa da dominação é cjue pre\'alece. Trata-se , no seu entendimento, 

de um projeto político, onde as regras de apropriação do mundo natural são 

estabelecidas pela racionalidade científica e tecnológicaSegundo essa racionalidade, 

a natureza é apreendida simplesmente como objeto a ser dominado e explorado, 

sendo-lhe negada qualquer potencialidade ou qualidade intrínseca. 

O problema se agrava, quando se constata que o controle tecnológico se 

estende ao todo, abarcando também o homem, a sociedade e a cultura; determinando 

necessidades, tanto sociais quanto individuais. Assim, a racionalidade tecnológica 

transforma-se em racionalidade política. Com a sua eficácia e crescente produtividade, 

a tecnologia torna os controles sociais mais agradáveis e funciona como um compo- 

nente de neutralização, de contenção das forças que se opõem ao sistema. Marcuse 

chega a dizer que a dominação não se dá mais através da tecnologia, e sim como 

tecnologia'"'. 

A racionalidade tecnológica revela o seu caráter político ao se tornar o 

grande \'eículo de melhor dominação, criando um universo 
verdadeiramente totalitário no qual sociedade e natureza, corpo e mente 

são mantidos num estado de permanente mobilização para a defesa desse 

uni\'erso"^". 

Sob o ponto de vista de Marcuse, o nível científico, técnico e intelectual 

alcançado já oferece condições para a modificação do trabalho que ainda se constitui 

em labuta, requerendo grandes quantidades de energia pulsional a serem desviadas 

para a sua realização. Mas esta é uma contradição da sociedade tecnológica: ao 

mesmo tempo em que proporciona condições objetivas de liberação e de pacificação 

da existência, aumenta a dominação e a organização contra esta alternativa. Na 

concepção de Marcuse, o fim do projeto tecnológico, isto é, a sua conclusão, sua 

No próximo capítulo, trataremos, mais detidamente, das formas de racionalidade instituídas no Ocidente. 

ISl, p.l54, 

" ISl, p.37. 
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consumação, "compreende um rompimento com a racionalidade tecnológica 

prevalecenle"^'"* o que corresponde à pacificação da existência^''. Marcuse declara: 

Os setores mais a\'ançados da sociedade industrial ostentam completamente 

esses dois fatores: a tendência para a consumação da racionalidade 

tecnológica e esforços intensos para conter essa tendência no seio das 

instituições estabelecidas. Eis a contradição interna dessa civilização: o 

elemento irracional de sua racionalidade''"'. 

É na "sociedade de consumo'"'' que a tecnologia mostra-se claramente 

como um instrumento de dominação. Como se sabe, essa sociedade é sustentada 

pela produção de bens e produtos supérfluos, destinados ã satisfação de necessidades 

que situam-se além das necessidades básicas, caracterizando-se por um nível crescente 

de produtividade. Marcuse salienta que a "sociedade de consumo" realiza as 

condições, que Marx previu existirem na fase do capitalismo que precederia o 

socialismo, onde o trabalho requerido na produção, excederia o necessário para a 

sobrevivência. Nas palavras de Marcuse: 

Na fase mais avançada do capitalismo, quando o trabalho para suprir 

necessidades é tecnicamente redutível a um mínimo, a necessidade 

universal de trabalho excedente marcaria o rompimento, o salto 

qualitativo''v 

Mas, é justamente nas realizações dessa fase que o sistema capitalista 

tem encontrado um dos seus pilares de sustentação. O homem contemporâneo 

encontra-se profundamente absorvido pelo nível de conforto alcançado e pelas 

perspectivas tecnológicas de elevá-lo ainda mais. A cada dia, a organização econômica 

capitalista cria e aperfeiçoa uma infinidade de aparelhos, gadgets, máquinas, objetos 

que saturam o mercado e induzem ao consumo. A vida confortável, abarrotada de 

■"<. ISI, p.214. 

ISI, p.217. 

ISI, p.36. 

Marcuse observa que "sociedade de consumo" não é uma denominação inteiramente adequada, já que sua 
organização gira em torno da produção. CRR, p.32. 

". CRR, p.26. 
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produtos supérfluos, as máquinas que auxiliam nas tarefas domésticas e prof issionais, 

tudo isso acaba por completar a existência das pessoas, preenchendo suas vidas. 

No capitalismo avançado tudo se passa como se a produção ampliada 

de mercadorias supérfluas respondesse a uma demanda dos próprios consumidores. 

A impressão que se tem é que os produtos são oferecidos porque são reclamados 

pelas pessoas, para suprir necessidades reais, "verídicas". O que não se percebe é 

que se trata de uma demanda preestabelecida''\ segundo os imperativos do lucro, e 

que por detrás das mercadorias estão interesses de classe, encobertos por um "véu 

tecnológico". São necessidades "falsas", pré-fabricadas, que reprimem, prolongam 

a labuta e perpetuam a luta pela existência. Como diz Herbert Marcuse, 

A maioria das necessidades coiiums de descansar, distrair-se, comportar- 

se e consumir de acordo com os animcios, amar e odiar o ciue os outros 

amam e odeiam, pertence a essa categona de falsas necessidades'"'. 

Naturalmente, "as únicas necessidades que têm direito indiscutível ã 

satisfação são as necessidades vitais - de alimento, roupa e teto"''\ Porém, se as 

necessidades são sempre históricas, dependendo do desenvolvimento alcançado 

pelas diversas culturas, quem pode, então, determinar quais seriam "verídicas" e 

quais seriam "falsas"? Para Marcuse, 

a questão sobre cjuais necessidades de\ am ser falsas ou verdadeiras só 

pode ser respondida pelos próprios indivíduos, mas apenas em última 

análise; isto é, se e quando eles estiverem livres para dar a sua própria 

resposta. Enquanto eles foram mantidos incapazes de ser autônomos, 

enquanto forem doutrinados e manipulados (...) a resposta que derem a 

essa questão não poderá ser tomada por sua''*'. 

A propósito, é interessante mencionar algumas palavras de Marx, as quais parecem indicar que o processo 
descrito por Marcuse resulta cia intensificação de uma situação característica do próprio sistema capitalista: "No 
interior da propriedade privada, (...) cada indivíduo especula sobre o modo de criar no outro uma nova 
necessidade para obrigá-lo a um novo sacrifício, para levá-lo a uma dependência,..." MARX, Kad. Matiiiscritos 
econômico-filosóficos-, terceiro manuscrito. 4.ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987. (Os Pensadores). p.l82. 

ISl, p.26. 

ISI, p.27. 

ISI, p.27. 
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Em outras palax'ras, enquanto a sociedade repressi\'a pre\'alecei", não liá 

como escapar dessa situação. 

O consumo acaba por consumir o indivíduo enquanto sujeito autônomo. 

A liberdade de escollia é ilusória, ou melhor, a escolha é dirigida para as diversas 

marcas e produtos disponíveis. As mercadorias que o indivíduo adquire, ou pretende 

adquirir, controlam sua vida, vigorando "uma falta de liberdade confortável, suave, 

razoável e democrática"''\ A própria liberdade transforma-se em instrumento de 

dominação. 

o sistema de dominação c então justificado por suas realizações, os valores 

estabelecidos são assumidos como seus pelos indivíduos, a adaptação 

torna-se espontânea, autônoma, e a possibilidade de escolher entre muitas 

necessidades sociais aparece como a figura mesma da liberdade''". 

Marcuse acaba concluindo que a dominação 

não é somente dissimulada pelo véu da tecnologia, ela é verdadeiramente 

"transfigurada": as relações de produção não arrastam somente a servidão 

e o labor para a maioria da população, elas aumentam também sua 

felicidade e suas possibilidades de distração;''''... 

Isto simplesmente quer dizer que a exploração se aperfeiçoa, 

proporcionando não só miséria e heteronomia, mas também bem-estar e conforto. 

Neste sentido, há uma verdadeira indústria de diversões e entretenimentos para 

preencher, inclusive, o tempo livre das pessoas. "A diversão é o prolongamento do 

trabalho sob o capitalismo tardio"'", haviam dito Adorno e Horkheimer, antecedendo 

Marcuse. Segundo eles, acostumadas ao ritmo do trabalho, as pessoas sentem pra- 

zer nas seqüências padronizadas, que não exigem o esforço do pensamento. Os 

produtos culturais já trazem consigo a interpretação e as reações esperadas, só 

restando ao consumidor acompanhar as associações prescritas. Marcuse observa 

que o preenchimento do tempo livre com esse lazer "administrado" modificou o 

ISI, p.23. 

VL, p.24. 

VL, p,24 e 25. 

™. DE, p.l28. 
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que antes era reservado ao repouso, ao relaxamento, cjuando simplesmente 

procurava-se recuperar forças para enfrentar o trabalho. 

A realidade tecnológica das sociedades desenvolvidas chega a afetar o 

tradicional conceito marxiano da alienação, analisa Marcuse. Como se sabe, para 

Marx, o processo de objetivaçào é próprio do ser humano, pois é pela produção de 

objetos exteriores, através do trabalho, que o homem se realiza enquanto ser particular 

e ser genérico. A colocação do mundo objetivo faz parte da essência do gênero 

humano. Ocorre, porém, que na realidade capitalista, o homem, além de ser 

despojado dos objetos do seu traballio, se aliena de si próprio, da sua própria vida, 

na medida em que "o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas 

um meio de satisfazer necessidades exteriores a ele"^'; e, ainda, aliena-se do próprio 

gênero humano e também dos outros homens. O trabalhador deixa de se reconhecer 

nos frutos do seu trabalho e as mercadorias que produz aparecem como inde- 

pendentes, existindo por si mesmas. Tornando-se como que "animadas", as 

mercadorias produzidas passam a controlar e dominar a sua vida. Porém, diz Marcuse, 

o grau com que essa civilização transforma o mundo objetivo numa 

extensão da mente e do corpo humanos tornam questionável a própria 

noção de alienação. As criaturas se reconhecem em suas mercadorias; 
encontram sua alma em seus automóveis, hi-fi, casa em patamares, 

utensílios de cozinha'^ 

O fenômeno da alienação se altera. A identificação do indivíduo com as 

mercadorias "não é uma ilusão, mas uma realidade"^-\ 

A realidade invade a consciência individual num processo de identificação 

imediata, segundo Marcuse - mimética, com o social. A mimese, enquanto forma 

primitiva de imitação dos modelos da natureza e também forma infantil de imitação 

do modelo adulto, é substituída pelo aprendizado racional, no desenvolvimento 

individual e da espécie. No entanto, na sociedade industrial afluente, a "introjeção" 

DUARTE, Rodrigo A. de Paiva. Marx e a natureza em O Capital. São Paulo; Edições L«yola, 1986. (Filosofia, 
4). p.47. 

151, p.29. 

ISl, p.31. 
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dá lugar à assimilação mimética. Se a "introjeçào subtcnde a existência de uma 

dimensão interior, distinta e até antagônica das exigências externas""', isto significa 

a existência de uma dimensão que consei^a as possibilidades de crítica e oposição, 

a qual vai desaparecendo no processo mimético de submissão integral ao status qua 

Rouanet acredita que, aqui, Marcuse esteja compartilhando da idéia que 

marca o pensamento frankfurteano: 

Voltamos à tese fundainental dos trankfurteanos: a mistificação é exercida, 

atualmente, a partir da realidade, e não a partir da ideologia'\.. 

Isto quer dizer que na "introjeção" dos controles sociais a própria realidade 

desempenha o papel da ideologia. A diferença é que a ideologia conserva a verdade 

do modo de produção capitalista, a verdade da alienação, apesar de ocultá-la. Isso 

porque a ideologia constitui a maneira pela qual as relações materiais e sociais 

aparecem para a consciência, ou seja, sua realidade é aparência, representação. 

Marcuse vai dizer que 

Essa absorção da ideologia pela realidade não significa, contudo, o "fim 

da ideologia". 1'elo contrário, em sentido específico, a cultura industrial 

a\ançada é mais ideológica do que sua predecessora, visto que, 

atualmente, a ideologia está no próprio processo de produção^''. 

A produção põe ã disposição mercadorias que já trazem consigo 

comportamentos, estilos e maneiras de ser. Adquirindo-se os produtos, "adquire- 

se" o sistema e quanto mais produtos, maior a identificação. 

Mas, 

Não será possível viver sem essa estúpida, exaustiva e interminável labuta 

- viver com menos esbanjamentos, menos plásticos e menos aparelhos 

mas com mais tempo e mais liberdade"^? 

ISl, p.30. 

TCP, p.231. 

isi, p.31-32 

CRR, p.31. 
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A visão de Herl)ert Marcusc, x'oltacla para o futuro c para as proliabiliclacles 

do presente, permite afirmar que sim. H é justamente porciue é possh'el, que as 

forças do sistema capitalista monopolista mobilizam-se e reorganizam a repressão. 

No mundo ocidental, Marcuse fala, inclusive, de uma "contra-revolução"^", a qual 

consistiria numa organização preventiva contra o espectro da revolução. Contra- 

revolução que prepara a defesa dessa sociedade armando-se e utilizando-se de 

qualquer meio, inclusive invasões, perseguições, massacres, genocídios e torturas; 

enquanto vigoram as liberdades democráticas. Quando necessário, a repressão 

institucionalizada é posta em ação contra gmpos discordantes ou minoritários; negros 

e estudantes, por exemplo. Reforçada pelos meios de comunicação de massa, a 

violência se banaliza. 

O que \'irá, entretanto, considera Marcuse,' depende dos próprios homens: 

No quadro da.s condições objetivas, as alternati\-as (fascismo ou socialismo) 

dependem da inteligência e da vontade, da consciência e da sensibilidade, 

dos seres humanos. Depende de sua liberdade ainda existente''^ 

Em sua obra CRR. 

CRR, p.37. 
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CAPÍTULO 3 

A VITÓRIA DO UNIDIMENSIONAL 

Até aqui, nossa tentativa foi cie reconstruir os momentos do esforço 

empreendido na manutenção da realidade repressiva, o que acreditamos concluir 

com o conceito marcusiano da unidimensicmalização da sociedade industrial 

avançada, o qual procuraremos esclarecer neste capítulo. 

Essa sociedade é unidimensional porque, apesar de destruir sis- 

tematicamente os recursos naturais, fomentar o desperdício, criar necessidades 

artificiais, perpetuar a labuta, enfim, militar contra o desenvolvimento qualitativo 

do ser humano, consegue a adesão da maioria, consegue manter as pessoas integradas 

ao modo de vida estabelecido, aceitando-o da forma como ele é, incorporando os 

seus valores e reproduzindo-os. Essa sociedade se distingue porque inibe eficazmente 

a oposição na esfera do pensamento, da linguagem, da consciência e porque as 

contradições são desacreditadas e repelidas, vigorando apenas uma única dimensão. 

O capitalismo, adquirindo capacidade suficiente para gerenciar suas crises, amplia 

suas bases de controle social, aumentando sua estabilidade' e gerando uma sociedade 

que procura absorver todas as oposiçòes. As necessidades individuais coincidem 

com as necessidades do todo - as necessidades tidas como de cada indivíduo, são 

aquelas geradas e oferecidas pela ordem existente. O comportamento cotidiano das 

pessoas, suas aspirações e ideais são contidos nos limites da dimensão estabelecida 

e a falta de perspectivas transcendentes acaba por desestimular a ação política da 

contestação autêntica. 

Impera o controle exercido pelo todo. A dominação alcança o seu auge, 

convertendo-se em dominação racional e, como tal, anônima, invisível aos olhos e 

à consciência, onde quem controla também é controlado, não havendo como 

identificar com clareza a estrutura de dominação. 

Cf. item 4.1, capíailo 4. 
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A ordem existente e \'ista como a encamacào da razão, e como tal exfx'le, como 
detritos pré-históricos de um Lini\ erso in-acioruil, tcxios os elementos ([ue [xxleriam 

transcendê-la. A dimensão do \'imial é abson ida pela dimensão do atual, o c]ue 

leva ã unidimensionalizíição cLi realickide, em tcxJos os seus niveis-. 

3.1 Unidimensionalização do pensamento - 

a lógica da dominação 

Distinguir entre o racional e o irracional não é uma tarefa simples, em se 

tratando da sociedade industrial contemporânea. Na experiência cotidiana, essa 

distinção é vítima do processo unidimensional que harmoniza os opostos, dissolvendo 

e abolindo as diferenças. O que é irracional adquire estatuto racional, ou melhor, 

sob uma aparência racional vige uma realidade irracional. Vigora a insanidade na 

locução, nas ações, pensamentos, e os projetos que vislumbram uma sociedade 

verdadeiramente racional são relegados para o reino da irracionalidade. 

Vejamos um exemplo apresentado por Marcuse que, mesmo na sua 

simplicidade, mostra-se bastante revelador do quanto a razão e a irrazão confundem- 

se na experiência diária: 

Dou um passeio pelo campo. Tudo está como devia: a natureza em sua 

plenitude. (...) Então, surge uma curva no caminho, levando à rodovia. 

Estou de volta, entre quadros com cartazes, postos de gasolina, motéis e 
hospedadas. Eu estava num Parque Nacional, (...). Era um "território de 

reserva",(...). Se não fosse o Governo, os quadros de cartazes, as barracas 

de cachorro-quente e os motéis teriam de há muito invadido aquele 

pedaço da Natureza. Sou grato ao Governo; a coisa está muito melhor do 

que antes\.. 

Diante de situações como esta, detemo-nos nos fatos assim como 

aparecem, não enxergando outros ângulos, outras dimensões de significação. 

^ TCP, p.201. 

ISI, p.210. 
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Trata-se dc uma falsa consciC-ncia, que é obnubilada pchus realizações 

tecnológicas e pela organização cio aparato repressivo, ccMiiposta por cálculos, 

medições, probabilidades, estatísticas, exatidão. 

Uma análise que se pretende crítica deve, portanto, antes de mais nada, 

marcar a diferença: "o racional 7iâo é irracional"^ e, sem deixar de investigar a 

concepção de razão que norteou o desenvolvimento do pensamento, deve também 

contrapor outra idéia de razão que prevaleça numa sociedade vindoura. Idéia que 

não será de modo algum abstrata, desde que observe os indicadores de projetos 

transcendentes, gerados no próprio seio da racionalidade tecnológica: 

O pensamento crítico luta por definir o caráter irracional da racionalidade 

estabelecida (que se torna cada vc/. mais óh\'io) e por definir as tendências 

que fazem que essa racionalidade gere sua própria transformação^ 

3.1.1 Racionalidade pré-tecnológica 

A razão ocidental apresenta, para Herbert Marcuse, duas fases 

características: a razão pré-tecnológica e a razão científica, que se consolida como 

razão tecnológica. Apesar de conservarem traços específicos, elas não se opõem. 

Na verdade, ambas se movem em um continuum de dominação. "Na realidade 

social, a dominação do homem pelo homem ainda é, a despeito de toda 

transformação, o contínuo histórico que une Razão pré-tecnológica e Razão 

tecnológica"'', diz Marcuse. 

Segundo o nosso autor, "a filosofia se origina na dialética"^, já que o 

mundo bidimensional, cindido entre aparência e essência, ser e não-ser, geração e 

corrupção, faz parte tanto da experiência", quanto do pensamento grego. Para a 

r isi, p.180, 

ISI, p.211. 

ISI, p.l42. 

ISI, p.l27. 

"A distinção não existe em virtude ou por culpa do pensamento abstrato; está, antes, arraigada na experiência 
do universo do qual o pensamento participa na teoria e na prática. ISI, p.l27. 
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filosofia clássica, a distinção entre verdade e falsidade, entre aquilo que cc o C]ue 

nào é, entre o que é segundo a sua essência e o que parece ser, é uma tarefa 

cognitiva a ser empreendida pela razão. K não resta dúvida de que se trata de um 

julgamento de valor, porque, para os gregos, há uma correspondência íntima entre 

ser, realidade c verdade. Marcuse explica que 

em virtude dessa equação entre Verdade e Ser (real), a Verdade é uni 

valor, porquanto Ser é melhor do que Não-Ser. Este último não é 

simplesmente o Nada; é uma potencialidade e uma ameaça de Ser - 

destniiçào. A luta pela verdade é uma luta contra a destruição''... 

Se o homem deve agir de acordo com aquilo que verdadeiramente é, e 

se a análise filosófica permite que se conheça a verdadeira realidade, então 

"epistemologia é, em si, ética, e ética é epistemologia"'". E ainda hoje, ao contrário 

do pensamento científico, a filosofia une a análise ao julgamento de valor. É o que 

diz Marcuse: 

Na verdade, esta ainda é a sentença do filósofo; é ele quem analisa a 

situação humana. Submete a experiência ao seu julgamento crítico, e isto 

contem um julgamento de valor - a saber, o de que a liberdade da labuta é 

preferível à labuta, e uma vida inteligente é preferível a uma vida estúpida". 

Em Platão e Aristóteles, continua Marcuse, o homem enquanto po- 

tencialidade de ser, procura realização, buscando atingir a verdade. Caminho que 

se abre para o filósofo, que pela contemplação (theoría) pode ascender ao 

conhecimento do que é universal e incorruptível, sendo que "a verdade que ele 

conhece e expõe é potencialmente acessível a todos"'-. Contudo, os escravos e 

aqueles que permanecem no domínio da necessidade não têm jamais condição de 

ascender plenamente à verdade, uma vez que não basta alcançá-la pelo pensamento. 

ISI, p.l26. 
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Ontologicamente, constituem um modo de existência que é inverídica e nào-livre, 

c]ue não se realizará jamais de acordo com a essência humana. Aqui, a divisão 

social do trabaliio adquire estatuto ontológico, sublinha Marcuse. 

"Mas a linha divisória real entre racionalidade pré-tecnológica e 

tecnológica não é aquela entre uma sociedade baseada na não-liberdade e outra 

baseada na liberdade"Afinal de contas, a necessidade premente da sobrevivência 

faz com que determinadas classes sociais se submetam ao trabalho, que é organizado 

de tal modo que lhes ocupa praticamente todo o tempo. Segundo Marcuse, 

A linlia di\isória entre os projetos pré-tecnológico e tecnológico está 

mais na maneira pela qual a subordinação às necessidades da vida - a 

"ganhar a vida" - c organizada, e nas novas modalidades de liberdade e 

não-liberdade, verdade e íalsidade que correspondem a essa organização''*. 

O mundo dividido ou bidimensional encontra expressão na lógica dialética 

de Platão, onde a tensão entre ser e Jião-sef, realidade e aparência, permanece 

irreconciliada. O método dialógico é um processo que se desenvolve num horizonte 

de significações múltiplas. Não há uma estrutura fixa, pré-determinada, sendo os 

próprios interlocutores que conduzem as argumentações e raciocínios. Além disso, 

o mundo empírico ou sensível é compreendido como a aparência das verdadeiras 

formas da realidade, que se encontram no mundo das idéias. 

Assim, há contradição em vez de correspondência entre pensamento 

dialético e a realidade em questão; o verdadeiro julgamento não julga a 

realidade em seus próprios termos, mas em termos que visualizam sua 

subversão. E nessa subversão a realidade chega à sua própria verdade'V 

É possível perceber nesta afirmação de Marcuse que o caráter crítico 

que atribui ã lógica dialética já é identificado na sua própria origem. À luz do ideal 

(da "idéia") é possível julgar a distorção da realidade estabelecida. 

A lógica aristotélica parte também da divisão ontológica entre sere não- 

ser, porém, estabelece uma estrutura formal de julgamento - as proposições, que 

ISl, p.l29. 
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podem ser verciadeiras ou falsas. Além do mais, a forma proposicional "S é p" da 

lógica clássica não consegue revelar o caráter ontológico bidimensional do universo, 

pois a negação não aparece, transparecendo apenas a afirmação. Nesse caso, para 

que uma proposição na forma "S é .p" possa ser considerada verdadeira, forço- 

samente se torna imperativa, onde é implicaria deve, declara Marcuse. 

O que ocorre é que a formalização se acentua a tal ponto, que o 

pensamento dialético e crítico acaba por dissociar-se completamente do mundo 

empírico, a partir do qual se inicia. É certo que devido à sua própria natureza, o 

pensamento filosófico é transcendente e abstrato, sem capacidade para interferir de 

modo direto na prática concreta, em relação aos fatos que compreeende exigirem 

subversão. Dessa forma, a contraposição de outra realidade àquela estabelecida é 

realizada somente em pensamento. Porém, Herbert Marcuse observa que a abstração, 

quando verdadeira, jamais se distancia das suas bases históricas e do seu 

comprometimento com a existência humana. Não foi, entretanto, o que ocorreu 

com a lógica formal aristotélica. Nela, "os julgamentos da realidade em questão são 

substituídos por proposições definindo as formas gerais do pensamento, objetos do 

pensamento e relações entre pensamento e seus objetos""'. Pela generalização e 

universalização, o pensamento alcança todos os particulares, não importando a sua 

natureza, nem os seus conteúdos: 

Nessa lógica formal, o pensamento é indiferente aos seus objetos. Quer 

sejam eles mentais ou tísicos, cjuer pertençam à sociedade ou à natureza, 

tornam-se sujeitos às mesmas leis gerais da organização, cálculo e 

conclusão - mas o fazem como sinais ou símbolos fungíveis, em abstração 

de sua "substância" particular'". 

Objetivando universalizar e imprimir rigor às leis do pensamento, a lógica 

formal afasta-se das causas finais, das contradições e do conflito ontológico entre 

essência e aparência. E no intuito de identificar quais são os raciocínios falsos ou 

verdadeiros, não leva em consideração os aspectos qualitativos das substâncias às 

quais se referem e sim se estão organizados corretamente. 

ISI, p.135-136. 
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É importante sublinhar que , para Marcuse, a partir da lógica formal 

aristotélica, o /o^cjo^já se impõe como dominação e controle. Indiferente aos conteúdos 

dos seus objetos e operando com regras do pensamento neutras e gerais, esta 

lógica precede o pensamento científico, oferecendo-lhe uma estrutura conceituai 

objetiva, ou seja, condições de exercer controle efetivo sobre a natureza e o homem. 

A lógica fornial é, assim, o primeiro passo na longa viagem para o 

pensamento científico - apenas o primeiro passo, porque ainda é necessário 

iim grau muito mais elevado de abstração e matematização para ajustar o 

modo dc pensar à racionalidade tecnológica'". 

Não existiria, portanto, ruptura entre racionalidade pré-tecnológica e 

racionalidade tecnológica, uma vez que ambas são regidas pelo /qcj05 da dominação. 

O modo como cada uma delas organiza as formas de dominação é que é bem 

diferente - "tão diferentes quanto escravidão e trabalho assalariado livre, paganismo 

e cristianismo, Cidade-Estado e nação, matança da população de uma cidade 

capturada e campos de concentração nazistas"'''. 

É a lógica dialética que, diferentemente da lógica clássica e da lógica 

matemática contemporânea, realiza um julgamento crítico da realidade estabelecida. 

Apesar do real constituir o seu objeto, não se detém na concreção do imediato 

porque apreende o real no seu movimento próprio, que contém contradições e 

forças em oposição. Além do mais, compreende que o estabelecido é resultado da 

prática histórica do homem e é irracional, já que racional "é um modo de pensar e 

de agir que está orientado para reduzir a ignorância, a destruição, a brutalidade e a 

opressão"-". A lógica dialética torna-se, assim, histórica, revelando o irracional da 

ordem existente e a necessidade de transcendê-la. Mas, o pensamento crítico e 

negativo retrocede, sendo praticamente interditado pela quantificação, 

operacionalismo e positivismo prevalecentes. 

ISI, p.l37. 
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3.1.2 Racionalidade tecnológica 

Com a modernidade, as explicações sobre a natureza oferecidas pela 

filosofia aristotélica sofrem transformações substanciais. A idéia de um cosmos 

fechado, delimitado, é substituída pela concepção de um universo infinito. A 

concepção do cosmos ordenado, onde a tendência dos movimentos dos corpos é 

no sentido de ocupar os seus "lugares naturais", ou seja, onde cada coisa ocupa o 

lugar que lhe é próprio, segundo as suas qualidades, acaba por desaparecer. A 

abordagem teleológica da natureza é abandonada, não mais se acreditando que os 

acontecimentos naturais ocorram em termos de causas finais, movidos por um telos, 

por finalidades inerentes à matéria. O que prevalece é a quantificação da natureza, 

que expulsa da esfera da ciência as qualidades subjetivas (secundárias) e os valores. 

A ciência dissocia-se da ética. "Aquilo por que a natureza (incluindo o homem) 

pode estar batalhando é cientificamente racional somente em termos das leis do 

movimento - físico, químico ou biológico"-'. Os valores, excluídos do campo 

científico, tornam-se ideais e são relegados ã esfera da metafísica que, segundo os 

critérios da nova racionalidade, não tem caráter objetivo porque não é passível de 

verificação. 

Marcuse constata que, paradoxalmente, a quantificação que conduz ã 

objetividade da natureza, leva ã ideação do mundo material e ã dependência do 

sujeito. Os cálculos e medições são operações da mente e não do mundo físico. A 

materialidade das coisas, suas qualidades objetivas, são consideradas enquanto 

acontecimentos, relações e possibilidades, que são reconhecidos, observados e 

medidos por um sujeito. Sujeito que ocupa posição ativa e prática na sua relação 

com a natureza. E aqui lembramos uma reflexão de Lima Vaz, quando se refere aos 

fundamentos da racionalidade que rompem com o pensamento clássico. Nas suas 

palavras, "a nova idéia de Razão se manifesta exatamente na constituição de um 

ciência que se funda numa relação de J'cizcv - uma relaçao téctzica ou 

ISl, p.l45. 
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experimental - entre o homem e o mundo"--. Atentando para a divisão dos saheres 

em Aristóteles, percebe-se que é o saber poiético (téch)ie) que passa a dominar - o 

saber que relaciona-se exclusivamente com a produção de objetos, com a atividade 

técnica do homem, onde o que importa é o resultado da ação, aciuilo que é produzido. 

Na visão de Marcuse, a ciência moderna da natureza se move sob um a 

priori tecnológico, que concebe o mundo natural como meio em-si, objeto a ser 

dominado e manipulado. E é essa ciência que fornece o instrumento conceituai e 

técnico para o controle do homem, na medida em que cessa o questionamento 

metafísico sobre o ser das coisas - o que & - imperando a questão operacional - 

comá. Diz Marcuse: 

O método científico qiic le\oLi à dominação cada vez mais eficaz da 

natureza forneceu, assim, tanto os conceitos puros como os instrumentos 

para a dominação cada vez maior do iiomem pelo homem por meio da 

dominação da natureza. A razão teórica, permanecendo pura e neutra, 

entrou para o sen iço da razão prática-\ 

Recorrendo a Husserl-^ Marcuse procura mostrar que a matematização 

da natureza empreendida por Galileu era vinculada a uma forma específica de 

compreender e organizar o mundo. O método da ciência moderna conserva estruturas 

práticas empíricas já existentes numa dada realidade histórica, sendo através da 

abstração e "idealização" dessas práticas que se chega ã exatidão, universalização e 

previsibilidade. Em outras palavras, 

A abstração científica da concreçào, a quantificação das qualidades que 
fornece tanto exatidão como validez universal, envolvem uma experiência 

concreta específica do Lebeiisivelt - um modo específico de "ver" o mundo^''. 

A ciência teria, assim, limitações inerentes a modos históricos de 

experimentar e organizar a vida, o que lhe garante um status conservador, 

VAZ, Henrique C. de Lima. Escritos de filosofia II-. ética e cultura. São Paulo: Edições Ix)yola. 1988. (Filosofia, 
8). p.l62. 

ISI, p.l54. 

ISI, p.l57. 

". ISI, p.l58. 
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relações qualitati\ amente novas entre os homens e entre o homem e a natiire/a"-''. 

O desenvolvimento científico, contudo, é inegável, abrindo novos horizontes na 

teoria e na prática; sempre, porém, historicamente comprometidos. 

hnportante é ressaltar que, para Marcuse, o a priori tecnológico é 

essencialmente um a priori político, já que favorece uma organização social 

determinada, onde a quantificação atinge as relações de trabalho e a não-liberdade 

assume a forma da liberdade. Os laços de dependência pessoal ("o escravo, do 

senhor; o ser\'o do senhor da herdade; o senhor, do doador do feudo etc"-") são 

substituídos pelo domínio objetivo, impessoal, e o homem torna-se escravo do 

aparato técnico, cada vez mais eficiente e produtivo. A tecnologia, que teria o 

poder de libertar o homem dos afazeres embrutecidos e penosos, proporcionando- 

Ihe uma \'ida livre e pacificada, é fonte de mais dominação e escravização. 

Nessas circunstâncias, Marcuse sugere que as ferramentas e o maquinário 

técnico não podem ser considerados meros instrumentos, meios em-si, já que fazem 

parte da realidade tecnológica que é universal e totalitária. Segundo ele, "quando a 

técnica se torna a forma universal de produção material, circunscreve toda uma 

cultura; projeta uma totalidade histórica - um "mundo"Assim também a neu- 

tralidade da "ciência pura" é avaliada por Marcuse. Em si, ela é neutra e objetiva, 

porque não estabelece, por si própria, formas de dominação. Mas, na medida em 

que se desenvolve sob o horizonte instrumentalista da racionalidade tecnológica, a 

neutralidade da "ciência pura" apresenta um "caráter positivo", diz Marcuse^'^. Isto 

porque o operacionalismo interno dos seus conceitos torna-se instrumento de controle 

e dominação, favorecendo um tipo específico de organização social. 

Por fim, devemos tentar esclarecer um ponto que acreditamos causar 

um certo desconforto, quando se busca entender o problema da racionalidade 

tecnológica em Herbert Marcuse. Trata-se de responder ã pergunta: como o logos 

tecnológico se instaura? Por várias vezes, Marcuse refere-se ã racionalidade tecnológica 

ISI, p.l59. 
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como um "projeto" de uma consciência, de um sujeito^". Segundo ele, a realidade 

estabelecida, tanto a sociedade quanto a natureza, é a realização de um projeto 

histórico cjue foi escolhido, cjue consiste na "captura de uma dentre outras maneiras 

de compreender, organizar e transformar a realidade"-^'. 1'orém, qual seria esse 

sujeito que escolhe um projeto histórico específico e, no caso, o projeto tecnológico? 

Uma interpretação plausível é apresentada por Rouanet. Para ele, Marcuse oferece 

uma explicação idealista para o problema, pois tem-se a impressão de que seria a 

razão que se desdobra, num processo dialético, exteriorizando-se sob diferentes 

formas, sendo uma delas a racionalidade científica"*'. A racionalidade tecnológica 

seria, assim, a manifestação tecnológica do logos. Desse modo, torna-se mais fácil 

entender, por exemplo, a seguinte afirmação marcusiana: 

... tentei mostrar que. na realidade tecnológica, o mundo objeto (incluindo 

os sujeitos) é experimentado como um mundo de i)islniinc')ital. O contexto 

tecnológico predefine a forma na qual os objetos aparecem. Eles aparecem 

para o cientista a priori como elementos livres de valores ou complexos 

de relações, suscetíveis de organização num sistema lógico-matemático 

eficaz; e aparecem ao senso comum como o material de trabalho ou 

lazer, produção ou consumo'\ 

Rouanet acredita que a postura idealista de Marcuse não deixa de ser 

crítica e negativa, uma vez que o idealismo pode revelar a razão que foi banida da 

sociedade industrial contemporânea. "Para a razão crítica, os empresários e os 

administradores transformaram suficientemente o mundo; trata-se , agora, de 

interpretá-lo", diz Rouanet, parafraseando Marx"*' e, certamente, referindo-se ã Adorno, 

Cf. ISI, p. 19, 176, 204 e 162. 
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que trata desse problema na introdução da Dialética nc'gatii>a''\ O retorno à 

interpretação filosófica da realidade é realmente defendido por Marcuse^" para 

preser\'ar os conteúdos dos conceitos, que foram neutralizados pelo poder unidi- 

mensional, e possibilitar a \ isào do todo, que nessa sociedade é um amálgama de 

opostos. A especulação filosófica não pode, no entanto, desvincular-se das tendências 

e dos aspectos históricos que interferem no objeto de análise. 

Como vimos, de acordo com Marcuse, a racionalidade tecnológica é a 

forma contemporânea que o logos da dominação assume, o que consiste, de certa 

forma, numa reafirmação da dialética do esclarecimento''^ de Adorno e Horkheimer"*". 

Quando a razão esclarecedora (ou iluminista) atinge o estágio da ciência, 

ela cai no\'amente no mito, ou seja, "o Iluminismo totalmente realizado eqüivale ã 

autodissolução da razão'"*''. Ciência e mito possuem elementos comuns, sustentam Adorno 

e Horkheimer. Foi o medo que deu origem ao mito e, a seu modo, ele consistia numa 

fomia de esclarecer, de explicar as forças misteriosas com as cjuais os homens se 

defrontavam. Se a razão iluminista procura expulsar da sua esfera os deuses, demônios 

e elementos mágicos, por sua vez, o feiticeiro, pela representação mimética'"', objetivava 

espantar os demônios, buscando i)ijlueiiciar ü natureza para os seus propósitos. Sem 

violar a natureza, o mito pretendia, em última instância, dominá-la. 

Foi para livrar-se do medo, trazer à luz do entendimento as forças 

incompreendidas da natureza e destruir os seres espirituais que acreditava-se nela 

" Segundo Adorno, se a transformação do mundo não correspondeu às promessas da filosofia, esta sobrevive, 
sendo contudo obrigada a criticar-se a si própria Nas suas palavras: "A filosofia, que outrora pareceu superada, 
continua vi\ a porque deixou passar o momento de sua realização. O juízo sumário de que não fez mais que 
mterpretar o mundo e mutilar-se a si mesma de pura resignação diante da realidade se converteu em derrotismo 
da razão, depois que fracassou a transformação do mundo." E mais adiante: "Desde que a filosofia faltou à sua 
promessa de ser idêntica ã realidade ou estar imediatamente às vésperas de sua produção, encontra-se obrigada 
a criticar-se sem considerações." ADORNO, Theodor W. Dialética tiegativa. Madrid: Taurus, 1975. p.11. 

ISl, p.l7el8. 

Em síntese, esclarecimento ou iluminismo, em Adorno e Horkheimer, corresponde ao "processo de 
"desencantamento do mundo", pelo qual as pessoas se libertam do medo de uma natureza desconhecida, à 
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existir, que o esclarecimento ou a razão iluminista se instaurou. O intento era exercer 

um domínio eficaz sobre a natureza e para isso a imaginação deveria dar lugar ao 

saber, o difuso e indiferenciado ao uno e nada deveria permanecer oculto ou 

encantado. "Doravante, a matéria deve ser dominada sem o recurso ilusório a 

forças soberanas ou imanentes, sem a ilusão de qualidades ocultas"'". Assim, a 

natureza, despida de qualidades, converte-se em matéria bruta e opaca a ser 

literalmente violada pelo interesse esclarecedor. O homem detém o domínio sobre 

a natureza, o que lhe possibilita dominar também os outros homens. 

3,1.3 Consciência feliz c falsa consciência 

Na ordem unidimensional, graças ao nível de desenvolvimento alcançado 

pela sociedade afluente, floresce o que Marcuse denomina consciência feliz que, 

em síntese, consiste na "crença em que o real seja racional e em que o sistema 

entrega as mercadorias"''-. 

A produção incessante de mercadorias que proporcionam bem-estar, dos 

produtos da "indústria cultural", a "liberação" sexual, a eficácia da técnica, o lazer 

tomado por atividades que embotam a inteligência, a manipulação da comunicação de 

massa, ocasionam um sentimento de felicidade que facilita a aceitação dos males da 

sociedade estabelecida, assim como a falta de percepção de alternativas. 

A destruição, a violência, o desperdício, a guerra e a tortura, não abalam 

a paz da consciência feliz. A capacidade de julgamento e discernimento do indivíduo 

é afetada, porque o mecanismo de repressão exercido pelo superego e mediado 

pelo ego modifica-se. Quando o todo torna-se repressivo, os modelos que encarnam 

a autoridade se diluem. Em conseqüência, o sentimento de culpa, a auto-punição e 

condenação se atenuam. O indivíduo é absorvido pelo todo, que lhe oferece racio- 

nalidade e liberdade (aparentes). Quando julga reagir de modo espontâneo, segundo 

a sua capacidade de escolha, na verdade está respondendo às solicitações e 

DE, p.21. 

ISI, p.92. 



(y-i 

necessidades do sistema. Assim, decresce a autonomia, "o espaço privado no qual 

o homem pode tornar-se e permanecer "ele próprio" 

Essas tendências parecem sugerir cjiie o dispêndio de energia e esforço 

para desenvolver as inibiçòes do próprio indivíduo diminui 

imensamente.(...) ... a força repressiva do princípio de realidade parece 

não mais ser renovada e rejuvenescida pelos indivíduos reprimidos'*''. 

Desse modo, o crime e a transgressão não causam tormentos àqueles 

que se identificam com o todo. A repressão não é identificada enquanto tal e a 

anestesia e o conformismo são mesmo percebidos como felicidade. Mas, "na verdade 

há infelicidade penetrante, e a consciência feliz é bastante abalável - uma delgada 

superfície sobre o temor, a decepção, o desgosto"''\ 

A racionalidade tecnológica produz uma falsa consciência, observa 

Marcuse. Se antes o papel da ideologia era o de mascarar, de dissimular a realidade 

de exploração e repressão, que se apresentava enquanto tal, isso se altera na 

sociedade unidimensional. A ideologia agora está na própria realidade, a qual é 

vista como não-repressiva, como a encarnação da razão, ou seja, "o real é racional"'*'', 

como preconizava o idealismo hegeliano. Mas, esta é uma reconciliação ilusória e, 

tanto antes como agora, persiste um-ã falsa consciência, que consiste na "incapacidade 

de distinguir a realidade, devido à cegueira socialmente necessária induzida pela 

ideologia"^". 

As mercadorias industriais, culturais, o lazer e a informação, como já se 

assinalou acima, não são apenas produtos ã disposição do consumidor no mercado. 

São mais que isso, pois ao adquiri-los, adquire-se também reações, hábitos, gostos 

e atitudes prescritas pelo sistema. Tratam-se de imposições que são recebidas com 

agrado, porque são percebidas somente enquanto benefícios que fazem a vida 

ISI, p.30. 

EC, p.l02. 

ISI, p.86. 

No prefácio da Filosofia do direito de Hegcl, encontra-se a frase: "O que é racional é real e o que é real é racional 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Hegefs philosophy of right. Ixjndon: Oxford University Press. p.lO. 

TCP, p.73. 
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mais cômoda e agradável c, por isso, o estaticlccido torna-se digno de defesa. 

Assim podemos dizer que ix falsa conscíciicia transforma-se, segundo a análise de 

Marcuse, numa consciência feliz. 

Para ele, a falsa coiisciô)icia, na sociedade tecnológica, é resultado do 

movimento da ideologia que agora se aloja no próprio processo produtivo. 

Os produtos doutrinam e manipulam; promovem uma falsa consciência 

que é imime à sua falsidade. E, ao ficarem esses produtos benéficos à 

disposição de maior número de indivíduos e de classes sociais, a 

doutnnaçào que eles portam deixa de ser publicidade; torna-se um estilo 

de \'ida. É um bom estilo de vida - muito melhor do cjue antes - e, como 

um bom estilo de \'ida. milita contra a transformação qualitati\'a'"'. 

Rouanet comenta, a esse respeito, que se a ideologia, na visão de 

Marcuse, faz parte da infra-estrutura, isto não quer dizer que os elementos 

ideológicos da superestrutura desapareceram. Simplesmente eles não têm mais 

muita importância, ou melhor, foram "contaminados pelo fetichismo da 

mercadoria"''''. Além disso, Rouanet esclarece que quando Herbert Marcuse detecta 

a ideologia na esfera da produção, está precisando a posição dos frankfurteanos 

Adorno e Horkheimer, que já haviam sustentado a tese de que a ideologia está 

incorporada na própria realidade. 

3.2 A filosofia unidimensional 

No processo cognitivo de apreensão das coisas que constituem a realidade, 

que tanto "pode ser um objeto da prática diária, ou uma situação, uma sociedade, 

um conto"^", etc, elaboramos os conceitos, que são representações desses objetos 

na nossa mente. Sendo resultado de reflexão - "produto de classificação, organização 

ISl, p.32. 

TCP, p.210. 

ISl, p.l09. 
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c abstração mentais"^' - uma série de mediações interpõem-se entre o objeto da 

experiência imediata e o pensamento. O conceito é abstrato, geral e universal. 

Apesar de corresponder ao objeto e de manter com o mesmo uma relação essencial, 

o conceito transcende o objeto. 

Marcuse chama a atenção para o "tratamento operacional" do conceito, 

que surgindo nas ciências físicas estende-se para outros domínios do conhecimento. 

De acordo com esse procedimento, um conceito seria formado pelas operações 

físicas que o demonstre ou explique empiricamente. Para exemplificar o 

operacionalismo, Marcuse cita P. W. Bridgman: 

O conceito de comprimento fica estabelecido quando as operações pelas 

quais o comprimento é medido ficam estabelecidas: isto c, o conceito de 

comprimento compreende apenas e nada mais do cjue o conjunto de 

operações pelo qual o comprimento é determinado. Em geral, por quakjuer 

conceito nada mais queremos dizer do que um conjunto de operações;'^-... 

A tendência é de se excluir os conceitos que não se acomodam ao 

critério do operacionalismo. Nas palavras de Marcuse, isto significa uma "chacina 

empírica radical"'^\ Eqüivale dizer que as noções transcendentes não encontram 

lugar nas ciências e até mesmo na filosofia, que acolhe com relativa facilidade as 

teorias positivistas. Transpondo os limites científicos e acadêmicos, a exclusão da 

transcendência atinge o modo de pensar cotidiano, adequando os comportamentos 

ao aceitável, ao que a vida é, e repelindo as idéias que contradizem o sistema. "O 

operacionalismo se torna, na teoria e na prática, a teona e a prática da contenção"''^, 

sentencia Marcuse. 

A análise que tem por objeto a sociedade ou realidade humana, quando 

efetuada pela sociologia e psicologia operacionais, reduz os conceitos à designação 

e descrição de objetos particulares, modos de comportamento e fatos isolados, 

resultando numa "terapêutica" de ajustamento do indivíduo ã sociedade, procurando 

ISl, p.llO. 

ISI, p.32-33 

ISl, p.33. 

ISl, p.36. 
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corrigir suas ações e comportamentos "anormais". Na sociologia industrial, por 

exemplo, tal análise traduz-se em procedimentos práticos que visam aperfeiçoar as 

instituições: 

Idealiza métodos de melhor gerência, planejamento mais seguro, maior 

eficiência e cálculos mais aproximados. A análise termina em afirmação 

via correção e melhoramento; o empirismo se reafirma como pensamento 

positivo''\ 

Não se limitando às ciências, o caráter terapêutico alcança a análise 

filosófica e é neste sentido que a filosofia da linguagem ou filosofia analítica se 

desenvolve. Como veremos, ao assumir essa função terapêutica, a filosofia acaba 

por realizar uma análise unidimensional da linguagem unidimensional. 

Para os pensadores que se propõem a realizar a tarefa de curar a filosofia, 

ela é acometida de vários males, tais como, ilusões, fantasmas, mitos, noções vagas 

e transcendentes. A metafísica, que abrigaria esses conteúdos, é destituída de 

significação e desconsiderada no trabalho filosófico''''. Limitando-se ã linguagem 

cotidiana do homem comum, defendem a sua simplicidade e clareza contra as 

"obscuridades" metafísicas. 

O intelectual é chamado a depor. Que quer você dizer quando diz...? 

Não está ocultando algo? Você fala uma linguagem suspeita. Você não 

fala como nós, como o homem comum, mas como um estranho que não 

pertence ao nosso meio. (...) Vamos ensiná-lo a dizer o que tem em 

mente, a "ser claro", a "por as cartas na mesa'"'". 

Ao elegerem a locução ordinária por sua clareza, não levam em 

consideração que ela é repleta de mal-entendidos e meias-palavras, ou seja, contém 

justamente aquilo que condenam. Buscam o significado das palavras no universo 

da experiência imediata, que é importante na vida das pessoas, não há dúvida. 

isi, p.l63. 

Essa atitude é um traço característico do positivismo. Porque a metafísica não se enquadra no molde 
cientificista da comprovação empírica, atribuem-lhe um valor de verdade correspondente à verdade poética. 

ISI, p.l81. 
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Contudo, al:)anclonam o contexto empírico mais geral onde aquele universo se 

insere'''^. Criam com a linguagem cotidiana problemas artificiais, estéreis, e como 

material de análise utilizam exemplos fictícios, fragmentos lingüísticos soltos, 

deslocados e descontextualizados, "que soam como fala de bebê"^", ironi/a Marcuse. 

Como exemplo, ele cita algumas sentenças, como "Minha vassoura está no canto", 

analisada por Wittgenstein, e ainda "Eu tinha um chapéu", "Isso me parece agora 

um homem comendo papoulas"''". 

O que Marcuse condena nessa corrente filosófica não é exatamente a 

escolha da linguagem ordinária como objeto de análise, pois esta pode ser um 

instrumento proveitoso na tarefa da filosofia de compreender o mundo, desde que 

o seu significado seja examinado nas diversas relações e contextos dos quais participa. 

Além disso, Marcuse ressalta que não se pode tomar a expressão individual da 

língua como pertencente apenas àquele que fala. Na expressão das idéias, senti- 

mentos e ideais, organiza-se individualmente o material lingüístico que é social. Em 

se tratando da sociedade unidimensional, a linguagem resulta empobrecida, reduzindo 

as várias dimensões significativas da linguagem a fórmulas fechadas, que contentam- 

se em traduzir a concreção dos fatos, não alcançando o que se esconde por detrás 

das palavras'''. Assim, 

O que elas (as pessoas) intentam dizer não pode ser considerado eni seu 

sentido imediato - não porque estejam mentindo, mas porcjue o universo 

do pensamento e da prática em que vivem é um universo de contradições 
manipulada.s''-. 

"Esse contexto da experiência mais amplo, esse mundo empírico real, é ainda, hoje em dia, o das câmaras 
de gás e dos campos de concentração, de Hiroxima e Nagasãqui, dos Cadillacs americanos e Mercedes alemães, 
do Pentágono e do Kremlin, das cidades nucleares e das comunas chinesas, de Cuba, das lavagens da mente 
e dos massacres." ISI, p.l71. Relevantes para a época de Marcuse, esses exemplos são índices do que o autor 
pretendia expressar. 

ISI, p.l67. 

ISI, p.l67. 

Cf. neste capítulo, no item 3.3, sobre a unidimensionalizaçào da linguagem. 

". ISI, p.l83. 
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Mesmo aquela análise que se propõe a examinar frases e termos políticos, 

apresenta as mesmas deficiências, quando considera-os na forma em que se 

apresentam, dentro de um contexto empírico restrito. Desse modo, 

A tradução operacional ou bcliaviorista assimila termos como "liberdade", 

"governo", "Inglaterra" com "vassoura" e "abacaxi", e a realidade daqueles 

com a destes''^ 

Mas Herbert Marcuse não acredita que o tratamento terapêutico 

dispensado à filosofia, repercuta fora dos limites acadêmicos, como acontece com a 

sociologia, por exemplo. Reservando para si uma posição na história do pensamento 

- posição oposta aos desenvolvimentos conceituais negativos - a filosofia da linguagem 

constituiria uma "justificativa intelectual para aquilo que a sociedade de há muito 

conquistou - a saber, a difamação de modos alternativos de pensar que contradizem 

o universo da locução estabelecido"'". A atitude dos pensadores analíticos ao 

desdenharem do labor filosófico seria, na opinião de Marcuse, fruto de "sado- 

masoquismo, auto-humilhação e auto-denúncia"'"'^ por dedicarem seus estudos a 

algo que não oferece aplicação no campo técnico ou científico. 

A filosofia da linguagem tem caráter mistificador. Ela mistifica porque 

aceita a racionalidade estabelecida, contribuindo para transformar o que é racional 

em irracional, como a metafísica e as teorias que identificam a insanidade presente 

nos aparatos racionais de repressão. Marcuse não poupa críticas a tal filosofia, 

chegando a qualificá-la de "inconseqüente", se ela "contribui para incluir o pensa- 

mento no círculo do universo mutilado da locução ordinária""', não se detendo nos 

fatores que fazem a linguagem ser o que é - resultado de manipulação, de "mutilação 

do homem e da natureza"^'. 

Na verdade, conclui Marcuse, a função terapêutica pode ser exercida 

pela filosofia. Tal atividade, no entanto, seria de natureza inteiramente distinta da 

'■r ISI, p.l72. 

ISl, p.l66. 

ISl, p.l66. 

ISI, p.l87. 

ISI, p.l67. 
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terapêutica analítica. Mais propriamente, consistiria numa tarefa política ao denunciar 

o que a realidade é, o que a faz ser o que é, e também apontar para as possibili- 

dades e alternativas contidas por essa sociedade. 

No caso da linguagem, a análise filosófica seria efetuada "do exterior", 

ao utilizar termos distintos daqueles encontrados na locução ordinária - palavras 

que não são behavioristas, como as da linguagem comum''", e sim termos que 

oferecem a possibilidade de se compreender outros termos. 

A pahu ra permanece, por assim dizer, nào-preenchida - exceto no 

pensamento, no cjiial pode dar origem a outros pensamentos. E, através 

de longa série de mediações dentro de um contínuo histórico, a proposição 

pode ajudar a formar e guiar uma prática. Mas até mesmo assim a 

proposição continua nào-preencliida - somente a hyhhs do idealismo 

absoluto afirma a tese de uma identidade final entre o pensamento e o 

seu objeto''''. 

Detendo-se na identificação dos limites impostos ã locução cotidiana, 

nos fatores que provocaram a sua mutilação, tal análise alcançaria a ditnetisão 

histórica do significado. 

Finalmente, haveria ainda a possibilidade de uma análise "interna", que 

realizada no próprio universo da locução cotidiana, constituiria uma "metalinguagem". 

A linguagem de jornais, poemas, ensaios, discursos, por exemplo, pode ser objeto 

de empenho filosófico, mas 

Para tal análise, o significado de um termo ou de uma forma exige o seu 
desenvolvimento num universo multidimensional, em que qualquer 

significado expressado participa de vános "sistemas" inter-relacionados, 

que se sobrepõem e são antagônicos"". 

Vejamos um exemplo citado por Marcuse: "Quando alguém de fato diz; "Minha vassoura está no canto", 
provavelmente imagina que outro alguém que tenha perguntado pela vassoura vá retirá-la ou deixá-la onde se 
encontra, estará satisfeita, ou aborrecida, com a resposta. ISI, p.l70. 

ISI, p.l70. 

™. ISI, p.l85. 
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3.3 Unidimensionalização da linguagem 

O universo iinidimensional se expressa por meio de uma linguagem 

que, por suas características, ciesempeniia um papel preponderante na sustentação 

desse universo. Essencialmente, trata-se de uma linguagem autoritária, fechada e 

padronizada, como mostra-nos Marcuse. 

Nela prevalecem construções que posicionam-se contra o desen- 

volvimento dos conceitos, por tratarem-se de fórmulas fechadas e estruturas 

lingüísticas abreviadas, condensadas, que não dão margem ao desenvolvimento 

cognitivo. Condensação que aparece, por exemplo, de forma explícita, no uso 

exagerado de abreviaturas, as quais escondem, muitas vezes, conteúdos indesejáveis. 

O significado, o conceito que a palavra veicula, deve ser compreendido 

de imediato, com facilidade, e para isso deve ser invariante, fixo. Eqüivale dizer 

que a palavra enclausura o conceito, ditando-lhe um conteúdo constante: 

Nesse universo beiia\ iorista, as palavras e os conceitos tendem a coincidir, 

ou antes, o conceito tende a ser absonádo pela palavra. Aquele não tem 

qualquer outro conteúdo c]ue não o designado pela palavra no uso 

anunciado e padronizado"'... 

Os conceitos da teoria marxista constituem um exemplo de como a 

condensação pode alterar a compreensão e a força dos conteúdos. Marcuse sugere 

que, no marxismo, "o hiato entre a teoria e a prática foi ampliado pela redução 

generalizada dos conceitos dialéticos de Marx a um vocabulário "básico"''^ 

"Proletariado" e "exploração", por exemplo, quando reproduzidos para causar um 

efeito imediato, e desvinculados do contexto ao qual se referem, perdem seu sentido 

original, tornando-se meros clichês. 

Não resta dúvida de que existe conotação política no fechamento 

conceituai empreendido pela unidimensionalização da locução. O fechamento 

locucional leva ã supressão da história, aniquilando a memória do passado e as 

151, p.94. 

CRR, p.44. 



7J 

expectativas de um futuro qualitativamente diferente, à medida em cjue é barrado o 

desenvoh'imento de conceitos transcendentes. Assim, não é possível colocar a história 

em julgamento através de um pensamento reflexivo e crítico. 

O processo unidimensional inibe a identificação das diferenças, por 

exemplo, entre liberdade e servidão, igualdade e desigualdade, paz e guerra. Não 

há como mostrar, desse modo, que a paz não existe em um mundo que perpetua a 

violência bruta e a guerra. Trata-se de uma linguagem que unifica os opostos e 

torna as contradições inofensivas ao utilizá-las como artifícios publicitários. E Herbert 

Marcuse observa que, tanto na linguagem comercial quanto na política, a junção 

dos opostos se dá, muitas vezes, por meio da hifenizaçào, onde o hífen funciona 

como elemento unificador de coisas que, na realidade, nem sempre são conciliáveis. 

Em conseqüência de tudo isso, a expressão do protesto torna-se uma empresa 

difícil, já que a oposição é absorvida ou então manipulada pelo discxirso unidimensioruil. 

Convivemos, assim, com uma linguagem que parece existir somente no 

reino da ficção: 

O resultado é a linguagem om'elliana"^ familiar ("paz é guerra", "guerra é 

paz" etc.). que não é, de modo algum, somente do totalitarismo terrorista. 

Tampouco é menos orwelliana se a contradição não está explícita na 

sentença, mas contida no substantivo. O ser um partido político que 

trabalha para a defesa e o crescimento do capitalismo chamado "socialista", 

um Governo despótico chamado "democrático" e uma eleição manobrada 
fraudulentamente chamada "livre" são características lingüísticas - e po- 

líticas - familiares que em muito se antecederam a OrwelP" 

No vocabulário da linguagem oficial, os crimes cometidos na preservação 

do status quango recebem tal denominação. O mesmo não acontece, porém, quando 

se fala do inimigo (que tanto pode ser um povo submetido, uma nação estratégica 

para interesses econômico-políticos, os marginalizados etc), pois segundo essa 

linguagem é o inimigo que é capaz de realizar ações violentas e criminosas. 

Vejamos este pequeno exemplo, citado por Marcuse: "O Vietcongue 

ataca os alojamentos americanos em "plena noite" e mata os "jovens americanos" 

Referência à obra 1984, de George Orwell. 

ISI, p.96. 
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Este trecho, uma referência à ação do inimigo (cios E.ll.A.), durante a Guerra do 

Vietnã, simplesmente pretende fazer supor que "os Americanos não atacam senão 

à luz do dia, respeitando o sono do inimigo, e se abstendo de matar os jovens 

vietnamitas"^''. 

Como podemos notar, esses artifícios vêem reforçar o desempenho eficaz 

da linguagem na manutenção do sistema repressivo. Eficácia que se deve também 

às definições fechadas que os conceitos encerram. Cada conceito guarda uma 

definição petrificada e, preferencialmente, uma definição operacional. Caracterizando- 

se pelo empirismo, o opcraciotmlísmo, traço da racionalidade tecnológica, concebe 

as definições em termos de operações e comportamentos, fazendo com que a 

verdade identifique-se com a verdade estabelecida, a essência com a existência e as 

coisas seja identificadas com as suas funções, com o modo com o qual funcionam. 

E não só as coisas, mas também as pessoas são identificadas com as diversas funções 

que desempenham na sociedade. Tarefa na qual, diga-se de passagem, a ínídia 

(meios de comunicação de massa) é exemplar. Marcuse cita a revista Time que ao 

adotar sistematicamente essa fórmula "leva os indivíduos a parecer meros apêndices 

ou propriedades de seu lugar, seu emprego, seu empregador ou empresaDe 

fato, as definições específicas do raciocínio tecnológico são eficazes no seu campo 

próprio, mas ao atingirem o modo lingüístico como um todo conduzem ao 

fechamento do universo conceituai. 

Em contraposição, nosso autor expõe outro tipo de construção, onde o 

sujeito, na relação com o predicado, conserva a sua substância. Nesse caso, o 

sujeito não se confunde com o estado ou função explicitado pelo predicado, porque 

ele não é esse estado ou função; trata-se de uma situação contingente. 

Anteriormente ao seu uso operacional, o conceito nega a identificação 

da coisa com a sua função; distingue aquilo que a coisa é das funções 
contingentes dessa coisa na realidade estabelecida'". 

"V VL, p.lOl. 

VL, p.lOl. 

"■ ISI, p.99. 

ISl, p.lOl. 



H certo qiic para unia infinidade de pala\'ras cjui' sonienle "designam 

ol:>jetos e apeirechos da vida diária, a natureza visí\'el, necessidades e carências 

vitais"^''' não se demanda desen\'ol\'imentos conceituais para a sua adecjuada 

compreensão. Porém, quando não é este o caso, a lini^uat^em produz o 

esvaziamento do significado, levando à redução da capacidade de raciocínio. 

Como diz Marcuse, 

Es.sa linguagem, que constantemente impinge ii)iíi}>ciis. milita contra o 

de.senvoh'imento e a expre.ssào cie concciíos Km .sua iinociiavAo e 

objetividade, impede o pen.samento conceptual, impede, assim, de 

pensar^'. 

O que se depreende é que, no processo unidimensional, os conceitos 

acabam, muitas vezes, sendo sulxstituídos por imagens. Isso é resultado da linguagem 

publicitária e comercial, do trabalho dos profissionais de comunicação, e torna-.se 

praticamente o estilo da linguagem unidimensional, dominando, inclusive, a 

linguagem política. Para cada produto - mercadorias, instituições e pessoas - é cons- 

truída uma imagem que a ele se liga, in\'ariavelmente. 

Pelas insistentes repetições e apelos irresistíveis, a mensagem ,soa familiar 

e se aproxima ainda mais do receptor ao utilizar uma linguagem, aparentemente, 

dirigida a cada pessoa em particular, como na publicidade ciue fala do ".seu" carro, 

do "seu" banco, do "seu" conforto, dirigindo-se sempre a "você". C) caráter autoritário 

dessa linguagem revela-se na capacidade hipnótica des.sas fórmulas, cjue induzem a 

reações comportamentais submissas ãs instituições, valores e aspirações vigentes. 

Podemos notar, portanto, que a técnica publicitária, aliada ao operacionalismo 

tecnológico, fazem da linguagem unidimensional um in.staimento de controle bastante 

eficaz e eficiente. Por si só, essa linguagem já funciona como instrumento de 

dominação. E para complementar essas obser\'ações, vale citar um trecho da Dialctiai 

do esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, que se coaduna perfeitamente com o 

texto marcusiano. Através dele, podemos, mais uma vez, sublinhar o cjuanto o 

151, p 95. 

ISl, p lOl. 



reciucionismo proveniente da publicidade vitimou a linguagem cjue, empohreeida e 

vazia de sutilezas, aproxima-se do comando totalitário. 

A repetição ccga.e rapidamente ditundicia de [lakn ras de.sigiiada.s li,na a 

piil:)licidade à palavra de ordem totalitária. (...) ... a pronta ajiroprlac^o 

das pahuras taz com que a linguagem assuma acjuela trieza (|ue era 

própria dela apenas nos cartaz.es e na parte de aiuincios tios iornais. 

Inúmeras pessoas usam palav ras e locuções (jue elas ou nAo compreentlem 

mais de todo, ou empregam segimdo seu \ alor beha\'iorista, assim conu) 

marcas comerciais, que acabam por aderir tanto mais compulsi\ amenie a 

seus objetos, quanto menos seu sentido lingiií.stico é caiMado"', 

Quando a linguagem é reduzida a clichês repetitivos, a imaginação se 

atrofia e o pensamento se entorpece, amortecendo a capacidade crítica do indi\'íduo. 

Acreditando ou não, as pessoas agem de acordo com a mensagem insistente, e é 

isso que realmente importa na comunicação operacional. O conceito operacional 

"se justifica em ação - em realizar o trabaliio, em vender ou comprar, na negativa de 

ouvir os outros etc"*^-. A linguagem adquire um aspecto "mágico-ritual". li a(]ui, 

mais uma vez retornamos a Adorno e Horkheimer, por acreditarmos cjue a idéia 

que têm a esse resp:)eito encontra-se também em Marcuse. Segundo eles, a linguagem 

entra no domínio da magia quando consuma a sua capacidade de esclarecimento, 

que consiste em eliminar, como obscuridade, tudo que vai além da concreção dos 

fatos. Nada de qualidades ocultas, mistérios, conceitos vagos ou transcendentes. 

Porém, esse excesso de transparência acaba por fazer das palavras entidades 

"impenetráveis" porque elas limitam-se a designar o fato, o evento, o dado. O 

excesso de clareza não se traduz em excesso de significado. Dissociadas de conteúdos, 

as designações assumem "uma contundência, uma força de adesão e rejiulsão cjue 

as assimila a seu extremo oposto, as fórmulas de encantamento mágico""\ 

Marcuse acrescenta que auxiliando na composição desse caráter ritualístico 

da linguagem, estão as proposições analíticas que unem o sujeito aos mesmos 

predicados, pois "o sujeito já contém o universo dos predicados socialmente 

DE, p.l55. 

151, p.l08. 

«\ DE, p.l54. 
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aceitáveis"**^; e ainda a predicaçào analítica, onde os suhstantixos são senipu' 

qualificados com os mesmos adjetivos. 

Enfim, na repetição de fórmulas fixas, a linguagem reproduz o existente. 

3.4 Arte unidimensional 

Aqui, Marcuse denuncia o processo de dessiibliwaçào nprcssiríi c|ue 

vitima a arte na sociedade unidimensional, quando ela é encarada como instrumento 

de protesto contra o poder repressivo e como contribuição na edificação de formas 

qualitativamente novas de existência. Nesse caso, o que se supõe é cjue a arte 

deveria, antes de mais nada, romper com a arte burguesa, cjue exaltava a vida e as 

idéias da burguesia. Mas não é exatamente essa a opinião de Marcuse. Assim, ele 

procura mostrar que a arte considerada burguesa ("cultura superior") nao defendia 

-1 "cultura material" da burguesia"\ pois construindo um universo ã i:)ane, não se 

pautava pela dinâmica material do capitalismo. Fiel ã forma estética, cjue consiste 

no "total de qualidades (harmonia, ritmo, contraste) que faz de uma obra de arte 

um todo em si, com uma estrutura e uma ordem próprias (o estilo)""", ela linha 

autonomia, realizando um distanciamento entre a arte e a realidade existente, 

remetendo a uma outra realidade, um mundo sublime que apesar de ilusório (.Vdx'/;/), 

continha uma "promessa de felicidade""^ harmonia, lieleza e libertação. Já a rejeição 

d'i forma estética, leva exatamente ao que se quer evitar, ou seja, ao contato direto 

com o universo estabelecido. O idealismo da "cultura superior" "sublimava as forças 

TCP, p.207. 

Como explica Marcuse, os "padrões reais de comportamento cm "ganhar a vida", o si.stema de valores 
cionais- a hegemonia do Princípio de Desempenho; a família patriarcal como unidade educativa; o 

ti^alho como vocação" constituem a cultura material burguesa Já a cultura tntclcctual ou artistica ou 
cultura stíperior "ahnnge os valores superiores", a ciência e as "humanidades", as artes, a religiüo." CRR, p.85. 

»<■. CRR. P-83- 

87 No romance Do amor, de Stendhal, encontra-se a frase: "A beleza é apenas promessa de felicidade", de 
nde se deriva a expressão promessa de felicidade, usada muitas vezes por Marcuse. 



repressivas unindo, inexoravelmente, reali/.acào e renuncia, lilierclacle c submissão, 

beleza e ilusão (ScbeinV*^^ e é a tensão entre o que é e o cjue eleve .ser cjue expre.ssa 

a verdade de uma obra de arte, na concepção marcusiana. 

Além disso, personagens individuais, cidades concretas, épocas históricas 

determinadas, situações envolvendo classes sociais específicas, presentes em uma 

obra, compartilham de uma ordem universal que transpassa o olijeto artístico - a 

universalidade da condição humana, da sensibilidade, da imaginação, do belo. A 

verdade de um romance, por exemplo, não .se re.stringe aos limites do período 

histórico onde .se desenrola a sua trama. 

Herbert Marcuse chama nossa atenção para a "anti-arte", cjue ao 

delihcradamente subverter ou destruir a forma, supõe denunciar ou negar as 

condições repressivas da sociedade capitalista contemporânea. 1'orém, ele ob.scr\ a 

que procedendo a.ssim, o que ocorre é a aderência com a realidade ciue se pretende 

subverter, já que não há mais o di.stanciamento entre o objeto estético e a realidade, 

o qual se expressa na forma estética. Marcu.se acredita cjue é exatamente alienando- 

se das condições alienantes da .sociedade repre.ssiva que a arte enuncia outro jirincípio 

de realidade. Nas .suas próprias palavras, "a alioicição atlístícd é a tran.scendC-ncia 

consciente da existência alienada""''. O abandono da forma estética é, portanto, 

dasiiblimação, que não contnbui em nada para modificar as condições vigente.s"". 

A própria linguagem, na medida em que também sofre o proce.sso 

unidimensional, contribui para que a arte não seja expre.s.sào de recusa e negatividade. 

Isso impõe ã linguagem poética a busca por novas formas de expre.s.são, cjue .sejam 

capazes de exprimir conteúdos transcendentes. Kntretanto, as .subver.sões cjue realiza 

são rapidamente assimiladas e absor\'idas pelo stcitm quo. 

CRR, p 8T 

ISI, p 72. 

É interessante observar como a visão de Marcuse sobre a arte contemporânea de vanguarda contnista com 
de Adorno - usando a expressão dcsartíficaçào da arte. Adorno aponta a "opção da arte coniemporânea por 

descaracterizaçào consciente enquanto arte, com o intuito de demarcar a .sua torma de r.icionalidade 

daquela que domina e escraviza o mundo, redundando exatamente numa ruptura com a por.secução da 
eternidade" DUARTE, Rodrigo A. P. Morte da imortalidade; Adorno e o prognóstico hcgeliano da mono da 

arte In DUARTE, Rodrigo A. P.(Org.). Anais do colóquio nacional "mono da arte hoje". Belo Horizonte; 
Laboratório de Estética/FAFICH, 1993 p.l44. Para se preservar, a arte faz opção pelo transitório A.ssim, ela 

p>ode objetivar-se sem render-se à índtistría cultural que exige a permanência, isto é, a reprcxiução do mesmo, 
sob a forma de novidade. 
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V. mesmo quando se busca uma rcpresentacào imediata da \'ida, dos 

objetos cotidianos, como torma de denúncia, o resultado é a sua meia reprodução. 

Como diz Marcuse, "A exibição de uma lata de sopa nada di/. da vida do trabalhador 

que a produziu nem da do seu consumidor'"". 

Há rebelião, sem dúvida, no teatro de guerrilha, na poesia da "imprensa 

livre", na música "roch" - mas permanece anistica sem o jioder negaiior 

da arte. No grau cm c]ue se taz parte da vida real, jierde a transcendência 

que opòe a arte à ordem estabelecida; permanece inuincnlc ncssA ordem, 

imidimensional, e, portanto, sucumbe a essa ordem''-. 

Acreditando que a destruição da forma corresponderia ao estado de 

desintegração da sociedade no mundo atual, muitas vezes, a "anli-arle" procura 

reproduzir esse estado de coisas, apresentando o real fragmentado ou desfigurado. 

Mas, a realidade estilhaçada não corresponde, de modo algum, à tendC-ncia de 

unificação observada em todos os níveis da sociedade, sustenta Marcuse. !■; para 

ele, é a autonomia em relação ao dado, empreendida pela forma estética, ciue pode 

fazer frente àquele processo de unidimensionalização. 

Há ainda outro modo pelo qual a cicssuhliniaçào, na esfera da arte, se 

manifesta. Estamos nos referindo ã sua absorção pelo universo das mercadorias, 

onde as obras tornam-se produtos como quaisquer outros, à disposição dos 

consumidores no mercado. E a perda da autonomia artística contribui para ([ue isso 

ocorra, já que a arte, abdicando de constituir uma outra dimensão, nivela-se com a 

"cultura material" burguesa e, mais que isso, rende-se aos imperativos do comércio 

e do lucro. O que importa é simplesmente obter sucesso comercial e divertir o 

público. Tendências, as mais diversas, coexistem no mesmo esi-)aço cultural. 

Reconciliadas, em harmonia, não incomodam e estão em sintonia com o mundo 

dos negócios. 

"Indústria cultural" foi o termo que os frankfurteanos Adorno e 

Horkheimer escolheram para designar o processo de massificação e assimilação da 

DEST, p.58. 
Marcuse faz referência, aqui, à obra de Andy Warhol: Campbell's soup catt, dc 1964. 

«. CRR. p lOl. 



'9 

arte pelo mercacio''\ Ao invés de obras cie arte, produtos'", ao in\'és de sujeiios e 

público, consumidores. Os setores culturais são e se admitem industrias, c|ue criam 

a ilusão do novo, a padronização das mensagens com variações em torno dos 

mesmos conteúdos, a eliminação da espontaneidade e da imaginação, a aparente 

escolha diante de "opções" previamente destinadas a categorias específicas de 

consumidores, a exigência da naturalidade e, em grande medida, a exigência da 

diversão. Não que esta última seja um mal em si, já que sempre existiu ao lado da 

arte "séria". O problema é que contaminada pelos negócios e pelo planejamento 

perde sua autenticidade. Divertir-se significa, então, reproduzir o ritmo do trabalho 

alienado - não raciocinar, acostumar-se com a violência e reagir aos estímulos 

programados. Todos esses são traços da "indústria cultural", na concepção de Adorno 

e Horkheimer. E apesar de não explicitá-los, parece cjue Marcuse já os tem como 

pressupostos, ao tratar do tema da dessublimação repressi\'a. 

Segundo Marcuse. a cultura chega aos shopping centers, abandonando a 

formalidade dos espaços reservados ã arte, assim como os rituais dos cjue 

freqüentavam os concertos, os teatros, os salões de exposições. As obras são 

reproduzidas em série pelos meios de comunicação de massa. De.sse modo, os 

clássicos estão disponíveis nas bancas de revistas como brochuras, no rádio ou 

televisão. "Mas - diz Marcuse - voltando à vida como clássicos, eles voltam ã vida 

diferentes de si mesmos; são pnvados de sua força antagônica, do alheamento tiue 

foi a própria dimensão de sua verdade"'^\ Assim, essa reprodução, ao mesmo tempo 

em que aproxima as pessoas dos bens culturais, antes restritos ã uma elite intelectual, 

debilita o poder de negação, de recusa e de transcendência que a arte preservava. 

Em outras palavras: 

Na Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer dedicaram todo um capítulo ao tema: "A liukistria 
Cultural O esclarecimento como mistificação das massas". p,n3-lS6. 

Adorno porém, não conclui que não mais existam obras de arte autênticas, Para ele, a "anti-arte" é um 
exemplo de que a arte sobrevive ao lado dos produtos da indústria cultural. 

ISI, p-76. 
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É bom o fato cie c]ua.sc todos poderem ter atualmente as hclas arti'.s ao 

seu alcance, simplesmente ligando o seu receptor ou enliaiulo num.i 

loja. Contudo, elas se tornam, nessa difusão, dentes de engrenagem ile 

uma máciuina de cultura Cjue retaz seu conteiido'". 

Quando a música parece revelar a rebelião, como por exemplo, iio.s 

gestos exaltados, na dança efervescente e gritos agressivos do rock, isso é, na visão 

de Marcuse, ''imitação, mimeseáe uma agressão efetiva"'^'. Os ritmos padronizados, 

os gestos repetidos e as reações já esperadas, não se assemelham ã espontaneidade 

da música negra, de onde se originou o rock. Nela, era o clamor pcM" liberdade (jue 

se traduzia na insubordinação ã forma estética, nos gritos inconticlos e doloridos: 

Nessa música, a própria \ ida e morte tios homens e mulheres negros são 

re\ i\ idas: a música ê coiJx>; a torma estética é o "gesto" de dor, sofrimento, 

mágoa, denúncia. Com a sua encampação pelos brancos, ocorreu uma 

mudança significativa: o "rock" branco é o cjue o seu [laratligma negro 

nâo c, mormente, desempenho''". 

E não podemos deixar de verificar cjue o progresso técnico assume, para 

Marcuse, papel relevante na dessublimação cjue se opera na ane. Segundo ele, a 

"cultura superior" retratava um universo repleto de dificuldades e de esforço físico 

devido ao atraso tecnológico, mas também o ritmo e o romantismo de vilarejos, 

estalagcns, passeios, carruagens, devaneios, "o tempo e o prazer de pensar, con- 

templar, sentir e narrar"'^''. Ao invés disso, a sociedade industrial desenvolvida pode 

proporcionar satisfação - material - imediata, concretizando sonhos de consumo, 

administrando conflitos e apresentando soluções técnicas e racionais a problemas 

de várias ordens, o que invalida a dimensão idealizada e transcendente da "cultura 

superior", e, principalmente, o seu componente de recusa. 

A dessublimação consiste, assim, em substituir a satisfação mediata 

proporcionada pelas qualidades da forma estética, que remetem a imagens de 

ISl, P-77. 

CRR, p i 13 

CRR, p ll2-113- 

1". ISI, p.72. 
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liberdade e felicidade, pela satisfação imediata deri\'acla da "aiiii-arie" e da 

massificação artística, que funciona como fator de sustentação do stdtus (fuo. Man ust' 

acredita que na sublimação, a gratificação substituta 

prescn a a consciência das renúncias c|iic a sociedade repressÍN a inlligi- 

ao indivíduo, e assim presença a necessidade de liliera^i^o (...) He tato, 

toda sublimação aceita a barreira social à satisfação instinli\ a, mas também 

transpõe essa barreira""'. 

ISI, p 85. 



PARTE II 

CIVIUZAÇÃO E UBERTAÇÃO 



CAPÍTULO 4 

ELEMENTOS DE NEGAÇÃO 

Depois de tratarmos do processo de unidimensionalizaçào da sociedade 

industrial avançada, no capítulo anterior, ciiegamos a uni ponto difícil do nosso 

trabalho. É preciso averiguar se Marcuse acredita realmente numa vitória completa 

do unidimensional ou se consegue ainda detectar alguma brecha ou ponto \'ulnerável 

no sistema. Pelo que vimos até aqui, o que parece é cjue os indivíduos estão cada 

vez mais escravizados ao aparato técnico eficaz, aos controles despersonalizados, 

às vantagens materiais e de consumo, ao valor da produtividade; cjue estão 

inteiramente escravizados pela força unidimensional que aniquila a oposição e gera 

"felicidade". Enfim, a impressão é de que todos estão cada vez mais integrados ao 

todo, sem dinamismo interior, sem o poder de controlar as suas próprias vidas. Sem 

a existência de autonomia, a qual dá margem ao conflito, ã rellexão, oposição e 

contestação, não há condições de se superar a sociedade repressiva. Nesse sentido, 

parece não existir qualquer chance de rompimento com o status quo. Será essa a 

conclusão definiti\'a de Marcuse? 

4.1 Promessa e utopia 

Ao analisamios o pensamento marcusiano conseguimos verificar, seguindo 

as suas reflexões, que apesar de todas as forças que operam na sociedade industrial 

avançada, no sentido de impedir transformações substanciais na estaitura capitalista, 

Marcuse aponta algumas tendências de transcendência que se manifestam em direção 

oposta, isto é, para além da sociedade unidimensional. 
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Contudo, para explicitar essas tendências, não se pode tomar como 

referência apenas A ideologia da sociedade i)idusftial, de 19(M, porcjue é jusiamenle 

ali que Marcuse expõe com veemência a tese da unidimensionali/açào da sociedade 

desenvolvida contemporânea. Através daquela obra, pode-se notar a força d:i 

realidade unidimensional em vencer as contradições e inclinações negativas da 

sociedade. O mais adequado, segundo Kellner', seria cotejar A ideologia da sociedade 

industrial com Eros e civilização e ainda com obras posteriores de Marcuse. listas 

são obras mais utópicas, onde as tendências de superação da sociedade 

unidimensional são avaliadas e as crises e contradições, que não desapareceram do 

cenário industrial avançado, são também relevadas; como mostra, por exemi:)lo, 

essa afirmação de Marcuse, datada de 1967, em O fim da utopia: "Hu creio, pelo 

contrário, que já hoje as fendas são bastante profundas e, sobretudo, cjue as 

contradições internas do sistema são atualmente mais fortes do cjue nunca"-, 

Para Kellner, Marcuse não soubera avaliar que a estabilização do 

capitalismo - um dos fatores que mantém a unidimensionali/ação, apontado em A 

ideologia da sociedade industrial^ - era uma fase transitória. Após 196m, sobrevêm 

crises na década de 60, 70 e 80, alcançando tanto as sociedades desenvolvidas 

quanto as demais. São estas as palavras de Kellner; 

Não há dúvida de que em Otw-Diniciwiional Man Marcuse exajíeroii a 

estabilidade do capitalismo e falhou em analisar adeciuaciamentc .suas 

tendências de crise e contradições. Con.secjüentemente, .sua teona cLi ".scKMedade 

unidimensional" não pôde avaliar a erupção da revolta social em e.scala 

global nos anos 60, nem a crise global do capitalismo nos anos 70 e 80'. 

Porém, lembra Kellner\ Marcuse não deixa de constatar cjue a 

situação apresenta-se ambígua e contraditória, em se tratando da "sociedade 

unidimensional". Eis o próprio texto marcusiano: 

, i^L - "Herbert Marcuse's reconstruction of mancism", p. 180 

2. FU, P-72. 

\ ISl. p -io. 

V KEL, p.180. 

V KEL, p l80. 



.S'5 

A Sociedade i'liidiinciisioiuil oscila, do princijiio ao fim, fiiiiv duas 

hipóteses contraditórias: 1) a dc (juc a sociedade industriai deseiuoK ala 

seja capaz de sustar a transformação (lualitativa durante o tuturo previsível; 

e 2) a dc que existem torças e tendC-ncias (lue podem romper essa 

contenção e fazer explodir a sociedade''. 

Além do mais, sabemos que a tentativa de Herbert Marciise é sempre de 

um enfoque histórico, o que torna impensável a idéia de um sistema imutável e 

eterno. Como ele mesmo declara, em OJhn da iitopicf-. "Mas se as coisas fossem 

realmente assim, diria então que o nosso sistema é o primeiro sistema social tia 

história destinado a durar eternamente"". 

E há ainda uma passagem, ao final de A ideologia da sociedade industrial, 

que pode ser interpretada como um sinal de vulnerabilidade do universo 

unidimensional. Nela, Marcuse afirma ser a unificação dos opostos empreendida 

pela sociedade unidimensional "'em toda a sua realidade, uma unificação ilusória"", 

isto porque persiste a contradição entre, de um lado, a produtividade e a ritjue/a 

crescente e, de outro, a sua utilização repressiva; persistindo também a neces- 

sidade premente de pôr um fim a tal situação. 

Nessas circunstâncias, consideramos ser importante ciuestionar se Marcuse, 

ao falar de um outro tipo de sociedade, mais pacificada e feliz, não estaria transitando 

no reino da utopia, ou seja, se as suas reflexões não passam de lampejos de um 

visionáno, movido por boas intenções. 

Em pnmeiro lugar, devemos então examinar o que nosso autor entende 

por utopia. Diferentemente da noção tradicional, que entende "utopia"'" como mera 

fantasia, como uma situação ideal irrealizável, fruto de pura especulação, para 

Marcuse, quando alguma coisa é considerada utopia na civilização repressiva, isso 

não indica que ela não possa ser concretizada, e sim que existem forças que militam 

contra a sua realização. 

151, P-18. 

- Obra composta por uma exposição de Heriaert Marcuse, seguida de um delwte, na Universidade l.ivre de 
Berlim Ocidental, em julho de 1967. 

FU, p.72. 

'. ISI, p.234. 

1" No inaiito de diferenciar a noção de utopia em Marcuse da usual, passaremos a utilizar aspas para essa última. 
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Em Vers la liberation ele apresenta uma definição cjue julgamos relleiir 

bem sua posição a respeito:" o adjetivo "utópico" nào desií^na aciuilo c|ue "luio lem 

lugar", o que não pode ter lugar, no universo histórico, mas antes o ciue a lorça cias 

sociedades estabelecidas interdita de nascer"". Em A ideologia da sociedade 

iiidust7ial, ele já havia inclusive formulado essa definição, ao defender a idéia di- 

que é preciso repensar a noção de liberdade no estágio avançado de desenvolvimento 

industrial, sugerindo novas concepções: 

Assim, liberdade econômica significaria liberdade de economia - de ser 

controlado pelas forças e relações econômicas; liberdade de kita coiidian;i 

pela existência, de ganliar a \ ida. Liberdade política significaiia a lllK'naç;lo 

do indivíduo (/«política sobre a cjiial ele nào tem controle eficaz algum, Do 

mesmo modo, liberckide intelectual significaria a restauração do pensamenio 

indiv idual, ora absonido pela comimicaçào e doutniiaçAo em massa, aÍK)liçào 

da "opinião pública" juntamente com os seus foiiadores'*'. 

Tais concepções não devem ser consideradas "utópicas" ou irreal i/á veis, 

pois o que existem são formas repressivas que impedem o seu surgimento, como 

por exemplo, a imposição de "falsas necessidades", que tornam a luta pela existC-ncia 

uma tarefa árdua e desgastante, mesmo com tudo o cjue proporciona de agradável 

e confortante. 

A preocupação de Marcuse em mostrar que sua teoria não é "utópica", 

no sentido tradicional, é visível. Em Eras e civilização, considerada a mais "utópica" 

obra marcusiana, o pensador, logo na introdução, explica cjue pretende se pautar 

por "dados concretos e realistas"'\ Ele está se referindo ãs formulações freudianas, 

que uma vez reinterpretadas oferecem condições de se conceber uma sociedade 

sem repressão, diferentemente do que pensava Freud. E também se refere ãs 

condições objetivas que o progresso material pode proporcionar para uma 

transformação social. Além disso, ainda acrescenta mais a frente que "a relegação 

de possibilidades reais para a "terra de ninguém" da utopia constitui, só por si, um 

elemento essencial da ideologia do princípio de desempenho"". 

II VL, p l2- 

>2, ISI, p.25-26. 

EC, p-28. 

•V EC, p.139 



Em 1967, Marcuse chega a anunciar ofím da utopia, aludindo ao fato di- 

que existem possibilidades reais de fazer desse mundo o c|ue (|uisernK)s: potlemos 

transformá-lo num paraíso ou num inferno. Pode-se cjualificar de "utópico" somenti- 

aqueles projetos que são comprovadamente irrealizáveis por serem contrários a 

"leis científicas, biológicas, físicas, etc. Exemplo: a antiguíssima idéia de uma eterna 

juventude do homem; ou: a idéia de um retorno a uma suposta idade de ouro"'\ Se 

assim não for, não se pode falar mais de "utopia", pois existem possibilidades 

técnicas reais e condições intelectuais suficientes para acabar com a miséria, com a 

pobreza, com a labuta, com a mais-repressão, enfim, é perfeitamente possível edificar 

uma sociedade livre. Marcuse reafirma essa convicção em 1977"', dizendo lambem 

que a sociedade afluente possui condições de reduzir o tempo de trabalho sem 

qualquer prejuízo material'". 

Na concepção de Marcuse, a instauração de uma no\'a ordem social se 

define pelas necessidades de uma vida mais humana, pacificada, sem o desgastante 

trabalho full-time, com menos medo, com mais alegria e beleza, com um 

planejamento racional dos recursos materiais orientado para a satisfação de iodos; 

ao invés do lazer administrado a existência de um tempo realmente livre, ao invés 

da heteronomia uma vida com autodeterminação. Tal sociedade exige um novo 

tipo de ser humano, um "novo sujeito histónco", que determinará novas relações 

entre os homens, assim como novas relações entre os homens e a natureza. A pré- 

história deverá ter um fim, o que significa que "a era da barbárie e da l)ruialidade 

avançada não deve continuar para sempre'"". 

Cabe aqui se perguntar se, para além da sociedade unidimensional, 

ao invés de uma forma social mais humana, não haveria o perigo de ressurgimenio 

do fascismo. Ao analisar as condições dos Estados Unidos, Marcuse mostra-se 

apreensivo: 

IV FU, p l5. 

K. Em um encontro informal com professores, estudantes e operários, cujas respostas cie Marcuse loram 
publicadas em Conversaciones con Herbert Marcttse. 

,, ç-Q . Conversaciones con Herbert Marcuse, p.125. 

1» marcuse, Herbert. A arte na sociedade unidimensional. In; ADORNO, Theocior W. et al. Teoria da cultura 
de massa Rio de Janeiro: Saga, 1969- p.246. 
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Este país possui recursos econômicos e técnicos jiara uma <)rj;ani/a(,à(> 

totalitária incomensiira\ elniente maior do ciiie a Alemaniia cie i litler laniais 

possuiu. O Governo pode ser forçado, sob o triplo impado dos ii-\ eses 

em sua expansão imperialista, das dificuldades econômicas mtei nas f tio 

descontentamento generalizado entre a população, a pôr em mo\ imenio 

uma engrenagem de controle muito mais brutal e abrangente'''. 

Marcuse não esconde seu temor. Afinal de contas, é preciso considerar 

sua vivência pessoal relacionada ao nazismo, cjue levou-o a deixar a Alemanha e 

exilar-se nos Estados Unidos em 1934^", onde acabou se fixando; e também 

influenciou os seus estudos, principalmente nas décadas de 30 e 40. Além do mais, 

ele acredita que as contradições do capitalismo, tornando-se agudas e inconiornáveis, 

podem levar ao fim do capitalismo, contudo com o risco do surgimento do fascismo. 

A história mostrou que o capitalismo em crise conduziu não ao socialismo e sim a 

um regime totalitário e monstruoso. 

Nesse contexto, Marcuse sublinha que os aspectos objetivos devem se 

fazer acompanhar pelas forças subjetivas na direção do socialismo. Nas suas próprias 

palavras: 

As tendências objetivas só são propicias ao socialismo ã medida ciue as 

forças subjeti\'as que se batem pelo socialismo conseguirem dolmi-Uis na 

direção do socialismo - dobrá-las agora: hoje, amanhã e nos dias (jue 

vêm depois de amanhã-'... 

Dando ênfase ã subjetividade, aspecto que segundo Marcuse não é 

valorizado pelo marxismo", ele considera que o desenvoK-imento de uma consciência 

que se imponha a necessidade de um novo tipo de ordenamento social seria 

precondição importante para a liberação. Realmente, para o nosso autor, a emergência 

de uma outra forma social requer um homem qualitativamente novo, com um novo 

sistema de necessidades e interesses^', e requer também a liberdade como condição 

I''. CRR, p-33 

2", KEL, p.l74. 

21. CRR, P 61. 

22. CC, p.l22. 

2.\ CC, p.l29. 
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mesma da libeI■tação-^ Porém, como ele demonstra, são muitos os mecanismos 

opressivos do capitalismo que inibem a formação de uma consciência re\ ()lucion;iria 

e impedem que a necessidade "vital" de liberdade aflore. Usando as pahu ras de 

Marcuse, essa é a questão que se apresenta; 

como podem os indivíduos administrados - tiiic lt'\'aram a sua mutilação 

às suas próprias liberdades e satisfações e, assim, reprodiizem-iia em 

escala ampliada - libertar-se tanto de si mesmos como de seus senhoresy 

Como se poderá sequer pensar que o círculo vicioso possa ser rompido-"'i' 

Em A ideologia da sociedade industhal, onde o filósofo exi")òe mais 

detidamente os mecanismos de contenção engendrados pela sociedade 

contemporânea, ressentindo-se da falta de um novo sujeito histórico autônomo e 

livre; ele diz que há uma forma de consciência presente e possível na sociedade 

unidimensional, qual seja: "a consciência de sua produtividade repressiva" e "a 

necessidade absoluta de romper para fora desse todo"'^". Mas essa consciência 

permanece impotente, uma vez que não floresce onde se tornaria força de translbr- 

mação social. 

Também em 1977", Marcuse admite o surgimento de uma consciência 

que se volta, por exemplo, para os problemas ecológicos, que protesta contra o 

desenvolvimento nuclear ou contra condições indignas de organização do trabalho; 

chegando a dizer que são novas necessidades que se insinuam no estabelecido, li 

ressalta que quando tal consciência se expressa em ações, essas são muitas vezes 

combatidas pelos próprios trabalhadores*". 

Para a questão de "como pode a civilização gerar livremente a liberdade, 

quando a não-liberdade se tornou parte integrante da engrenagem meniar'-'\ Marcuse 

2». ISl, p.232. 

151, p.230. 

2<'. 151, p.232. 

2'. CC, p.130 e 136. 

2» Neste mesmo capítulo, no item 4.3, trataremos do processo de integraçio da classe traballiadora, c)ue leva 
nseqüentemente ao predomínio de uma consciência nào-revolucionária. 

w. EC, p.195. 



00 

tem ainda uma outra resposta. Lembrando iMatão e Rousseau cjue acredita\'am c|ue 

são alguns que devem mostrar o "bem" aos demais, o nosso autor vê na edueaçao 

uma atividade capaz de formar uma consciência verdadeira e autônoma, já cjue a 

libertação exige que os indivíduos tenham consciência da dominação e manipulação 

de que são vítimas, se são eles próprios que podem romper os seus grilhões. '1'al 

posição é criticada por Rouanet, por considerá-la autoritária"', e sua importância é 

mesmo minimizada, mais tarde, pelo próprio Marcuse^' cjue passa a vê-la como 

uma solução frágil, uma vez que a educação atinge é o indivíduo, resultando em 

laços precários com o todo. 

E se a educação, naturalmente, envolve educadores e educandos, 

por si só, isso já constitui outro problema, pois quem seriam os educadores? lím 

Contra-revolução e revolta, de 1972, Marcuse acreditava que a educação seria 

uma tarefa política, que estaria a cargo de uma liderança "educada e testada na 

teoria e prática da oposição radical"^- e os educados teriam a responsabilidade 

cie dar continuidade ã tarefa educativa, contribuindo para ciue mais pessoas 

alcançassem autonomia. 

Há ainda um outro ponto que não devemos deixar de levar em con- 

sideração quando analisamos as inclinações do presente mmo ã lilieração do sistema 

repressivo. Trata-se do papel desempenhado pela recordação, justamente o elemento 

que tem o poder de interiigar o passado, o presente e o futuro, elo fundamental 

quando se busca o rompimento da sociedade repressiva em direção a outra forma 

social. Martin Jay, ao apreciar a teoria da recordação em Marcuse, ressalta a sua 

importância: 

À medida em que a lembrança dc um passado diferente impede os liomens 

de eternizarem o status quo, a memória subverte a consciência 

unidimensional e abre para a possibilidade de uma alternativa futura". 

•*\ TCP, p.25^- 

Em 1977. CC, p.38 e 135. 

CRR. P-53 

•M. jay, p.37. 



<)1 

Em um nível individual, a memória desempenlia um papel liliertador". 

A teoria psicanalítica entende que é possível a recuperação dos conieúdos reprimitios 

do passado, já que o inconsciente conser\-a o que é negado pelo i:)rincípio de 

realidade. O ressurgimento da verdade constitui uma liberação do passado cjue, 

para Marcuse, adquire importância enquanto orientação para o futuro. 

Como havíamos discutido no capítulo 2", Marcuse condena o es- 

quecimento do passado por conduzir ã submissão, ao perdão, ã aceitação do 

sofrimento, e "contra essa rendição ao tempo, o reinvestimento da recordação em 

seus direitos, como um veículo de libertação, é uma das mais nobres tarefas do 

pensamento"^''. Isto porque a memória tem a capacidade de reverter o lluxo temporal, 

permitindo o resgate do passado e uma aposta no futuro. O tcnips perdu é 

reconquistado pela memória, fazendo com que a felicidade possa ser vivenciada 

com tranqüilidade, sem os imperativos do fluxo do tempo cjue de outro modo nao 

permite que ela dure. A recordação faz romper a noção de um progresso linear do 

tempo, ou seja, o tempo deve ser compreendido enquanto processo cíclico. Para tal 

noção, Marcuse se fundamenta em Hegel: 

Hegcl substitui a idéia dc progresso pela de um desenvolvimento c íclico 

que se move, auto-suficiente, na reprodução e cc^nsumação do cjue é, 

Esse desenvolvimento pressupc)e toda a iiistória do homem (seu mundo 

subjetivo e objetivo) e a compreensão de sua história - recordar ou iv- 

Icnibraro passado. Este mantém-se presente; constitui a própria vida do 

espírito; o que foi decide o ciue é^". 

Também a idéia de Nietzsche da ciclicidade do tempo, encarnada pelo 

"eterno retorno", é acolhida com simpatia por Marcuse, mesmo admitindo sua 

ambigüidade. O eterno retornar de todas as coisas e de cada instante, significa para 

Marcuse que a eternidade do que é finito é uma afirmação do que é vital, a eternidade 

do prazer, da alegria; não se relegando a fruição da vida para uma dimensão transcen- 

dente Eis algumas palavras de Marcuse que auxiliam a esclarecer sua visão: 

«. EC, p.38-39. 

No item 2.2. 

V'. EC, P-200. 

EC, p. 112. 



')J 

o anel, o círculo fechado, já nos apareceu antes: eni Aristóteles e I lej;i'l, 

como o símbolo cio ser-coino-tim-eni-si-mesnío. Mas. eiuiuanto Aristóteles 

o rescr\ a\ a para o noiis Ihcosf Ilegel o iclentiticava com a idéia absoluta, 
Nietzsche consiciera-o o eterno retorno cio linito exatamente como é em 

sua plena concretização e finitude. Isso é a afirmação total cios instintos 

vitais, repelindo toda a evasão e negação. C) eterno retorno é a \'()ntade 

e visão de uma atitude erótica em relação ao ser, na cjual a necessidade 

e a realização coincidem^. 

Na reflexão estética marcusiana, a recordação ocupa um lu^ar 

privilegiado. A arte tem o poder de derrotar o tempo, porque preser\'a momentos 

de paz e de alegria, devido ã ligação do Belo com Eros, com os impulsos vitais, 

com o princípio de prazer. A sensualidade da arte miintcill presente o passado 

de felicidade ("embora a arte não possa mostrar o presente sem o mostrar como 

passado"^''), trazendo, assim, uma "promessa de felicidade". Mas a ane também 

traz a recordação dos sonhos malogrados, dos sofrimentos e das derrotas, para 

os quais não há redenção. Assim, atestando os limites da libertação e, ao mesmo 

tempo, reforçando a sua necessidade, a arte se reserva um lugar na luta contra 

a dominação. 

Mais uma vez, vejamos o próprio texto marcusiano: 

Enquanto a arte preservar, com a promessa de felicidade, a memciria dos 

objetivos inatingidos, pode entrar, como uma "idéia reguladora", na luta 

desesperada pela transformação do mundo.(...) ... a arte repre.senta o 

objetivo derradeiro de todas as revoluções, a liberdade e a felicidade do 

indivíduo"". 

E, finalmente, é nossa tarefa examinar ainda um outro aspecto relevante 

considerado por Marcuse, no que tange às condições para a liberação. Trata-se de 

avaliar em que medida a liberdade depende de condições materiais, como a ricjueza 

e os desenvolvimentos da técnica. E é exatamente o que faremos a seguir. 

.w, EC, p 116. 

.«. DEST, p.73. 

4o_ dest, p.75. 



4.2 Tecnologia e trabalho 

Quando tratamos do problema da liberdade, não há como escapar de 

um outro, o da necessidade. Uma questão se coloca: será possível alcançar o reino 

da liberdade no interior do reino da necessidade ou o primeiro se instaura somente 

quando as necessidades humanas estão satisfeitas? Mas deparamo-nos também com 

outra dificuldade. Quais seriam essas necessidades que devem ser gratificadas? 

Vejamos, então, a posição de Marcuse a esse respeito. 

Em primeiro lugar, para ele. reino da necessidade é aciuele cjue se 

define pela dimensão material da produção, pela transformação da nature/a 

através do trabalho para atender ãs necessidades de manutenção da vida, já a 

liberdade, não é algo "espiritual", definida apenas pelo interior do indivíduo. 

Ela se dá na relação do indivíduo com o exterior, mais exatamente na distância 

entre o homem e o mundo da necessidade, para além da luta pela existência; o 

que culmina na auto-determinação, no desenvolvimento das potencialidades 

humanas. Em Marcuse, portanto, o que define a liberdade é a esfera exterior ao 

trabalho. Eqüivale dizer que a "libertação da necessidade" é a "substância concreta 

de toda liberdade""'. 

A dimensão real do que seria o reino da liberdade, em Marcuse, no 

entanto, oferece certas dificuldades. Primeiramente, ele nem sempre traduz suas 

concepções em termos estritamente marxistas. Em obras como \ors Ui libómtiou-, 

au-dela de Vhomme unidimensionnet, Contra-revolução e revolta, A dimensão 

estética e Conversaciones con Herbert Marcuse, ele faz uso do termo "socialismo", 

opondo-se a "capitalismo monopolista", e não se refere a "comiuiismo". 

Anteriormente, em Eros e civilização, Marcuse preferia a expressão "civilização não 

repressiva" ou "novo princípio de realidade", em oposição a "princípio de realidade 

estabelecido" ou "princípio de desempenho"; e em A ideologia da sociedade 

industrial, a expressão escolhida era "existência pacificada" que se opunha à 

"sociedade unidimensional" e também à "sociedade capitalista". 

isi, p-23. 
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Em alguns momentos. Marcusc companilha cia posição niarxiana ck' (|ik' 

o trabalho estará sempre no nível da necessidade e é atividade indispensfnel eni 

qualquer forma social, tendo em vista as necessidades humanas básicas'-. Pelo 

menos é o que se pode observar neste trecho de Ei'os c cnnlizaçào-. 

... a eliminação da mais-repressão tenderia ix-rscd eliminar nào a atividade 

laborai, mas a organização da existência humana como instrumento de 

trabalho. Sendo assim, a emergência de um princípio de realidade não 

repressiva modificaria, mas não destruiria, a organização social tio trabalho; 

a libertação de Eros poderia criar no% as e duradouras relações de tnibalho^*. 

O trabalho alienado se extinguiria e o homem nào estaria mais à mercê 

de forças exteriores que não domina, e despenderia menos esforço nas tarefas 

produtivas, com a redução da jornada de trabalho. No entanto, na esfera da 

necessidade, a subordinação do trabalho "ã livre evolução das potencialidades do 

homem e da natureza"^^ e sua máxima racionalização não significaria liberdade, 

mas pouparia tempo e energia ao homem para viver o tempo livre. Nas palavras de 

Herbert Marcuse, "por mais justa e racional que possa estar organizada a produção 

material, jamais pode constituir um domínio da liberdade e da gnttificação"'\ 1-: 

ainda: 

... contra todo "Eros tecnológico" e concepções errôneas do gênero, "o 

trabalho nào pode tornar-se diversão..." A declanição de Marx imjiossibilita 

rigidamente toda interpretação romântica da "abolição do trabalho"'"'. 

O que percebemos, no entanto, é que o conceito marcusiano de li- 

berdade tem sua ivferência em Marx, mas não se confunde com o conceito marxista. 

Isso porque na sua construção, além de se fundamentar também em Freud''^ a 

42 Sobre essa posição marxiana, Cf. DUARTE. Marx c a natureza cm O Capital, p.88-89. 

EC, p.143 

EC, p.l73- 

EC, p H4. 

*0. ISI, P-222. 

47 Sobre a fundamentação oriunda de Freud, ver o próximo capítulo. 
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visão marcusiana da liberdade oscila em aceitar a concepção cie Marx de (|ue luinia 

sociedade qualitativamente diferente coexistiriam duas dimensões, necessichick- e 

liberdade^"; e uma outra concepção, a ciual entende a liberdade reinando absoluta, 

atingindo inclusive o interior do próprio trabalho. O trabalho desvencilhado de seu 

aspecto sofrido e embrutecedor, transformado em jogo, permitiria ao homem reali/ar 

livremente as suas faculdades e inclinações. Essa última concepção é defendida, 

por exemplo, em Xvrs Ia liberation-. 

Marx rejeita a idéia de que o tralxilho poderia um dia toniar-se jo^o. A 

alienação diminuiria graça.s à redução progressiva da jornada de trabalho, 

que permaneceria porém uma jornada de senidào, racionai mas nao 

li\'re. Todavia, o dcscn\'ol\-imento das forças [iroduti\as, 

independentemente da sua organização num regime capitalista, sugere 

que a liberdade poderia se introduzir no interior do tlominio tia 

necessidade*''. 

A mesma visão marcusiana encontra-se também em O fim da utopia, 

como se pode ver pela seguinte afirmação: 

Acredito que uma das no\as possibilidades nas ([uais se expiessa a 

diferença qualitativa entre uma sociedade livre e uma sociedade não 

li\Te consiste precisamente na busca do reino da liberdade já no interior 

do trabalho e não além dele'^'. 

Num certo momento, a idéia de uma liberdade plena seduz Marcuse ao 

ponto de ele dizer, em 1977, numa entrevista, que a abolição do trabalho deve ser 

perseguida como um ideaP': 

4» "Segundo o pensamento marxista posterior, o domínio da necessidade e o domínio da lílierdade, o Iralxilho 

e o lazer, ficariam separados: não somente no tempo, mas taml^ém no sentido de c)ue o mesmo sujeito viveria 
duas existências diferentes em cada um desses domínios. De acordo com es.sa concepção, o scKiali.smo n;\o 
ah>oliria o domínio da necessidade, e o homem não seria realmente livre a nAo ser fora da esfera do traliallio 
socialmente necessário." VL, p.34. 

*•>. VL, p.34. 

FU, p 

„ ^4esmo que Marcuse tenha chegado a admitir a idéia da "abolição do trabalho", trataremos tal afimiaçao 

como episódica, tendo em vista a posição diversa que assume no restante de sua obra. 
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I'ara mini a idéia da abolição do trabalho - iiào .somcMiii- do iiaiialho 

nianitestaiiicntc alienado - continua um programa politico. A dctoimm.iv.io 

da vida cm termos de trabalho parece-me sen ir à eliminação da laniasia 

social e à preserv ação das condições econômicas existentes^-' 

Sob o ponto de vista de Marcuse, a sociedade iiKlustrialmeiite de- 

senvolvida pode reduzir a quantidade de energia dispendida ein trabalho alienado, 

devido, principalmente aos níveis elevados de produtividade alcançados e aos 

avanços da mecanização e automatização: 

Os processos tecnológicos de mecanização e padroiii/açãi) podem liberai 

energia individual para um domínio de liberdade ainda desconhecitlo, 

para além da necessidade. A própria estrutura da existC-ncia humana seiia 

alterada; o indivíduo seria libenado da imixisição, pelo mundo cU> irab.ilho, 

de necessidades e possibilidades alheias a ele; ficaria livre |xu;i exeici-i 

autonomia sobre uma \'ida cjue seria sua*\ 

Pode-se dizer, então, que o progresso técnico desempenha papel 

importante para a liberação, sobressaindo-se dentre as tendências de libertação 

identificadas por Herbert Marcuse, sob o princípio de desempenho. Vimos 

anteriormente, no capítulo 2'*^ que a atividade laborai pressupõe a arregimeiitaçao 

da pulsão erótica, afastando o homem do prazer, o c^ue é intensificado sob o princípio 

cie desempenho que exige mais do que o necessário para a "luta pela existência", 

predominando os interesses de poder e de dominação. O homem é transformado 

em simples instrumento de trabalho. Sabemos que as necessidades são históricas e 

as que vigoram são geradas segundo o princípio de realidade vigente, ou seja, sob 

o signo da exploração. "Falsas necessidades", produtividade, competição, 

obsolescência planejada, valores como o prestígio e status, "as imagens de um 

vigor artificial, de um charme de publicidade, de uma beleza comercial"^\ "o prazer 

de estar isento de usar o cérebro, o trabalho com os meios de destruição e para 

cc. P-132 

ISI, p.24. 

No item 2.1. 

VL, p 29 



eles'"^"; tudo isso faz parte do princípio de desempenho e não interessa numa 

existência pacificada. E o mesmo se pode dizer também do excesso de mercadorias 

e diversão manipulada. 

Seria necessário, na visão marcusiana, uma "redução do sujierde- 

senvolvimento'"''. Mas não se deve concluir com isso que Marcuse esteja proclamando 

um retorno nostálgico e romântico a uma civilização mais atrasada. Sob o .seu 

ponto de vista, 

libertar-se da sociedade atliicntc nào sifíiiifica voltar à polne/a saudável 

e robusta, à limpeza moral e à simplicidatle. I'elo coiiirario. a 

eliminação do desperdício lucrativo aumentaria a riijue/a social 

disponí\'el para distribuição, e o tim da mobilização permaiUMiie 

reduziria a necessidade social de negação das satisfações ijue são do 

próprio indivícfuo^".., 

Na organização tecnológica, o trabalho intelectual é cada vez mais 

solicitado na produção, tornando possível o trabalho criador. A tecnologia permite 

reduzir a labuta e o tetnpo dedicado ao trabalho, liberando energia física e libido 

para um domínio de liberdade. Tempo livre, sob outro princípio de realidade, 

redundaria numa existência qualitativamente diferente, regida por Htos, "um domínio 

Itjdico - do livre jogo das faculdades individuais"^'', favorecendo o desenvolvimento 

pessoal, novos valores, sensações, experiências e pensamentos. Quanto mais 

'liienação, ou seja, quanto mais distante do trabalho necessário o indivíduo estiver, 

mais liberdade. E isso não constitui nenhuma "utopia""'. Trata-se de uma po.ssibilidade 

real. A forma de organização da produção material da sociedade tecnológica e a 

alteração das forças produtivas, proporcionada pela ampliação da mecanização e 

sobretudo pela automação 

w, 151, p 22. 

ISI, P-223. 

•«. ISl. p.223. 

w EC, p l93 

6". CC, p.l24. 
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pode liberar tempo e energia para o li\ le jogo ilas taciilclaties luim.mas, 

tora dos domínios do trabalho alienado. Quanto mais completa tor a 

alienação do trabalho, tanto maior é o potencial de liberdade, a automacao 

total seria o ponto (Mimo' ' 

A automação constitui uma etapa cio progresso técnico ciue .se tomou 

indispensável ao capitalismo, mas pode conduzir a um estado de coisas contrário à 

sua preservação, mesmo que ainda predominem os seus aspectos desfavoráveis, 

tais como, "aceleração do trabalho, desemprego tecnológico, revigoramento da 

posição da gerência, impotência e resignação crescentes por parte dos irabalhadoivs 

( interdependência maior que integra o trabalhador com a fábrica 

Mas os aspectos favoráveis da automação são importantes, líla permiti' 

reduzir a repressão porque, na medida em que diminui o tempo gasto na produção 

de mercadorias, altera a composição do valor e diminui a necessidade de mao de 

obra. Isso favorece o surgimento de ocupações improdutivas, sem relevância e 

dispensáveis, como ocorre; mas torna também possível a diminuição do dia tie 

trabalho e a criação de ocupações que estão para além do domínio da necessidade, 

as quais dariam margem ao desenvolvimento e aprimoramento das faculdades indi- 

viduais. Marcuse inclusive ressalta que "a redução do dia de trabalho a um ponto 

em que a mera porção de tempo de trabalho já não paralise o tlesenvolviinento 

liumano é o primeiro pré-requisito da liberdade"''\ 

A automatização, ocupando todo o processo de produção, ocasionaria 

uma transformação completa de toda a sociedade. O processo de alienaçao se 

consumaria, já que o trabalhador estaria completamente distanciado da macjuina, 

do produto do trabalho e do próprio trabalho. Sena o fim da escravização do 

homem pelo trabalho''^ 

Interessante é que, de acordo com Marcuse, Marx já havia previsto as 

transformações que o desenvolvimento na base técnica da produção poderia acarretar. 

<•1. EC, p.144. 

ISl, p-47. 

EC, p l41. 

M. ISI, p-53. 
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Vejamos algumas pahwras clc Marx''\ citadas por Marcusc, tjuf demonstram isso 

muito bem: 

Com o progresso de grande escala, a criação tia riiiiie/a nal cle|ii'iulc 

menos do tempo de trabalho e da ciuantidadc cie trabaliio gasla do (|uc 

do poder do instrumental (Af>cnlion) posto em movimento diirante o 

tempo de trabalho. (...) O trabalho iuimano não mais parece, eniao, 

incluído no processo de produção - em \ez disso, o homem se relaciona 

com o processo de produção como siiper\ isor e regulador ( Wtichter timí 

Regulator)... Fica fora do processo de produção em \e/. de ser o seu 

próprio agente"'... 

A concretização dessas tendências certamente não constituiria uma 

promessa de abundância futura, da forma como entendemos esse conceito iioje, 

alerta Marcuse'". Haveria sim o suficiente para acabar com a pobre/.a <-• com a 

miséria, o suficiente para suprir as necessidades básicas, garantindo uma \'ida digna 

para todos, com um mínimo de esforço e tempo. A c]ualidade de vida não terá, i' 

não poderá ter, por parâmetro as "necessidades" geradas pelo princípio de 

desempenho, observa muito propriamente Marcuse. Isso pcMCiue 

o argumento que condiciona a libertação a um nível de \ ida superior 

serve com excessiva facilidade para justificar a penx-tuação da dominação. 

A definição do nível de vida em termos de automóveis, tele\ i,sóes, a\ iòes 

e tratores é a do próprio princípio de deseinpenlio''^. 

O certo, portanto, é que já existem condições materiais e intelectuais 

'icumuladas que num dado momento terão influência decisiva para uma 

transformação social. E um estado de liberdade exigirá a presença tecnológica cjui- 

deu fundamento à mudança, atendendo a novos fins, contudo. 

MARX Karl. Gnmdrisse der Kritik derpolitischcu Oekonomw. Berlim. Dictz Vcrlag, 19S3, p *592 

ISl, p 52. 

ISI, p l41. 

<*. ISI, p l^l 
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Sc a conclusão cio projeto tecnológico compreende uni ronipnnenio ct)iu 

;i racionalidade tecnológica pre\ alecente. o rompimento deiiende, poi 

sua vez, da existência continuada da própria base tecnológica 1'ois e 

essa base que tornou possível a satisfação das necessidades e a leilucao 

da labuta - continua sendo a própria base de todas as tornias de libeidaile 

humana. A transformação qualitativa assenta na reconstrução dessa base 

- isto c, em seu desenvolvimento visando a fins diferentes''''. 

A tecnologia que visasse a coletividade, o todo, num esforço continuado 

pela pacificação da existência seria, na verdade, unia "nova tecnologia""" orientatla 

pQj* unia no\'a idéia de razao. 

A nova idéia de Razão é expressada na seguinte proposição tie Whiteliead 

"A função da Razão é promover a arte da vida" Km vista desse lim, .1 

Razão é a "direção do ataque ao ambiente" ([ue resulta do "im|iulso 

tríplice: 1) de viver, 2) de viver bem, 3) de viver melhor""'. 

Marcuse desenvolve a idéia de cjue as proposições da metafísica sao 

proposições históricas^v "Boa vida", "boa sociedade", "paz permanente" sao 

abstrações num determinado universo, o estabelecido, mas ciuanio mais a ciência e 

'I tecnologia se desenvolverem, mais a metafísica poderá se aproximar do ([Ui- é 

físico. "Promover a arte da vida", "viver bem", "viver melhor". Tudo isso seria viável 

com a conclusão do projeto tecnológico. A continuidade do progresso tecnológico 

levaria ao término da racionalidade tecnológica, ou seja, a transformação da 

quantidade em qualidade. Nessa negação determinada, a ciência "pura" e a técnica 

se desenvolveriam segundo as finalidades de uma vida "humana", pacificada, 

apaziguando a luta do homem pela existência e liberando a natureza da exploração 

destrutiva a serviço da dominação e do poder político. 1'or exemplo, o (|ue se 

investe na conquista do espaço, em detrimento do alívio de condições deploráveis 

de vida na terra, não encontraria justificativa no novo contexto. Hoje, no entanto. 

ISl, p.2l4. 
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qualquer oposição ao desperdício que represeiilani as tentati\'as de se fa/.ei 

com que o homem suporte a vida no espaço é lida como reacionária. "Sc ouve 

por exemplo que o protesto contra os programas espaciais sempre crescentes, 

compara-se à oposição do aristotelismo medieval contra Copérnico e Cialileu"""', 

diz Marcuse. 

Em Vers Ia lihération, de 1969, Marcuse alerta que condições ótimas de 

desenvolvimento tecnológico direcionadas para a abolição da pobreza e da miséria 

realmente lograriam êxito, no entanto, um "Estado de Bem-Estar" não seria, por si 

só suficiente para acabar com a dominação e a exploração. E nem o controli- 

coletivo pelos trabalhadores que lidam diretamente na produção seria capa/, de 

modificar esse fato. A opinião de Marcuse é de que "o Estado de Hem-lístar seria 

sempre um Estado repressivo, inclusive na segunda fase do socialismo, ac|uela 

onde se atribuirá a cada um "segundo suas necessidades" 

Condições objetivas, portanto, não são suficientes para garantir a dignidade 

e liberdade humanas. É sobretudo a inexistência de determinadas necessidades 

-vitais", derivadas das pulsòes de vida, tais como a necessidade da alegria, da pa/, 

da calma e tranqüilidade, da solidão e pnvacidade, que impede cjue as possibilidades 

técnicas se tornem realmente sinônimos de liberação. E o desenvolvimento tecnoló- 

gico alcançado pelo capitalismo monopolista suscita o surgimento de novas 

necessidades que ele não pode satisfazer. Marcuse se utiliza da expressão "novas" 

necessidades por elas não se relacionarem com um aumento do nível de satisfaçao 

das existentes, e também como "vitais", porque "vital" eqüivale a "orgânico", ou 

seja, são necessidades que devem se incorporar ao ser humano, fazendo parte da 

sua dimensão mais íntima ou "biológica". "A liberdade é entendida com raízes na 

satisfação dessas necessidades, que são simultaneamente sensorials, éticas e 

racionais"^\ sentencia Marcuse. O certo é que enquanto vigorarem as necessidades 

do princípio de desempenho, que perpetuam a servidão; encjuanto não prevalecerem 

as "necessidades vitais", "biológicas", que reclamam uma vida ciualitativamente distinta 

„ ER - revolución, p. 179. 

VL, p l2. 
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e são, seííundo Marcuse, praticamente clesconsicieraclas pela teoria niarxi.sia"', a 

repressão persistirá. Ouçamos Marcuse; 

Onde não existe a necessidade vital de eliminai o traballio e, poli) c\)titi;ini), 

existe a necessidade de conservá-lo, mesmo se nAo é mais socialmenlc 

necessário; onde não existe a necessidade \'iial do gozo, d;i alej;!!.! em 

boa consciência, mas antes a necessidade dc f;aniiar o proimo siisteiílo 

na mais miserável das vidas possíveis; em suma, onde essas necessidades 

vitais não surgem ou são sufocadas pelas repressiv as, poilemos esper;ir 

tão-somente uma reconversão das no\as possibilitiades iécnic;is em 

potencialidades repressiv as". 

4.3 Oposição 

Trataremos ac}ui de dois elementos de negação da iinidimensionalidade 

da sociedade industrial avançada, que conseguimos perceber em A idcoloi^Ui cid 

socicdcidc ludustriãl. 

O primeiro refere-se ao papel desempenhado pela teoria crítica, no seu 

esforço de avaliação das possibilidades e alternativas possíveis, indo além do dado, 

além das práticas correntes de manejo dos recursos disponíveis. Subjacentes à teoria 

crítica estão os julgamentos de valor que a norteiam, permitindo comparações entre 

modos sociais distintos e a investigação acerca das alternativas oferecidas por uma 

determinada prática histórica; 

VL, p.29. 

r'. FU, p 19 
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1) o julgamento clc que a \ ida luiinana \ ale a pena .ser \ i\ iíia, ou, niellioi, 

pode ser ou de\ e ser tornada dij^na de se \ i\'er l!sie jult;aini'nto alu i'i^a 

todo esforço intelectual; é aprioristico para a teoria social, e sua lejeivào 

(cjue é perfeitaniente lógica) rejeita a jiropna teoria. 

2) o julgamento de c]ue, em determinada sociedade, existem jiossihilidatles 

específicas de melhorar a %'ida luimana e modos e meios específicos de 

realizar essas possibilidades'". 

Nosso autor atribui aos julgamentos baseados em conceitos luimaiiitarios 

e éticos, importância decisiva no confronto com a racionalidade estabelecida. Opor- 

sc a um sistema que gera riqueza, produtividade e confono torna-se tarefa dilícil, se 

não tivermos a sustentação dos argumentos morais^'^ 

Porém não é só isso, pois a identificação das aptidões subwrsivas eletuada 

pela teoria crítica deve indicar possibilidades ancoradas na realidade dada, ou .seja, 

devem ser possibilidades realizáveis; "têm de estar ao alcance da respecti\'a socii'dade; 

devem ser metas definíveis da prática""". Por isso, "transcendência", acjui, deve ser 

tomada em sentido empírico, não metafísico, como explica Marciise: 

Os termos "transcender" e "transcendência" s;"io u.sados (...) no .sentido 

empírico, crítico; designam tendências na teoria e n;i |)rálic;i ([ue, numa 

dada sociedade, "ultrapas.sam" o universo estabelecido do cliscur.so e da 

açào no cjue concerne às suas alternativas lii.storicas (possibilidades leais)"'. 

Aí a teoria crítica defronta-se com um problema, cjual seja, o de nao 

poder mais contar com categorias que, no século XIX, encarnavam forças negativas 

de recusa, tais como "família", "indivíduo", "classe" e "sociedade", l.sso se deve ao 

isi, p i-i 

■!>) PU, p.69-70. 

ISI, p t'' 

H1 ISl, p 
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de -possibilidade real": "Como pode a possibilidade ser realidade' O possível deve ser real no sentido estrito 
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transformado Em outras palavras, o possível é a realidade dada, concebida como a "condivio' de uma outra 

^ alidade. A totalidade das formas dadas de existência só sào válidas como condiçào de outras formas tie 
"^xistência Este é o conceito fiegeliano de possibilidade real, exposto como uma tendência c uma força 
histórica concreta..." 
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fato de que essas categorias referiam-se a contradições e tensões c|ue existiam na 

realidade. A especulação encontrava respaldo na prática, na concrelude hislorii'a. 

Com a unificação de opostos - positivo e negativo, produção e destruição, libertlack- 

e repressão - empreendida pela sociedade industrial contemporânea, a teoria crítica 

perde sua base prática. 

Mas, mesmo assim, Marcuse insiste que a teoria crítica continua negativa, 

apesar de permanecer num nível puramente abstrato: "não oferecendo promessa 

alguma e não ostentando êxito algum, permanece negativa. vXssim, ela deseja 

permanecer leal àqueles que, sem esperança, deram e dão sua vida ã (Mande 

Recusa""-. 

Quanto ao segundo elemento considerado por Marcuse como negativo, 

em A ideologia da sociedade i)idustrial, de 1964, o filõsofo tem uma posição nem 

sempre bem aceita pelos pensadores e ativistas de escjuerda. Apesar de declarar 

que as classes sociais fundamentais do sistema capitalista continuam sendo a burguesia 

c o proletariado*^\ ele desafia a teoria marxista tradicional declarando cjue existem 

grupos que devido à posição marginal que ocupam, encarnam a recusa ao sistema 

e, por isso, devem ser também considerados, mesmo que não tenham consciência 

revolucionária. São essas as suas palavras; 

... por baixo da base conservadora popular está o substrato dos párias i- 

estranhos, dos explorados e perseguidos de outras ravas e de outras 

cores, os desempregados e os nào-empregáveis. Kles existem lí)ra ilo 

processo democrático; sua existência é a mais imediata e a mais real 

necessidade de por fim às condições e instituições intoleráveis. A.ssim, 

sua oposição e revolucionária ainda cjue sua con.sciência náo o seja. Sua 

oposição atinge o sistema de fora para dentro, não sendo, portanto, 

desviada pelo sistema, é uma força elementar (jue viola as regras do jogo 

e, ao fazê-lo, revela-o como um jogo trapaceado'". 

Quando Marcuse diz que a oposição representada pelos marginalizados 

pelo sistema se dá de fora para dentro, está pretendendo marcar diferença com a 

«. isi, p 235. 

ISI. p 16. 
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teoria marxiana. Segiincio ele, a sociedade industrial contemporânea. enc|uani() 

organização totalitária que integra e destrói as forças negati\'as, não permite a iK-gaçao 

no seu próprio interior, o que significa dizer que a recusa não está mais na liberação 

de possibilidades que lhes são inerentes'*\ Situação que se rellete na teoria crítica, 

que não é capaz de apontar "tendências libertadoras dentro da sociedade 

estabelecida""'', A crítica deve vir do exterior, abstraindo-se e ao mesmo tempo 

ancorando-se na realidade histórica, o que resulta numa situação ambígua. 

A teoria marxiana, ao contrário, crê que o proletariado encarna a negação 

dentro do estabelecido, antes mesmo da transformação qualitati\■a"^ lím um pe(|ueno 

texto de 1966, intitulado "Sobre o conceito de negação na dialética""'*, Herbert 

Marcuse diz: "Parece que esse desenvolvimento da negati\ idade no interior do 

todo antagônico é, hoje, dificilmente demonstrável""''. Nesse momento, Marcuse 

acredita que somente uma recusa "absoluta" teria condições de se opor ao todo 

unidimensionaP'. 

Segundo nosso autor, as torças de negação externas "representam 

necessidades e objetivos que estão reprimidos no todo antagônico existente, nao 

podendo desdobrar-se"'^'. Mas essas necessidades reprimidas constituem um iioro 

sistema de necessidades, não resultando do desenvohimento de necessidades 

existentes, e na medida em que se transformem em necessidades reais, expressarão 

a diferença qualitativa de uma nova sociedade. Eis alguns exemplos; 

... solidariedade ao invés da luta de concorrência; sensorialid;idc ao unes 

de repressão; desaparecimento da baitalidade, da viilgaridade e cie sua 

linguagem; a paz como situação duradoura'". 

"V ISl, p 234 

ISl, p.233 

ISl, p 

(w Texto publicado em Idéias sobre uma teoria crítica da sociedade 

_ j^cias sobre uma teoria critica da sociedade, p.160. 

ISI, p.234. 

91. TCS, p l65. 

92, TCS, p l65. 



I(H> 

Hni 1967, num encontro em Berlim Ociclentar'\ o ]->ens;icl()r diz (|ik- n;i 

sociedade unidimensional a oposição é constituída tanto pelos pri\ ilei;iados - 

estudantes e a "chamada "nova classe operária", formada por técnicos, engenheiros, 

especialistas, cientistas, etc"''\ - quanto pelos subprivilegiados, constituídos pelas 

minorias raciais e nacionais, massas do Terceiro Mundo e pelos "grupos tjue nao 

desempenham uma função decisiva na produção e que, por isso, segundo Marx, 

não podem ser considerados (pelo menos: não podem ser automaticamente 

considerados) como forças potencialmente revolucionárias'"^\ 

E ainda num debate em Starnberg, em 1977'^', Marcuse esclarece qui- 

apesar da existência de grupos com os quais a classe operária poderá contar, como 

os estudantes'^' as mulheres e grupos raciais minoritários, para ele, a classe operária 

é ainda, potencialmente, o sujeito da revoluçào''^ Hntretanto, no atual est;igio 

capitalista, Marcuse acredita que um interesse comum une a burguesia e o proleta- 

riado classes anteriormente marcadas por interesses conllitanles, ciual seja, a 

preservação e o aprimoramento do status cjud'". 

Os valores do sistema foram assimilados pela classe operária, cjue devido 

h sua composição não corresponde mais ao proletariado a cjue Marx se referia. A 

classe trabalhadora que vende a sua força de trabalho se ampliou, sendo cjue a 

maioria da população ativa se inclui agora nessa categoria, a qual engloba, alem 

dos operários, os assalariados do setor terciário, os funcionários da burocracia, 

intelectuais, especialistas, cientistas, pesquisadores, etc. "Dizer cjue essa classe tem 

muito mais a perder do que seus grilhões pode ser uma afirmação \ ulgar mas 

também é correta"'"", diz Marcuse, já que ela vem se beneficiando dos 

Gravado e publicado sob o título O fim da utopui. 

FU, p '''»- 

FU, P-^3 

•A. Publicado em Conwrsactones con Herbert Marcuse 

acreditava na força emancipatória do movimento estudantil politizado 1'or isso angariou a .simpatia > , Marc estudantes na década de 60, nào se furtando ao diálogo e ao deliate com tais intorUKutores 
e o mudou de idéia, como se pode notar em Conira-rcmluçáo c rcfolta, p, 59, ao refcnr-se aos 
\ié*srno ocpoií> 

, Terceiro Mundo na sua luta contra o sistema repressivo, como vanguarda revolucionAria, estudantes ao 
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desenvolvimentos científicos e tecnológicos, cio aumento chi remuneração e ilo 

padrão de vida e vem alcançando a esfera de consumo. A mecani/açao e a aiitomaçao 

fazem com que as tarefas exijam mais coordenação e planejamento, substituindo, 

em grande medida, o esforço físico pelo mental; cresce a cjuantidade de trabalha- 

dores distanciados da produção; as máquinas passam a determinar a produtividade, 

dificultando a medição do desempenho indi\'idual e diminuindo o tempo gasto n;i 

produção de mercadorias. No ambiente de trabalho, os impulsos agressivos nao 

encontram objeto devido ã despersonalização dos cjue exercem o comando. Ao 

irivés de um "véu ideológico", a presença de um "véu tecnológico  ciicoImv ;i 

realidade da desigualdade e da repressão, na sociedade tecnologicamente desen\'ol- 

vida. Como resultado de tudo isso, não há uma situação propícia para o ílorescimento 

da consciência revolucionária na classe trabalhadora, conclui Marcuse. Ml:i encontr;i- 

se integrada e conformada ao sistema capitalista nas suas aspirações e necessid;ides, 

no lazer e na empresa. 

O fato de que ainda é o proletariado cjue pode interromper o processo 

de produção não significa tanto, já que ele não constitui a maioria dos trabalhadores 

e suas necessidades não estão para além do estabelecido, ou seja, num outro tipo 

de sociedade. Em outras palavras, ele continua representando a "negação do sistem;i, 

só que "em si" (objetivamente), ao invés de "para si" (subjetivamente)'"-. O controk* 

dos meios de produção pelo proletariado pressupõe a formação de uma consciência 

que se impõe a necessidade de transcender o estabelecido, para (jue seja po,ssívi-l 

exercitar o livre desenvolvimento das suas capacidades, auto-realização cjue o jugo 

^ypitalista não permite. Mas a formação da consciência do proletariado é impedida 

por sua integração, juntamente com outros grupos sociais, à sociedade estabelecida. 

Marcuse ainda observa que a "nova classe trabalhadora" poderia, se lhe 

aprouvesse, "desordenar o modo de produção e as relações de produção, reorganizá- 

las e dar-lhes uma nova orientação"Porém, não é esse o seu interesse e nem 

urna "necessidade vital". Assim, a escravidão continua, porém, ã mercê de uma 

engrenagem mais refinada e mais higiênica, onde o trabalhador ainda é instrumento. 

lüi 151, pA9- 
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é coisa, mesmo "se é uma coisa bonita, limpa e mó\'el""". I-" cada \'e/ mais parcela,s 

da população são integradas ao capitalismo, compartilhando das suas necessidades 

impostas e introjetadas; 

Se o trabalhador e seu patrão assistem ao inesino prof^raiiia cie lele\ isã() 

e \-isitani os mesmos pontos pitorescos, se a dalilógraía se apresenta t;U) 

atraentemente pintada quanto a filha do patrAo, se o nej;ro possui um 

Cadillac, se todos lêem o mesmo jornal, essa assimila^Ao não indica o 

desaparecimento de classes, mas a extensão com (|ue as necessidades e 

satisfações que servem à presen açào do Kstahelecimento é comiiaililhail.i 

pela população subjacente"'\ 

Esse estado de coisas leva à conclusão de que no capitalismo monoiX)lista 

não é só o proletariado que se defronta com o capital e sim "todas as classes 

dependentes"'"". 

Em Contra-revolução e revolta, Marcuse constata a impossibilidade de 

uma tomada radical do poder político por forças revolucionárias, se não há mais 

uma classe trabalhadora submetida à miséria e opressão física extrema, se tal classe 

se ampliou e encontra-se integrada ao capitalismo, vigorando segundo suas palavras 

unia "consciência reformista"'"" e, ainda, se o Estado funciona a contento, 

concentrando um "esmagador poder militar e policial"'"^. Talvez uma retluçao da 

fragmentação do trabalho, proporcionando ao trabalhador acesso a mais de uma 

fase da produção e, conseqüentemente, mais responsabilidade e compromisso 

com sua atividade, levaria a um controle gradual da produção pelos trabalhatlores. 

Isso significaria uma mudança quantitativa dentro do modo de produção 

capitalista, isto é, a classe trabalhadora alcançaria poder econômico anteriormente 

'IO poder político, o que acabaria redundando em mudança ciualitativa. Marcuse 

é da opinião de que se o controle da produção não se fizer acompaniiar tio 

desenvolvimento da consciência política, o resultado será maior integração e 

1"^. ISI, p-^o. 

ISt, p-29. 
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racionalização no sistema estabelecido. Iini outras palavras, "o controle cios 

trabalhadores revolucionários pressupõe a primazia cios fatores políticos sobre- 

os econômicos e técnicos" 

No contexto da prática revolucionária, pode-se ciuestionar se a arte 

desempenharia algum papel e em que medida. Com efeito, essa cjuestão se apresenta 

para Marcuse, e pode ser"" sintetizada pela seguinte passagem de /I díniciisdo 

estética, de 1977: 

Como pode a arte falar a linguagem de uma experiência ladicalmenle 
diferente, como pode ela representar a diferença (lualitaiiva? (]omo poile 

a arte invocar imagens e necessidades de libertaç;1c) cjue penetram na 
profunda dimensão da existência humana, como pode ela aiticulai a 

experiência não só de uma classe particular, mas de iodos os oprimidos'"? 

Segundo Marcuse, existe realmente uma relação entre arte"- e praxis 

revolucionária. Tal relação se dá de maneira indireta, porcjue a ane deve permanecer 

fiel a si mesma, ou seja, é usando sua própria linguagem cjue pode manifestar potencial 

político Nesse sentido, não importa a temática escolhida. Não há cjualcjuer necessidade 

de que o tema gire em torno da revolução ou da luta de classes, por exemplo. A 

transcendência possível, numa obra de ane, surge enquanto alienação, isto é, mantendo- 

se autônoma, pemianecendo distante cJa realiciide repressiva. Isso jx^rcjue a transfonnaçao 

■\ realidade existente transmutada em forma estética, conduz não sc) ã estetiCci, ou 'I i'- 

su'1 repre.sentação, mas também ã denúncia daquilo cjue ela suprime: 

Encjuanto o homem e a natureza não existirem numa sociedatle livie, as 

suas potencialidades reprimidas e distorcidas sC) podem ser rejiresentadas 

numa forma alicncmto. (...) c só como alienaviio é (jue a aiie cumpre 

uma função cognitiva, comunica verdades não comunicáveis líoutra 

linguagem; contradi::"\ 

ii". CRR. P 50 

,.0 No Capítulo 3. item 3 4, já há referência sobre esse assunto. 

111. DEST, p.49 

álise de Marcuse recai principalmente sobre a literatura, mas como ele mesmo explica, pcxle aplicar 
se a ourr^sTategorias artísticas. DEST, p.l2. 

iM, DEST, p.22. 
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o caráter negativo da arte aparece na sua natureza ilusória. Iv enc|uanU) 

ilusão, realiza uma inversão. A verdade cjue ela revela não é a do mundo reiiic ado, 

pois a arte '"como mundo fictício, como ilusão (Scheiit), contém mais verdade i|ue 

a realidade de todos os dias""\ Isso quer dizer que a verdade, da cjual a arte e 

aparência, não é aquela da realidade concreta. Ela é a aparC-ncia (ilusão - schoiii) 

daquilo que é e do que pode ser. Radicalizando esse raciocínio, ocorreria uma 

inversão completa: a realidade empírica passaria a ser entendida como ilusc')ria e o 

mundo da arte como o que é verdadeiro. Mas Marcuse não julga a realidade existente 

uma pura ilusão, pois não há como escamotear a dor real da tortura, da miséria, da 

fome. A seu modo, ou seja, conformado ã forma estética, a arte consen-a a presença 

do sofrimento. Há uma tensão dialética entre afirmação (conciliação com o 

estabelecido) e negação, dor e alegria, decepção e esperança, ausc-ncia ck- liberdack- 

e promessa de libertação, entre o que é e o que deve ser, ã cjual a arte nao pode 

renunciar. Assim, 

Sob a lei da forma estética, a realidade exi.stente é iiece.s.sariameiiie 

sublimada: o conteúdo iniediato é estilizado, os "dados" s;V) reforimilados 

e reordenados de acordo com as exigências da forma tie arte, a (|ual 

requer que mesmo a repre.sentaçào da mone e da clestrui<,-;V) iinociuc a 

necessidade de esperança - uma necessidade fundamentada na nova 

consciência personificada na obra de arte"*. 

A capacidade negativa da ane encarna a "Grande Recusa'""', o protesto 

conu-a o sistema."' Nas palavras de Herbert Marcuse, "essa Grande Recusa é o protesto 

contra a repressão desnecessária, a luta pela fomia suprema de lilx'rdade. 

I'V DEST, p.6l. 

DEST, p.20. 

116 De acordo com a indicação de Marcuse, essa é uma expressão de Whitehead, KC, p.l.V). 

trabalho, optamos por não abordar os aspectos conjunturais da oposição, analisados por llcrlx-rt 

Marcuse principalmente no capítulo 1 de Contra-rci>oluçáo c rcfolta. 

118, EC, p.139- 
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CAPÍTULO 5 

PARA AT FM DO UNIDIMENSIONAL 

Neste último capítulo, procuraremos expor os finidamentos cie uma 

nova ordem social que se edificaria com a ruptura do coutiíiuinn dc domiiKiçào, 

na visão de Herbert Marcuse. Nesse sentido, torna-se imperativo trabalhar com 

os aspectos otimistas da sua teoria, ou seja, as idéias desenvolvidas pelo pensador 

que apontam para um novo tipo de organização social, cjue estaria para além do 

(jnidimensional. 

5.1 Uma ordem nào-repressiva 

Para Freud, civilização e repressão estão irremediavelmente unidas'. 

Não seria possível ã humanidade deixar de lado os controles repressivos, uma 

vez q'je a sociabilidade exige sublimação e repressão pulsional. H preciso 

refrear a tendência destrutiva da pulsão de morte ou Thanatos, empenhada 

que está em realizar o retorno ao estado inorgânico; é preciso limitar a 

agressividade que tanto sofrimento traz ao ser humano. E também coibir Hros, 

e em liberdade seria tão destrutivo quanto a pulsão de morte, por i-)erseguir 

a qualquer momento a satisfação plena de suas necessidades, o que é 

incompatível com a vida em sociedade. Vejamos aqui apenas um trecho da obra 

de Freud, dentre muitos, que abordam esse tema: 

I Faremos aqui apenas um breve resumo dessa questão, que já foi desenvolvida nos capítulos 1 c 2, 



A ci\ ilizaçào luiinana repousa em dois pilares, cios (|iiais imi é o loiitiole 

das torças naturais e o outro, a restrição de nossos iiistiiilos t) trono ilo 

governante repousa sobre escravos agriliioados Hntre os componiMites 

instintiiais c]ue são assim colocados a seu serv iço, os instintos sexuais, no 

sentido mais estrito da pala\'ra, são conspíctios j^or sua torça e seh a^eiia 

Que desgraça, se eles se libertassem! O trono seria derrubatlo e o go- 

vernante, calcado sob pés-, 

Se a satisfação integral das demandas pulsionais corresponde, para l-reiid, 

à felicidade, chega-se à conclusão de que, no estágio civilizatório, a felicidade é 

vedada ao homem. Dito de outro modo, o princípio de prazer, cjue representa a 

libido, deve submeter-se ao princípio de realidade, que representa a inlluência do 

mundo externo, para que o homem possa construir a cultura. Mas, unia vez c|ue o 

princípio de prazer não se submete sem luta, pois continua a reclamar gratificação, 

a vida consiste no conflito constante entre os dois princípios. Na verdade, o problema 

da carência {Ananke), das deficiências inerentes à vida orgânica, é o cjue está por 

trás da arregimentação pulsional. Em meio à escassez, ou seja, na falta de recursos 

suficientes para satisfazer as necessidades pulsionais, o organismo necessita garantir 

a sua existência. Então, não lhe resta outra alternativa senão represar as exigências 

do princípio de prazer e se sujeitar ao trabalho. 

Na perspectiva freudiana, um mundo dominado por Eros significaria a 

sua completa destruição, isto é, dar vazão ã pulsão erótica constituiria o fim da 

civilização. Não é isso, porém, o que pensa Marcuse. Principalmente em Eros c 

civilização, ele se empenha em mostrar que há possibilidade de um desenvoK'imento 

não-repressivo da libido, sendo possível fundar uma ordem social baseada na 

liberação pulsional, ou melhor, em livres relações libidinais\ Isso não representaria 

o fim da civilização, e sim a destruição do princípio de realidade institviído. 

Marcuse acredita que a própna teoria freudiana fornece elementos c|ue 

podem desfazer a noção de que civilização e repressão são indissociáveis. O fato 

de Fraud revelar que a cultura se erigiu ã custa do sofrimento e da falta de liberdade, 

demonstrando que o indivíduo ainda não vivenciou um estado realmente livre e 

2 FREUD. SigiTíund. As resistências à psicanálise. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974 (Ediçdo statidard 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XIX). p,271. 

\ EC. p l31- 
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feliz já seria a base para se reivindicar a felicidade e a liberdade inini esuii^io luiuro 

da civilização. Ademais, como já fizemos referência", para Marcuse, l-reud toma 

uma forma específica de organização social como se fosse a única possível, ou seja, 

as noções de Freud "substancializam uma forma histórica específica como sendo a 

natureza da civilizaçào"\ 

Outro ponto discutido pelo autor é o fato de Freud ter atribuído natureza 

histórica às pulsões'\ Ao dividir a estrutura histórica em dois níveis - "a) o nível 

fjlogenético-biológico, o desenvolvimento do homem animal na luta com a natureza; 

e b) o nível sociológico, o desenvolvimento dos indivíduos e grupos civilizados na 

luta entre eles e com o respectivo meio"" - Marcuse explica que a escassez e a luta 

pela existência estariam no primeiro nível, e a distribuição hierárc]uica da escassez 

e os interesses de dominação estariam no segundo. Se, para Freud, tanto a escas.sez 

quanto a dominação são perenes, não se deriva, portanto, cjualcjuer conclusão 

significativa do caráter histórico que atribui às pulsóes. Porém, para Marcuse, isso 

viria reforçar a idéia de que uma mudança no princípio de desempeniio provocaria, 

inevitavelmente, alteração na dinâmica pulsional. 

5.1.1 Domínio de cros 

Neste ponto do trabalho, trataremos de uma questão polêmica, cjue é a 

tentativa de Herbert Marcuse de demonstrar a possibilidade de um desenvolvimento 

não-repressivo da libido. Talvez devido a uma resistência ao uso de conceitos da 

psicanálise para se pensar uma nova sociedade, ou talvez por se concordar com 

Freud de que a renúncia libidinal é realmente necessária à civilização; torna-se 

difícil para muitos compreender a idéia marcusiana de uma sociedade erigida a 

partir da pulsão de vida ou Eros. Além do mais, Marcuse acredita c}ue a identificação 

com o status quo é tão eficaz que a própria idéia da liberação é rejeitada pela 

4 No capítulo 2, item 2.1. 

\ EC p.137 

(■ FREUD. Além do principio dcprazer, p.55. 

■>. EC, p.125-126. 
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maioria dos indivíduos dominados", já cjue eles se supõem livres. As necessidades 

individuais são as necessidades do todo, e o herói e o sacriiício pehi l itlade sao 

sempre enaltecidos. Mas a cjuestào é que a civilização ocidental "raramente inciaj^ou 

se a cidade estabelecida, o Estado ou a nação eram dignos do sacrifício"". 

A hipótese de Marcuse é de que a libido, ao invés de se contrair, como 

ocorre numa ordem repressiva, se liberaria, expandindo-se e erotizando iodo o 

corpo a natureza, as relações entre as pessoas e as relações de trabalho. Liberação 

que não levaria ã degeneração da espécie como se poderia supor, porciue não se 

daria dentro das instituições repressivas e não sena "uma simples descarga, mas 

uma transformação da libido'"", como frisa Marcuse. Ocorreria o c|ue denominou 

"auto-sublimação da sexualidade"", isto é, a transformação da sexualidade em lúos. 

Em conseqüência, haveria diminuição significativa de descargas meramente sexuais, 

tendo em vista a erotização das várias esferas da vida humana. A finalidade primária 

da pulsão de vida não se restringiria ao contato sexual genital. Marcuse diz: 

Assim ampliados, o campo de açào e o objetivo do instinto coin ciieni-sc 

na vida do próprio organismo. Por sua lógica intrínseca, e.sse proce.sso 

sugere, quase naturalmente, a transtbrmaçào conceptual da .sexualidaile 

em Eros'^ 

A mais-repressão seria gradualmente abolida, ã medida em cjue os desvios 

e restrições que visam preservar o princípio de desempenho não fossem mais 

necessários'\ Sob esse princípio, o corpo é domesticado, dessexualizado, não sendo 

objeto de prazer. Na esfera do trabalho, é um instrumento submetido ao controle e 

aos desempenhos úteis e, na privacidade, dobra-se ãs exigC'ncias da moralidade 

repressiva, que prioriza a genitalidade. Já num princípio de realidade não-repressivo, 

H. VL, p-30. 

EC, p l9 

1". EC, p. 177. 

i>. EC, p l79. 

EC, p l80. 

EC, p.124. 
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a expansão de Eros significaria a ressexiializaçào do corpo, ciuc sc orientaria para 

atividades prazerosas e gratificantes. 

Marcuse busca apoio para a idéia de uma reali\'açà() da libido na no^ao 

freudiana de narcisisnío. Ele sugere que a idéia freudiana de "narcisisnío primário" 

poderia ser "o arquétipo de outra relação existencial com a rvcilidade"^^. Em outras 

palavras, o narcisismo enquanto estádio anterior do desenvolvimento pskiuico, 

marcado pela indiferenciação entre ego e realidade'\ sobreviveria de alguma forma, 

integrando libidinalmente o ego ao mundo externo. Ele amplia o cjue l-reud havia 

defendido em O mal-estarna civilização. Vejamos um trecho da exposição IVeudiana; 

Nosso presente sentimento do ego nüo passa, portanto, tie apenas uni 

niirrado resíduo de um sentimento muito mais inclusive) - na verdatle, 

totalmente abrangente -, que corresponde a um vínculo mais intimo cntie 

o cgo e o mundo que o cerca. Supondo «lue há muitas pessoas em cuj.i 

vida mental esse sentiníento primário do ego persistiu em maior ou menoi 

grau, ele existiria nelas ao lado do sentimento do ego mais estrito e mais 

nitidamente demarcado da maturidade, como uma esjiecie tie 

correspondente seu"'. 

Também o narcisismo compreendido como a situação onde o ego torna- 

se objeto de catexia libidinal, assim como o papel da libido narcísica tia sublimaçao, 

é retomado por Marcuse. Se o ego é um reser\'atório de libido, e se l-reud indagou 

acerca da possibilidade de toda sublimaçao resultar num trabalho do ego (|ue 

transforma a libido sexual em narcísica para depois chegar aos objetos, isso "sugen- 

um modo não-repressivo de sublimaçao'"' que resulta mais de uma ampliação do 

<je um desvio imperativo da libido"'", diz Marcuse. Sobre a cjuestão do narcisismo, M 

vejamos a explicação de Rouanet: 

EC, p-1'53 

Acreditamos que nesse estado não deixa de ser impróprio referir-se à nosüo tie cgo, unia vez tjiie aind.i n.Ui 

houve diferenciação psíquica. 

1'. MEC, p.8S-86. 

17 É reciso esclarecer que, para Marcuse, a sublimaçào, por ser renúncia, vincula-se tliretainente íi rcpre,vs;\t) 
deve à definição marcusiana de "repressão", (Cf. nota 1, do capítulo 1) a qual abnínge "tcxlos os prtx'e.ssos 

. gg g inconscientes, externos e internos, de restrição, coerçào c supressão " EC,p 30 CxiiiU) se s;i1h-, cm 

ud o reprimido é sempre inconsciente e a renúncia da sublimação pode ligar-se ou nãt) à «•prcs.s.lti 

I». EC, p.l54. 



I /(> 

A lilíido \oltaria a ocupar regiões clt) corpo iillrajias.satlaN ju-lo 

dcscn\ol\iiiicnto repressi\o cla "inaturavao" gctiiial, i- icclcscoliiiiia u 

prazer pré-genital perdido. Ihneria uma regressão narcisista ale a lase 

original da simbiose primária entre o Kgo e o mundo Atiaves ila 

recuperação do narcisismo primário, a realidade exterioi seria igualmente 

reerotizada''^.. 

Se, como sabemos, no princípio de realidade repressivo, a libido 

sublimada flui para alvos não sexuais, o autor sugere a possibilidade de (|ik' a 

sublimação se processe sem dessexualização, ou seja, sem modificação do oiijelix'o 

primário do impulso sexual. Isto seria possível porcjue a sublimação não estaria 

condicionada às exigências do modelo repressivo da sexualidade e o corpo se 

transformaria em "sujeito-objeto de prazer"-". A esse propósito, Marcuse lembra 

que, em Freud, encontram-se alusões a modalidades diferentes de sublimavao, 

como os vínculos que não deixaram de lado sua finalidade sexual, mas ijue inibiram- 

na em proveito de aproximações da satisfação, como por exemplo as relações de 

amizade e relações entre pais e filhos. 

Pelo raciocínio de Marcuse, a dinâmica das pulsões sofreria transformação 

numa ordem social não-repressiva. A liberação da libido afetaria o destino da jiulsão 

de morte, a qual se externa em destrutividade e constitui um importante molivo 

para a repressão. Uma vez que pulsão de vida e pulsão de morte estão 

inextricavelmente unidas, certamente a modificação de uma influenciaria a outra. 

Nas palavras de Marcuse, "uma mudança qualitativa no desenvolvimento da 

sexualidade deve alterar, necessariamente, as manifestações do instinto tie 

morte"-'. E quanto maior o fortalecimento de Eros, maior seria sua capacidade 

para mobilizar Thanatos, isto é, Eros obteria ascendência sobre a pulsão de 

niorte, a qual operando segundo o princípio de Nirvana se dirigiria para um 

estado onde não há tensão nem carência. Sc sabemos que o princípio de prazer 

também busca esse estado inercial, buscando o gozo ou então evitando a dor, 

pode-se perceber que o princípio de prazer e o princípio de Nirvana se aproxima- 

!•; TCP, p-243 

J". EC, p l85 

21. EC, p l31- 
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riam sendo o mesmo dizer que pulsào de \ ida e puLsào de morte coiu'eriiiriam 

para o mesmo ponio. Enfim. 

Quando o sofrimento e a carência rctrocfclcm, o princípio ck- NiiA.in.i 

poderá reconciliar-se com o princípio de realidade. A airaçi^o incoivscienie 

que impele os instintos de volta a um "estado anterior" seria etica/.menie 

neutralizada pela desejabilidade do estado de vida atingido". 

E para esclarecer um pouco mais, citamos Rouanet: 

Em síntese, a liberação pulsional consistiria na emancipaçiV) da lihiilo e 

na metamorfose da pulsào da morte, cjue deixaria de ser hostil à \ ida, e 

convergiria, sobre o fundamento de uma existência pacificada, para o 

princípio de Nirvana'V 

Se sob o princípio de realidade repressivo, a brutalidade, ciiieldade, 

desperdício, consumismo, concorrência e desempenho produtivo, incorporaram-sc 

ao organismo humano, convertendo-se mesmo numa "segunda nature/a" do 

homem^^ as novas "necessidades vitais" representariam uma ruptura com essas 

necessidades e valores adquiridos. Beleza, paz, liberdade e alegria seriam 

necessidades "biológicas" e formariam uma barreira contra a destrutividade. A ne- 

cessidade de paz, por exemplo, poderia traduzir-se na não mobilização dos homens 

para a guerra, através do serviço militar. De acordo com Marcuse, 

"Biológico", "biologia", nào se refere aqui à di.sciplina cientifica deste nome; 

ela me serve para qualificar a dimensão e o processo segundo o ([ual 

inclinações, modos de comportamento, aspirações, tornam-se necessitiades 

vitais, cuja insatisfação ocasionaria uma disfunção do organismo". 

O novo princípio implicaria numa profunda modificação das necessidades 

e também da sensibilidade humana. E mais uma vez Marcuse ressalta a importância 

2!, EC, p-203 

TCP. P-2'Í2 

2*, VL, p-22. 

VL, p-21 
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da subjetividade na constituição de novas relações sociais e critica o Marxismo por 

não fazé-lo. Segundo Herbert Marcuse, excetuando os primeiros escritos de Marx, o 

Marxismo pouco se interessa "pelas raízes das relações sociais aí onde os iiKÍi\'íduos 

mais direta e profundamente experimentam seu mundo e a si próprio: em sua 

sensibilidade, em suas necessidades instintivas"^'\ 

Para o nosso autor, a sensibilidade encontra-se petrificada e mutilada 

pelo mundo da alienação. O logos repressivo, enquanto a ptiori da dominaçao-\ 

limita os sentidos humanos, além de considerá-los faculdades "inferiores" em oposição 

às faculdades "superiores" do entendimento e da razão. Mas noutra realidade a 

percepção se ampliaria, liberando-se, abrindo-se a dimensões antes ocultas. Ao 

receber os dados da experiência realizaria as suas próprias sínteses, sem relegar 

essa tarefa ao entendimento e não se limitaria a organizá-los apenas .segundo as 

formas a ptiori do espaço e do tempo-**, como apontou Kant. Talvez insliluis.se 

outras formas, além daquelas, que precederiam o trabalho do entendimento; 

... a sensibilidade seria capaz de di.stiriRuir, de modo "hioló^ico", o Ih-Io 

e o teio, a calma e a agitação, a ternura e a brutalidade, a inteligência e a 

estupidez, a alegria e a simples distração - e de transponai essas distinçòes 

à oposição entre liberdade e escravidão^'. 

Desse modo, a diversificação das preferências e gostos provenientes dos 

sentidos seriam variações de uma forma "originária" da sensibilidade, lista se 

emanciparia, tornando-se ativa e prática, na medida em que captasse, por si mesma, 

novos aspectos e qualidades das coisas. E essa emancipação dos sentidos seria uni 

requisito para a transformação do modo de viver dos homens, constituindo a raiz 

cia liberdade, da "humanidade" e da solidariedade. 

Como símbolos do princípio de realidade não repressivo, Herbert Marcu.se 

elege Orfeu e Narciso, denotando uma ordem de paz e beleza, enquanto Prometeu 

2... CRR. P^^- 

conforme item 3.12, do capítulo 3- 

CRR. 

w. VL, p.l20. 
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representa o princípio de desempenhei". Coino saldemos, Prometeu loi uma ligura 

mitológica que por auxiliar os humanos, dotando-os de raciocínio suficiente paia 

utilizar os dons da natureza no cultivo das ciências e das artes, é preso a uni 

rochedo. Sofre devido aos duros castigos a que é submetido, resistindo sem la- 

mentos e com coragem. Marcuse associa o sofrimento de Prometeu à produtividade, 

ao trabalho árduo, que os homens empreendem, submetendo a natureza e também 

os outros homens. Já Orfeu, cultivando a música, o canto e a poesia, tem a capacidade 

de harmonizar a natureza, reconciliar os animais, as plantas e apaziguar a vida dos 

homens. A natureza, em resposta, libera as suas formas antes reprimidas e, livre da 

repressão, passa a ser o que é - bela em si mesma. Homem e natureza nao mais se 

opõem - realização de um implica na realização do outro. H Narciso também 

simboliza a reconciliação do homem e da natureza, porque apaixonando-se iK)r .si 

mesmo, rende-se ã beleza, unindo-se ã natureza para sempre^'. 

A música de Orfeu pára o tempo, na medida em cjue detem n movi- 

mento destrutivo e violento da realidade^v Quanto a Narciso, pode-se pensar t|U(.' 

por desprezar o amor pelos outros seres constituiria um antagonista de líros, re- 

lacionando-se com a mone e o repouso. Só que Narciso não rejeita Hros. iíle apaixona- 

se pela imagem do espelho das águas, sem saber que se tratava de um retlexo de .si 

mesmo. E não se pode esquecer também que a sua morte e.stava ligada ã vida, ja 

que passa a viver como uma flor. 

Desse modo, "as imagens de Orfeu e Narciso reconciliam líros e 

Thanatos"-^\ o que implica na reconciliação do princípio de prazer e do principio 

je Nirvana. Nas palavras de Marcuse: 

a redenção do prazer, a paralisação do iciiipo, a absorção da moUc-, 

silêncio, sono, noite, paraíso - o princípio do Nirvana, não como mono, 

mas como vida^. 

Cf. item 2.1. do capítulo 2. 

EC, p l72. 
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EC, p 150. 

EC, p 150. 



E ainda: 

as imagens órfica e narcisista simbolizam a rchcliao contra o iransitoiio, d 

esforço desesperado para sustar o fluir do tempo - a natureza consei-v aiioia 

do princípio de prazer'^. 

Rouanet observa que este mundo visualizado por Marcusc, de um ponto 

cie vista epistemológico, tornaria possível o conhecimento absoluto^", isto porc|ui- 

se o objeto aparecesse como ele é, se as coisas se mostrassem na sua essência, 

então tudo se revelaria na sua verdade. Não haveria mais impedimentos para i|ue 

as coisas fossem o que são. O sujeito do conhecimento finalmente apreenderia a 

verdadeira forma da realidade, enfim concretizada. Seria o fim da falsa consciência 

e da alienação. 

Aqui surge um problema importante, formulado pelo pj-óprio Marcuse, 

que consiste na dificuldade de se transpor as imagens órfico-narcisistas para a 

realidade, por tratarem-se de "arquétipos da imaginação"^^ Marcuse reconhece isto 

em Eros e civilização'*^, e atribui tal dificuldade também ao fato de tiue e.ssas 

imagens destroem e são incompatíveis com o estabelecido, indicando o cjue nunca 

foi vivenciado pelo homem. Mais tarde, em Vers Ia iihcraííoti^", ele olxseiA-a aintla 

que os conceitos da ordem repressiva não servem para expressar um domínio de 

liberdade e seria no próprio curso dos acontecimentos que as relações e insti- 

tuições se constituiriam. De concreto, ele somente adianta algumas instituições 

fundamentais da liberação, como a "propriedade coletiva, controle e planificaçao 

coletivos dos meios de produção e a divisão dos recursos"'*". A esse respeito, tendemos 

a concordar com o seguinte comentário de Kellner: 

EC, p.l70. 

.v., TCP. p.253-254. 

V. EC, p.l'i^- 

.w. EC, p i50. 

VL, p.ii3-n4. 

40 VL. p-115. 
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Embora Marcusc nunca tenha projetado ncnluiina tolocojiia clcialliaila 

para iiina sociedade , instituições, e modos de \ ida aliernati\i)s, seiii|m' 

se preocupou em projetar valores e ideais mais atraentes e emaiK Í|iaic)ii()s" 

Depois de examinar as imagens de Orfeu e Narciso, seria interessante' 

abordar o que Marcuse apresenta como "princípio feminino", cjiie se oporia ao 

princípio de desempenho, considerado por ele como o "princípio masculino" de 

dominação'-. 

Ele imagina que, ao invés da agressividade, destrulividade e violência, 

características da sociedade dominante; a liberdade estaria associada a ciualidades 

femininas, como a sensibilidade, ternura, receptividade e sensualidade'V A mulher 

teria como que incorporado uma "segunda natureza", cjue se expressa numa relaçao 

diferente com a realidade e com as emoções. E até. nas artes, a imagem da mulher 

representa uma "promessa de felicidade" e de libertação: 

É a mulher queni, no quadro de Delacroix, segura a bandeira da 

re\olução, lidera o povo sobre as barricadas. Kla n;U) usa uniforme 

algum; tem o seio desnudo e seu belo rosto nüo revela traço algum 

de violência. Mas tem um rifle na mão - pois ainda é preciso combatei 

pelo fim da violência". 

Mas tal imagem feminina não seria distorcida, por ter sido criada segundo 

o ponto de vista masculino^^? Marcuse explica que não se trata de uma criação 

abstrata, apesar da dominação ser eminentemente masculina. As cjualidades 

"femininas" são socialmente determinadas, sendo resultado do processo de 

dominação capitalista que alijou a mulher da produção, destinando-lhe o esixiço 

doméstico familiar. O distanciamento do processo produtivo e do trabalho alienado, 

ao mesmo tempo que mutilou, poupou a mulher da brutalização, tornando-a mais 

41, KEL, p 183 

CRR, P 

CC, p 97 e CRR, p 79- 

44, CRR. P 

4í Preocupação demonstrada por Silvia Bovenschen e Marianne Schuller em um debate coni Marcu.se. CC. 
p.85-99. 
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sensível- Entretanto. Marcuse não se importa com o fato tie tiue as (|uali(lail(,'s 

femininas sejam fruto de uma sociedade dominada por homens, porc|Ut' para eU- "o 

decisivo não é quem projetou e definiu essas cjualidades, mas. antes, sua luncao 

histórico-social"'"'. O que preocupa o nosso autor é cjue o ingresso cada ve/ maior 

da mulher no processo produtivo possa ameaçar tais ciualidacles, acabando jior 

extingui-las. Ele acredita que isso não ocorrerá, mas não encontra algo com (jue 

possa fundamentar sua opinião. 

5.2 Dimensão ética 

Abordar a dimensão ética do pensamento marcusiano é uma tarefa, no 

mínimo, bastante delicada, pois não há de antemão um caminho nítido a seguir, 

Peparamo-nos com indícios que, às vezes, se revelam de modo mais explícito. Mas 

o c}ue percebemos é que as questões éticas estão sempre presentes em Herbert 

Marcuse, e arriscamo-nos a dizer que elas constituem o terreno sobre o (|ual 

ciesenvolvem-se as suas preocupações. 

Em mais de um momento, Marcuse declara a importância de julgamentos 

<je valor, seja para a definição do conceito de razão'*", seja em relação iis análises 

^nipreendidas pela teoria crítica"*". Na sua concepção, a idéia ética lundamental é 

de que vale a pena viver, sendo preferível viver uma vida melhor. Isto ciuer dizer 

ne a ^ considerada como um bem em si mesma, mas isto não é o suficiiMite. 

Ela deve ser digna e humana. Ancorando-se neste julgamento é cjue se potli' 

estabelecer uma noção superior de razão e também fonalecer os argumentos a 

favor de um outro tipo de sociedade. 

4". CC, p-93 

CC p 39'p.205 e 211 e, neste trabalho, no item 4.2, capítulo 4. 

ISI P trabalho, no item 4.3, capítulo 4. 



Porque para o nosso autor, a sociedade alluenle é obscena '". Oi>scenid.Kle 

que não está na exibição de um nu feminino, por exemplo, e sim na exiliiçao de 

medalhas conquistadas numa guerra, assim como na produção excessi\'a tie 

mercadorias, na privação do necessário ãs vítimas dessa sociedade, no des|H'rdício, 

no seu discurso, nas suas declarações de que a guerra é necessária à pa/.. V. diante 

da obscenidade prevalecente, ele diz que "a moralidade não c necessariamente e 

antes de tudo um fato ideológico; face a uma sociedade sem moral, ela torna-se 

uma força política efetiva 

Um outro ponto a considerar no que tange ã preocupação ética 

marcusiana, diz respeito ao sentimento de culpa no mundo unidimensional. C.omo 

já havíamos feito referência"^', neste universo, vigora a "consciência feliz", ondi' 

quase não há lugar para o sentimento de culpa. O aparato produtivo**^ toma o lugar 

cia autoridade que antes era encarnada por indivíduos determinados, retirantlo do 

superego a função de agente moral. 

Crendo que o real seja racional, o que for feito em nome das necessidades 

do aparato não produz sentimento de culpa e nem mesmo é considerado crime. I-m 

vista disso, "um homem pode dar o sinal que liquida centenas e milhares de criaturas, 

depois se declarar livre de qualquer dor na consciência e viver feliz daí por diante"^'. 

Parece ser desfeita a ligação que Freud havia percebido entre a história do indivíduo 

e os crimes cometidos pela humanidade. No entanto, Marcuse acredita c|ue (]uando 

-I identificação do indivíduo com o todo for rompida, os cjue o defendiam serão 

considerados novamente culpados. 

Além de tudo isso, há ainda um outro elemento da ordem estabelecida 

que promove a diminuição do sentimento de culpa''\ Trata-se do relaxamento dos 

VL, p 18. 

VI vi, p-18-19 

Cf. item 3.1 3, capítulo 3. 

« "Este Aparato abarca a totalidade das condições materiais de produçào c di.strihiiivno , assim como a 
a a tecnologia e a ciência aplicadas neste processo e a divisào social do trabalho ciiit- maniiím o prtxc.s.so 

em'niarcha e o acelera." ER, p.l08. 

ISI. P ®8- 

M VL, p 19. 
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tabus sexuais^\ que é aceito e encorajado por ela. Ora, se este relaxaiuenlo e 

permitido e encarado como sinal de liberdade, o sentimento de culpa tende, eniao, 

a desaparecer. Porém, a exibição ostcnsi\'a da nudez e dos desempenhos sexuai.s, 

por exemplo, acaba é por reforçar a repressão, por ser uma imposição do mercado, 

do mesmo modo que o desempenho funcional e o consumo de bens supérfluos. 

E por fim, encontramos um ponto onde Marcuse trata exi-)licitamente da 

ética, desta vez na sua relação com a re\'oluçào'^, a cjual é definida por ele como "a 

derrubada de um governo e de uma constituição legalmente estabelecidos, por uma 

classe social ou um movimento cujo fim é alterar a estjiitura social e a estintura poiític;i"^'. 

Para ele, em um processo "revolucionário", é natural cjue o odio surja, 

sendo até um elemento necessário; e que pelo opressor não se culti\ am sentimenios 

bons. O que não se pode é deixar que esse (xlio se degenere em terror, numa 

demonstração de 

como a briitalidadf c a cnicldaclc portenccin ao sistema rcpii-ssiNO i' 

como a luta de libertação nilo tem a menor necessidade dessa 

transformação do ódio em sentimentos tão deteriorados. Pode-se golpeai, 

pode-se vencer um adversário, .sem cjiie para isso .se|a nece.ssáiio coitai- 

Ihe as orellias ou as pernas ou torturá-lo^". 

Num movimento revolucionário, ele condena a violência cjue nao tem 

Cjualquer justificativa, como o terror e a tortura, porque ela nega a própria f inalidade 

de uma revolução, mas não condena toda forma de violência. Para Marcu.se o 

problema central relaciona-se com os fins e os meios. Retomando a c|uestao da 

filosofia política clássica de que a finalidade de um governo é a liberdade e a 

felicidade, ele questiona: pode-se justificar uma revolução em termos éticos? !•: para 

se atingir os fins revolucionários, a violência se justifica? Marcuse responde cjue 

levando-se em consideração a situação vigente, a revolução afronta os direitos das 

Cf. its'" capítulo 2. 

V. Marcuse fez uma conferência a esse respeito na Universidade de Kansas, cm 19(i4. com o titulo: "l-.iica o 
voluÇão". publicada na obra Ética dc Ia refolución. 

ER, 

w FU, P '^1- 
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formas cie vida e instituições estabelecidas, e nesse sentido é imoral. !■ se se lomar 

como referência uma moral absoluta, c{ue se pauta por princípios supra-hisioricos, 

a revolução e a violência que a acompanha realmente nào se justilicam. Mas su;i 

posição não é uma nem outra. Para Marcuse, o ponto de vista deve ser histórico, ou 

seja, existe justificativa, desde que haja um cálculo racional e hist(')rico das 

possibilidades de mais liberdade e mais felicidade numa sociedade futura, baseado 

nos recursos científicos, técnicos, intelectuais e materiais disponíveis na .sociedade 

existente. Deve ainda fazer parte deste cálculo, a avaliação da atual utilização efeti\'a 

da capacidade destes recursos na satisfação das necessidades vitais, na diminuição 

da miséria, da labuta e na pacificação da existência; assim como um plano conli-ndo 

os meios para o seu aproveitamento racional. Nesse sentido, o processo 

revolucionário se justifica desde que orientado pani o único fim cjui' Marcu.se 

considera legítimo, ou seja, "quando promove demonstravelmente o jirogre.s.so 

humano em liberdade"^'^ Desse modo - diz Marcuse - "de certa forma, o fim 

justifica os meios...""'. 

Depois de consolidada a nova sociedade, toda violência terá fim. Afinal 

de contas, a pacificação da existência é um conceito importante no princípio de 

realidade futuro. Neste nível histónco mais elevado, os contlitos serão resolvidos de 

forma pacífica, objetivando uma harmonia de interesses"'. 

5.2.1 Moralidade repressiva 

De modo geral, a noção que dominou até os nossos dias é de c|ue a 

nioralidade relaciona-se com as paixões, no sentido de submetê-las ao domínio 

racional do homem. E sendo fiel ao conceito de repressão marcusiano, cjue consiste 

nos processos, tanto conscientes quanto inconscientes, de limitação, coerção e 

supressào^^ podemos dizer que a noção predominante de ética sempre foi repressi\'a. 

v;. ER, p l56. 

60 ER, P 156. 

61. CC, p>^8. 

62 Cf. nota 1, capítulo 1, e nota 17 desse capítulo. 
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Para continuarmos no nosso intento clc coniprcencler o prohliMua il.i 

moralidade em Herbert Marcuse, vejamos de forma bre\-e o (jue di/ a teoria da 

psicanálise sobre a ciuestão moral. Isto se justifica de\ ido ao falo de ela ocupar um 

lugar importante ao tratarmos desse tema, pois, além de estabelecer uma relaçao 

direta entre moralidade e contenção pulsional, alinhando-se deste modo à noção 

dominante, é justamente um instrumento utilizado por Marcuse na sua tentativa de 

mostrar a necessidade e possibilidade de transformação da sociedade repressi\'a. 

Em seguida, apresentaremos a crítica marcusiana aos revisionistas freudianos, os 

quais eliminando a teoria das pulsòes e negligenciando o conílito indivíduo-sociedade 

exposto por Hreud, privilegiam a moral dominante como remédio para os probk-mas 

individuais e sociais. 

Segundo a construção hipotética freudiana, no ní\'el filogenetico, a 

moralidade tem início com a formação que sucede a horda primordial, ou seja, o 

clã dos irmãos. A organização que se institui é sustentada pelo sentimento de culpa 

e pela imposição de regras proibitivas do livre curso das pulsòes, vedando o incesto 

e a destruição do totem, o substituto do pai. A renúncia ã agressividade e ao pra/.ei 

e, portanto, à felicidade, é o tributo que os irmãos pagam pela vida em comum e. 

a partir daí, é o que todo ser humano paga pela sociabilidade. 

Originando-se do remorso filial, resultante do assassinato do pai, pelo c|ual 

sentiam ódio mas também afeição, o sentimento de culpa ocupa pcxsição imponank- no 

que se refere ã moralidade. Isto porque é a culpabilidade cjue mantém as restrições 

pulsionais, necessárias não só ãquele grupo mas a quakjuer foniiaçào social, já (|ue os 

acontecimentos primordiais resistem como uma herança da espécie humana. 

No plano individual, o sentimento de culpa é decorrente da vigilfincia 

que o superego exerce sobre o ego, através da consciência, cjue por sua vez é uma 

função do superego, responsável por julgar e censurar as ações e intenções do ego. 

Mas palavras de Freud, "O ego reage com sentimentos de ansiedade (ansiedade de 

consciência) à percepção de que não esteve ã altura das exigências feitas por seu 

ideal, o superego"^-\ 

freud, Sigmund. O problema econômico do masoquismo. Rio de Janeiro; Imago Editora. 1974 (HdiçAo 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XIX), p.208 
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o superego se forma a partir da dissolução do complexo de lídipo, ou 

seja com a renúncia das iniençòes incestuosas por parte da crianca, resultando na 

identificação com um dos pais. Como diz Freud, ele é o "iierdeiro do Complexo tie 

Édipo"'"' Os objetos dos impulsos libidinais do id são abandonados, dessexuali/.a- 

dos e introduzidos no ego, fazendo surgir o superego. Os pais, juntamente com 

suas características, caráter e com a tradição que representam, são introjetados. A 

ética individual surge, assim, com a demolição do complexo de Hdipo, cjue torna-se 

inconsciente; e na constituição dessa moralidade, a severidade dos pais internalizaila 

é auxiliada pela influência de professores, modelos e heróis cjue o indivíduo encontra 

pela vida afora. 

Freud explica que a excessiva severidade que o superego, dirige contra 

o ego - severidade que vai muito além da autoridade introjetada dos pais - tem sua 

origem na destrutividade, ou seja, na pulsão de morte''\ Isto cjuer dizer (.\uc a 

desirutividade está presente no funcionamento normal da relação cjue se estabelece 

entre o superego e o ego, uma vez que o processo de identificação implica 

sublimação, o que resulta na liberação de agressividade no superego. Além disso, 

quanto mais agressividade o indivíduo controla, mais agressivo torna-se o seu 

superego em relação ao ego''^ 

Pode-se verificar, portanto, que em Freud. tanto no nível individual 

quanto no do gênero humano, a moral é resultado da repressão e exerce função 

repressora, impondo o princípio de realidade ãs exigências da libido, ã ciual o 

rincípio de prazer luta por gratificar. E é o que mostra este comentário de Kouanet: 

Os valores morais resultam do processo dc suhlimaç;^o, c coiitrilnicni , 

por sua vez, traduzidos em práticas pedagógicas, no curso do iraliallu) de 

socializaçüo, para impedirem a livre realização do princípio de prazer"'. 

in S cmund O cgo e o Id. Rio de Janeiro; Imago Editora, 1974. (Ediçüo sUvu/íikI br.isileini das ohr.is 
psicdógicas completas de Sigmund Freud. XIX). p.51. 

freud. o ego e o id, p.69. 

o do superego, não deve ser confundido com o masoquismo do ego ou "nia.so<)uisino luor.il", onde gste sa 1 ounicào e o sentimento de culpa é inconsciente. - Conforme FREUD O problema cconfiniicodo 
r> CRO busca a p v 
^aso^uismo, p.211, 

o,, freud. o ego e o id, p.71 e EC. p.64. 

67, TCP, P-220. 
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A teoria psicanalítica, ao desvendar os controles repressivos individuais 

e sociais, entende ser inviável a pretensão do homem à felicidade. !• mesmo eienii* 

desse fato, a terapêutica tem por objetivo a resignação do paciente ao principie) de 

realidade, que é repressivo, já que esta é a condição mesma da civilização. O cjue 

se espera é que o indivíduo possa adaptar-se à arregimentação pulsional sem se 

desintegrar. Nas palavras de Marcuse: 

... enquanto a teoria psicanalítica reconiiccc que a cioenva cio iniliviiliio 

é fundamentainientc causada c mantida pela doença de sua civiiiza^-;U), a 

terapia psicanalítica almeja a cura do indivíduo, de modo (jue este (los.sa 

continuar funcionando como parte de uma ci\•ilizaç;^o enlerma, sem (jui- 

se lhe entregue inteiramente'"". 

Esta tensão não é resolvida pela psicanálise, significando ciue a sua teoria 

não se rende ã terapêutica. Marcuse assinala a importância deste fato, port|ue assim 

mantém-se intacta a crítica social presente na teoria psicanalítica, ou seja, ela continua 

■\ revelar a contradição entre indivíduo e sociedade; mostrando cjue não liá como 

apaziguar o conflito entre pulsão de vida e pulsão de morte, assim como a 

impossibilidade de reconciliação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade, 

nessa sociedade. 

É nesse sentido que Marcuse critica com veemC'ncia a teoria dos 

revisionistas freudianos, como a de Erich Eromm, Karen Horney e Harry Stack 

Sullivan'^''^ Na sua visão, ao rejeitarem elementos importantes das formulações de 

Freud, como a teoria das pulsões, a noção de inconsciente e também os asjx-ctos 

filosóficos que não são passíveis de comprovação pela prática clínica, como a 

hipótese da horda primordial e do clã dos irmãos; eles acabam por neutralizar a 

crítica social da teoria psicanalítica e por assimilar a sua teoria à terapêutica. 

Os revisionistas "proclamam uma finalidade superior da terapia: o 

"desenvolvimento ótimo das potencialidades de uma pessoa e a realização de sua 

individualidade"^". Objetivam a formação de uma personalidade dotada de autonomia 

6«. EC, p.210. 

w No epflogo de Eros e civilização, intitulado: "Crítica do revisionismo neofreudiano", 

70 EC, p-220. 



e individualidade, sem considerar a formação prévia do aparelho mental oc-orrida 

na infância e o nível alcançado pelos controles sociais repressivos. Desse nu)ilo, 

não avaliam os efeitos da alienação, nem o processo de undimensionali/.açao (iiie 

tende a dissolver a individualidade. 

Eles se atêm a aspectos conscientes e culturais, tomando a sociedade tal 

como está constituída, privilegiando o presente e negligenciando o passado tio 

indivíduo e do gênero humano. As relações interpessoais e o cultivo de valores 

morais podem conduzir ã felicidade, à maturidade e à realização da personalidade, 

no interior mesmo da sociedade repressiva. Mas Marcuse alena, aix)iado na sua 

interpretação crítica de Freud, que 

numa sociedade repressiv a, a felicidade indiv idual e o cleseiuoK imeMtu 

produtivo estão em contradição com a societlade; se loiein iletinidos 

como valores a realizar dentro dessa sociedade, tornam-se lejiiessivos"' 

Eles reafirmam o que Herbert Marcuse denomina "ética idealista", ao 

privilegiarem valores morais como felicidade, responsabilidade, respeito ao próximo, 

amor e liberdade, e ignorarem a origem pulsional desses valores. Tomam a.s 

manifestações morais sublimadas como solução para os problemas individuais e 

também para as questões sociais, que adquirem o estatuto de problemas espirituais. 

E se a solução que propõem é moral e não política, isso não recjuer alteração na 

estrutura social. 

Ouçamos o próprio autor: 

Freud reconheceu a obra da repressão nos mais altos valores ila civilização 

ocidental - que pressupõem e perpetuam a falta de liberdade e o soinmeiito 

As escolas neofreudianas promovem esses mesmos valores como cura contni 

a escravidão e o sofrimento - como o triimfo sobre a repressãcv^ 

Os neofreudianos promovem uma espiritualização das neuroses, das 

uestões sociais, dos valores morais, por desconsiderarem a base que inlluencia os 

71. ISI, p.210. 

72. EC, p-206. 



seus conteúdos. A felicidade, por exemplo, não é só um sentimento. Sei;unclo ;i 

orientação freudiana, a felicidade de um indi\-íduo é condicionada pelo ni\'el de 

arregimentação pulsional realizada individual e culturalmente. A espirituali/açao da 

repressão é conformista e repressiva, conduzindo a um ajustamento ao sídtusí/uo, 

conclui Marcuse. Só que a ambigüidade que caracteriza o texto revisionista, da-lhe 

uma aparência de criticidade. Amor, personalidade, felicidade, maturidade, 

autonomia... Estes mesmos termos são usados pelos revisionistas para designar 

faculdades humanas livres e não livres, sem esclarecer que sob as condições reinantes 

elas não exibem a sua face verdadeira, representando, sim, uma promessa de 

realização para além desse universo. 

5.2.2 Ética marcusiana 

Vejamos agora os elementos que reunimos na tentativa de esboçar uma 

ética segundo a perspectiva de Herbert Marcuse. Acreditamos ciue a formação social 

idealizada pelo pensador eqüivaleria a uma comunidade ética, mesmo c|ue para c-k- 

a ética adquira uma significação distinta da tradição ocidental, cjue tem sua sustentação 

no logos da dominação. 

Como se sabe, numa comunidade as necessidades individuais 

corresponderiam às necessidades sociais e haveria concordância entre o bem da 

poii<; c o bem do cidadão, rompendo-se o conflito entre moralidade social v 

moralidade individual que caracteriza a ética ocidental. Isto implicaria numa 

politização da ética, onde valores éticos transforma-se-iam em valores políticos e 

comportamento moral em comportamento político. Marcuse admite cjue 

a ética pode realmente, eni sua substância, .ser política. (...) Teórica e 

historicamente, tal desenvolvimento nAo é impossível; a filosofia política 

descreveu-o como a "comunidade" (Cícmcitischaft), contra a ".sociedade" 

{Gesellscbaft), como a "Polis" ideal ou, em termos hegelianos, como a 

harmonia entre o universal e o panicular'V 

MARCtJSE, Herbert. Marxismo soviético, uma análise critica. Rio dc Janeiro; Saga, 1%9. (Idéias e fatos 
contemporâneos, 26). p.234. 
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A esse propósito não é demais recordar cjiie a coordeiiacao das 

existências pública e privada que se verifica na sociedade industrial avançada 

não caracteriza a formação de uma comunidade. Ksta harmonia de interesses 

não é genuína. É fruto do processo de unidimensionalizaçào'' cjue ahsor\'e as 

diferenças na esfera do pensamento, da linguagem, da consciC-ncia, da oposição. 

A irracionalidade se confunde com a racionalidade, a liberdade com a dominação. 

O indivíduo se identifica com o todo, defendendo seus valores e mostrando-se 

contrário a mudanças qualitativas. Os trabalhadores se integram ao sistenur\ 

que racionaliza os métodos de trabalho e lhes permite acesso ao consumo. 

Nesse caso, os interesses individuais se adequam ao modelo repressivo imposto 

pelos interesses de dominação. 

Ao mesmo tempo, a sociedade industrial mantém a idéia de cjue o homem 

é livre e que as aspirações e potencialidades individuais podem .ser realizadas no 

contexto das instituições estabelecidas, que devem ser aperfeiçoadas pani tal. A 

ética sustenta, desse modo, uma tensão entre as duas esferas morais, prownientes 

de um ideal ético e das condições efetivas que não o concretizam, ou seja, a condição 

d'l moralidade individual é a liberdade que o homem tem para tlesenvolver suas 

faculdades e auto-construir-se, só que ele se depara com uma série de limitações 

externas. Em decorrência, 

a experiência tida atra\'c'S da \ i\cncia desse meio ainbienie leve ile sei 

desvalorizada e re-inierpretada: o "lioniem interior" foi .separado tie sua 

existência externa e a personalidade ética toi deiinida de lorina a iikíiiii 

- ou, mesmo, a requerer - a renúncia, o sofrimento e a repressAo"'' 

Além de reforçar a repressão, a relevância da interioridade, em termos 

éticos faz surgir o contraste entre valores da vida privada e pública, da fanulia e da 

sociedade, ou seja, entre o individual e o social. 

74 Tema desenvolvido no capítulo 3 

Ti Cf. item 4.3, capítulo 4. 

76 maRCUSE. Marxismosoinético, p.l84. 
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Mas para Herbert Marcuse, a moralidade é, aines de tudo, "uma 

"disposição" do organismo"" que teria um fundamento pulsional, c|ual seja, a 

tendência de Eros em submeter a agressividade e formar unidades vitais semiire 

maiores. Se Marcuse acusava a irracionalidade presente na sociedade industrial 

contemporânea, era de se esperar que privilegiasse a razão regendo soberana as 

instituições, as relações entre os homens e destes com a natureza. Mas, para ele, a 

razão sempre se manifestou como dominação e, assim, noutras condições, a razao 

apresentaria uma nova face - a "racionalidade libidinal", ou seja, a junção da razão 

e de Eros. Desse modo "comunidade" assumiria um novo significado, cjual seja, 

"uma ordem mais ampla de relações libidinais"'''. 

A ativação da energia erótica seria o fundamento pulsional da 

solidariedade, que se revestiria de grande importância. Solidariedade cjue nao de\'e 

ser entendida como um valor, porque em si não representa nada, já c|ue existe, por 

exemplo, na Máfia e existiu até mesmo entre os fascistas, só cjue fundada na agressi\'i- 

dade. O vínculo solidário que uniria a coletividade seria, ao contrário, um vínculo 

erótico; o que implicaria na proteção e no cuidado com o outro, não importando 

quem seja'''. Nas palavras de Marcuse: "a solidariedade e a comunidade têm sua 

base na subordinação da energia destrutiva e agressiva ã emancipação social dos 

instintos de vida""". 

Com o desenvolvimento dos processos da auto-sublimação da sexua- 

lidade e da sublimação não-repressiva, a tendência de Eros, definitla por 1-reutl, de 

aglutinar células de vida em unidades cada vez maiores, isto é, de impulsionar o 

ygpupamento humano, seria então reforçada na formação da cultura"'. A "auto- 

sublimação" da libido, enquanto fenômeno social, conduziria os indivíduos ã asso- 

ciação em torno da gratificação de suas necessidades de auto-realização e levaria ã 

ampliação do objetivo de Eros; 

VL, p.21. 

EC, p.194. 

7v. CC, p.48. 

O". DEST, p.28 

B'. EC, p 184. 



... o impulso para "obter prazer das zonas do corpo" podem ampliai-se 

para buscar seu objeti\o em duradouras relações liiutliiiais, i.ul.i mv 

mais numerosas, \isto c]ue essa expansão aumenta e intensilu.1 .1 

gratificação do instinto"-'. 

Ao invés de significar a lei que governa, domina o modera os impulsos 

da sexualidade; razoável seria "o que sustenta a ordem de gratificavão""*, o c|ui- 

detém os impulsos destrutivos, o que enriquece, protege e faz a vida mais bola"', 

Essa definição permite, por exemplo, afastar a idéia de que uma societlade melhor 

poderia ser, como pensam alguns, uma sociedade fascista, porcjue não há como ser 

melhor uma sociedade que ativa a agressão e a destrutividade"\ A razão sensual 

organizaria a esfera material tendo em vista a proteção das pulsòes de vida i' a 

neutralização da influência nefasta de Thanatos, visando uma vida ciualitatiwimenic- 

superior; e nesse sentido podemos entender a afirmação de Marcuse de ([ue "o 

conceito de razão é um conceito repressivo""". Kros imporia suas próprias limitações, 

exercendo auto-controle em relação ã gratificação, o cjue além de aumentar o jMazei, 

seria mesmo índice do processo de humanização, isto é, da capacidade do homem 

de não se render ã necessidade cega da natureza. Kmbora tais barreiras venham 

sendo utilizadas para a dominação, "empregadas como instrumentos jxini ri'ter os 

homens em desempenhos alienados""", podem ser\'ir para fazer dos indivíduos 

seres que realizam a sua própria construção. 

Herbert Marcuse discute, assim, a idéia de uma "moralidade libidinal", 

"cuja normatividade derivaria do princípio de prazer, e não de imperali\'os exiernos""". 

Trata-se de uma moralidade que remete à fase do narcisismo primário, ciuando o 

ego ainda não havia se formado e não havia discernimento de uma realidade externa. 

Ali imperava uma relação libidinal de total identificação com a mãe e segundo a 

Hi. EC, p l83 

EC, p l94. 

HI. CC, p 'iO. 

B\ CC, p-42. 

Hí., CC, p 39. 

H7 EC, p.197. 
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interpretação psicanalítica de Charles Odier. apresentada por Marcuse'", o "superid" 

seria o representante psíquico dessa fase. No entanto, esia parte do supeie^o, o 

"superid", é confrontado com o domínio do princípio de realidade paternal cjue 

não admite o impulso para restaurar aquela unidade perdida, e o pai "reapart-ci- 

como o salvador que, ao punir o desejo de incesto protege o ego de seu 

aniquilamento na mãe'"^". Marcuse acredita que tal moralidade primária maternal 

remete não a resíduos pretéritos e sim à promessa de outro tipo de civilização; 

"Somente para além desse princípio de realidade é que as imagens "maternais" do 

superego transmitem promessas, em vez de vestígios de memória'"". 

Seguindo a perspectiva ética marcusiana, os valores "espirituais" da moral 

vigente os seus ideais humanitários, se transformariam em necessidades e seriam 

passíveis de quantificação. Esta seria uma incumbc'ncia da ciência e da tecnologia, 

e através das suas conquistas podem tornar muitas cjuestões até então consideradas 

éticas em questões técnicas, desde que haja uma reorganização e reorientação 

consciente das suas finalidades. Livrando-se de interesses paniculares, a ciência e a 

técnica assumiriam a tarefa política de calcular o quanto de libertação é possí\ el 

proporcionar ã humanidade como um todo. Seria possível cjuantificar o trabalho 

necessário para atender as carências de todos os segmentos sociais, calculando, por 

exemplo em que medida se poderia oferecer vida digna aos idosos e assistência 

aos doentes e inválidos. A transformação do que é ético em técnico; do metafísico 

em físico; de valores, como justiça, liberdade e igualdade, em necessidades, tudo 

isso guiado para a pacificação da existência, tanto da sociedade cjuanto da naturez;i. 

Este seria o fim da ciência e da tecnologia, segundo Marcuse'^-: 

"Existência pacificada". Essa expressüo transmite com bastante polircz:! o 

intento de resumir, nvima idéia orientadora, o fim da tecnologia tnmsibrmado 

em tabu e ridicularizado, a causa final reprimida cjue está por trás do 
empreendimento científico. Sc essa causa final tosse materializ;ir e toniai 

eficaz, o Logos da técnica abriria um universo de relações ciualitativamente 

diferentes entre homem e homem, entre homem e naturez;i''\ 

EC. p l97-198. 

'x'. EC. p.l99 

91. EC, p 199- 

9: Cf. item 4.2, capítulo 4. 

9\ ISI, P-217. 



Interessante notar que a técnica como instrumento cie uma \Mcla patMÍica 

alcançaria a natureza, que além de encontrar-se sujeita à carência ainda sofre a 

violência do homem. A transformação tecnológica do meio natural implica no trato 

não destrutivo da matéria, utilizando-se racionalmente as suas possiÍMlidades. Nesse 

sentido, apenas o cuidado com algumas reser\'as, parques, jardins e alguns animais 

é insuficiente para conjugar homem e natureza. 

A ética, numa perspectiva marcusiana, só seria possível numa sociedatii- 

não repressiva, ou seja, numa sociedade livre. Só que a liberdade, enciuanto recjuisito 

de uma vivência ética, não deve ser compreendida como uma idéia metafísica ou 

como algo interior ao indivíduo. Como sabemos, para Marcuse, ela relaciona-se 

com a liberação pulsional, ou seja, com o desenvolvimento não-repressivo da libido, 

e também com a distância do homem em relação ao trabalho necessário para 

garantir sua existência'^"*. Outro ingrediente da liberdade refere-se à emancipação 

dos sentidos'^\ A libertação individual da sensibilidade, que foi moldada para perceber 

as coisas de uma forma limitada seria condição para a libertação universal. Uma vez 

libertos, os sentidos exigiriam sempre a liberdade, que constituiria assim uma 

"necessidade vital", "um objetivo dos Instintos de Vida (Eros)'"'". A expansão libidinal 

e a mudança na percepção sensível gerariam a incapacidade "biológica" de suportar 

a agressão, a competitividade, a feiijra, enfim, tudo o que caracteriza o modo de 

vida estabelecido. 

Lima comunidade desse tipo não seria dividida cm classes sociais'", pois 

y noção de solidariedade marcusiana pressupõe uma harmonia de interesses, a 

união em torno de um interesse geral''". Uma vontade geral não significa, porém, a 

liquidação do indivíduo, a sua absorção pela coletividade. Isto porque o indivíduo 

livre é a base da sociedade sem classes, sendo somente aí cjue a liberdade pode se 

94 No item 4.2, capítulo 4, tratamos da relação necessidade e lil>erc1ade em Marcu.se. 

Asstinto discutido no item 5.1, capítulo 5. 
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concretizar. Como diz Marcuse, a solidariedade e a comunidade uniriam "iiuii\'íilu().s 

livremente associados, e não massas'"'". Só que a felicidade indi\ itlual nao seria um 

problema exclusivamente privado, existindo formas de felicidade cjue uma comuni- 

dade não poderia aceitar, como por exemplo acjuela dos oficiais nazistas nos campos 

de concentração'"". 

Os membros da comunidade buscariam o aperfeiçoamento das suas 

faculdades individuais; o que seria possível porque o homem não viveria para o trabalho. 

Ele teria tempo livre, o qual viria com o fim da alienação e com os desen\'olvimenlos 

tecnológicos que liberariam o homem para atividades gratificantes'"'. C) tempo li\'re nao 

seria ocupado em função do trabalho, e sim com atividades cjue teriam o fim i-m si 

mesmas, como por exemplo o lazer e o descanso. Mas não se trataria de descansar paia 

o traballio, e nem de se divertir como forma de relaxamento para o trabalho, líssas 

atividades seriam prazerosas porque, como dissemos, teriam o fim em si mesmas. 1- nao 

há como prever o modo como as pessoas, libertas da alienação e dos interesses de 

dominação, usufruiriam da liberdade, como preencheriam seu tempo, c|uais seriam 

suas atividades e escolhas. Se o jovem Mai-x chegou a dizer cjue o indi\'íduo livre 

poderia caçar ou pescar se lhe aprouvesse, hoje isso nos parece romântico, teiulo em 

vista tantas transfomiaçòes que a humanidade já sofreu'"-. 

Ainda é preciso considerar que o próprio trabalho sofreria alteraçao. 

Uma ética marcusiana implicaria na abolição da "ética do trabalho", onde o trabalho 

árduo é um valor moral e não se faz qualquer diferenciação entre tnibalho alienailo 

e trabalho para a realização das faculdades humanas. Marcuse sustenta cjue o trabalho, 

noutro modo de organização, se conveneria em "livre jogo das faculdades lui- 

manas". Ele seria regido pelo princípio de prazer e sua finalidade nao lhe seria 

exterior, ou seja, haveria prazer libidinal na atividade em si; prazer cjue derivaria 

"dos órgãos atuantes do próprio corpo, ativando as zonas erotogênicas ou erotizando 

o corpo como um todo"'"\ Mas o que dizer do prazer que sente 

DEST, p.48. 

ii«>. ER, p.l42. 

101. Como vimos no item 4.2. 

102. VL, p.33. 

io\ EC, p.l91. 



A datilógrafa que entrega um texto hein copiado, o alfaiate (jiie apie.sent.i 

um terno bem cortado, o cabeleireiro cjue monta um pentcatlo impi-caM-l, 

o trabalhador (]iie preenche a sua ([uota""'' 

Sim, o trabalho alienado pode gerar prazer, admite Marciise, mas iiao se 

pode confundi-lo com gratificação erótica, porque é prazer resultante da sensação 

de um desempenho eficaz, de que se está contribuindo para o funcionamento 

organizado do todo ou então associa-se a propósitos externos, como algum lipo de 

recompensa. 

O trabalho se distinguina pela solidanedade e cooperaçào'"\ cjue se 

fundariam em laços libidinais entre os membros da comunidade, Marcu.se lembra'"" 

que mesmo Freud, em Psicologia degtiipo o cunuílisc cio alude a uma ligaçao 

libidinal que se forma entre as pessoas enxohidas nas relações de trabalho, 

ultrapassando a associação estabelecida em torno de interesses e lucratividade 

Nessa obra, Freud ainda diz que "a libido se liga ã satisfação das grandes necessidades 

vitais e escolhe como seus primeiros objetos as pe.ssoas cjue tC'm uma parte nes.se 

processo'"""- A partir di.sso, Marcuse prontamente observa que este vínculo entre a 

luta pela existência (que corresponderia ã luta para a "satisfação das grandes 

necessidades vitais") e a libido; assim como aquele entre a libido e "os esfoiços 

humanos conjuntos para o/?rersatisfaçào, isto é, o processo de trabalho""" reforça a 

idéia da civilização baseada na gratificação erótica, Se antes Freud havia negado 

esta possibilidade devido ã carência humana cjue demanda satisfação e à escas.sez, 

agora a própria carência é fator de desenvolvimento libidinal. 

Na comunidade ética marcusiana, o logos cia c/ominaçcio daria lugar ao 

logos da gratificação. Como sabemos, o primeiro se expressa na relação antagônica 

i'«. EC, p 191 

lirt. VL, p.l20. 

I"". EC, p.185-186. 

107 obra de 1921. FREUD, Sigmund. Psicologia de grupo c a análise do ego. Rio dc janeiro: Imago l-ditor.i, 
J974 (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, XVIll). p,130. 
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109 EC, p l86. 



/,w 

do sujeito com os objetos, com os outros sujeitos, c no controle tias suas lacuklack-s 

sensuais; e, para Marcuse, é a Feuome)ioloí>íci ch espírito cie Hegel cjue consegui- 

mostrar sua estrutura. Quando a consciência percebe as coisas, percebe-se eiuiuanio 

"consciência-de-si" ou autoconsciência e para provar cjue é realmente um "ser-em- 

si-mesmo", para se auto-afirmar, é preciso negar o mundo e o outro. 1-: "ser-em-si- 

mesmo" contra os objetos e contra o outro. Como diz Marcuse: 

É essa a noção do indivíduo ciue deve constanienieiile alirmar-.sf pai.i 

ser real, o que se destaca contra a iiuindo como .sua "negatiNid.idc", 

como negação de sua liberdade, pelo (iiie só [iode existir gaiihaiulo c- 

testando incessantemente a sua existência contra algo ou alxuein (iiie ,i 

conteste"". 

O reconhecimento de que se é "consciência-de-si", de cjue .se é sujeito livre, 

não vem do objeto e sim de outra autoconsciência. Daí Marcu.se concluir cjue si- 

Os objetos não são \'ivos; a superação de sua resistência não i^ocle saiisla/ei 

ou "testar" o poder do ego.( ...) A atitude agressiva ein relação ao numdo- 

objeto, a dominação da natureza, visa, pois, em ultima insiânci.i, ã 

dominação do homem pelo homem. É uma agre.ssividade em relação a 

outros sujeitos; a satisfação do ego está condicionada pela sua "lelação 

negativa" com outro ego'". 

O desejo de ser reconhecido engendra uma luta onde os envolvidos 

necessitam um do outro para se constituírem como "consciência-de-si", ou seja, i' 

preciso um reconhecimento mútuo. Mas nesta luta um dos protagoni.stas recua, 

abdicando de ser reconhecido como "consciência-de-si". Daí ser esta uma relação 

cie dominação e servidão. O senhor é reconhecido pelo escravo, cjue por sua vc/ só 

encontra reconhecimento por intermédio dos objetos aos quais imprime sua 

subjetividade. 

Mas a filosofia de Hegel também representa o loffos da graiificaçào, 

esclarece Marcuse. Só que ela o concebe no plano ideal, como o tious íhoos de 

110 EC, p.l09- 

II'. EC, p 110 



Aristóteles, anteriormente formulado como realização absoluta, ou seja, ser "em-si" 

e "para-si". Em Hegel, quando o espírito chega à posição em cjue é salier absoluto, 

nue é "em-si" e "para-si" ao mesmo tempo, não há mais divisão entre sujeito i- 

objeto, isto é, realiza-se a unidade do sujeito e objeto, a sua reconciliação. Assim 

A Fenomenologia do Espirito leva à superação daiiucla Ibrma cic libcixiatlc 

que deriva da relação antagônica com o outro. H o verdadeiro motlo de 

liberdade é não a incessante atividade de coniiuista, mas o acah.ii 

repousando no conhecimento e {^ratificação transparentes do ser"^ 

5.3 Dimensão estética 

É inegável a importância que Herbert Marcuse concede ã dimensão 

estética no reino da liberdade. Se o princípio de desempenho desvinculou-a ila 

realidade, relegando-a para o domínio ilusório da arte, Marcuse acredita (|ue a 

estética seria a forma da sociedade livre"\ na medida em (jue abandonasse sua 

posição subalterna e adquirisse estatuto existencial: 

... a arte, transcendendo-se a si mesma, tornar-se-ia um (ator ila 

reconstrução da natureza e da sociedade, da reconstrução tia /«>/;.<, um 

fator político. Não uma arte política, não a política como aiie, porem a 

arte como arquitetura de uma sociedade livre"\ 

Marcuse capta em A educação estética do homem; tntmci sóríc de canas, 

cie Schiller, a idéia da transposição da estética para a culturapois o cjue interessa 

ao nosso autor é a união da estética com a política e é isso que ele afirma encontrar 

naquela obra, de 1795. Nas suas palavras, Schiller estaria buscando a "solução de 

iiJ. EC, p 111- 

ii.\ VL.p 

.14 marcuse. "A arte na sociedade unidimensional", p.253-254. 
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um problema "político": a libertação cio luMiicm cias concliçòc.s cxisii'iu'iai.s 

inumanas"'"'. Para chegar até ele, Marcuse parte cie Kant, porc|ue "alguii.s anos ajios 

a publicação cia Critica do Juízo, Schiller derivou cia concepcao kantiana a noção 

de um novo modo de civilização""'. 

Marcuse recorda cjue, originalmente, o aspecto cognitivo dos sentidos é 

o nijcleo da estética. Mas, com o racionalismo privilegiando a capacidade cognitiva 

da razão, a faculdade sensória acaba sendo relegada para uma posição "inierior", 

Por volta do século XVIII, entretanto, a estética adcjuire novo estatuto e de "pertinente 

aos sentidos" evolui para "pertinente ã beleza e ã arte". Hnciuanto "cit-ncia da 

sensibilidade", passa a ocupar, desse modo, um lugar ao lado da lc')gica, a "cicMu ia 

do entendimento". 

Em Kant, os dois conceitos estão entrelaçados e a dimensão estética, 

exposta na sua Crítico da faculdade de julgar, reabilita a sensibilidade, na medida 

em que a percepção estética caracteriza-se pelo sentimento cie prazer. 1'razer ([ue 

é subjetivo e ao mesmo tempo objetivo. Subjetivo, porcjue é o sujeito ciue atribui 

beleza ao objeto ao ser afetado por ele; e objetivo, porcjue a beleza pode ser 

apreendida por qualquer sujeito, já que todos tC'm a mesma faculdade de julgar e o 

prazer advém da forma "pura" do objeto, isto é, a beleza não está no seu conteúdo 

empírico. A apreciação e representação do objeto, pela imaginação estética, ou 

melhor, pelo "livre jogo da imaginação", é livre de todo interesse, não se levando 

em consideração suas propriedades ou utilidade. Assim, como mostra Marcuse. no 

âmbito da estética kantiana, sensibilidade e entendimento harmonizam-se, com a 

mediação da imaginação. 

Marcuse faz questão de lembrar que os sentidos não têm apenas função 

cognitiva, mas também função sensual, vinculanclo-se a Hros e ao princípio de 

prazer. Por isso, aqui, não usa a palavra "sensibilidade" para designar a faculdade 

sensível do sujeito, e sim "sensualidade", apoiando-se na palavra alemã Sinultchkcii, 

a qual conserva o significado de apreensão cognitiva pelos sentidos, assim como o 

meio àe obtenção de prazer e desprazer. As duas acepções são, segundo Marcuse, 

116. EC, p.l67. 

11'. EC, p.l60. 



Ill 

mantidas na linguagem cotidiana, na filosofia e pani designar o fundainenlo d.i 

estética"". Por isso. para o nosso autor, a arte remete à "lógica da graiiiicacao" 

"Subtendido na forma estética sublimada, o conteúdo nào-siiblimado transparece: a 

vinculação da arte ao princípio de prazer""''. 

Contudo, a estética ainda é uma disciplina, não atingindo a dinu-nsao 

existencial dos homens; e tanto a imaginação, quanto as estruturas sensível e 

conceituai estão limitadas pelo a priori da dominação, tjue se manifesta por uma 

racionalidade repressiva, uma sensibilidade mutilada e pela imaginação confinada 

às lendas, ao folclore e ã arte'^". Daí o fascínio que a filosofia de Schiller exi-rce 

sobre Marcuse, ou melhor, a sua tentativa de dessublimar a estética, mosinindo a 

possibilidade de uma razão sensual e de uma sensualidade racional. 

Para Schiller, a beleza é resultado do "impulso lúdico", tjue é tlesperlado 

pela união de dois pólos opostos, o "impulso sensível" ou material, atra\ és do cjual 

se é receptivo ao objeto, e o "impulso formal" ou racional, pelo cjual o objeto e 

concebido. Passividade e atividade, simultaneamente, originam a "forma \'i\ a", isto 

é, a beleza: "Ela é, portanto, forma, pois que a contemplamos, mas é, ao mesmo 

tempo, vida, pois que a sentimos"'-'. Uma ordem regida pelo "impulso lúdico" 

reconciliaria a relação antagônica existente entre o "impulso formal" e o "impulso 

sensível", e este seria o domínio da beleza e da liberdade. Nas palavras de Schiller: 

Em meio ao reino terrível das forva.s e ao sagrado reino ti.is leis, o imjMilso 

estético erfiiie imperceptivelmente iim terceiro reino, alente, de jogo e 

aparência, em que desprende o homem de tculas a.s amarras tias 

circunstâncias, libcrtando-o de toda coerv;">o moral e tísica 

O homem seria livre ao desenvolver completamente o "im|-)ulso sensível" 

e o "impulso formal", suprimindo o constrangimento recíproco dos dois impulsos; 

constrangimento imposto pelas necessidades (opostas) de cada um deles. Onde 

iiB EC, p-163 

EC, p.165. 

.2". EC, p.l47 e VL, p.45. 

121 CA- A educação do homem-, numa série de cartas, p.l31 

1J2. CA, p.l43. 
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reinasse a beleza e a liberdade, o homem jogaria. Não é fácil compreender a idéia 

cie jogo em Sciiiller, e ela não é explicitada por Marcuse. Schiller tli/ ([ue as 

reivindicações dos dois impulsos fundamentais são sérias e o jogo tlesfaz essa 

seriedade. Quando joga, o homem deixa de lado a seriedade, tanto da perleiçao e 

do bem, que relacionam-se com o impulso formal, quanto do cjue é agradável, ciue 

relaciona-se com o impulso sensível. O jogo seria um "feliz meio-termo" entre as 

leis da razão e a necessidade física da natureza'-\ Seria aquilo que é necessário, 

mas que não constrange. Segundo Schiller, 

Este nome é plenamente justincado pela lingiiaj;eni corrente, ciiie co.siinna 

chamar jogo tudo aquilo que, não sendo subjetiva nem objetivamente 

contingente, ainda assim nào constrange nem interior nem extciiormente'*^ 

Assim, diz Marcuse, é preciso compreender Cjue a liberdade será também 

externa. Livre da carência (escassez) e do trabalho alienado, deixando de lado os 

desempenhos penosos, o homem poderia, enfim, jogar com a sua vida, com suas 

faculdades e com a natureza. A imaginação estabeleceria a mediação entre a nova 

sensibilidade e a nova racionalidade, "com vistas a criar, na prática, e não apenas na 

esfera da arte, uma ordem humana; a produção da cultura como olira de arte"'^\ 

Mas não se pode esquecer que, mesmo antes, a imaginação já invocava a imagem 

cia liberdade, resistindo ã racionalidade do princípio de desempenho ao abrigar-se 

na estética e na arte, onde era detentora da verdade naquele campo es|X'cífico. lí 

isso só se tornou possível porque foi a imaginação (fantasia) que escapou ao domí- 

nio do princípio de realidade, mantendo conexão com o princípio de prazer, como 

mostrou Freud'^''. 

Sendo o impulso Itúdico o princípio da nova civilização, e se ele se 

apraz na aparência {Scbein), na bela aparência, como afirma Schiller'", a 

i2>. CA, p 83 

|2<. CA, p 83 

12\ TCP, p.250. 

i2<., EC, p l33. 

indiferença para com a realidade e o interesse pela aparência sào uma verdadeira anipliaçào da 

humanidade e um passo decisivo para a cultura." CA, p.l34. 
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interpretação de Marcuse é de que o interesse do honieni será, então, o de 

mostrar, exibir, expor, e o traballio se transformará em exibição; .superando 

a carência e a angústia, a atividade humana torna-se exibição - a livre maniteslacao 

de potencialidades"'-^ 

É também em Schiller que Marcuse encontra fundamentação para so- 

lucionar o problema de que um princípio de realidade onde Kros não seja coniido 

pela racionalidade repressiva, passa pela conquista do tempo, "na medida em cjue 

o tempo destrói a gratificação duradoura"'-'^ K, inclusive, a isso cjue nos remetem as 

imagens de Orfeu e Narciso, analisadas acima. A explicação encontrada em Schiller 

reside, mais uma vez, na síntese realizada pelo impulso lúdico: cjuanto mais 

modificação, mais conteúdo a receptividade que caracteriza o impul.so sensível 

pode captar, e quanto mais permanência, mais profundidade o impulso formal 

pode alcançar. O impulso lúdico se empenharia, então, em "suprimir o tempo no 

para que os dois impulsos desenvolves.sem plenamente suas capacidades. 

No reino estético, princípio de realidade e princípio de prazer 

harmonizam-se. E se a razao dominadora nao é capaz de edificar uma ordem de 

liberdade e beleza, somente a conciliação entre razão e sensualidade poderia fazê- 

lo. A razão sensual e a sen.sualidade racional se realizariam no reino da exi.stêiicia 

estética, constituindo relações harmoniosas, pacíficas e livres. 

,28. EC, p i69. 

IW. EC, p l71 

I.V) CA, P-78. 
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CONCLUSÃO 

Herbert Marcuse foi um pensador bastante preocupado com os pro- 

blemas do seu tempo. Desconfiando dos benefícios da sociedade industrial desen- 

volvida empreendeu uma análise aguda dessa forma social, desvelando seu modelo 

repressivo. Principalmente em Erosecivilização, de 1955, revela-se otimista, dirigindo 

seus esforços no sentido de demonstrar a liberação possível, o cjue impulsionou 

suas análises posteriores, no sentido de verificar se haveria condições reais de 

liberação numa sociedade industrialmente desenvolvida, já em A Idcoloí^ia da 

sociedade industrial, de 1964, tem um tom mais pessimista, diante da constatação 

de que os instrumentos repressivos se refinam e se diluem cada vez mais, contami- 

nando tudo. 

Mas não podemos concluir que esta última posição seja dominante no 

pensamento de Marcuse. Levando-se em consideração o conjunto da sua obra, pode-se 

dizer que, para ele, esta realidade é contraditória. Ao mesmo tempo que compreende a 

força da repressão, compreende também que a utopia de uma nova fomia social, ontle 

QS homens teriam paz e seriam felizes, constitui uma possibilidade real. 

Em suas análises, ele percebe que a sociedade industrial contemporânea, 

atingindo um nível incomparável de realização matenal produz um sentimento de 

"felicidade", a despeito dos efeitos nefastos da realidade tecnológica. Porcjue mesmo 

sufoque o protesto, perpetue a labuta e a guerra, a sociedade afluente entrega 

35 suas mercadorias. E mais: ao reduzir a auto-determinação, condensar a linguagem, 

fnbotar o pensamento e criar falsas necessidades, consegue que as pessoas se 

endam ao estabelecido, barrando qualquer pensamento utópico, fazendo com cjue 

ão vejam alternativa para o modo como a vida é organizada. A integração da 

trabalhadora a um sistema que lhe tira as chances de usufruir a vida é uma 

ealidade apontada pelo autor, assim como o deslocamento da ideologia para a 

rodução onde as mercadorias são modelos de comportamento e dc pensamento. 
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Contudo, Marcuse também percebe que existem lenclcMicias cie libeiacào 

que apontam para além cio universo uniclimensional. Há concliçcies cie superarão 

da realidade unidimensional que estão contidas por esta realidade, l-xisiem 

consciências alertas e críticas em relação ao instituído (ci prcjprio pensamento de 

Marcuse é um exemplo). Há possibilidades intelectuais, materiais e técnicas suficientes 

para reduzir o tempo de trabalho, para acabar com a miséria, com a pobreza, com 

a labuta e com a mais-repressão. Desde que reorienuido para a pacificação da existC-ncia, 

o desenvolvimento científico e tecnológico já alcançado propiciaria ao homem uma 

vida qualitativamente superior. A arte autônoma, alienada cki realidade repressi\ a, tamlxMii 

constitui elemento de libertação. E a recordação, não deixando que o sofiimento passado 

seja perdoado, alimenta as aspirações por outro tipo de sociedade; e presen-ando 

também a alegria, remete para a possibilidade de felicidade futura. 

O que Marcuse não aponta, por não ser esta a intenção de sua versão da 

teoria crítica, são indicações práticas de como chegar a uma sociedade 

qualitativamente nova; o que não o impede, porém, de expor o círculo vicioso' de 

que a libertação já pressupõe a liberdade-. 

Podemos, assim, concluir que a ambigüidade da sociedade industrial 

avançada é o núcleo do pensamento de Herbert Marcuse, cjue não de.sconsideni 

nem as aptidões de liberação, nem a força e a eficácia da repressão. 

Talvez alguns julguem que as idéias de Marcuse estejam ultrapassadas, 

não sendo mais significativas para explicar o social e para propor alternativ;is. 

Realmente, alguns fatores poderiam sugerir esta conclusão, tais como o 

desmembramento da U.R.S.S., a derrocada do poderio soviético, o fim da experiência 

socialista na Europa Oriental, levando ã expansão do sistema capitalista; assim 

como o aumento da escassez e do desemprego nos países industriais. Acreditamos, 

contudo, que a crise do socialismo não chega a abalar as bases do pensamento 

marcusiano, pois sabemos que, para ele, não havia diferença qualitativa entre o 

bloco socialista' e o capitalista. Além disso, as condições materiais e intelectuais ã 

, isi, p.230 e FU, p.43. 

2. ISI, P-232. 

,4 MS. p e 215. 
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disposição do homem, capazes de transformar qualiiativamenic a existência, sao 

excepcionais, apesar de não serem utilizadas a seu fax'or. F, em Marcuse, uma noN a 

sociedade deve ser pensada segundo outros critérios. O modelo não c a sociedade 

de consumo, caracterizada pelo desperdício e pela ânsia de comprar produtos, na 

maioria das vezes dispensáveis. O encantamento pelas novidades de consumo ciue 

os produtos ocidentais despertaram, levando à alteração de hábitos nos países da 

antiga U.R.S.S. e no leste europeu nada altera. O critério não será a abundância 

medida em quantidade de produtos disponíveis, a sofisticação, o consumismo. Nas 

palavras de Marcuse, a alternativa histórica seria essencialmente; "a utilização 

planejada dos recursos para a satisfação de necessidades vitais com um mínimo de 

labuta, a transformação das horas de lazer em tempo livre, a pacificação da luta 

pela existência"-*. 

Mas mesmo que muitos não concordem com as idéias de Marcuse é 

preciso reconhecer sua pieocupação constante com a qualidade da vida e com um 

mundo onde todo ser humano possa realizar-se plenamente. Foi por isso (|ue ele 

procurou nos mostrar que o homem não deve se definir somente a partir da razão, 

mas também a partir de Eros, pois a razão comprometida com a pulsão de vida 

garantiria a luta pelo prazer, pela libertação da sensibilidade, pelo rompimento da 

coisificação, pelo fim da violência e pela realização das potencialidades do homem 

e da natureza. Daí também sua tentativa de desmascarar a racionalidade sobre a 

qual se assenta a sociedade industrial contemporânea, que baseada na repressão, 

dominação e controle aparece como defensora da liberdade. 

Se porventura, um dia, prevalecer a situação imaginada por Marcuse e 

35 necessidades de liberdade, paz, beleza e felicidade se tornarem realmente 

"orgânicas", havendo rejeição pelos sentidos e pela razão do que se revela prejudicial 

à vida, provavelmente o homem estará em condições de viver uma vida agradável 

e humana. Acreditamos que, assim, não haverá lugar para injustiça, humilhação, 

iriiséria, preconceito, cinismo, autoritarismo e para as várias formas de poluição, 

porque o homem sentirá repugnância por tudo aquilo que o rebaixa e degnuia a 

qualidade de vida. 

t. ISI. P-232. 
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Talvez esta existência plenamente pacificada possa parecer eniacionlía 

mas, segundo o nosso ponto de vista, as novas finalidades indi\'iduais e sociais, 

auto-impostas pelos indivíduos em comunidade, exigirão compromisso, empenho 

e atividade constante, porque um estado de equilíl:)rio certamente nào se sustenta 

por si só. 

Ao final deste trabalho é possível notar que alguns pontos do pensamento 

marcusiano mereceriam um estudo mais minucioso. É o caso, por exemplo, da 

questão ética, que acreditamos ser um tema que desperta muito interesse devitlo ã 

desorientação ética em que vive o homem contemporâneo. Kste não acredita mais 

num C05W05 ordenado que lhe reser\'a um lugar que lhe é próprio; não conta mais 

com diretrizes divinas para guiar seus passos e nem mesmo pode confiar na 

racionalidade porque como diz Marcuse, na introdução de A idcolo^ki da sociedade 

industrial, "essa sociedade é irracional como um todo. Sua produtividade é 

destruidora do livre desenvolvimento das necessidades e faculdades humanas; sua 

paz, mantida pela constante ameaça de guerra; seu crescimento, dependente d;i 

repressão das possibilidades reais de amenizar a luta pela existência.Para muitos, 

o caminho ético significaria a salvação desta sociedade. Mas pelo cjue pudemos 

constatar, em Marcuse, não é possível encontrar no campo da ética um alívio para 

os males que a afligem. Para ele, a ética se apoiaria numa "racionalidade libidinal" 

e o pleno desenvolvimento ético só seria possível num mundo livre e. portanto, 

futuro. Desse modo, avaliar as implicações da concepção ética como redentora 

desta sociedade, tendo como referência a visão marcusiana, seria certamente uma 

contribuição original para o problema da ética contemporânea. 

isi, p i'i- 
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