
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO  UFOP 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

 

 

 

 

 

As imagens de libertação na estética de Herbert Marcuse. 

 

 

 

Rafael Castro Milward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OURO PRETO 

2018 



RAFAEL CASTRO MILWARD 

 

 

 

 

 

 

As imagens de libertação na estética de Herbert Marcuse. 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Estética e 
Filosofia da Arte do Instituto de Filosofia, Arte e 
Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto 
como requisito parcial para a obtenção do título de 
Mestre em Filosofia. 

Área de concentração: Estética e Filosofia da Arte.  

Orientadora: Profa. Dra. Imaculada Maria 
Guimarães Kangussu 

 

 
 

 

 

 

Ouro Preto 

2018 

 



Catalogação: www.sisbin.ufop.br

M637i Milward, Rafael Castro.
     As imagens de libertação na estética de Herbert Marcuse [manuscrito]  / 
Rafael Castro Milward. - 2018.
     109f.: 

     Orientadora: Profª. MScª. Imaculada Maria Guimarães  Kangussu.

     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de
Filosofia, Arte e Cultura. Departamento de Filosofia. Programa de Pós-Graduação
em Estética e Filosofia da Arte. 
     Área de Concentração: Filosofia.

     1. Marcuse, Herbert, 1898-1979 . 2. Estética. 3. Alienação (Filosofia) . 4.
Liberdade. 5. Sublimação (Psicologia). I. Kangussu, Imaculada Maria Guimarães
. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Titulo.

                                                                                                   CDU: 111.852







Agradecimentos 

 

Agradeço aos meus familiares, fonte da minha vida. Agradeço a Pan por me mostrar 

que o macete do jogo da vida é com ela dançar. Agradeço a Profa. Dra. Imaculada Kangussu 

pelas grandes oportunidades, por quem minha admiração pessoal e intelectual dispensam 

comentários. A todos do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto. 

A CAPES pelo auxílio em momento decisivo da pesquisa. A Fabi e Adriano pela parceria na 

aventura (u)tópica nas obras de Marcuse. A todos os irmãos e irmãs que fiz pela vida (dos 

quais dou um abraço especial às famílias: Éden e Pri, vizinhos especiais; Sheila e Leandro, na 

casa dos quais dei passos cruciais na escrita deste trabalho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
moda ave 

O menino pegou um olhar de pássaro  
Contraiu visão fontana. 

Por forma que ele enxergava as coisas  
por igual 

como os pássaros enxergam. 
As coisas todas inominadas. 

Água não era ainda a palavra água. 
Pedra não era ainda a palavra pedra. 

E tal. 
As palavras eram livres de gramáticas e  

podiam ficar em qualquer posição. 
Por forma que o menino podia inaugurar. 

Podia dar às pedras costumes de flor. 
Podia dar ao canto formato de sol. 

E, se quisesse caber em uma abelha, era 
só abrir a palavra abelha e entrar dento 

dela. 
 

 

Manoel de Barros 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

Herbert Marcuse considera como qualidade essencial de uma obra de arte a sua inalienável 

autonomia em relação à realidade estabelecida. Assim, a expressão do potencial político da 

arte não está em seu conteúdo e sim na capacidade da forma estética em estabelecer um 

distanciamento, uma alteridade em relação ao mundo hodierno. Dito isso, visamos, nessa 

dissertação, apresentar a potência transformadora e, também, refletir acerca do caráter 

transcendente e subversivo das obras de arte. Ademais, apontaremos o entrelaçamento entre 

arte e sociedade desenvolvido ao longo do percurso teórico de Marcuse, tão quanto 

sublinharemos a importância da dimensão estética em relação à unidimensionalidade 

observada na sociedade industrial avançada. 
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The liberation images in the Herbert Marcuse  aesthetic. 

 

 

ABSTRACT 

Herbert Marcuse considers as essential quality of a work of art its inalienable autonomy in 

relation to established reality. Thus, the expression of the political potential of art is not in its 

content but in the capacity of the aesthetic form to establish a distance, an alterity in relation 

to the present world. That said, we aim, in this dissertation, to present the transforming power 

and also to reflect on the transcendent and subversive character of works of art. In addition, 

we will point out the interweaving between art and society developed along Marcuse's 

theoretical path, just as we will emphasize the importance of the aesthetic dimension in 

relation to the one-dimensionality observed in advanced industrial society. 

 

Key Words:  

Art; Aesthetic Dimension; Artistic Alienation; Sensibility; Reason; Subjectivity; Sublimation; 
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Introdução 

 

Herbert Marcuse, no percurso de seus mais de 50 anos de produção filosófica, de sua 

tese de doutoramento Der deutsche Kunstlerroman (O romance do artista alemão) em 1922, 

até sua última grande obra,  A Dimensão Estética em 1978, apoiou-se em gigantes como Kant, 

Freud, Marx, Schiller, Hegel, entre outros. A fim de levar a cabo sua práxis filosófica, 

segundo a qual a razão enraíza-se na pulsão de vida e na dimensão estética, este último, um 

terreno ainda não dominado pelo princípio de realidade estabelecido, Marcuse destaca como a 

forma estética é capaz de proporcionar uma experiência sensível distinta àquela da 

sensibilidade embotada no mundo hodierno, sendo, por isso, capaz de reafirmar o estado 

natural de liberdade humana. É desafiadora a proposta de uma transformação social que parta 

da própria natureza humana. Desse modo, devido à magnitude de sua obra, assim como à 

densidade dos autores a quem Marcuse recorre, nos ateremos as suas obras que tratam 

diretamente da dimensão estética, assim como à leitura que faz dos supracitados autores, 

tendo estes últimos como ponto de partida para o entendimento da argumentação do filósofo 

aqui em destaque.  

Durante o período de produção intelectual de Marcuse, a arte passou por numerosas 

transformações, assim como o pensamento do filósofo, que acompanha quase todas as 

transformações artísticas acontecidas ao longo do século XX, o que influencia sua 

argumentação. Através das mencionadas transformações, arte e cultura mantêm um papel 

muito importante durante todo o percurso teórico de Marcuse. Sobre ambas é destacada sua 

capacidade de apresentar imagens de libertação, sua potência em transcender a assim chamada 

vida real, de apresentarem uma forma de realidade que não existe de fato, ainda. Aqui se 

encontra a raiz de uma série de conflitos entre seus comentadores, de modo que uns 

consideram que Marcuse acolhe a dimensão estética como uma possibilidade de locus para se 

dimensão estética por não perceber saída no assim chamado mundo real, ou seja, na dimensão 

política. Não nos posicionaremos, nem com os que consideram que a dimensão estética ocupa 

majoritariamente um papel político, nem com os que acham que a dimensão estética é 

justamente um refúgio do filósofo quando ele não percebe uma saída racional na dimensão 

buscaremos perceber um entrelaçamento não hierárquico entre estética e política. Ou seja, a 



política é feita por pessoas e estas pessoas, por sua vez, são formatadas a partir da sua própria 

sensibilidade e da sua própria razão, da união entre ambas. Assim, a dimensão estética seria 

fundamental por ser a instância capaz de colocar essas duas dimensões, sensibilidade e razão, 

em livre jogo. 

Utopia: o lu  veremos, a partir da tese 

de doutoramento de Marcuse, como uma imaginação muito desenvolvida interfere na 

adaptação do sujeito ao universo a sua volta, no caso a sensibilidade do artista, sua alteridade 

em relação ao assim chamado mundo real. Nessa tese, aparece um indício de diversos 

conceitos e ideias que serão marcantes, que atravessarão toda a trajetória do filósofo. Aparece 

a relação entre política e estética num momento em que Marcuse não era um teórico político, 

ainda. 

Veremos também o papel afirmativo que a cultura cumpre ao salvaguardar a liberdade 

da imaginação, porém, num terreno totalmente distanciado em relação ao assim chamado 

mundo real. A sociedade burguesa moderna, depois da revolução francesa, libertou os 

indivíduos sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, todavia, os não burgueses eram 

mantidos sobre controle, na medida em que esses lemas eram passíveis de realização apenas 

em uma dimensão abstrata. 

Depois de analisar a cultura como um caráter afirmativo, o filósofo chama a atenção 

para a possibilidade de uma forma de estruturação social que não estivesse condenada, 

necessariamente, à infelicidade, uma organização a partir de uma racionalidade estética. 

Assim, o primeiro passo será tirar a fantasia/imaginação do lugar de ficção ao qual estão 

condenadas e mostrar que ambas fazem parte das determinações do mundo real. Desse modo, 

Marcuse relaciona o conceito filosófico de imaginação - a faculdade da razão capaz de 

relacionar o fenômeno construído pelas formas da sensibilidade com os conceitos construídos 

pelas categorias do entendimento -, e a ideia freudiana de fantasia - operação mental 

subjetiva, livre em relação ao princípio de realidade, e que se realiza objetivamente na obra de 

arte; é totalmente ligada ao princípio de prazer e opera como os sonhos, através de 

deslocamentos. 

Para Marcuse, o valor de verdade da imaginação/fantasia é aumentado pelo fato de 

suas imagens pertencerem à humanidade acima do princípio de individuação, ultrapassando-o 

quando objetivada nas obras de arte. A experiência estética, então, ou bem rompe o princípio 

de individuação ou bem não se realiza. Por isso a dimensão estética em si é uma dimensão 



política, no sentido mais original do termo, no sentido da pólis, uma vez que ela abre o 

princípio de individuação para uma dimensão compartilhada. Esse é um dos aspectos políticos 

da dimensão estética, ou seja, o fato de suas imagens pertencerem à humanidade acima do 

particular. 

Veremos, também, que é justamente o papel crucial que a beleza ocupa na Terceira 

Crítica de Kant que interessa a Marcuse, ou seja, a percepção de que um objeto externo 

material é capaz de tocar profundamente o interior do sujeito. Marcuse, então, entende a 

faculdade de julgar como faculdade central, através da qual a natureza se torna susceptível à 

liberdade. É a faculdade de julgar que mostra como é o vínculo, como é a mediação da 

interioridade do sujeito com a natureza externa, por isso ela se torna central. A dimensão 

estética em Marcuse, então, aparece como capacidade de provocar sentimentos ou sensações 

interiores a partir de formas externas. Frente à proposta de tomar padrões estéticos como 

fundamentos que auxiliem na configuração da realidade, Marcuse também recorre à Schiller. 

O filósofo poeta aplica a lei da liberdade de Kant, na dimensão estética, ou seja, da liberdade 

numênica kantiana veremos a passagem para uma liberdade estética, que permite a passagem 

do estado passivo da sensibilidade para o estado ativo do pensamento. 

organização civilizatório que não fosse totalmente repressivo, de que a repressão existente 

fosse somente a necessária à manutenção da vida, veremos que a atenção de Marcuse recai 

sobre o triunfo das sociedades industriais avançadas. Nestas sociedades, tecnologia, indústria 

cultural, política e economia transformam-se num todo onipresente que engole (quase) todas 

O homem unidimensional são apresentadas as formas de 

controle social que se dão através da cooptação da interioridade dos sujeitos. Ao invés de 

contestarem a ordem, os sujeitos a ela aderem, têm sua capacidade de negação dissolvida em 

uma existência alienada. 

As formas de controle se acentuam, se desenvolvem, tornam-se tecnologicamente 

espantosas, ou melhor, fetichizantes. O espaço interior, o espaço da consciência, o espaço 

para a prática histórica, veremos, está sendo barrado por uma sociedade na qual tanto sujeitos 

quanto objetos constituem instrumentos que tem sua razão de ser nas realizações da 

produtividade. A ordem é mantida através de uma brutalidade não necessariamente física e 

sim, através do esvaziamento da capacidade crítica, de um condicionamento das pulsões, 

desejos e necessidades.  



Mesmo neste contexto altamente repressivo, Marcuse defende e considera como algo 

inalienável aquilo que Stendhal se referiu como promesse de bonheur. A forma artística que, 

existindo e interferindo nas determinações do mundo real, contradiz e nega essa configuração 

do mundo real. Essa contradição, veremos, só pode ser preservada na forma estética, que 

possibilita o afastamento em relação àquilo que é familiar. 

organização social siga os princípios da arte, ou seja, fundamentada por um ethos estético, de 

maneira que razão e sensibilidade se harmonizariam. Ademais, discutiremos também, o 

desdobramento que Marcuse faz do conceito de alienação de Marx que discute a relação do 

homem consigo mesmo e com o trabalho, em alienação artística, a transcendência consciente 

da existência alienada. Dessa forma, cabe aqui destacar que, além desse desdobramento, 

Marcuse faz uso, mesmo que em poucas vezes se refira explicitamente, do conceito de 

alienação original em Marx, ou seja, a partir da ideia de que através do trabalho alienado, o 

ser humano perde sua existência consciente e autêntica; da alienação como ferramenta para 

um -  Na diferenciação que Marcuse faz entre labuta e trabalho, a primeira 

refere-se, justamente ao trabalho alienado em Marx, que não é 

trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente 

um meio 1. 

Ademais, buscaremos dar ênfase ao desenvolvimento e desdobramento que Marcuse 

faz do conceito de sublimação, sempre cientes da complexidade e amplitude dos conceitos e 

também das aceitações e não aceitações geradas pelas proposições do filósofo frankfurtiano. 

Com o objetivo de compreender essa parte minuciosa da teoria marcuseana, nos 

debruçaremos sobre: a proposta de uma civilização não mais-repressiva, que acompanha a 

quando o filósofo questiona Freud e sua 

posição de que a civilização inicia-se e só pode ser levada a cabo através da inibição 

metódica, repressiva, das pulsões primárias, tendo em vista a eterna luta pela existência e 

superação das ca -  quando 

Marcuse se posiciona frente à perspectiva de Freud sobre o caráter natural da civilização, 

assim como sobre o inevitável antagonismo entre princípio de prazer e princípio de realidade, 

sugerindo, então, uma ampliação de Eros e a produção de cultura baseada em uma energia 

MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução e notas de Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2004.  p. 83. 



libidinal mais ampla e produtora de relações não mais-

o ordenada da 

sexualidade, além da alteração na formação do ego 

orma estética, a fim de que os 

valores da cultura se espalhem no mundo cotidiano, trata- -

experiência do corpo e da alma como elemento de libertação. 

Dessa forma, veremos que o desejo de uma transformação radical no mundo dado, de 

libertação neste mundo, foi condenado pela racionalidade dominante. A dimensão estética é a 

única dimensão da civilização calcada no platonismo-socrático, onde a inteligibilidade não 

está separada da dimensão sensível, é nela que ainda se tem uma harmonia. Essa questão se 

escancara quando são percebidos todos os aparatos - psicológicos, burocráticos, semióticos 

entre outros  desenvolvidos a fim de uma dominação da natureza, da sensibilidade, da 

racionalidade humana.  

A harmonia desejada pela imaginação/fantasia - reconciliação do indivíduo com o 

todo, o desejo da realidade, da felicidade - é removida pelo princípio de realidade em curso 

para o terreno da utopia. Assim, esse princípio de realidade diz que essa harmonia só existe na 

utopia, e a arte insiste que essa harmonia deve se tornar real. As obras de arte possibilitam a 

experiência interior de liberdade, despertam a consciência da necessidade de liberdade e tem a 

capacidade de transformar essa necessidade em força pulsional. Contra o positivismo, contra a 

imediaticidade dos fatos, a dimensão estética deixa aberta a possibilidade de distinção, 

trazendo à tona o inexistente, o que não estava antes. A dimensão estética pode então abrir as 

portas de nossa percepção, pode nos fazer experimentar um estado de liberdade e nos 

direcionar a um novo começo.   

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Utopia: o lugar que não existe, ainda. 
 

 

1.1 - Da alteridade do artista ao caráter afirmativo da cultura. 
 

A partir da tese de doutoramento Der deutsche Kunstlerroman (O romance do artista 

alemão) de Herbert Marcuse, destacaremos o antagonismo entre o artista e o mundo que o 

cerca. Ademais, o desenvolvimento de uma autoconsciência e, consequentemente, de um 

modo de vida essencialmente estético e alienado em relação a esse mundo, são aspectos a 

analisaremos o fenômeno histórico burguês e o caráter ideológico da cultura, presentes em 

Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura. Nesta obra, matizaremos também o caráter negativo e 

antecipatório presentes na cultura, ou se quisermos, na dimensão estética. 

(Bildungsroman), o chamado Kunstlerroman, tem como herói um artista e apresenta a 
2, 

fundamenta Kangussu. Ou seja, se é necessário um gênero, ou subgênero específico, quando o 

personagem principal é um artista, isso implica que sua sensibilidade, de alguma forma, é 

distinta daquela das pessoas prosaicas; caso contrário, esse gênero, ou subgênero, não seria 

necessário.  

Sob forte influência do Lukács de A teoria do romance, Marcuse destaca em sua tese o 

que ele percebe como sendo uma alienação do artista quanto ao assim chamado mundo 

prosaico. Este teria uma sensibilidade própria, vendo-se, então, em uma relação de tensão com 

o mundo real. Sendo este o caso, o drama dessa forma de romance estaria em como diluir essa 

alienação, como ultrapassar esse problema da distinção e da tensão entre a vida do artista e a 

vida no mundo que o cerca. 

 Ao escrever sobre estética, principalmente tendo em vista sua formação em teoria 

literária, Marcuse privilegia, sobretudo, a literatura. É na literatura alemã, então, que encontra 

o tema da alteridade da sensibilidade artística em relação às estruturas organizacionais nas 

Kunstlerroman é apresentado se movendo dentro de 

KANGUSSU, I. Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert Marcuse. 
KRITERION, Belo Horizonte, n. 112, Dez/2005, p. 345-356, p. 346. 



um mundo não-

-se ao modo de vida burguês moderno 
3. É justamente no movimento do artista em meio às 

contingências históricas e não na fuga delas, num mover-se em direção a um projeto 

existencial que supere a lacuna entre arte e vida, que se fundamenta o Kunstlerroman. Tem-

se, aqui, uma aproximação à ideia do jovem Lukács, para quem o 

aventura do valor próprio da interioridade; seu conteúdo é a história da alma que sai a campo 

para conhecer a si mesma, que busca aventuras para por elas ser provada e, pondo-se à prova, 
4. 

Frente a essa inadequação, pode-se pensar esse tipo de romance como uma espécie de 

analogia. Nele é apresentada a tensão entre o artista e o mundo como analogia de uma 

situação maior que seria a tensão entre arte e vida, sobre essa forma analógica que é a forma 

da modernidade. O artista é tratado na tese como um tipo filosófico especial, cujo modus 

vivendi se opõe à existência prosaica no domínio desespiritualizado do mundo cotidiano. 

Então, o que está em jogo é um momento histórico no qual, espírito, sensibilidade, qualquer 

instância que ultrapasse o prosaísmo do pragmático e do útil é desconsiderada.  

 Aqui se revela outro dado essencial ao pensamento de Marcuse que é o foco no 

sujeito, na subjetividade, para trazer à luz um problema que não é apenas individual, 

particular e sim coletivo. Esse traço vai aparecer constantemente em sua obra, o foco na 

subjetividade para apresentar um problema que transcende o sujeito. A grande questão do 

artista, então, é a busca de uma comunidade, de uma comunhão, não é sua intensão 

pe

existência de um estado anterior de harmonia entre subjetividade artística e mundo exterior, 
5. O tópos de Kunstlerroman talvez seja, então, a busca da 

comunidade. 

A natureza histórica do Kunstlerroman é definida contra um fundo radiante de um 

estágio anterior da civilização quando era ignorada a oposição entre arte e vida. Essa ideia foi 

possível na Alemanha do século XVII, pois, havia uma crença, romântica, de que a Grécia 

antiga era o modelo de toda harmonia possível; era o tempo quando arte e vida se 

encontravam entrelaçadas. Dos gregos arcaicos até os clássicos, a interpenetração do 

Ibid., p. 347. 
LUKÁCS. A teoria do romance. São Paulo: Duas Cidades/Ed. 34, 2000, p. 91. 
KANGUSSU, I. op. cit., n. 112, Dez/2005, p. 347.



espiritual na matéria é possível porque a vida é vivida realizando esse entrelaçamento; vivia-

se em busca da aretê, da excelência, em desenvolver as próprias virtudes, esse era o sentido 

da vida para os gregos, a realização da própria potencialidade. 

Como preço pela transcendência que as obras de arte podem propiciar àqueles que a 

fruem se dá a alienação daqueles que as produzem. O artista tem uma sensibilidade tão 

exacerbada que não há lugar no mundo cotidiano para a forma de vida exigida por sua 

sensibilidade. Assim, a questão do artista é, sobretudo, uma questão política, qual seja, a de 

construir um mundo, uma comunidade, uma forma de vida na qual o tipo de sensibilidade por 

ele experimentada seja possível aos demais.  

Marcuse lembra que há duas possibilidades de superar esse abismo que separa a 

sensibilidade do artista das instituições do mundo prosaico, o subjetivo-romântico e o 

objetivo-  Tieck, Schlegel, Novalis  

criam uma realidade poetizada, um mundo de sonhos que não é mais um problema para o 
6 - 7 diz 

respeito aos românticos tardios  Brentano, Hoffman, Eichendorf  que clamam por uma 

reestruturação radical das formas de vida (Lebensform) formulada em termos práti 8. Os 

primeiros românticos submetem a existência empírica aos ideais estéticos que geralmente não 

encontram lugar para serem realizados no mundo hodierno, o que leva à rejeição da vida 

cotidiana e ao refúgio na dimensão estética. Já os segundos românticos trazem uma demanda 

de reestruturação radical dos modos de vida, que em termos práticos pode ser formulada como 

esforço dos românticos tardios em busca da transformação, enraizados no deficiente mundo 
9

rejeição consciente à sociedade burguesa e ao capitalismo que estava destruindo formas de 

vida anteriores e criando novos obstáculos 10. 

O que está em jogo, portanto, não é considerar como ideal da humanidade a forma de 

vida em curso na sociedade existente, tão quanto fazer o movimento de escape requerido 

pelos primeiros românticos alemães. Marcuse propõe a reafirmação dos mais altos valores do 

ser humano através do desenvolvimento das próprias e verdadeiras potências. Há uma crítica 

Ibid., p. 352.
Grifo nosso. 
KANGUSSU, I. op. cit., n. 112, Dez/2005, p. 352.
Id. 
Id.



às ilusões românticas idealistas e sua tendência em fugir da realidade cotidiana através da 

criação de um mundo ilusório, assim como à crença na superioridade do artista sobre os 

demais. Marcuse prefere a afirmação da vida, a restauração da realidade, o enraizamento do 

artista no mundo cotidiano, ainda que este seja consciente que o desenvolvimento do ideal da 

sociedade burguesa vai cada vez mais levá-lo a uma condição alienada. 

A análise de Marcuse acerca desse desenvolvimento do ideal cultural burguês, em 

Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura, retoma à Antiguidade tendo em vista a cisão, ainda 

no pensamento clássico, entre aquilo que é útil e necessário, de um lado, e o que é belo, de 

11 12, configura um processo 

que abrirá a trilha para o materialismo da prática burguesa e para a realização da liberdade e 

da felicidade, exclusivamente, na esfera da cultura. Atemo-nos, pois, a essa separação entre 

cultura e civilização, assim como aos movimentos de afirmação e negação presentes na 

relação entre essas instâncias. 

mundo dos sentidos e o mundo das idéias, entre sensibilidade (Sinnlichkeit) e a razão 

(Vernunft  rejeição simultaneamente também o alívio 
13. Essa separação, ontológica e epistemológica, traz 

um alívio para a forma de existência em que só uma minoria tem acesso ao bom e ao belo. 
14, afirma o 

filósofo.  Nesse processo, o mundo material passa a ser desvalorizado, tendo sentido somente 

quando pensado no âmbito da cultura. Esse isolamento entre ideal e material, necessário e 

belo, faz com que a forma histórica classista eternize-

ontológico dos valores ideais em relação aos materiais tranquiliza o idealismo no que 
15. 

Na modernidade, os propósitos da Revolução Francesa  liberté, égalité e fraternité - 

foram abstraídos, permanecem verdadeiros, mas como verdades abstratas. Diante dessa 

situação, cada sujeito pode alcançá-los, contudo, somente a partir da sua própria interioridade 

MARCUSE, H. Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura. In: Cultura e Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997, p. 89. 

Id.
Ibid., p. 93. 
Id.
Ibid., p. 94.



e não no assim chamado mundo real. Isso se dá, pois, a efetiva universalização desses valores 

implicaria na abdicação do poder por parte da burguesia. Se houvesse de fato igualdade, 

liberdade e fraternidade significaria que o poder não estaria em suas mãos e sim socializado 

com os proletários e plebeus. Assim, a defesa por parte da burguesia em relação a essa 

ameaça é a passagem ao abstrato, é uma distorção ideológica dos valores culturais dotando-os 

de uma caracterização afirmativa. De maneira tal

escapista permitindo ao indivíduo transcender o trabalho árduo e as atribulações do mundo 

16. 

É nesse ponto da argumentação, quando o mundo material é colocado em conflito com 

o mundo espiritual, que Marcuse cria e introduz a ideia de cultura afirmativa, que  

desenvolvimento levaria a distinguir e elevar o mundo espiritual-anímico, nos 
termos de uma esfera de valores autônoma, em relação à civilização. Seu traço 
decisivo é a afirmação de um mundo mais valioso, universalmente obrigatório, 
incondicionalmente confirmado, eternamente melhor, que é essencialmente diferente 
do mundo de fato da luta diária pela existência, mas que qualquer indivíduo pode 

17. 

Temos, então, a configuração do indivíduo abstrato, a efetivação do reino da 

aparência. Os valores universais de beleza e felicidade são interiorizados e transformados em 

valores culturais da burguesia. Estabelece-
18 e ao reafirmá-las mantêm os 

indivíduos distantes. A felicidade é privatizada, torna-se uma instância íntima, e é somente 

ela oferece a permanência na mudança, a pureza no impuro, a liberdade no plano da ausência 
19. 

Esse indivíduo atomizado em pura abstração, o sujeito da práxis burguesa, depara-se 

com uma exigência de felicidade e liberdade que será encontrada somente através de suas 

forças. Contudo, como destaca Marcuse, na ordem do dia da governança capitalista, essa 

KELLNER, D. Introduction. In: KELLNER, D. (Org.). Art and Liberation: Collected Papers of Herbert 
Marcuse. London and New York: Routledge, v. 4, 2007, 
escapist function by allowing the individual to transcend the toil and tribulations of the every world and attain a 
higher spiritual realm that provides a refuge from the suffering and uncertainty of e  

MARCUSE, H. op. cit., 1997, p. 95. Cabe lembrar que no conceito burguês usado por Marcuse, não há tom 
pejorativo; é sinônimo de moderno.

Ibid., p. 96. 
Ibid., p. 97.



parte dos homens dispõe do poder de compra necessário para adquirir as mercadorias exigidas 

para assegurar sua f 20. Devido à potência da abstração sobre o real, a validade 

universal da felicidade, da igualdade e da liberdade prometidas a fim do domínio da 

burguesia, está posta. E quando questionada, a burguesia tem como resposta, a cultura 

afirmativa, que dá espaço para se viver o bom e o belo, desde que estejam separados do 

humanitária universal; à miséria do corpo, com a beleza da alma; à servidão exterior, com a 

liberd 21. 

classista quanto em tempos passados. Ao mesmo tempo em que o ideal burguês escraviza os 

indivíduos, permite o acesso aos mais nobres desejos através da idealização dos valores. Com 

a consolidação do domínio burguês, os ideais que antes defendiam agora encontram-

serviço do controle das massas insatisfeitas e da mera  auto-exaltação legitimadora: elas 

ocultam a a 22. É interessante a menção à atrofia física 

e psíquica que o mundo do desenvolvimento industrial leva os sujeitos. Mostra que esse 

processo de abstração é contra a própria natureza. Marcuse acredita na potencialidade da 

natureza humana, sempre recorrendo a ela como arma contra os dados de coisas existentes.  

Essa fé salvífica na natureza fundamenta-se no simples fato da própria existência de 

instâncias criadas com o propósito de dominá-la. Toda a indústria cultural, toda sociedade do 

espetáculo são feitas para capturar essa natureza humana. Para Marcuse, isso mostra que se 

deixado consigo, se fosse ao ser humano permitido, se tivesse tempo, espaço para esse diálogo 

interno que Platão chama de pensamento, as coisas seriam diferentes. Por isso, a existência 

desses aparatos de captura que não lhe deixa tempo para essa conversa interior.  

Entretanto, o movimento da arte é ambíguo. Ao mesmo tempo em que cria um espaço 

onde pode ser configurado o que não encontra lugar no mundo real, e com isso assume um 

caráter afirmativo despertando conformismo e resignação, a arte é capaz de manter viva a 

imagem da diferença, mantém vivas as imagens que não têm lugar no assim chamado mundo 

real. A um só tempo, a beleza apresenta o ideal e cria o conceito por esse ideal, mesmo a arte 

mais afirmativa tem o seu caráter negativo. Na letra de Marcuse, 

Id.
Ibid., p. 98.
Ibid., p. 99.



situação verdadeira. Não contém só a legitimação da forma vigente da existência, 
mas também a dor causada por seu estado; não só a tranquilidade em face do que 
existe, mas também a recordação daquilo que poderia existir. [...] na medida em que 
pintaria a beleza dos homens e das coisas e uma felicidade extraterrena nas cores 
brilhantes deste mundo, junto com a falsa consolação e a falsa benção também 

23. 

constitui até hoje apenas a obscura e trágica pré- 24. 

Novamente, expressa sua crença na natureza humana. Apresenta a expressão de um caráter 

antecipatório, a possibilidade de realização da natureza humana. Essa luta mesquinha pelas 

coisas materiais, que tortura os valores mais elevados abstraindo-os para o reino da utopia, é 

apenas uma pré-história da humanidade. Mas, há de vir o tempo em que esses desejos poderão 

burguesa não constitui a palavra final e que a humanidade precisa ser conduzida para além 
25. 

Para Marcuse, a cultura afirmativa, não apenas legitima uma forma de existência, mas 

também a dor que essa forma de existência causa e, ao lado dessa dor, o pensamento daquilo 

que poderia existir. Percebe, com isso, que a cultura afirmativa tem um viés antecipatório, ou 

seja, possibilita pensar como seria a vida numa sociedade de seres humanos emancipados. 

Entretanto, Marcuse sabe, e nós com ele, que não há garantias de que encontraremos uma 

história digna de todas as potencialidades do ser humano. 

Justo por sua instância de negatividade e seu caráter antecipatório, a cultura afirmativa 

ajuda a desenvolver o conceito de pessoa, algo inimaginável aos gregos, romanos e 

medievais. Assim, mesmo que a Revolução burguesa moderna tenha fracassado em diversos 

aspectos, propicia o desenvolvimento do conceito de indivíduo autônomo, personalidade 

ção do céu 
26. Se por 

um lado, toda pessoa tem que lutar de alguma forma pela existência, por outro lado toda 

pessoa tem uma liberdade interior inextinguível, essa era a ideia da época. Essa liberdade 

interior que está sendo criticada, mais a frente revelar-se-á como um dos poucos instrumentos 

Id. 
Id.
Id.
Ibid., p. 102.



para enfrentar a ordem vigente, o status quo, para enfrentar toda a organização que vise 

estabelecer um estatuto indigno à condição humana. 

A já referida cisão do indivíduo, que ajuda a desenvolver a ideia de personalidade, 
27. Essa 

capacidade que a personalidade tem de atingir imediatamente os valores mais elevados, a 

ideia e a fruição da beleza a partir de si mesma, a partir da própria interioridade, Marcuse 

observa em seus personagens. Essa imediaticidade de autorrealização através da própria 

interioridade por um lado, e por outro a impossibilidade dessa autorrealização no assim 

chamado mundo real, se torna cada vez mais difícil de ser compartilhada num mundo 

totalmente voltado para a disputa econômica.  

realidade. Em versos as pessoas falam das primeiras e derradeiras coisas, ultrapassando todos 
28

arte, o puro caráter humano de suas pessoas é irreal; constitui o oposto do que ocorre na 

realida 29 na qual os seres humanos estão cada vez mais isolados, cada vez 

-revolucionária do ideal, que justamente em sua irrealidade 

ui vemos 

30. 

 

definitiva, não seja mera fuga da realidade: a subjetividade sai da sua interioridade e torna-se 
31. Aqui observa-se mais uma vez o caráter negativo da cultura, na medida 

em que mesmo que ela sirva para acomodar e organizar os impulsos dos sujeitos no mundo 

imaginário, ainda assim ela é crítica porque diante da intensidade da experiência estética o 

mundo material pode ser desvalorizado. 

A ideia de desenvolvimento interior permanece viva até o século XIX. Entretanto, no 
32. A cultura burguesa isola os 

Id.
Id.
Id.
Id.
KANGUSSU, I. Leis da Liberdade: A relação entre estética e política na obra de Herbert Marcuse. São 

Paulo: Loyola, 2008, p. 32.
MARCUSE, H. op. cit., 1997, p. 107.



indivíduos em sua subjetividade a ser cultivada. Depois do século XIX, a organização do 

mundo capitalista se dá através do trabalho e transforma o desenvolvimento do ser humano 

em concorrência econômica e confia toda a satisfação humana ao mercado. A alma fica 

qualidade - negativa - ela se torna, assim, a única ainda imaculada garantia dos ideais 
33.  

Diz-se que o que afeta o corpo, não afeta a alma. Para Marcuse isso assumiu uma 

forma terrível na ordem vigente.  

serviu para submeter ideologicamente a existência à economia do capitalismo. 
Porém, apreendida corretamente, a liberdade da alma [...] pressupõe aquela verdade 
superior segundo a qual nesse mundo é possível uma forma da existência social em 
que a economia não decida acerca de toda a vida dos indivíduos. O homem não vive 
apenas de pão: uma verdade como esta não se esgota pela falsa interpretação de que 

34. 

 Essa dimensão interior tem um caráter crítico na medida em que ela guarda valores 

que não encontram lugar no mundo ideal. Assim, toda obra de arte, pelo simples fato de 

existir é crítica, pois, na necessidade de sua existência são expressas as mazelas e 

insuficiências do mundo real. 

A cultura afirmativa em seu período clássico, na modernidade, continuamente 

celebrou a alma. Ela não liberou os sentidos para a fruição, mas subordina os sentidos à 

dominação da alma. A sociedade burguesa seria confrontada crescentemente com a 

necessidade de disciplinar as massas insatisfeitas. Ela faz isso através da interiorização da 

fruição. O indivíduo anímico é independente e autossuficiente; o indivíduo corpóreo tem sua 

relação com o mundo determinada pelas leis cegas do mercado. Aqui, novamente se apresenta 

o eu cindido, de um lado essa liberdade anímica que pode pensar, imaginar e desejar o que 

quiser, do outro lado o corpo totalmente submetido às leis do mercado. 

As relações privadas dos indivíduos demarcam as fronteiras do domínio da alma. A 
35, ela 

36, entretanto, 

Ibid., p. 108. 
Id.
Ibid., p. 111.
Id.



medida em que o sentido e o 

valor da alma não se encontram na realidade histórica, ela pode se manter intacta inclusive 
37. A alma experimenta valores mais elevados mesmo numa realidade na 

qual esses valores não podem ser efetivados, não e

menos custosas do que as do corpo: são menos perigosas e concedidas de bom grado. Uma 

diferença essencial entre a alma e o espírito está em não ser direcionada ao conhecimento 

crítico da verdade. Onde o espírito pr 38. 

Aqui, temos o ponto derradeiro a partir do qual seguiremos nas próximas seções. A 

mediação da alma se apresenta como condição sine qua non à experiência de liberdade. Nela 

encontra-se a possibilidade da verdadeira liberdade. Justamente na liberdade interior, a 

liberdade e felicidade anímica, encontra-se o fundamento para a negação da não liberdade 

exterior. No reino da beleza, na dimensão estética, a liberdade e a felicidade são 

experimentadas uma vez que razão e sensibilidade, alma e espírito harmonizam-se em livre 

jogo. 
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Id.



1.2  Sobre os ombros de Kant e Freud: a relação entre o conceito kantiano de 
imaginação e a ideia freudiana de fantasia.  

 
Filosofia e psicanálise foram articuladas de forma origi Eros e Civilização: 

para a teoria crítica da sociedade contemporânea, Marcuse busca uma resposta à Freud, para 

a cultura está alicerçada na renúncia aos 
39

40. Frente a essa pessimista proposição, Marcuse apresenta a hipótese de que o 

processo civilizatório é gerado, sobretudo, por Eros, e que, portanto, cabe buscar princípios 

não repressivos de organização social. 

Um elemento fundamental da teoria freudiana que compõe o argumento de Marcuse, a 

teoria das pulsões. Pulsão, um dos conceitos mais enigmáticos propostos por Freud, é um 

impulso que surge dentro do ser humano sem uma aparente motivação exterior, como algo 

que surge por si41. Antes de seguir adiante, precisamos ter em mente que as pulsões trabalham 

com a energia vital nomeada por Freud de libido, assim, ao falar em duas pulsões significa 

que a libido se movimenta por dois extremos, sobre os quais nos debruçaremos por breves 

linhas. 

-

das pulsões, apresentam-se como impulso do 
42 

instintos de vida e 43, reposiciona-se Freud. A partir dessa revisão, os impulsos da 

libido são: o desejo de expansão, de produzir unidades cada vez maiores de vida; e o desejo 

39 FREUD, S. O mal-estar na cultura. Tradução de Renato Zwick. Porto Alegre: LP&M, 2010, p. 101. 
40 Id., p. 102. 
41 Adotaremos aqui, como destacado por Kangussu, em Leis da Liberdade, op. cit., p. 81, o termo pulsão e/ou 
impulso, ajustados, também, à explicação presente na introdução de Eros e Civilização, na edição que utilizamos 
ao l , de acordo com a noção freudiana de Trieb, refere-
primários do organismo humano que estão sujeitos a modificação histórica; encontram representação tanto 

Eros e civilização, op. cit., p. 30. Ademais, cabe destacar a nota presente nos volumes 
 

traduções, apenas precisarão fazer o pequeno esf instinto  por pulsão
instintual  por pulsional , pressão  por recalque , ou Eu  por ego Obras Completas. 

Tradução de Paulo César de Souza, São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 7. 
42 FREUD, S. Além do princípio do prazer (1920). In: Obras Completas. Tradução de Paulo César de Souza. 
São Paulo: Companhia das Letras, v. 14, 2010, p. 162.

Ibid., p. 163. 



de retração, de desfazer essas unidades, o desejo de retornar a uma condição anterior. Essa 

segunda formulação é a adotada por Marcuse44.  

Uma vez perturbado o estado de repouso psíquico pelas necessidades internas, tudo o 

que havia sido desejado, em um primeiro momento é configurado pela psique de maneira 

alucinatória. Quando da ausência da satisfação imediata e, consequentemente, do prazer 

imediatamente experimentado, tem-se o abandono dessa tentativa de solução pela alucinação. 

Ou seja, quando o princípio de prazer irrestrito entra em conflito com o meio natural e 

humano, o aparelho psíquico ab

decidir a formar uma ideia das reais circunstâncias do mundo exterior e se empenhar em sua 
45

atividade psíquica; já não se imaginava o que era agradável, mas sim o que era real, ainda que 
46

47, uma renúncia ao 

prazer imediato, incerto, em detrimento do prazer adiado, mas sob a promessa de ser 

 

Posto, então, que se trata não de uma eliminação do princípio de prazer e sim de uma 

ascendência do princípio de realidade na consciência desenvolvida, nos alerta Marcuse, em 

-
48. Todavia, o filósofo nos chama a 

r padrões para a construção da 

mentalidade não- 49. O que Marcuse 

destaca é a ideia freudiana de que uma das espécies de atividade mental também foi separada, 

mantendo-se livre do rigor do princípio de realidade e seguindo subordinada apenas ao 

fantasia, que tem início já nas brincadeiras das 

44 MARCUSE, H. Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Tradução de Álvaro 
Cabral. 8ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 42. 
45 FREUD, S. Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico (1911). In: Obras Completas. 
Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, v. 10, 2010, p. 83. 
46 Id. 
47 Ibid., p. 86. 
48 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 132. Cabe, neste ponto, destacar que Marcuse adota uma das ideias mais 
controversas da metapsicologia de Freud, a ideia da herança arcaica: segundo essa perspectiva, temos uma 
memória de um tempo de quando éramos um todo indiferenciado filo e ontogeneticamente; de um tempo 
anterior ao princípio de individuação; que traríamos traços mnemônicos de toda a humanidade; a ideia da 
existência de um traço universal na memória individual. 
49 Id. 



crianças e que depois, prosseguindo como devaneio, deixa de lado a sustentação em objetos 
50.  

Marcuse nuança essa questão, que permanece ao longo de sua teoria, quando 

argumenta que, mesmo que a nossa fantasia seja absolutamente voltada para o prazer ela 

opera com elementos que lhe são dados pela realidade. Para o filósofo frankfurtiano, 

unção das mais decisivas na estrutura mental total: 
liga as mais profundas camadas do inconsciente aos mais elevados produtos da 
consciência (arte), o sonho com a realidade; preserva os arquétipos do gênero, as 
perpétuas, mas reprimidas idéias da memória coletiva e individual, as imagens tabu 

51. 

Nessa passagem, uma instigante afirmação vem à tona: de que a arte é o mais elevado 

produto da consciência, visto que ela faz emergir aquilo que não encontrou outra forma de se 

tornar uma expressão. Ademais, a fantasia liga o sonho, os mais arcaicos desejos - o desejo do 

prazer total - à realidade, ou seja, ela tem a potência de produzir uma nova forma de realidade, 

qual seja, a arte. Outro argumento caro a Marcuse é a fantasia como repositória dos 

arquétipos, desejos e anseios reprimidos52 da humanidade, anteriores ao princípio de 

individuação. 

Desse modo, é a partir de Freud, que Marcuse reconhece o papel da fantasia na 

dinâmica mental, em sua potência em fazer surgir a imagem de uma forma diferente de 

realidade. Então, a fantasia cria imagens que ajudam a lidar com a realidade deficiente, não 

podem ser tanto receptivas quanto afirmativas, como vimos na seção anterior, por outro lado 

podem ser criadoras e negadoras. Está aberta, portanto, a trilha teórica para a compreensão da 

capacidade da fantasia de legislar sobre a realidade objetiva.  

Entretanto, qual a potência dessa característica se essa forma diferente de realidade 

não existe, se é só uma ficção? A potência é que temos aí a forma da expressão de um desejo; 

a fantasia nos dá acesso a um desejo reprimido ou recalcado; a fantasia - diz Freud, e Marcuse 

a partir dele - guarda os desejos mais antigos da humanidade; ela nos dá acesso - quando 

atinge a forma estética - a um mundo que foi reprimido, mas se mantém sedimentado nas 

FREUD, S. op. cit., v. 10, 2010, p. 84. 
51 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 132. 
52 Como destacado na introdução da edição que usamos, Repressão  e  são empregados na acepção 
não-técnica para designar os processos conscientes e inconscientes, externos e internos, de restrição, coerção e 

Eros e Civilização, op. cit., p. 30. Assim, lembramos que, diferente de Freud, Marcuse não difere 
repressão de recalque, pois, não o interessa, neste ponto, consciente e inconsciente; o que interessa é o fato de ser 
reprimido, assim, não usa o conceito de recalque.



lendas, nos mitos, nas artes de um modo geral. Nesta propriedade, expressa-se a sua primeira 

permissão de potência, o fato de ser capaz de colocar os sujeitos em contato, através da 

experiência da forma estética, com desejos e sonhos arcaicos. Uma segunda potência é a de 

ser capaz de, uma vez objetivada em obra de arte, retroagir sobre a realidade, pois, mitos, 

lendas, as artes, são capazes influírem no modo como percebemos a realidade - por exemplo, 

quando falamos das coisas homéricas, quixotescas, platônicas, surrealistas etc. 

en passant  pelo fundamento da teoria 

freudiana, destacaremos que: como o 

processo de pensamento, com suas próprias leis e valores de verdade, não era novidade na 
53

original de Freud reside na tentativa de demonstrar a gênese desse modo de pensamento e sua 
54. Aqui entra algo de primordial que atravessará 

todo o curso do pensamento de Marcuse: é a primeira vez que o filósofo incide a temática da 

fantasia freudiana - a capacidade de expressar desejos e processos arcaicos relacionados a um 

princípio de prazer não modificado - no conceito filosófico de imaginação kantiano - a 

faculdade de unir os conceitos do entendimento com as intuições da sensibilidade; a partir 

-

tornam-se sinônimos. 

Após apresentar o mecanismo da fantasia elaborado por Freud - que destacou seu alto 

grau de liberdade em relação ao princípio de realidade e sua conexão essencial com o 

princípio de prazer - Marcuse irá unir o que Kant, mesmo sem explicitar essa atitude, separou. 

Eis, então, um dos argumentos de Marcuse mais originais, tão quanto um dos mais discutidos 

e criticados. Passemos, então, à leitura que Marcuse faz de Kant. 

A imaginação, fonte principal das artes, desde seu surgimento na filosofia está ligada 

tanto à dimensão estética - dimensão da beleza e do sensível - quanto à dimensão intelectiva. 

Fantasia e imaginação permanecem, muitas vezes, como sinônimos na filosofia até Kant 

estabelecer os limites da razão55. O filósofo de Königsberg é o primeiro a dispensar deus, 

alma, espírito e outras artimanhas teológicas do processo de conhecimento, colocando, no 

lugar do deus cartesiano, a imaginação. Desse modo, se faz necessário que o ser humano 

53 Ibid., p. 133. 
54 Id. 
55 
apresenta relevante síntese na nota 37, da página 142, de Leis da Liberdade, op. cit., 2008.



tenha a capacidade de criar imagens mentais abstratas dos fenômenos exteriores para ligar tais 

fenômenos à psique56. 

A partir da ideia da subjetividade transcendental  lembrando que não há, aqui, sentido 

metafísico, é transcendental porque nos atravessa, visto que todas as pessoas compartilham 

uma forma de subjetividade semelhante; o que também não quer dizer que as psiques sejam 

idênticas, e sim que elas têm estrutura transcendental idêntica  a razão opera a partir de 

dados, fenômenos materiais, que atingem a nossa sensibilidade a partir de duas faculdades que 

o ser humano tem que é a de perceber espaço e tempo. Dessa maneira percebemos o mundo: 

existem os dados, e os organizamos exteriormente através do espaço e interiormente através 

do tempo; essas duas são as formas da sensibilidade para Kant. 

Dito isto, o que está em jogo é a relação entre a interioridade do indivíduo e o mundo 

externo, fenomênico. De maneira tal, é preciso um terceiro termo capaz de fazer essa ponte, 

capaz de trazer o mundo fenomênico para a psique(pouco kantiano). Frente a essa questão, 

Kant vai dizer que é a faculdade de criar imagens mentais que fará essa ponte, e, dessa forma, 

o mundo fenomênico é abstraído e essa imagem abstrata é remetida ao entendimento(o 

fenómeno é como se fosse o resultado do processamento das faculdades; não é o fenômeno, é 

o múltiplo sensível; então o fenômeno já o múltiplo sensível processado pelas categorias do 

entendimento). Em outras palavras, a faculdade que faz parte tanto da matéria-fenômeno 

quanto do entendimento para fazer a relação entre ambos é a imaginação, que parte de 

imagens materiais para criar abstrações, mesmo na ausência dessas imagens. 

Compreendido que a imaginação trabalha como princípio operador na relação entre os 

fenômenos e suas categorizações conceituais, Marcuse destaca que esta imaginação é 

fantasiosa, que nesse trânsito, nessa errância entre fenômeno e conceito, existe um traço de 

fantasia. Os fenômenos não se imprimem diretamente nos conceitos, não trabalham como 

sinetes; existe uma necessidade de ajustes que dizem respeito à fantasia, agora sinônimo de 

imaginação. Essa introdução da fantasia freudiana no conceito filosófico de imaginação nos 

serve como um farol que, de certa maneira, ilumina a lacuna existente entre atribuição de um 

conceito a um fenômeno. Nos mostra que Marcuse foi capaz de inserir o inconsciente e a ideia 

56 A definição kantiana citada por Marcuse em Eros e Civilização é extraída na Crítica da Razão Pura, onde, 
imaginação é a faculdade de representar um objeto, mesmo sem a presença deste 

intuição livre, criadora ou reprodutora de objetos que não são diretamente dados   a faculdade de representar 
objetos sem que eles estejam presentes , Eros e Civilização, op. cit., 1981, p. 162. 



de fantasia de Freud, no processo de conhecimento, propondo, assim, que existe neste último 

um espaço não lógico.  

Como lança luz o filósofo frankfurtiano,  

mental independente e fundamental, a fantasia tem um valor próprio e autêntico, que 
corresponde a uma experiência própria  nomeadamente, a de superar a antagônica 
realidade humana. A imaginação visiona a reconciliação do indivíduo com o todo, 

57. 

Até aqui, observamos a ênfase de Marcuse - e essa é a tônica de Eros e Civilização - 

nesse e

fantasia insiste em que deve e pode tornar-se real, em que o conhecimento está subentendido 
58. Desse modo, o recurso à fantasia para mostrar o que é real, mas que ainda não 

existe, será defendido por todo seu percurso teórico. Ainda através do filósofo frankfurtiano, 

pode- -nos assim à estética 

-se a harmonia reprimida do 
59. 

Desse modo, a ideia a ser enfatizada é a da possibilidade de o real e o verdadeiro 

estarem na ficção e não na assim chamada realidade. Até agora foram vistas duas posições: 

uma que aponta a razão como dona da determinação do que é real e dos modos de se orientar 

na realidade; e outra que revela a fantasia como agradável e voltada para o princípio de 

prazer, fazendo parte fundamental da estrutura do pensamento, mas, contudo, permanecendo 

como falsa e ilusória. Todavia, é justamente por expressarem anseios que haviam sido 

abafados que reside o interesse de Marcuse nas fantasias. Contra o positivismo, contra a 

57 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 134. 
58 Id. 
59 Ibid., p. 135. Marcuse destaca a ambiguidade do termo Sinnlichkeit, principalmente, em seu movimento de 
retomada do significado original de estética
a gratificação instintiva (especialmente a sexual) como a percepção sensório-cognitiva e sua representação 

ivas inferiores  opacas onfusas ) do 
homem, mais o sentimento de dor e prazer   sensações mais Eros e Civilização, op. cit., p. 163. 

de 
(sensuality) para (2) cognição sensível, sensorial (sensuousness, sensitive cognition) e daí para (3) conhecimento 

-
conceitual a respeito das pulsões. O conceito intermediário estabelece os sentidos como fonte do conhecimento, 
mas estes não são primordialmente órgãos cognitivos, uma vez que, neles, a função cognitiva funde-se com a 

Leis da Liberdade, op. cit., p. 152. Assim, diferente da 
tradução que usamos, adotaremos o termo sensibilidade, uma vez que esse nos parece expressar melhor a 
característica libidinal, pulsional, pretendida por Marcuse - já é marcada 
por essa outra sensibilidade de cunho mais subjetivo, segundo a qual, cada pessoa percebe o objeto de uma 
determinada maneira. 



imediaticidade dos fatos, a fantasia deixa aberta a possibilidade de distinção, trazendo à tona o 

inexistente, sendo assim, uma grande arma política. 

Como já fora supracitado, à ideia de mera fantasia Marcuse apresenta dois 

argumentos: um, que diz respeito ao fato de a fantasia ser uma instância do funcionamento 

mental que traz imagens do que seria um princípio de prazer não modificado, 

desconsiderando o princípio de realidade; e um segundo argumento, que diz que mesmo 

havendo distinção entre as fantasias e a realidade, quando aquelas são objetivadas nas obras 

de arte elas não estão mais separadas do mundo real, mas passam a retroagir sobre este. 

A partir deste ponto da argumentação, observa-se uma adversativa no pensamento de 

Marcuse onde é anunciado seu afastamento em relação a Freud60. Essa diferença no que diz 

respeito à potência da fantasia se expressa 

[expressa pelas fantasias]61 evoca apenas o passado sub-histórico do gênero (e do indivíduo), 
62.  Ou seja, essas imagens fantasiosas expressam sempre um 

desejo ligado ao passado, ontogenético ou filogenético. Já para Marcuse elas projetam e 

podem operar com imagens do futuro, com imagens do que ainda não é.  

além da necessidade histórica, não se segue que seja impossível outra forma de 
civilização, sob outro princípio de realidade. Na teoria de Freud, a liberdade contra a 
repressão é uma questão do inconsciente, do passado sub-histórico e até sub-
humano, dos processos biológicos e mentais primordiais; por consequência, a ideia 
de um princípio de realidade não-repressivo é uma questão de retrocesso. Que tal 
princípio pudesse converter-se numa realidade histórica, uma questão de 
desenvolvimento consciente, que as imagens da fantasia pudessem referir-se a um 
futuro inconquistado da humanidade, em vez do seu (pessimamente) conquistado 
passado  63. 

Tal passagem exige uma fundamental digressão a fim de nuançar um conceito que, em 

si, refuta a descuidada acusação muitas vezes feita ao filósofo frankfurtiano: a de que ele 

propõe uma civilização sem nenhum grau de repressão, de que a abolição da repressão, 

supostamente pretendida pelo filósofo, seria o fim da cultura, o fim da civilização e a recaída 

na barbárie. 

60 Fazemos questão de destacar que Marcuse em nenhum momento é contra Freud, e sim, busca desdobrar seu 
pensamento, ir além deste. 
61 Grifo nosso. 
62 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 137. 
63 Id. 



forma histórica 

específica como sendo a natureza 64. Com isso, faz um ataque ao ponto fraco 

da teoria freudiana, qual seja, o de sedimentar uma determinada forma histórica de civilização 

como se fosse a natureza da civilização, como se essa forma de civilização fosse 

absolutamente necessária. Como contra-argumento, dirá que a natureza é necessária e a 

civilização é contingente.  

Assim, Marcuse diz que a estrutura da metapsicologia freudiana explica como que 

surge o aparato mental em um tempo e mundo passados, superados, ou seja, o nível de 

carência atual é muito distinto, inclusive mais favorável, do que o do tempo quando o 

aparelho mental encontrava-se em estágio incipiente. O termo que Freud usa para explicar a 

necessidade de repressão é Ananke, um estado de carência que leva à luta pela existência, que 
65. 

dução permitem objetivamente uma organização não-

repressiva da sociedade e do trabalho, limitando a esfera da Anankê, abrindo o espaço de uma 
66, reafirma Bento Prado. 

Desse modo, o nível de repressão pode ser menor, o que faz com que Marcuse 

duplique o termo de Freud, distinguindo o nível de repressão naturalmente necessário dos 
67 receberam 

de nós o nome de mais-repressão 68 idas pela dominação social. 

Distingue-se da repressão 69.  

Outro desdobramento, que Marcuse faz, diz respeito ao conceito de princípio de 

realidade. Com o intuito de explicar a situação contemporânea, apresenta a seguinte 

proposição: primeiro ressalta a necessidade de existência de um princípio de realidade ligado 

à realidade natural, governado pelas leis da natureza, relativo aos instintos vitais, sendo, 

portanto, um princípio voltado à sobrevivência do indivíduo como membro de uma série de 

animal natural; à parte deste, há o princípio de realidade histórico, no qual o indivíduo tem 

que se submeter, inclusive para sobreviver, a um princípio de realidade que não é da natureza, 

64 Id. 
65Ibid., Lebensnot, Ananke) ou necessidades vitais 
ensinam ao homem que não pode gratificar livremente seus impulsos instintivos, que não pode viver sob o 

Eros e Civilização, op. cit., p. 37. 
66 PRADO JR, B. Entre o alvo e o objeto do desejo: Marcuse, crítico de Freud. In: NOVAES, A. (Org.). O 
desejo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 271. 
67 Grifo nosso. 
68 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 53. 
69 Ibid., p. 51. 



tórica 

predominante do princípio de realidade 70.  

Segundo Marcuse, o princípio de realidade em curso é o princípio de desempenho, 

pressupõe um longo desenvolvimento durante o qual a dominação foi crescentemente 
71. Além de submetido à realidade colocada pela própria natureza, o ser humano 

sua própria vida, mas desempenham tão-só funções pré- 72. Vêm-se, então, 

inseridos em uma contingência que os beneficia com as inovações técnicas ao mesmo tempo 

faculdades, mas trabalham em alienação 73. A tecnologia, ao invés de libertar, impõe suas 

leis, trabalha-se e pensa-se como máquinas. O ser humano está rendido por um princípio de 

desempenho contingente, que não faz parte de sua natureza, que é histórico e, principalmente, 

pode ser transformado. 

Após esse pequeno, mas necessário desvio, orientemo-nos à harmonia desejada pela 

imaginação/fantasia, a reconciliação do indivíduo com o todo. No campo das artes, os 

surrealistas foram dos que mais intensamente identificaram o valor de verdade da imaginação 

e de seu papel emancipatório, reconhecendo  como Marcuse  que a função crítica da 

fantasia está em sua recusa em esquecer o que ainda não é, em seu caráter projetivo. Assim, é 

justamente ao reconhecer a imaginação como a faculdade mais incomensurável, mais livre e 

ilimitada, que Marcuse apresenta a defesa surrealista exposta por André Breton, para quem,  

grosseiramente se chama felicidade, é privarmo-nos de tudo o que encontramos, no 
nosso íntimo mais profundo, de justiça suprema. Somente a imaginação nos diz o 
que pode ser 74. 

Logo após apresentar esse manifesto de Breton, Marcuse reforça sua posição 

e verdade da imaginação 
75. O que permite Marcuse dizer isso? E qual o 

instrumento para entender isso? O pressuposto por traz dessa afirmação, e que já fora 

esboçada, é que faz parte da realidade algo que é da ordem da imaginação e que não é 

70 Id. 
71 Ibid., p. 58. 
72 Id. 
73 Id. 
74 BRETON, André. Manifesto do surrealismo. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 66. 
75 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 139. 



imediatamente real. Quer dizer, o real não é apenas o que é dado, o que é positivo, mas existe 

na constituição da realidade algo que é da ordem da imaginação. Os indivíduos 

compreenderiam mais completamente a realidade caso se entregassem às estruturas 

fantasiosas ou aos processos da imaginação que compõem a realidade, ou, se quisermos, se 

atentarem aos fatores que criam os fatos. 

Após apresentar o reconhecimento dos surrealistas quanto às implicações 

revolucionárias das descobertas de Freud, Marcuse dá uma reviravolta interessante ao 

proposição a respeito de uma ocasião real é inverdadeira poderá expressar a verdade vital no 

tocante à realiz 76.  

Ainda seguindo o pensamento de Whitehead sobre a grande recusa a qual se refere, 

Marcuse vai mais longe ao destacar que toda obra de arte, digna desse nome, é uma recusa, 

pois, o simples fato de sua existência implica uma insuficiência nesse mundo no qual surgiu. 

a toda manifestação de recusa que é crítica em relação às formas de fato existentes. Essa 

-repressão, 

podia ser formulada sem punição na linguagem da arte. No contexto mais realista da teoria 
77. 

constitui, só por si, um elemento essencial da ideologia do princípio 78, o que 
79, como 

desenvolvimento pulsional não-repressivo se orientar, não pelo passado sub-histórico, mas 

pelo presente histórico e a civilização madura, a própria noção de utopia perde seu 
80. 

76 Id. Cabe destacar que não é a primeira vez que Marcuse faz referência à Whitehead. Em Algumas 
considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária, onde, em contraste com o papel da arte e da 
cultura predominantemente afirmativas, traz à baila outro semblante da arte mais enfaticamente esboçado em 

 
77 Id. 
78 Id. 
79 Ibid., p. 133.
80 Id. 



Com a perda da significação da noção de utopia  lugar ideal que não existe - essa 

relação dialética entre ideal e inexistente cai por terra; o que vislumbra-se, então, é a 

possibilidade de um lugar ideal que ainda não existe  o que não significa que o ideal possa 

ser alcançado, e sim que uma realidade melhor, mais verdadeira é possível. A grande questão 

é que não correspondeu ao desenvolvimento científico, um desenvolvimento subjetivo. A 

grande transformação deve ocorrer, portanto, nos sujeitos, uma vez que os desenvolvimentos 

materiais e científicos já existem, já superaram a Ananke.  

Marcuse vai mais uma vez além de Freud, quando argumenta que o que mantém a 

carência não é o princípio de realidade, e sim o princípio de desempenho. Desse modo, a 

com o progresso da 

racionalidade consciente; pressupõe a mais alta maturidade 

Marcuse é o esclarecimento de que este princípio de desempenho não é fruto da razão, e sim 

de uma razão instrumental; de uma determinada forma, de uma parte da razão que se 

apresenta como a totalidade. Cabe então à razão fazer sua crítica e perceber que a 

racionalidade instrumental não constitui sua forma absoluta, que o princípio de desempenho 

não é igual ao princípio de realidade e que o sistema de mais-repressão em curso não é 

idêntico ao nível de repressão necessário.  

Pode-se ir mais a fundo e dizer: as coisas podem ser radicalmente diferentes do que 

81. Esse estágio seria atingindo através do 

desenvolvimento tecnológico máximo que a civilização já alcançou, ou seja, se refere à já 

citada conquista da Ananke através da ciência. Para Marcuse, 

consciente, racional, que dominou e se apropriou do mundo objetivo como arena 
para as suas realizações. O fator histórico contido na teoria freudiana dos instintos 
teve sua fruição na história quando a base do Ananke (Lebensnot)  que, para Freud, 
forneceu a justificação racional ao princípio de realidade repressivo  é abalada pelo 

82.  

Desse modo, o progresso da civilização abala a Ananke, sob a qual Freud percebe que 

existe uma necessidade radical de repressão pulsional para que se erija uma civilização contra 

essa mesma condição de carência. Contudo, a civilização já ultrapassou esse princípio através 

do desenvolvimento técnico e científico, portanto, não está mais submetida às mesmas 

vicissitudes às quais estavam submetidos os seres humanos no início do processo 

81 Id. 
82 Ibid., p. 140.



civilizatório. Há, portanto, de fato uma possibilidade de transformação que é contida, 

reprimida não pela razão e sim pela racionalidade histórica em curso.  

Esboça-se, assim, o interesse de Marcuse na dimensão estética: por ela apresentar a 

imagem da Grade Recusa. Ela se recusa a aceitar a separação entre o objeto e o sujeito das 

pulsões. Vai se desenhando aqui que o antagonismo não é entre o ser humano e a civilização, 

e sim entre uma civilização baseada no antagonismo entre sujeito e objeto, entre sensibilidade 

e razão. Uma civilização que atinge seu máximo na modernidade tem origem a partir da cisão 

proposta por Platão. Depois dessa cisão, veio a hierarquização, a consequente atribuição de 

superioridade ao inteligível e a necessidade de submissão do sensível. Há, pois, não só a 

divisão, mas também o antagonismo.  

A sensibilidade tem sido embotada, epistemologicamente inferiorizada, condenada à 

mera receptividade. Tecemos até aqui, a ideia de o ser humano, em última instância, ter em si 

a faculdade de livre interação entre sensibilidade racional e razão sensível; contudo, a cultura 

tem submetido a sensibilidade à razão. Mais uma vez com Kant, veremos que não se trata de 

considerar sensível e inteligível a mesma coisa, e sim que são duas esferas que em tempos se 

fundem, ou se confundem. Através de Schiller, pode-se observar que: se o ser humano possui 

essas duas dimensões ele nunca vai atingir uma harmonia plena em seu ser querendo que uma 

domine a outra. Com redundância proposital, a harmonia do ser humano vai depender da 

relação harmônica dessas duas dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  De Kant a Schiller: o impulso para a libertação. 

 

Em Eros e Civilização, Marcuse trabalha a dimensão estética na tradição filosófica e 

mostra como que essa foi a dimensão encontrada pelos filósofos na modernidade para juntar o 

antagonismo sensível e inteligível, matéria e espírito, posto por Platão. Essa divisão 

simbólica, levada a cabo pela tradição judaico-cristã-ocidental, tem sido há muito 

questionada, mesmo que sem diminuir o filósofo ateniense. Como bem destaca Kangussu, 

entendimento  e também a natureza e a liberdade  se encontram, mediados pela imaginação 
83. Ressalta, ainda, qu

84. Contudo, 

para a ideia da força libertadora da dimensão estética e para a proposta de uma forma de 

organização mental, e também social, que leve em consideração essa dimensão do sensível, 

Marcuse buscará um baluarte também em Schiller. Atemo-nos, pois, ao jogo filosófico 

marcuseano que vai do papel da imaginação nas determinações dos valores do mundo real à 

beleza como o resplandecer sensível da liberdade. 

Na Crítica da Razão Pura, após ter sido acordado por Hume de seu sono dogmático, 

Kant diz ser necessário colocar a razão em um tribunal, pois, é necessário se conhecer os seus 

limites. Como vimos na seção anterior, segundo Kant, conhecer é relacionar, através da 

imaginação, o(s) fenômeno(s) capturado(s) pelas formas da sensibilidade, as percepções 

espaciais e temporais, com os conceitos construídos a partir das categorias do entendimento. 

Este, então, é o grande interesse de Marcuse na Primeira Crítica: pelo fato de a imaginação 

aparecer como a faculdade mental capaz de unir sensibilidade e entendimento, tendo, assim, 

um papel constitutivo na realidade; quando Kant nos mostra que o nosso entendimento não é 

guiado e formatado apenas através dos valores determinados pela razão, mas que razão e 

imaginação estão juntas na determinação dos paradigmas que ordenam o mundo real. 

Contudo, o esquema da Primeira Crítica não é suficiente para colocar a razão no 

tribunal. Esse é o mundo da ciência, da matéria, sendo assim, como agir nesse mundo? Frente 

a essa questão, Kant escreve Crítica da Razão Prática, onde diz que as vontades do sujeito 

deveriam ser determinadas pelo que ele chama de leis da liberdade. Na Razão Pura temos as 

leis fixas da natureza, na Razão Prática temos as leis da liberdade, as leis morais, que o sujeito 

KANGUSSU, I. op. cit., 2008, p. 215.
Id. 



decide, por si, seguir ou não, ele é livre em relação a elas. O que nos interessa aqui, portanto, 

é: as leis morais, as leis do agir prático, são leis da liberdade, ou seja, não são impostas; 

enquanto que as leis da natureza são fixas. 

Frente a essa dualidade, Kant novamente precisa de uma terceira via para juntar o 

sujeito que tem essa liberdade interior com a natureza que tem suas leis fixas e determinadas, 

e encontra essa via na dimensão estética. Isso se dá porque a beleza é um elemento material, 

palpável, e é capaz de provocar nos sujeitos uma reação totalmente livre, que não está ligada 

ao conhecimento, e sim à espontaneidade do prazer. O ponto central, aqui, é a percepção de 

que um objeto externo material é capaz de tocar profundamente o interior do ser humano - 

esse é o mistério da beleza85. 

Ao passo que a noção de estética, trazida à baila no século XVIII, por Alexander 

 
86

87 ao recordar o significado original do termo estética: relativo aos sentidos, às 

sensações. a envolve a demonstração da associação íntima entre prazer, 
88. Em última instância, a dimensão cognitiva 

que tinha sido negada à dimensão estética, ou era privilégio apenas de determinadas classes, 

será esten

preserva a verdade dos sentidos e reconcilia, na realidade da liberdade, as faculdades 

 e superiores  89. Então 

teremos, não com Baumgarten que cria o termo, mas a partir de Kant, a busca, através da 

beleza, da reconciliação das faculdades sensível e inteligível, liberdade e natureza, prazer e 

razão. E é justamente o papel crucial que a beleza ocupa na filosofia de Kant que interessa a 

Marcuse. 

Para Marcuse, na 

reflete-se na dicotomia entre as faculdades mentais: sensualidade e intelecto (entendimento); 
90. Vimos que em Kant aparece esse antagonismo 

Já na Poética, 1448b, Aristóteles diz que conseguimos ter prazer em mimese e representação até daquilo que 
nos causariam asco na vida real. 

MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 156.
Id.
Id.
Id.
Id. 



-
91. O que está em jogo é o desenvolvimento mental que leve o 

sujeito a perceber qual é o melhor modo de agir, tendo em vista fazer parte de uma 

coletividade; se trata de uma moralidade que diga respeito ao ethos, aos costumes, ao 

comportamento. Essa ideia é levada em consideração em Kant, elevada ao extremo em Hegel, 

atravessando todo o romantismo alemão como a grande realização que o ser humano pode 

fazer: refinar os costumes. 

nenhuma autonomia subjetiva pode violar as leis da causalidade e nenhum dado sensorial 

domínio da natureza deve ser suscetível  à legislação da liberdade; uma dimensão intermédia 

deve ex 92. Então, Kant percebe, e Marcuse a partir dele, que 

deve haver uma terceira faculdade que faça uma mediação entre o reino da natureza e o da 

liberdade, entre o desejo e o conhecimento.  

Aqui retornamos à questão da reconciliação novamente. O fim na Crítica da 

Faculdade do Juízo é encontrar esse entrelaçamento, a comunhão entre Razão Pura - as leis 

do entendimento, da causalidade, da natureza - e Razão Prática - guiada pela liberdade das leis 

autônomas e morais -, o que ocorre através do juízo do sujeito, de sua faculdade de julgar. Em 

outras palavras, temos dois domínios totalmente distintos, o da natureza e o da liberdade; a 

autonomia do sujeito não pode violar as leis da natureza, e os dados sensíveis não eliminam a 

liberdade 

 
93. Tal dicotomia é sublinhada pela capacidade de julgar, tendo em 

94. 

Crítica do Juízo, a dimensão estética e o correspondente sentimento de prazer 

emergem não apenas como uma terceira dimensão e faculdade da mente, mas como o seu 

Ibid., p. 157. 
Id. 
SANTOS, O lugar da Crítica da faculdade do juízo na filosofia de Kant. In: DUARTE, R. (Org.). Belo, 

Sublime e Kant. Belo Horizonte: UFMG, 1998, p. 27, 28 e 31. 
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 157.



próprio centro, através do qual a natureza se torna suscetível à liberdade, necessária à 
95. Assim, é essa potência da dimensão estética que interessa a Marcuse, essa 

capacidade do indivíduo de ter sentimentos ou sensações interiores a partir de formas 

externas, ou seja, a descoberta do canal entre o nosso ânimo e as formas da natureza. Está 

descoberto, assim, o elo entre a liberdade interior do sujeito e sua ação sobre a natureza, a 

capacidade de julgar, através da qual a natureza se torna susceptível à liberdade. 

simbólica 96. É simbólica, pois, traz a 

reboque a, tão discutida, ideia kantiana de que a beleza provoca prazer por ser a expressão da 

moralidade. A moral, na história da filosofia, está intimamente ligada ao inexprimível. Assim, 

a moralidade se expressa retoricamente justamente por ser o sentimento interior sobre o que é 

certo e errado, sendo, pois, da ordem do indefinível, do sem expressão, só pode ser 

apresentado simbolicamente. Se por um lado, Marcuse não concorda com essa relação entre 

beleza e moralidade, pelo contrário, entende a beleza como criadora de injustiças, por outro, é 

de acordo e leva adiante a ideia da inexpressividade e a representação simbólica da moral. No 

que tange à dimensão estética, interessa por ser a dimensão do prazer ou do desprazer, por se 

encontrar nela o fundo mais rasteiro das nossas escolhas. 

Dito isso, Marcuse parte dessa defesa que Kant faz da moralidade só podendo ser 

apresentada de um modo simbólico e da ideia de a moralidade ter seu lugar na dimensão da 

erdade, em que a razão prática se 

realiza, de acordo com leis auto-outorgadas. O belo simboliza esse reino, na medida em que 
97. Este é o fulcro do interesse de Marcuse 

 a que não pode corresponder qualquer percepção 

 ou seja, trata-se de uma ideia da razão e não de um conceito do entendimento  

indireta , simbólica, per analogiam 98.   

O recurso à dimensão estética se deve ao fato de ela fornecer uma ontologia de um ser 

não divido. O que está em jogo é justamente a ideia de considerar a dimensão estética como 

conteúdo total da dimensão est

Id.
Ibid., p. 158.
Id.
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sensualidade e a moralidade  os dois pólos da existência humana. Sendo esse o caso, então a 

dimensão estética 99. 

Ainda com Kant, Marcuse também argumenta que o prazer ou desprazer que surge 

mediante a experiência de um objeto estético deriva da forma pura do objeto, independente da 

matéria e do propósito. Deste modo, o prazer sob o juízo estético é subjetivo porque é dado a 

partir do sentimento de prazer, é universal porque esse prazer é provocado pela forma pura do 

é 

dado  é totalmente diferente tanto da experiência cotidiana como da científica; todos os 

vínculos entre o objeto e o mundo da razão prática e teórica são cortados ou, melhor, 
100. Assim, a forma pura do objeto construída pela imaginação, é o centro do juízo 

estético.  

Eis, então, que entra em jogo a liberdade, essa capacidade da imaginação de 

representar o objeto em sua forma pura, independente das suas relações prosaicas na 

cotidianidade e das suas relações gnosiológicas voltadas para os c

qu livre 101, destaca Marcuse. 

gerada pela forma em que o objeto agora se rev 102 103.  

O que se configura então é que, enquanto em Kant a beleza é o símbolo da moralidade, 

em Marcuse a beleza, ou então, a dimensão estética, é a representação da liberdade da 

imaginação, de sua capacidade de representar o objeto em sua forma pura. De maneira tal, o 

passo a Schiller é necessário, pois, para este, a beleza é o aparecer sensível da liberdade. Além 

do mais, é preciso, porque nas leis da liberdade proposta pelo filósofo de Königsberg, a 

liberdade diz respeito apenas à abstração, enquanto que o filósofo e poeta se apropria dessa 

ideia de liberdade existente somente na interioridade numênica do ser humano, e a aplica na 

dimensão estética. Então, Schiller, ao fazer esse movimento, mostra que essa liberdade 

num
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104. Assim, passamos, agora, da 

moralidade kantiana para a liberdade da sensibilidade. 

Além do objetivo de responder ao pessimismo freudiano quanto à natureza repressiva 

do processo civilizatório, não podemos perder de vista o movimento de incidência do conceito 

de fantasia no conceito de imaginação kantiano. Quando Marcuse adiciona a este último a 

fantasia, ou seja, um desejo de prazer, não altera substancialmente o conceito, visto que, o 

juízo feito através da imaginação, quando estético, é baseado no prazer. Dessa forma, 

Marcuse inova quando faz o duplo movimento: o de entretecer o prazer que a fantasia busca 

com conceito de imaginação  o que Kant não faz, ainda que isso já se pré-configure; e o de 

identificar no conceito freudiano de fantasia essa capacidade de mediação entre fenômenos e 

conceitos do entendimento - no caso do juízo cognitivo - e fenômenos e ideias da razão - no 

caso do juízo estético.  

Mais uma vez reforçamos que Marcuse não é contra Kant e Freud, ele visa dar um 

passo adiante. O que pretende é recuperar uma mediação necessária, uma vez que ao longo do 

processo da civilização as faculdades sensíveis foram dominadas e subjugadas pelas 

faculdades racionais. Assim, percebe a necessidade de harmonizar essas duas faculdades 

novamente, o que ocorre na dimensão estética. Desse modo, vemos também, o interesse de 

Marcuse nas obras de arte, pois, na medida em que são objetos materiais imbuídos de 

inteligibilidade, elas realizam a harmonia até então perdida e, como fantasias objetivadas 

retroagem sobre o real.  

manifesta-se, pois, como uma tentativa para reconciliar as duas esferas da existência 
humana que foram separadas à força e despedaçadas por um princípio de realidade 
repressivo. A função mediadora é desempenhada pela faculdade estética, que é afim 
da sensualidade, pertinente aos sentidos. Por consequência, a reconciliação estética 
implica um fortalecimento da sensualidade, contra a tirania da razão, e, em última 
instância, exige até a liberação da sensualidade, frente à dominação repressiva da 

105.  

Aqui Marcuse julga estar respondendo àquela acusação  como apontada na seção 

anterior - de que uma libertação das pulsões, uma maior liberdade pulsional levaria a volta à 

barbárie, ao despedaçamento da civilização. O que defende, entretanto, é a necessidade de se 

libertar o sensível em relação a uma mais-repressão desnecessária à manutenção da vida. Na 

104 SCHILLER, F. A Educação Estética do Homem. Tradução de Roberto Schwarz e Marcio Suzuki. São 
Paulo: Iluminuras, 2015; carta XXIII, p. 109.
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ara 

demonstrar os princípios de uma civilização não-repressiva, em que a razão é sensual e a 
106. 

É, então, neste contexto que Marcuse encontra os argumentos para a proposição do 

desenvolvimento de uma civilização menos repressiva, um momento histórico no qual o 

princípio de realidade seria definido por valores estéticos. Segundo o filósofo,  

 Cartas Sobre a Educação Estética do Homem, de Schiller (1975), escritas em 
grande parte sob o impacto da Crítica do Juízo, visam à reconstrução da civilização 
em virtude da força libertadora da função estética, sendo que esta função foi 

107. 

Na leitura contemporânea que Marcuse faz de Schiller, as Cartas contêm a 

possibilidade de um novo princípio de realidade orientado não pela mais-repressão e 

dominação, e sim pela beleza e pela imaginação. O filósofo e poeta sugere a reestruturação da 

civilização, de maneira que sua base se fundaria num livre jogo harmônico entre sensibilidade 

e razão. A cisão proposta por Platão no início da história da filosofia é retomada por Kant que 

encontra a possibilidade de mediação  que até então se dava através de deus - na experiência 

a: não existe maneira de fazer 

racional o homem sensível sem torná- 108 

A interpretação filosófica do pensamento de Schiller presente em Eros e Civilização 

aponta para a abordagem, ainda incipiente, que ganha força nos escritos de Marcuse na 

utilidade é o grande ídolo do tempo; 
109. E vai além, quando 

 as províncias da 

imaginação, e as fronteiras da arte vão-se estreitando à medida que a ciência amplia as 
110. Em uníssono, considera o filósofo frankfurtiano que, realizada a liberdade através do 

livre jogo entre sensibilidade e razão, a humanidade se 
111, além do mais, 

112.  
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113, e o que 

impede a realização das potencialidades do ser é a relação antagônica entre as duas dimensões 

cumprimento dessa dupla tarefa (dar realidade ao necessário em nós e submeter a realidade 

fora de nós 114. Eis então, o grande mote das 

Cartas: a ideia de que se o ser humano possui em si duas dimensões, a dimensão do 

entendimento e a dimensão da percepção sensível, e se ele quiser encontrar harmonia entre 

ambas, isso não se dará submetendo uma à dominação da outra. 

115 a natureza 
116 seriam as duas forças que, reconciliadas e harmonizadas, poderiam libertar a 

existência humana. Um terceiro impulso, portanto, com potência plasmadora e duradoura o 

suficiente para amalgamar harmonicamente estes dois impulsos é necessário. Sendo, pois, que 

-se vida em seu significado 
117

expresso num conceito geral, é forma 118, abrangendo toda dimensão inteligível; a força 

forma viva, 

um conceito que serve para designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo o que 

em resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza 119. 

120, adverte Schiller, o que concede à beleza o fundamento da afirmação espiritual e 

moral do ser humano, não precisando, assim, fugir da matéria para este fim. Como bem 

observa Marcuse, será o livre jogo da imaginação que despertará as potencialidades do ser; é 

-o de sua escravidão à matéria dominante e coerciva  e essas 

potencialidades revelam- 121. Está, assim, na beleza, a potência de 
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homem não precisa fugir da matéria para afirmar- 122

pode mais perguntar como ele passa da beleza à verdade, pois esta já está em potência na 

123. 

 procura é a solução de um problema político : 
124, o fulcro para a superação 

desse problema está na ideia de Schiller que vê a base para a libertação da humanidade na 

estética, uma vez que a beleza conduz à liberdade. Tal liberdade é aqui proposta, não como 

uma liberdade da realidade, e sim na realidade. E aqui retornamos ao fio condutor kantiano: a 

faculdade que harmoniza sensibilidade e razão é a imaginação; estando a imaginação livre da 

obrigação de ilustrar um conceito, e o entendimento livre da obrigação de encontrar conceito 

para aquele fenômeno dado, ambos entram num livre jogo, e com isso se vivificam; mais 

ainda, o que provoca esse livre jogo é a experiência da beleza. Seguindo os passos de Kant, 

também para Schiller, a harmonia só pode ser encontrada não através da dominação, e sim 

através do livre jogo, do impulso lúdico, que não tem nenhuma finalidade a não ser a de 

omem joga 

somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando 

joga 125. 

126, pois, 

, o impulso 
127, afirma Marcuse. A proposta, pois, é 

justamente o desenvolvimento da capacidade dos sujeitos à aptidão para o livre jogo, de serem 

capazes de transitar entre os distintos, de não ficarem apenas presos na própria sensibilidade, 

mas serem capazes de fazer esse trânsito entre sensibilidade e razão. Em outras palavras, o 

objetivo é a fundamentação da moralidade em terrenos sensíveis, a reconciliação dos 

víduo livre deve originar a harmonia entre a 
128, argui Marcuse. 
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Entretanto, a civilização estabelecida submeteu a sensibilidade à razão de tal modo 

que a primeira quando consegue se reafirmar, quase sempre, o faz de forma selvagem. A 

tirania da razão empobrece a sensibilidade e a repressão faz com que o retorno do reprimido 

provoque a barbárie. Frente a isso, o que Schiller propõe é ao invés da repressão, o 

desenvolvimento da sensibilidade, e por isso, a educação estética. Define, então, como destaca 

impulso lúdico, tendo por objetivo a beleza e por 
129. 

Neste contexto de ascensão do capitalismo  no século XVIII pela especialização e a 

partir do século XX, por aquela, mais a indústria cultural - o indivíduo se vê, para Schiller,  

formar-se enquanto fragmento; ouvindo eternamente o mesmo ruído da roda que ele 
faz girar, não desenvolve a harmonia de seu ser e, em lugar de imprimir a 
humanidade em sua natureza, torna-se mera reprodução de sua ocupação, de sua 

130. 

O processo que tem levado adiante esse desenvolvimento social transforma os sujeitos 
em homens ocos, empalhados como em T. S. Eliot131, para quem cada um tem uma 
especialidade e nenhum uma humanidade. As características humanas são deixadas de lado e 
o sujeito se converte em uma espécie de forma vazia capaz de aprender exclusivamente uma 
única e determinada especialidade, ficando acorrentado à roda que gira ao mesmo tempo em 
que o faz girar.  

132, questiona Schiller. Ele deve, pois, atravessar os juízos de seu tempo. 

 a sua dignidade e lei, não baixar para a felicidade e 
133 -se em engendrar o Ideal a partir da 

conjugação do possível e do necessário. Deve moldá-lo em ilusão e verdade, nos jogos de sua 

imaginação e na ser 134. Aquele que é amigo da verdade e da beleza, no 

-a na beleza, para que não 

apenas o pensamento a homenageie, mas para que também os sentidos apreendam, amorosos, 
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a su 135. Se quer, portanto, enfrentar a corrupção de seu tempo, o artista deve, então, 

propor-se à inutilidade  do livre jogo, alcançando, assim, sua liberdade interior, liberdade da 

 dignidade, mas a arte a 
136. 

Schiller coloca em cheque a filosofia racionalista, uma vez que para ele a aparência 

passa a ser o índice da verdade, e a realidade é exatamente onde a verdade se mostra pobre, 

esvaziada. A verdade é algo criado pela potência do pensamento livre, sendo este o 

pensamento criado pelo impulso lúdico e não o pensamento do impulso racional. Esses são os 

passos seguidos por Marcuse. De fato, nessa realidade dada, estamos condenados à 

infelicidade, mas isso não é um problema da civilização, muito menos do ser humano 

enquanto indivíduo, e sim de uma determinada forma de civilização, as coisas podem ser 

diferentes  eis o contra-argumento de Marcuse à Freud. 

A ousadia de Marcuse em 
137

acender um otimismo exagerado. De maneira nenhuma é apresentada uma receita, o que faz é 

des-sublimação da razão é justamente um processo tão essencial, na 

emergência de uma cultura livre, quanto a auto- 138. Des-

sublimação da razão é a introdução desses valores da cultura, não na ordem do sublime, e sim 

na ordem daquilo que apresenta algo que pode ser realizado e que pode ser transformador; 

auto-sublimação da sensibilidade não significa que a sensibilidade ficará totalmente livre, ou 

desviada a um plano metafísico, e sim que ela entrará em livre jogo com a razão, que por sua 

vez vai ter que ser menos sublime e entrar em livre jogo com a sensibilidade. 

Nesse contexto, qual o papel da arte? Vimos, num primeiro momento, que tanto os 

desejos sensíveis dos sujeitos e do coletivo se realizavam de forma plena, apenas nisso que 

Marcuse chamou de cultura afirmativa. Aqui, apresentamos um novo estágio, no qual a 

dimensão estética é a dimensão do trânsito entre sensibilidade e razão, entre verdade e 

realidade. Contudo, a sensibilização da razão não se realizou, ainda. 

Ibid., carta IX, p. 49.
Ibid., carta IX, p. 48.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 173.
Id. 

vagar nos próximos capítulos, principalmente nas seções II.II e III.I. 



Capítulo 2: Forma, Arte e sociedade. 

 

2.1  Con-formação unidimensional. 

 

No capítulo anterior, foi destacado o movimento dialético apresentado na análise sobre 

a cultura afirmativa, prevalecendo o papel ideológico do modelo cultural burguês. Já em Eros 

e Civilização, obra de 1955, especificamente do capítulo 7 ao 9, Marcuse elabora 

individual e a criação de uma sociedade e cultura não- 139, como destaca Kellner. 

Entretanto, a década posterior à escrita desta obra revela uma configuração social-cultural a 

partir da qual, principalmente nas sociedades desenvolvidas e ricas, o Establishment consegue 

administração que esmagam a subjetividade do indivíduo, além de promover um 

esvaziamento de sua racionalidade crítica e uma desvalorização das possibilidades de 

transcendência. 

apresentar os valores, anseios e desejos, as transformações e críticas ao mundo existente sem 

afetar em nada esse mundo. Assim, Marcuse faz uma crítica a uma noção de cultura que se 

O Homem 

Unidimensional aquilo que fora criticado antes é visto por outra perspectiva, uma vez que as 

formas de controle se intensificam em vários aspectos. A diferença que surge então é que, ao 

invés da cultura ficar isolada em relação ao mundo dado, veremos sua superação por esse 

próprio mundo. Antes de debruçarmos sobre nosso foco, o estabelecimento da sociedade 

unidimensional, é necessária uma pequena digressão, a fim de explicitar a denominação entre 

cultura e sociedade para Marcuse.  

Em Comentários para uma redefinição de cultura, Marcuse expressa a ideia de que a 

Ziele) (ou valores) morais, intelectuais 

e estéticos, considerados por uma sociedade como meta (Zweck) da organização, da divisão e 

), que deve ser alcançado mediante o 

KELLNER, D. op. cit., 
 



140

busca de Marcuse é sempre por uma organização harmônica e não mais-repressiva da 

humanização (Humanisierung) 

caracterizado pelo esforço coletivo para conservar a vida humana, para pacificar a luta pela 

existência ou mantê-la dentro de limites controláv -se em um conceito que 

141. 

Tal concepção expressa a distinção que o filósofo propõe, num primeiro momento, 

entre cultura e civilização

da realização (Erfüllung

(Reich der Notwendigkeit), do trabalho e do comportamento socialmente necessários, dentro 

heteronomia, às condições e às necessidades (Bedürfnissen 142. Essa redefinição 

vem a reboque, da obra que imediatamente a precedeu, O homem unidimensional. Nesta 

última, viu-

foram facilmente usurpados pela indústria cultural. Como se ecoasse a perspectiva de 

Benjamin acerca da reprodutibilidade técnica, Marcuse adverte a grande massificação dessa 

dos quais essa cultura poderia ser entendida em seu conteúdo cognitivo e em sua verdade 

determin 143.  Assim, com o advento da sociedade unidimensional, essa potência de 

transcendência da cultura - que ainda existia mesmo quando se mostrava afirmativa  é 

altamente ameaçada; seu caráter próprio de crítica e de negação são incorporados ao 

pensamento 

culturais tornam-se pedagógicos e edificantes, algo relaxante  144. 

A alteração da relação entre cultura e sociedade, é retomada em Contra-revolução e 

Revolta, escrito em 1972, década que se inicia imediatamente após toda a emergência de uma 

-se à Revolução Cultural, nessa obra, Marcuse 

leva em consideração os movimentos que emergiram pelo mundo no final dos anos 60, 

MARCUSE, H. Comentários para uma redefinição de cultura. Tradução de Robespierre de Oliveira. In: 
Cultura e sociedade, v. II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, p. 153.
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emergência que se traduziu profundamente na dimensão cultural e nas artes. Não era mais 

aquela cultura burguesa do XVIII e XIX, nem a cultura monopolista unidimensional que 

tornou a primeira antiquada, assimilando seus valores e transformando-os em mercadoria. 

ideológicos se antecipam aos desenvolvimentos na base da sociedade; revolução cultural mas 

(ainda) não 145. Todavia, o sentido que interessa ao filósofo 

sentido, todo o domínio situado além do das necessidades materiais  melhor ainda, que visa à 
146. Assim, faz uma crítica àquela noção de cultura 

que se apresenta totalmente isolada do mundo real, assim como ao seu esvaziamento quando 

assimilada pela indústria cultural, propondo que os valores da cultura possam transbordar por 

todos os âmbitos da sociedade e não fiquem apenas preservados em um nicho distanciado.  

De maneira tal, após a distinção entre cultura e sociedade, e da absorção da primeira 

pela segunda, Marcuse acena com a ideia de um entrelaçamento entre essas duas esferas. 

Assim, em termos conceituais, o desejo de ultrapassar essa divisão se expressa na proposta de 

criar uma denominação compartilhada, sendo ambas, cultura. Desse modo, em referência à 

sociedade, Marcuse propõe o conceito cultura material

comportame operacionais; a hegemonia do 

Princípio de Desempenho; a família patriarcal como unidade educativa; o trabalho como 

cultura intelectual
147. Essa distinção se dá, porque a sociedade também é um 

fato histórico, sociedade é justamente o oposto de estado natural, então, a partir dessa 

distinção conceitual se expressa uma diluição da tensão, já não há um antagonismo entre 

cultura e sociedade e sim duas formas de cultura. Cultura material para designar a sociedade e 

cultura intelectual para designar o que antes era simplesmente cultura. Assim, temos: de um 

de instrumentalista que 

milita contra as tendências libertárias, degrada o sexo, discrimina contra as mulheres e impõe 
148

e mesmo negando essa cultura material, era preponderantemente idealista; sublimava as 
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forças repressivas unindo, inexoravelmente, realização e renúncia, liberdade e submissão, 

beleza e ilusão (Schein 149. 

Dessa forma, estava em curso uma Revolução Cultural que visava um rompimento 

com a tradição burguesa. Entretanto, essa tradição da cultura burguesa já tinha sido esfacelada 

no momento em que as sociedades começam a se configurar como unidimensionais. Desse 

modo, a classe dominante não vai ter mais uma cultura própria afastada da massa popular, ao 

contrário, essa decomposição dos valores da cultura vai levar a um ajustamento da mesma ao 

capitalismo, uma forma de cultura da qual todo mundo participa. Essa cultura do capitalismo 

monopolista manifesta-

 

Feito esse breve, mas importante desvio, dediquemo-nos, agora, ao fulcro dessa seção. 

Em 1964, quando é escrito O homem unidimensional, se for pensado um contexto amplo, 

Hiroshima e Nagasaki, dos Cadilacs americanos e das Mercedes alemãs, do Pentágono e do 

Kremlin, das cidades nucleares e das comunas chinesas, de Cuba, da lavagem cerebral e dos 

massa 150. Mesmo nesta conjuntura, o filósofo percebia grande parte da população, nos 

países industriais desenvolvidos, conformada com a formação de um pensamento, de uma 

 

preexistentes, normas e comportamentos, em contraste com o discurso multidimensional, que 
151. Isso significa, 

que aquela dimensão da cultura, a arte como refúgio das dimensões não integradas do ser 

humano, começa a ser ameaçada pelo auto desenvolvimento técnico e científico. A 

o começo como o refúgio final da oposição e da acusação irreconciliáveis, está perdendo sua 
152, nos mostra Katz.  

A dimensão da cultura é absorvida porque, diante do progresso técnico e industrial que 

torna a vida mais longa e confortável, quando se participa das benesses da sociedade 

industrial avançada, parece tornar desnecessário qualquer desejo de outra dimensão. Então, a 

Id.
MARCUSE, H. O homem unidimensional: estudos da ideologia da sociedade industrial avançada. Tradução 

de OLIVEIRA R.; ANTUNES, D. C.; SILVA, R. C. São Paulo, EDIPRO, 2015, p. 181.
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art, which Marcuse had from the beginning valued as he final refuge of irreconcilable opposition and indictment, 
is losing its defining quality of bein  



filosofia crítica se vê no impasse: crítica ao que? Qual a importância da crítica num momento 

em que o processo civilizatório chega num determinado país onde este consegue promover o 

bem-estar social em larguíssima escala? 

Para Marcuse, é fundamental e necessário haver uma dimensão crítica. O grande 

problema da sociedade unidimensional é que ela tende a eliminar essa dimensão, uma vez que 

os de comunicação têm pouca dificuldade de inculcar interesses particulares como se 
153

políticas da sociedade tornam-se necessidades e aspirações individuais, sua satisfação 

promove os negócios e o bem comum e o todo parece ser a própria concretização da 
154. O que se delineia é uma fusão, ou melhor, uma confusão, da parte com o todo, do 

sa sociedade 
155. 

Assim, o que se configura é o triunfo de uma determinada racionalidade, ou seja, o 

domínio da racionalidade instrumental e tecnológica, como se fosse a própria razão. A 

questão é desenvolver a possibilidade de se pensar e, principalmente, de se desejar uma forma 

de racionalidade que não seja apenas tecnológica, que é um instrumento para, uma razão 

voltada a um determinado fim, porém, nunca um fim comum e sim particular. Em detrimento 

desta, a sociedade deveria pensar e fortalecer uma razão voltada para a própria vida, que diga 

respeito aos valores mais elevados, à dimensão estética. Trata-se de uma nova ideia de Razão, 

aqui sim em maiúsculo, qu A função da Razão é promover 

a arte da vi . Em vista desse fim, a Razão é a 

triplo desejo de: (1) viver, 156.  

industrial avançada: o ca 157. É uma sociedade irracional, 

humanas, sua paz é mantida pela constante ameaça de guerra, seu crescimento depende da 

repressão das 158. O grande 

problema dessa sociedade é que ela desumaniza os seres humanos, transforma-os em 

MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 31.
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máquinas, as próprias necessidades são instauradas pelo modo de vida proposto por essa 

racionalidade t
159, ao invés das máquinas trabalharem para os seres humanos, estes trabalham 

sociedade con

160. Eis a conjuntura em que o sistema pode cooptar 

o próprio desejo, a interioridade das pessoas. 

Pode-se entender a sociedade unidimensional como uma sociedade totalmente 

fetichezada; aos sujeitos é dada uma enorme variedade de fetiches para que possam lidar com 

a situação imediatamente. Para Jay, o que estava em cen

puramente instrumentalizada que mascarava a irracionalidade do sistema capitalista como um 
161. O problema dessa sociedade é que ela é exclusiva no que diz respeito à sociabilidade 

mundial e ao próprio ser humano, alienando-o de sua própria dimensão interior, subjetiva. 

determina não apenas as ocupações, habilidades e atitudes socialmente necessárias, mas 

também as necessidades e aspira 162, o indivíduo passa a ser moldado de fora, 

perdendo seu espaço interior, a sua interioridade passa a se identificar com o que lhe é 

oferecido. -liberdade prevalece na 

civilização industri 163, eis um dos refinados tons 

de ironia da obra. 

164. Todavia, no contexto em tela, 

o que se delineia é o desenvolvimento de um controle e condicionamento não pela força, e 

sim através do controle da interioridade, pulsões e necessidades dos sujeitos. Caso esse 

controle não for suficiente, há também o controle da racionalidade instrumental e tecnológica 

que leva o sujeito a adentrar nos infinitos labirintos da burocracia do sistema. Ademais, tem-

Ibid., p. 61.
Ibid., p. 32.
JAY, M. Ironia e Dialética: O homem unidimensional aos cinquenta. Artefilosofia, IFAC-UFOP, n.18, jun., 
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se a criação das falsas necessidades, e mais ainda, a dificuldade de definir falsa necessidade 

de necessidade verdadeira.  são aquelas que são superimpostas ao indivíduo por 

interesses sociais particulares para reprimi-lo, as necessidades que perpetuam a labuta, a 
165, argumenta Marcuse.  

Ao invés de desenvolver suas próprias potências, necessidades e desejos, o sujeito se 

vê submetido a um sistema. Seus desejos vêm de cima, pois, antes de ser capaz de formular, 

de dar forma ao seu desejo, a indústria cultural já lhe apresentou tantas formas desejáveis que 

o sujeito não entra em contato com sua interioridade. Adorno e Horkheimer, na Dialética do 

Esclarecimento, já haviam nuançado que a necessidade, como potência para fugir do controle 

provém de sua i 166. Novamente, aquele diálogo 

interno que é o pensamento não encontra lugar, porque a interioridade é toda capturada por 

necessidades são verdadeiras ou falsas deve ser respondida pelos próprios indivíduos, mas 

apenas em última análise; ou seja, se e quando eles são livres para dar sua própria 
167. Enquanto forem privados de sua autonomia e tiverem manipuladas suas mais 

íntimas pulsões, a resposta que derem a esta questão não pode ser tomada como sua, destaca o 

filósofo. 

168, ademais, a própria necessidade de 

liberdade é a primeira que perde lugar, o sujeito não precisa ser livre, ele precisa ser bem 

empregado, se adaptar ao sistema, que é o oposto da liberdade. Temos uma adesão ao sistema 

em troca daquilo que seria a característica pulsional mais essencial do ser humano. Marcuse 

não descreve o que é a natureza humana, mas indica que seu ponto essencial é a liberdade. À 

diferença das outras naturezas, o ser humano é o único que tem a possibilidade de fazer a 

natureza interior agir sobre as leis da natureza exterior, como foi visto através de Kant. Dessa 

forma, essa é a primeira potência que a sociedade unidimensional vai abortar, uma vez que ela 
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um poderoso instrument 169. 

ajustamento, mas a mimese: uma identificação imediata do indivíduo com sua sociedade e, 
170. Então, essa identificação mimética, imediata 

e automática é a ideologia que se apresenta como realidade em curso na civilização industrial 

habita o poder do negativo  o poder crítico da Razão - é a contra partida ideológica do 
171. 

Ao invés de se oporem, os sujeitos aderem. Surge um padrão de pensamento e 

comportamento unidimensionais, no qual, ideias, aspirações e objetivos que por seu conteúdo 

- 172.  

Marcuse não deixa de enfatizar que, nas sociedades industriais desenvolvidas, a 

realidade ultrapassa a dimensão estética ameaçando seu poder transcendente. Essa questão, 

todavia, já havia sido colocada por Marx,  

-
raios e Hermes face ao Crédit Mobilier? Toda mitologia supera, governa e modela 
as forças da natureza na imaginação, portanto, desaparece quando essas forças são 
dominadas efetivamente. O que seria da Fama ao lado do Printing House 
Square? 173  

Marcuse nuança o fato de o desenvolvimento técnico e científico trazer realizações 

174. Trata-se, sobretudo, de um rebaixamento do 

valor imaginativo ficcional da cultura clássica e popular diante das realizações levadas a cabo 

pelo desenvolvimento técnico; este ultrapassa a ficção. Isso faz com que haja uma adesão ao 

mundo real ao invés de um fascínio pelo mundo da cultura, que perde seu poder de 

encantamento diante das realizações materiais. O processo de desenvolvimento da 

Id.
Ibid., p. 48.
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unidimensionalidade pode ser resumido na adesão acrítica e imediata ao que é dado, na 

transformação da cultura em uma ideologia que se encarna na realidade. 

Tem-se a superioridade da vida humana real e material sobre os assim chamados 

heróis culturais. Quando a figura do herói é mantida, é feito através de uma completa inversão 

de valores, da perda de seu caráter cortante. O rebaixamento da cultura faz com que 

desapareçam os sonhos, desejos, verdades e esperanças que a própria cultura, como outra 

dimensão da sociedade, mantinha vivas. Essa dimensão outra da cultura precisa desaparecer 

para que o sistema estabelecido possa desenvolver, faz parte de seu próprio funcionamento 

esse desaparecimento. Os indivíduos têm que serem levados a um fascínio pela mercadoria, 

ao conformismo, mantidos na superfície e não entregues a sentimentos nobres que não 

antagonismo entre cultura e realidade social através da invalidação dos elementos de 

quais ela constitui outra dimensão 175. Os altos valores são reproduzidos na 

realidade estabelecida a partir da possibilidade que é trazida pelo desenvolvimento técnico-

industrial, então teremos uma obliteração desses altos valores que se diluem através de uma 

transfiguração funesta no assim chamado mundo real.  

O que se configura é a assimilação do ideal no real. Uma grande maioria é capaz de 

176. Uma vez realizado, o 

ideal deixa de ser ideal e passa a ser real. Assim, o que desaparece na sociedade 

unidimensional é a esfera da idealização que era a esfera outra do mundo clássico até o 

mundo moderno, que é a esfera refugiada no mundo da cultura, o ideal agora é o que é 

realizado pela indústria 
177, sendo o ideal oferecido pela indústria cultural e avanços técnicos-científicos, 

conseguindo -se parte da cultura 

material. Nes 178. É preciso uma 

espécie de crença cega, a crença do fetiche. Se for considerada a necessidade de se 

desenvolver uma crença cega no que é oferecido, isso desenvolveria uma certa capacidade 

para aceitar e consumir essas mercadorias; essa crença seria uma espécie de catarse, de 

MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 86.
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Id.
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purgação dos próprios desejos, que, no caso é absurda e repressiva, mas só através dela a 

sociedade continua servindo de bom grado a um sistema coercitivo. 

Entretanto, a unidimensionalidade não é total, pois, mesmo nos países desenvolvidos 

democrático; sua vida é a mais imediata e a mais real necessidade pelo fim das condições e 

instituições intoleráv 179. Estes não fazem parte dessa totalidade, o que faz com que sua 

sistema de fora para dentro e, portanto, não é bloqueada pelo sistema; é uma força elementar 

que viola as regras do jogo e, ao fazer isso, revela- 180, sua simples 

existência mostra as falhas dessa grande máquina kafkiana chamada capitalismo. Na 

existência desse estrato social excluído está uma esperança de possibilidade de transformação. 

de eles começarem a se recusar a jogar o jogo pode ser o fato que marca o início do fim de um 

a desses marginalizados contra 

encontrar novamente: a mais avançada consciência da humanidade e a sua força mais 
181. E Marcuse termina com Benjamin e As 

afinidades eletivas de Goethe
182. 
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2.2  Dessublimação e sublimação repressivas. 

 

ensional em virtude da 
183. Tal 

completa incorporação à ordem estabelecida, por meio de sua reprodução e exibição em 
184. Ademais, foi exposto o início do movimento de inibição da oposição nas 

sociedades avançadas, uma unidimensionalização que se estende ao domínio da política, da 

linguagem, da arte, enfim, de todas as esferas que possibilitam a organização de uma coesão 

social. Em Eros e Civilização, 

civilização industrial converteu o organismo humano num instrumento cada vez mais 

sensível, diferenciado e permutável, e criou uma riqueza social suficientemente grande para 
185. 

Frente ao contexto em tela, surge o argumento: é impossível uma transformação 

nsciência, esse 

186, esclarece 

de tecnológica está liquidando os 
187, ou seja, há o 

desaparecimento da cultura afirmativa que, como vimos na seção I.I., mesmo que afirmativa, 

ainda preserva os ideais mais elevados que não encontraram lugar no mundo dito real. A 

preservada nas sublimações da cultur 188. Através da eliminação dessa característica 

da cultura imaterial, aconteceu a integração do sujeito com a sociedade, dos desejos 

MARCUSE, H. A obsolescência da psicanálise. Tradução de Isabel Maria Loureiro. In: Cultura e sociedade, 
v. II. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, p.95.
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Ibid., p. 85. Cabe, aqui, ressaltar a distinção que Marcuse fa

considerando os clássicos, a cultura 
, considerando os  conceito cunhado 

por Adorno e Horkheimer, em Dialética do esclarecimento, que diz respeito a uma técnica orientada à 

Marcuse está no fato de esta última ter absorvido as duas primeiras.
Id.



individuais com os desejos políticos. A unidimensionalidade se dá a partir de um 

rebaixamento da cultura em relação à realidade social, conseguido pela anulação dos 

deterioração da cultura superior na cultura de massa, mas a refutação dessa cultura pela 

realidade. A realidade ultrapa 189.  

Esse, então, é o quadro de uma forma específica de sociedade que, em última 

instância, usa todos os aparatos técnicos e científicos com o propósito de dominação e 

repressão. Assim sendo, nosso foco, nesta seção, será analisar as formas de controle e 

repressão presentes na sociedade industrial avançada, assim como assinalar o caráter histórico 

e contingente que é próprio desse processo. Ademais, buscaremos interpretar as ideias de 

sublimação repressiva e dessublimação repressiva desenvolvidas por Marcuse em Eros e 

Civilização e O Homem Unidimensional, respectivamente. 

Na perspectiva de Freud, a sublimação é um modo de dar expressão a uma pulsão 

socialmente não aceita através de um desvio para uma atividade socialmente aceita; em última 

instância, nessas bases, a sublimação pode ser entendida como a tensão, ou contradição, entre 

o existente e o possível. Considerando esse aspecto, toda obra de arte, de maneira mais ou 

menos intencional, pode ser entendida como uma forma de sublimação de uma pu

sublimação requer um alto grau de autonomia e compreensão; ela é a mediação entre o 

consciente e o inconsciente, entre os processos primários e os secundários, entre o intelectual 
190, destaca Marcuse, e enfati

formas mais perfeitas, tal como na obra de arte, a sublimação torna-se o poder cognitivo que 
191  quase óbvio, mas cabe destacar que: sendo a 

forma mais perfeita da sublimação a obra de arte, logo, existem outras formas de sublimação. 

A sublimação, nesse âmbito, é uma característica fundamental da dimensão estética. 

Entretanto, no contexto das sociedades avançadas, com o próprio desenvolvimento da 
192. Cabe aqui 

lembrar, que na estrutura pulsional, Eros e Thanatos, originalmente, estão unidos e seu 

equilíbrio é encontrado no interior dos indivíduos, ademais, qualquer enfraquecimento de 

Eros, conduz necessariamente a um fortalecimento de Thanatos.  
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Como vimos na seção I.II., para Freud, a alteração repressiva das pulsões, levada a 

cabo pelo estabelecimento do princípio de realidade, é imposta e mantida por uma eterna luta 

primordial pela existência e superação das carências (Ananke). Na leitura que Marcuse faz de 

Freud, a metapsicologia deste configura-se como uma investigação da necessidade da 

vinculação entre progresso e sofrimento, liberdade e infelicidade, a relação entre Eros e 

dade cultural surge-nos à luz da escravidão, e o progresso 

cultural à luz da coação. Por conseguinte, a cultura não é refutada: escravidão e coação 
193.  

Certo que, em virtude do estabelecimento do princípio de realidade, o indivíduo 

- -se um sujeito 
194. 

ência desenvolvida e no 

mundo que ela criou, não passa de uma liberdade derivativa, comprometida, ganha à custa da 

necessidades é felicidade, a liberdade na civilização é essencialmente antagônica da 

felicidade, pois envolve a modificação repressiva (sublimação 195, completa o 

filósofo dando-nos uma primeira referência de uma forma de sublimação repressiva. 

Como supracitado, a sublimação em Freud, stricto sensu, refere-se a um desvio de 

uma pulsão, principalmente a libidinal, para uma atividade socialmente aceita. Entretanto, 

-se ao destino da 

sexualidade sob um princípio de realidade repres 196. Na seção I.II., vimos também que 

um dos contra-argumentos de Marcuse em relação à Freud, é o fato de que este analisa uma 

forma histórica de civilização como se fosse a própria natureza desta, enquanto que para o 

filósofo, a civilização tem aspecto contingente. Sob essa ótica, a metapsicologia de Freud 

esboça o surgimento do aparelho mental em tempos arcaicos, consideravelmente diferentes 

dos de Marcuse, que é diferente 

elevado grau, por requisitos sociais específicos e não pode ser automaticamente estendido a 
197, destaca 
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Marcuse diferenciando, mais uma vez, a interferência das contingências históricas no 

processo de formação da sociedade, que reflete diretamente na forma da sublimação. 

A partir do desenvolvimento das sociedades industriais avançadas, o princípio de 

realidade que havia convertido os instintos animais em impulsos humanos deu lugar ao 

princípio de desempenho, assim como a repressão necessária à manutenção da vida deu lugar 

a uma mais-

usado contra a  

repressão básica e a mais-repressão encontram-se inextricavelmente interligadas, e o 

progresso normal para a genitalidade organizou-se de modo tal que os impulsos parciais e 
198 a fim de um ajustamento a uma organização 

social específica, continua o filósofo. A organização da sexualidade, seu direcionamento num 

único objeto libidinal do sexo oposto e a supremacia genital, para Marcuse, tem caráter 

de gratificação que preserve seus objetivos, mas são isolados e reduzidos a funções 
199. A organização da sexualidade está, portanto, diretamente ligada ao princípio 

de desempenho e serve a seu propósito. (substituir por: A organização da sexualidade é, então, 

pois, devido a ausência de uma pulsão natural ao 

trabalho, sendo este a principal esfera da civilização, a sociedade desvia as energias das 

pulsões libidinais para o mesmo. ealiza a dessexualização socialmente 

necessária do corpo: a libido passa a concentrar-se numa parte do corpo, deixando o resto 

libido é suplementada, pois, pela sua 200.  

Neste processo, segundo o filósofo, o desvio da energia libidinal para atividades 

socialmente aceitas ocorre depois do primeiro estágio infantil, o que faz com que a 

sublimação ocorra sobre uma estrutura pulsional pré-condicionada. Ne

sublimação age com a libido assim precondicionada e sua força possessiva, exploradora e 

Ibid., p. 53. Neste ponto cabe destacar uma diferenciação, que já aparece em Freud e Marcuse leva adiante, 
 o primeiro é um conceito mais amplo, que possibilita inclusive a superação, ou 

distanciamento, em relação ao segundo.
Ibid., p. 61.
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sublimação real, e esta transporta os elementos repressivos para as atividades socialmente 
201.  

Frente a isso, como destaca Marcuse, a sublimação, que envolve dessexualização, 

mostra-

contínua; por conseguinte, debilita Eros, o construtor da cultura. E a dessexualização, ao 
202. Neste ponto do argumento, Marcuse traz 

o poder de subjugar a totalidade dos elementos destrutivos que estavam previamente 

combinados com ele, e [tais elementos] são libertados na forma de inclinações para a agressão 
203. Está posta, então, a configuração do que o filósofo denomina como 

sublimação repressiva. Retornaremos a este conceito na seção III.I., quando veremos a 

-repressivo de sublimação que resulta mais de 
204. Ou seja, uma sublimação não-

repressiva, em detrimento da sublimação repressiva, estando esta última de acordo com a 

leitura que o filósofo faz da proposta de Freud sobre a formação da civilização, começando 

com a passagem da horda primordial ao clã dos irmãos, até os estágios mais avançados da 

civilização205. Como veremos agora, essa sublimação repressiva será potencializada no 

contexto da sociedade industrial avançada, havendo tanto uma intensificação do seu escopo na 

esfera da sexualidade, como a ampliação dos mecanismos de repressão para a formação do 

ego e para a mercantilização da cultura. 

Na sociedade unidimensional, não há uma dimensão cultural separada do cotidiano, 

pois, não há anseios e desejos separados, todos os desejos são realizados diretamente na 

realidade material, uma vez que são rebaixa

dessublimação que prevalece nas regiões avançadas da 
206. O rebaixamento da dimensão da cultura, da dimensão estética, 

ao cotidiano, sua banalização e transfiguração em cultura de massa, configura-se, portanto, 

como dessublimação: stricto sensu, após o encolhimento da dimensão pulsional própria dos 

Ibid., p. 181. 
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indivíduos, há a realização dessas pulsões já encolhidas, uma vez que não diz respeito às 

pulsões por liberdade ou Eros, e sim por uma (com)pulsão por mercadorias; trata-se da não 

elevação da pulsão à sublimidade; da não transcendência. A apropriação da dimensão 

pulsional pelo sistema, esse é o alto preço cobrado pelas sociedades tecnológicas: os 

comportamentos, desejos, valores, necessidades, são chancelados pelo que Marcuse denomina 

de dessublimação repressiva: uma descarga das pulsões dos indivíduos - principalmente as de 

nível sexual - que faz com que estes se adequem melhor ao funcionamento do sistema. Ou 

seja, a indústria cultural, técnica a serviço das sociedades avançadas a fim de uma 

manipulação das massas, satisfaz as necessidades vitais humanas de criatividade, afeição, 

alimentação e sexuais em termos estritamente correspondentes a perpetuação do sistema 

dominante.  

Frente ao desenvolvimento e, principalmente, à consolidação da racionalidade 

tecnológica, os impulsos agressivos estão se direcionando a um aniquilamento da vida. A 

onciliáveis com o 

Princípio de Realidade estabelecido, mas que, enquanto imagens culturais, tornam-se 
207, de maneira tal, no universo unidimensional, a 

potência de transcendência da cultura tende a ser anulada. Certo que a cultura clássica do 

passado também servia como mero embelezamento, adorno e até mesmo resignação em 

208, destaca Marcuse. Na sociedade industrial desenvolvida, 

209. A invalidação das imagens de transcendência e oposição ao 

ógica na transformação da 

cultura superior em cultura de massa, tem lugar sobre uma base material de crescente 

satisfação. Essa é também a base que permite uma dessublimação 210, repressiva. 

Nesse contexto, a fim de uma fácil aceitação e como forma de compensação frente ao 

esvaziamento da recusa em se manter na ordem, a sociedade unidimensional dessublima, além 

da cultura, a dimensão sexual. Como analisamos nas linhas precedentes, essa dessublimação 

sexual, não é, portanto, uma liberação erótica - dimensão erótica como dimensão sensível, 

amorosa, afetiva, passional -

Ibid., p. 97.
Id. 
Id.
Id.



energia erótica, e intensificando a energia sexual, a realidade tecnológica limita o escopo da 

sublimação. Ela também reduz a necessidade 211.  

Acerca da diminuição das formas anteriores de realização da libido frente ao domínio 

tecnológico, Marcuse argumenta: 

-se o fazer amor em uma campina e em um automóvel, o 
passeio dos amantes fora dos muros da cidade e numa rua de Manhattan. Nos 
primeiros casos, o ambiente compartilha e convida à catexia libidinal e tende a ser 
erotizado. A libido transcende as zonas erógenas imediatas  um processo de 
sublimação não-repressiva. Em contraste, um ambiente mecanizado parece bloquear 
tal autotranscendência da libido. Impelida para o esforço de estender o campo de 
gratificação erótica, a libido torna-
além da sexualidade localizada, e a última 212. 

 ros, como instinto de vida, significa um instinto biológico mais amplo, em lugar de 

um âmbito mais vasto de sexualidade [...] implica uma ampliação do próprio significado de 
213. Entretanto, a 

potencial de progresso e exploração, de escravidão e satisfação, de liberdade e de opressão. A 
214. A esse respeito, enfatiza Kangussu que a 

sobre a consciência permite o relaxamento do controle sobre a sexualidade e, com isso, maior 
215. Nesta conjuntura, argumenta Marcuse, 

o princípio de realidade é dirigido por meio de 

uma liberalização controlada, que realça a satisfação obtida com aquilo que a sociedade 
216. Assim, o ponto crucial é que, com esses tipos de liberalização, destaca o filósofo, 

a energia libidinal muda 

até encorajada pela sociedade [...], ela perde a sua qualidade que, segundo Freud, é sua 
217. 

Ao substituir a satisfação mediada, ou seja, o modo como os valores culturais eram 

fruídos nas sociedades pré-tecnológicas, por uma satisfação imediata, através do espraiamento 

indiscriminado desses valores culturais no cotidiano, servindo, agora, como mero adorno e 

enfeite, 

Ibid., p. 99.
Ibid., p. 98.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 180.
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 102.
KANGUSSU, I. op. cit., 2008, p. 114.
MARCUSE, H. op. cit., 1998, p.106.
Id.
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liberalizada) sob formas socialmente construtivas. Essa noção implica a existência de formas 
219

dessublimação repressiva atua de fato na esfera sexual e aqui, como na dessublimação da 

cultura superior, opera como o subproduto dos controles sociais da realidade tecnológica, que 
220. Acerca da sofisticação do escopo da 

repressão, Lebrun, de forma perspicaz, enfatiza: 

fantasmas escapam ao seu poder de conciliação. Mesmo neste domínio, cativar para 
melhor dominar 
em suma, praticar a abertura (acho insubstituível este conceito sócio- 221. 

 O conceito de dessublimação, então, desdobra-se na adversidade da realidade da 

sociedade industrial avançada, uma vez que, além da considerável alteração do uso social da 

libido, há também uma substancial diferenciação na formação do ego222 individual. O que 

ocorre nessas formas de sociedade, que são administradas exclusivamente pela burocracia, é 

aparato é acompanhada pela transferência irracional da consciência moral e pela repressão da 
223. Em fundamentos psicanalíticos, essa transferência se expressa 

pela substituição do agente social, antes localizado no seio da família dominada pelo pai, para 

uma sociabilidade ordenada por um agente externo, o que indica uma renúncia do indivíduo 

ao seu próprio ideal do ego, substituindo-o pelo ideal do grupo, destaca Marcuse224. Nesse 

en masse: não somente a partir dos media diurnos e 

noturnos [...] mas também a partir das crianças, dos colegas, das associações profissionais. A 
225. 

MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 97.
Id. 
Ibid., p. 98.
LEBRUN, G. Os dois Marcuse. In: Passeios ao léu. São Paulo: Brasiliense, 1983, p. 135. 

camadas da estrutura mental são agora designadas id, 
ego e superego. A camada fundamental, mais antiga e maior, é o id, o domínio do inconsciente, dos instintos 
primários. [...] Sob influência do mundo externo (o meio), uma parre do id, a que está equipada com os órgãos 
para a recepção e proteção contra os estímulos, desenvolve-se gradualmente até formar o ego. 
entre o id e o mundo externo. [...
superego. Tem origem na prolongada dependência da criança de tenra idade, em relação aos pais; a influência 
parental converte-se no núcleo permanente do superego. Subseqüentemente, uma série de influências sociais e 

Eros e Civilização, op. cit., p. 47 à 49. 
MARCUSE, H. op. cit., 1998, p.98.
Ibid., p. 94 a 97. 
Ibid., p. 100.



 A partir da leitura de Marcuse, que sugere a existência de uma forma de sublimação 

repressiva e sua versão industrial avançada, a dessublimação repressiva, está posto o quadro 

do esvaziamento da potência da sublimação, antes ligada aos maiores produtos da 

consciência, a arte226, e da consciência crítica, em troca do exacerbado fornecimento de bens 

materiais e culturais industrializados, em grande parte, inúteis e, em sua maioria, com fins 
227 (re)conquistarem a consciência 

sua vez, propicia uma fundamental situação de inconformidade da consciência com relação ao 
228. Na letra de Marcuse: 

consciência da renúncia que a sociedade repressiva impõe ao indivíduo e dessa 
forma preserva a necessidade de liberação. Com certeza, toda sublimação é imposta 
pelo poder da sociedade, mas a consciência infeliz desse poder já rompe com a 
alienação. De fato, toda sublimação aceita a barreira social para a gratificação 

229. 

Entretanto, mesmo a potência da consciência infeliz230 e da sublimação artística foi 

fatórias garantidas por uma 

sociedade não-livre, [que]231 contribui para uma consciência feliz que facilita a aceitação dos 
232.  

Além da cultura afirmativa, da concentração da libido e da experiência erótica na 

sexualidade genital, as estruturas de linguagem também aparecem como uma ferramenta de 

controle e eliminação da oposição. Trata-se de uma forma de linguagem que atesta a coesão, 

promove a condição afirmativa, atacando retoricamente a capacidade de transcendência e 

crítica. O 

Referimo-nos a esse argumento de Marcuse, presente no capítulo 7 de Eros e Civilização, na segunda seção 
do primeiro capítulo, quando o filósofo defende, a partir de Freud, que um papel desempenhado pela fantasia é 
ligar as mais profundas camadas do inconsciente aos maiores produtos da consciência, considerados, a arte. 

Grifo nosso. 
DUARTE, R. Marcuse, Flusser e os significados da unidimensionalidade. Artefilosofia, IFAC-UFOP, n.18, 

jun. 2015, p. 190. 
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 100.
Cabe d

ao sujeito, este não tem autoconsciência. Assim, o movimento para o surgimento de uma autoconsciência se dá 
através da percepção do negativo; quando nega, o sujeito passa a delinear o que ele é. Nesse movimento, a 
consciência fica infeliz, uma vez que há uma percepção do próprio limite; o sujeito nega e toma uma atitude em 

de O Homem Unidimensional, significa a perda dessa percepção de alteridade; essa perda se dá, justamente, por 
existir uma adesão acrítica, por parte de quem desfruta das benesses capitalistas, ao que é oferecido, assim, estes 
sujeitos têm sua consciência infeliz conquistada, não há negação.

Grito nosso. 
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 100.



233. Mais uma vez 

a unificação dos opostos é o que caracteriza mais essa ferramenta de dominação. Proposições 

dão lugar a afirmações; a adjetivação tornou-se ferramenta de persuasão; qualquer possível 

234. A imediatez e objetividade de seu estilo 

direto impedem o pensamento reflexivo. Linguagem operacionalizada, unificada, abreviada, 

 

a projeção de imagens que transmitem uma unidade irresistível, uma harmonia de 
235. Essas linguagens de dominação correspondem à imagem do produto mais 

confeccionado nas fábricas do capitalismo avançado, a alienação. Semelhante raciocínio 

encontra-se na obra Sociedade do Espetáculo de Debord. Nessa obra, o fulcro é a separação 

entre imagem e realidade, uma cisão que acontece através da introdução nesta última de uma 

aparência com fins paradigmáticos. Uma das formas dessa introdução é a comunicação de 

rrupto que a ordem atual faz a 
236. 

Em última instância, a sociedade unidimensional visa o domínio dos sujeitos através 

de hábitos que, desenvolvidos por adestramento e dominação de sua natureza interna e da 

natureza externa, tendem a eliminar as formas de transcendência e crítica. Ocorre uma 

dessublimação repressiva da alta cultura, e também da cultura popular, a partir de uma falsa 

reconciliação com fins à manipulação. A esfera pulsional, os mais íntimos e vitais impulsos 

do ser humano, também é cooptada por meio de uma satisfação administrada, pela mesma 

transformar o metafísico em físico, o interior em exterior, as aventuras do espírito em 
237. 

A sociedade unidimensional não pode deixar o indivíduo entregue a si. Caso tenha 

 -se-ia contra as suas cada vez mais 

Ibid., p. 111. 
Ibid., p. 113.
Ibid., p. 114.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1997, p. 20. 
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 222.



extrínsecas limitações e esforçar-se-ia para abranger uma cada vez mais vasta área de relações 
238. Frente 

ao contexto exposto, mais do que nunca é necessária uma atenção especial, política, para com 

a dimensão estética, a dimensão da sensibilidade humana. Dessa forma, a orientação da Razão 

e da sensibilidade, do logos e Eros, deve ter como alvo a superação, o atravessamento da 

racionalidade tecnológica por uma racionalidade estética. O ponto de apoio para essa 

239. 
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2.3  O potencial político da forma artística. 

 

O rompimento com a realidade social é qualidade essencial de toda arte digna deste 

nome. Como vimos no primeiro capítulo, a potência da dimensão estética está em possibilitar 

os sujeitos experimentarem a verdade da imaginação/fantasia. É na dimensão estética que se 

expressa a dicotomia humana, sensível e inteligível, e uma das distinções da Arte  literatura, 

música, pintura, teatro etc.  em relação aos objetos banais é que ela é um objeto 

espiritualizado, na medida em que remete a algo que não é material. 

As condições tecnológicas e científicas suficientes para a superação da Ananke e para 

a realização da libertação da humanidade foram alcançadas já há algum tempo dentro da 

démarche histórica da humanidade. Entretanto, ciência e tecnologia, que deveriam ser 

ferramentas para a liberação dos indivíduos, para que estes pudessem desenvolver suas 

verdadeiras potências, tornaram-se ferramentas de dominação com a racionalidade técnica. 

Diante dessa conjuntura, como a Arte pode recuperar sua força emancipadora, ser expressão 

da Grande Recusa?   

Em alguns de seus ensaios, tanto dos anos 60 quanto dos anos 70, Marcuse analisa a 

a enfatizar temas mais reconstrutivos e 

refletir, pelo resto de sua vida sobre como a arte e os valores estéticos ajudariam a reformular 

a realidade social, reconstruir a tecnologia, e ajudar a criar uma civilização não- 240. 

Se considerado como princípio o fato de que todos os conteúdos tendem a ser 

absorvidos pelo modo de vida monopolista, pela indústria cultural e pela racionalidade 

técnica, o a priori 
241, destaca Marcuse. Contudo, a forma também pode ser 

-liberdade em 
242. A negação de algumas vanguardas, por exemplo, ou não tem sido negativa o 

KELLNER, D. op. cit., 

life on how art and aesthetic values could help reshape social reality, reconstruct technology, and help create a 

Id. 
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 135.



suficiente, ou essas vanguardas vêm se perdendo no terreno nebuloso onde se encontra a 

fronteira entre arte e vida. Em carta para Adorno, em 1969, Marcuse destaca que 

ntre arte e sociedade nos conduz ao desafio de manter o olhar atento 
às manifestações artísticas. [...] Enquanto resultado histórico, elas acertam quando 
acusam a sublimação abstrata da arte na alta cultura. Porém, erram quando 
pretendem destruir a própria Forma artística, misturando a arte na vida, mas numa 
vida danificada. A isso chamei de dessublimação repressiva da arte. Ao reduzir o 

243. 

O caminho que algumas vanguardas artísticas vão adotar, sobretudo a partir do século 

XIX, é a recusa em ser mimética - a literatura através de um fluxo de consciência; a música 

através do abandono da tonalidade; a arte não-

luta contra sua absorção pela unidimensionalidade predominante, manifesta-se nos esforços 

de vanguarda para criar um estranhamento que tornaria a verdade artística novamente 
244. A maneira de as vanguardas reagirem contra a absorção da arte pelo mundo 

administrado é se negar a (re)apresentar esse mundo, é o abandono da mimeses  mesmo 

quando há uma representação, esta tem de ser crítica, negativa, que leve o espectador a 

criticar o que ele vê.  

Bertold Brecht esboça alguns fundamentos em via de manter a arte distanciada do 

mundo dito real

representado somente se ele é representado como sujeito à mudança  como o estado de 
245

contemporâneo realmente é, por trás do véu ideológico e material, e como isso pode ser 

 ANTUNES, D.; PISANI, M. Rumo a um novo manifesto: Um diálogo esquecido entre Herbert Marcuse e 
Theodor Adorno. Artefilosofia, IFAC-UFOP, n.18, jun. 2015, p. 136. Marcuse ergue críticas  mesmo quando 
compartilha da mesma luta, Cf. Contra-revolução e Revolta, op. cit., p. 112 - contra as manifestações de 
vanguarda que, de alguma maneira, expressam o desejo de eliminação da forma estética. Desse modo, é crítico a 
algumas vanguardas do entre guerras, que propunham uma ruptura em relação à arte tradicional - que tinha o 
belo como forma essencial de seu estilo - negando sua sublimação abstrata, afirmativa. Diferentemente dessa 

prazer e sim horror, o que as vanguardas dos anos 60 pretendiam era uma completa dissolução da forma estética, 
que a arte penetrasse na vida das pessoas comuns. Ao invés de um prazer através da razão, o que a Revolução 
Cultural pretendia era uma arte totalmente sensível, que agisse imediatamente sobre o corpo. De maneira tal, 
para Marcuse, ambas as propostas, mesmo acertando nas finalidades, não correspondiam com um modus 
operandi 
pelo poder de provocar prazer que toda obra de arte possui, algo sabido desde Aristóteles na Cf. Poética (1448b): 

; e a segunda, ao pretender dissolver o espaço entre arte e vida, eliminaria 
a autonomia da arte, ou seja, sua ambivalência entre o real e o possível, seu potencial subversivo, sua 
negatividade.

MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 93.
Id. 



246.  

E Verfremdungseffekt

mas a Arte deve promover uma experiência, através da qual o expectador permanece em 

expectativa, mas ele não se identifica, não está grudado, ele mantém uma distância. O que 

247. Uma vez provocado esse estranhamento, o sujeito pode experienciar esse efeito 

também no assim chamado mundo real. Para Marcuse, esse estranhamento é conseguido 

através da forma estética, só ela é capaz de não permitir que o expectador não se identifique 

com o conteúdo, o que o faria perder seu senso crítico. 

No universo artístico, a luta para expressar a contradição, a luta para a estruturação e 

desenvolvimento de um pensamento dialético, manifesta-se nos esforços dos artistas para 

criar um distanciamento entre a forma da arte e a verdade estabelecida, o que possibilitaria a 

a em um 

conflito insolúvel, na qual a reconciliação é dada pela graça da obra como forma: beleza 

como a promesse de bonheur 248

circunstâncias são colocadas em outra dimensão, na qual a realidade dada se mostra como 
249. Ao apresentar o ausente, a linguagem artística é uma linguagem de cognição 

que subverte o automatismo, a ordem. Nessa função, a Arte tem em si a potência da tarefa de 

desenvolver um pensamento crítico e dialético, tornar presente aquilo que não existe. Ocorre a 

incursão na ordem estabelecida por outra ordem diferente.  

Dessa maneira, para expressar o negativo e a transcendência dentro do mundo dado, a 

poesia, por exemplo, depende de elementos que subvertam a linguagem comum. É justamente 

em vista da quebra do automatismo falso da ordem vigente que a expressão poética busca 

forças na criação de novas formas. Rimbaud, por exemplo, apresenta uma desestruturação da 

ordem desde O barco ébrio até Uma Estação no Inferno, a destruição do mundo que embota 

os sujeitos, uma imersão ao caos que é uma forma de busca por uma redenção, um protesto 

contra o mundo vigente, positivista. No primeiro exemplo, a voz da narrativa ecoa através do 

próprio barco que apresenta sua trajetória, evoca sua indiferença frente à mercadoria como 

Id.
Id.
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 89.
Id. 



valor universal ao passo que nega-se a ser reduzido a uma mera função utilitária. O barco, 

narrador ébrio, mesmo sofrendo os poderosos efeitos da natureza faz escolhas frente a esse 

poder. Aquele que antes se sentia preso a quem o dominava, agora se vê liberto. 

 
Não me sentia mais atado aos sirgadores, 
Tomaram-nos por alvo os Índios irascíveis,  
Despois de atá-los nus em postes multicores. 
 
Estava indiferente às minhas equipagens, 
Fossem trigo flamengo ou algodão inglês. 
Quando morreu com a gente a grita dos selvagens, 
Pelos Rios segui, liberto desta vez. 
 
No iroso marulhar dessa maré revolta, 
Eu, que mais lerdo fui que o cérebro de infantes, 
Corria agora! e nem Penínsulas à solta 
Sofreram convulsões que fossem mais triunfantes. 
 
A borrasca abençoou minhas manhãs marítimas. 
Como uma rolha andei das vagas nos lençóis 
Que dizem transportar eternamente as vítimas, 

250. 
 

 Já em Uma estação no inferno, 

repentes incontrolados, mas arte consciente e, como tal, de todo coerente numa poesia cuja 

e de tornar estranho o 251, analisa Friedrich. Em Delírios, o poeta 

inexprimíve 252 253. Essa é a 

obscuridade de quem faz uma poesia que não fala a ninguém. Essa concepção se aproxima 

no poder estético do silêncio: o silêncio da figura e da estátua; o silêncio que permeia a 
254

meio de comunicação, a quebra com o familiar; silêncio não somente como algum lugar ou 

RIMBAUD, A. Le bateau ivre / O barco ébrio. Tradução e comentários de Ivo Barroso. In: Poesia completa. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p. 203. 

FRIEDRICH, H. Rimbaud. In: Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a meados do 
século XX. São Paulo: Duas Cidades, 1978, p. 90. 

RIMBAUD, A. Uma estação no inferno. São Paulo, LPM Pocket, 2002, p. 42. 
Ibid., p. 70. 
MARCUSE, H. Art in the one-dimensional society. In: KELLNER, D. (Org.). Art and Liberation: 

Collected Papers of Herbert Marcuse, t 
art as cognition and recollection depends to a great extent on the aesthetic power of silence: the silence of the 



tempo reservado para contemplação, mas como toda uma dimensão na qual está lá sem ser 
255, acrescenta o filósofo. 

A mobilização total dos meios de comunicação, através da indústria cultural, em 

defesa da realidade estabelecida, se deu de tal maneira que até a expressão de conteúdos 

transcendentes não encontra mais palavras, como vimos na seção anterior, por estas já estarem 

comunicam a ruptura com a comuni 256. O que os poetas, e também os artistas plásticos, 

vão perceber é que a comunicação já está permeada pela estrutura estabelecida, então, quando 

ouve-se ou lê-se determinada palavra já reage-se de determinada maneira, independente do 

contexto. Frente a isso, parte da literatura de vanguarda tenta romper com essa forma de 

elocução, estabelecer um efeito de estranhamento. Esse foi o caso de Rimbaud, assim como os 

r toda a 
257.  

Essa capacidade de rejeição e de negação presentes nas obras de arte que encontram a 

harmonia entre espírito e matéria, que bem conformam as partes de um todo, são qualidades 

estét  livre das forças 
258. A obra de arte paralisa o movimento destrutivo da realidade, é o fim da 

o agressor. A 
259. Adiante, em outro ensaio, Marcuse 

-me que a Cabeça da Medusa é o eterno e adequado 

símbolo da arte: o terror como beleza; o terror capturado na forma gratificante de um objeto 
260

Id.  of communication, the break with the familiar; silence not only at some 
 

MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 94.
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power to check aggression: it forbids and immobilizes the aggressor. The beautiful Medusa petrifies him who 

MARCUSE, H. op. cit., v. 4, 



expressar a dor sem que esse momento de paralisia formal transforme-a em deleite. Trata-se 
261. 

Como Kellner observa, além dessa capacidade simbolizada pelo mito de Medusa, 

262. Essas proposições deixam claro que as normas que governam as 

obras de arte não são as mesmas que governam a realidade, mas são normas de sua negação, 

trata- forma 263, em última instância, 

uma ordem que se faz precondição para a realização da promesse du bonheur. Uma ordem 

estética que é a síntese de dois níveis antagônicos da realidade, a ordem estabelecida e a 

libertação dessa ordem. Assim, a arte expressa simultaneamente a ordem da realidade 

estabelecida, por ser uma obra material, concreta, tangível, mas também expressa 

formalmente a libertação dessa realidade ao criar uma nova forma que promova uma 

experiência, estética, de algo que ainda não existe. 

A Forma é, para Marcuse, a identidade, a característica ontológica da arte264. A Forma 

e seus elementos constitutivos estão diretamente ligados às contingências do tempo e espaço 

quando surgem. O esvaziamento quanto à necessidade de a arte fazer uma leitura mimética da 

realidade, e a potencialização dos aspectos formais, tende a desanuviar a percepção do sujeito 

fruidor, preparando-o para um novo mundo formal e objetal. Assim, a arte une-se, física e 

que, numa forma subvertida, está sendo hoje usada como arma na luta política contra a 

sociedade estabelecida  com um impacto que transcende em muito um grupo privilegiado ou 

KANGUSSU, I. Marcuse e Medusa: uma interpretação. Rapsódia: almanaque de filosofia e arte, FFLCH-
USP, n.8, 2014, p. 76.

KELLNER, D. op. cit., 

MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 95.
Cabe aqui destacar, não ser nossa intenção qualquer apresentação de uma definição fechada sobre o conceito 

Forma, uma vez que o filósofo apenas trabalha com a ideia de Forma. No que diz respeito ao desenvolvimento, 
ou uma busca teórica a fim do desenvolvimento do conceito de Forma, por parte de Marcuse, esta herança 
conceitual está na Teoria Estética de Adorno, para quem, grosso modo, a experiência de uma nova forma é a 
experiência do novo, é uma nova experiência, e por isso uma experiência transformadora. Já o que nos interessa 
em Marcuse, é sua referência à forma própria da obra, o modo como o fenômeno, ou a obra de arte se 

 à parte de o conceito de configuração estar ligado à forma, mas como um trabalho de organização, 
harmonização, composição das partes de um todo. Em Art as a Form of Reality, lê-
Forma (maiúscula) para o que define Arte como Arte, quer dizer, como essencialmente (ontologicamente) 
diferente não somente da realidade (cotidiana), mas também de qualquer outra manifestação de cultura 

Form (capitalized) for 
that which defines Art as Art, that is to say, as essentially (ontologically) different not only from (everyday) 



265. 

começo, a uma dessublimação sistemática da cultura; quer dizer, a dissolução da forma 
266. Aqui começa a se configurar uma nova ideia de dessublimação para Marcuse, 

oposta àquela dessublimação repressiva levada a cabo pelas sociedades industriais avançadas, 

ideia esta que será aprofundada no próximo capítulo. Desse modo, ater-nos-emos, aqui, ao 

primado da forma.  

A tentativa da Revolução Cultural não corresponde às perspectivas de Marcuse, pelo 

 autêntica vanguarda de 

hoje não são aqueles que tentam desesperadamente produzir a ausência de Forma e a união 

com a vida r 267

das exigências da Forma, que encontram a nova palavra, imagem e som que são capazes de 

compreender  a realidade como somente a Arte pode compreender - e negá- 268. 

Marcuse enten

contraste) que faz de uma obra de arte um todo em si, com uma estrutura e uma ordem 
269. Então, a forma estética é quase sinônimo de obra de arte; toda obra de 

arte bem sucedida é, ou apresenta, uma forma estética. Há um caráter de propriedade, é por 

essa forma ser uma forma própria, e não uma forma compartilhada com elementos do mundo 

cotidiano e prosaico, que a arte cria também seu universo próprio, estando, portanto, na 

A Arte não é (ou não deveria ser) um 

valor de uso a ser consumido durante o desempenho diário dos homens; sua utilidade é de um 
270. Assim, outra distinção entre objetos 

banais e uma obra de arte, seriam essas qualidades que criam uma totalidade em si, com 

estrutura e ordem própria, diferente do que se apresenta na realidade. Uma fundamental 

e confere ao conteúdo 

representado um significado e uma função diferentes daqueles que ele têm no universo 

MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 83.
Id. 

. In: KELLNER, D. (ed.) Art and Liberation: Collected Papers of 
Herbert Marcuse, -
garde of today are not those who try desperately to produce the absence of 

Idem, ibidem. 
 

MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 83. 
MARCUSE, H. op. cit., 

consumed in the course of the daily performances of men; its utility is of a transcendent kind, utility for the soul 
or the  



271

dimensão, enquadram e invalidam o direito da realidade estabelecida, em nome de uma 
272. Assim, a obra de arte, trabalhando com o material existente, 

coloca diante dos olhos uma realidade até então inexistente, ou se preferirmos, inexistente 

fora da obra. Em uníssono à Marcuse, está Bronner, que nos esclarece: 

não-liberdade; na medida em que corporifica o desejo de beleza, resiste à realidade 
materiais de 

que a arte se ocupa; a bela ilusão (schöner Schein) surge, ao contrário, na 

273. 

Após a defesa inalienável da forma estética, frente à intenção de seu abandono por 

parte de algumas vanguardas artísticas, Marcuse mostra-se em acordo com essas vanguardas 

sensibilidade refinada, destilada, restrita (e seja o agente de sua ativação) mas sejam também, 

274. Então, seria a 

busca por uma obra de arte que não exija fruidores e expectadores refinados ou 

intelectualizados, porque ela vai ter características capazes de afetar a própria natureza do ser 

humano, que é compartilhada, ao contrário da sensibilidade refinada ou do intelecto 

desenvolvido.  

Nessa tentativa de criar uma arte espontânea, livre de uma intelectualidade refinada, 

mas que seja capaz de promover um fenômeno que toque os seres humanos em sua 

sensibilidade natural, como exemplo desse propósito Marcuse cita Antonin Artaud que, no 

entre guerras, queria tocar a sensibilidade humana sem passar por nenhum processo cognitivo. 

-se preocupação das massas (la foule), deve ser um assunto das rua e, 
275, argumenta Artaud. Só assim ela 

-se 

MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 83.
Id. 
BRONNER, S. A ruptura antropológica: Herbert Marcuse e a imaginação radical. Tradução: Tomás R. 

Bueno, Cristina Meneguelo. In: Da teoria crítica e seus teóricos. Campinas, SP: Papirus, 1997, p. 290. 
MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 83.
ARTAUD apud MARCUSE. Idem, 110. 



vibrações se comunicam através da terra a todo corp 276. 

imagem possível será capaz de esmagar e hipnotizar corpos e mentes que vivem em 

coexistência pacífica e tirando até lucro do genocídio, da tortura e do envenename 277. 

Qual será a expressão de uma arte que, como já vimos, une-se física e espiritualmente à luta 

contra a mais-repressão, a arte de tipo transcendente, de utilidade tanto para a alma quanto 

para a mente, que impulsione a Grande Recusa? Uma forma de expressão dessa arte Marcuse 

música viva têm, de fato, uma base autêntica: a música negra como grito e cântico dos 
278, destaca Marcuse, em um de seus maiores afastamentos da estética 

mulheres negros são revividas: a música é corp
279.  

As canções de Bob Dylan também foram expressões de uma dimensão política através 

aliment Lied, na 

melodia: cantábile -se a forma do conteúdo subversivo, não uma 

z 

desenvolvimento, leva a canção ao ponto de rebelião onde a voz, em palavra e tom, susta a 

melodia, a canção, e converte- 280. 

bra de Brecht não há esperança que possa ser traduzida 

em termos políticos, a forma estética exclui toda a acomodação e abandona a literatura como 
281. Novamente apresenta a forma estética como condição sine qua non para o 

desenvolvimento do papel 

expressão das qualidades inerentemente subversivas da dimensão estética, especialmente o 

Id.
Ibid., p. 111.
Ibid., p. 112.
Id.
Ibid., p. 115.
Ibid., p. 114.
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horror 

criação, é a origem do poema que celebra a beleza de uma cerejeira em flor. A dimensão 

política permanece vinculada à outra, a dimensão estética que, por seu turno, adquire valor 

 

 
O deleite de uma cerejeira em flor 
E o horror de um discurso de Hitler. 
Mas só este último 

283. 
 

Em suma, o filósofo frankfurtiano defende radicalmente o primado da forma artística, 

que, uma vez que é produzida pela imaginação/fantasia, conjuga sensibilidade e 

entendimento, Eros e Logos. O que se configura é a luta contra as formas de dessublimação 

repressiva, contra a deserotização do corpo, da mente, dos sentidos, levada às últimas 

consequências pela sociedade unidimensional, que celebra uma humanidade universal numa 

situação em que os indivíduos estão cada vez mais isolados, exalta a beleza da alma numa 

situação de privação física, e eleva o valor da liberdade interior numa situação de servidão 

externa. Isso tudo Marcuse já havia dito no Caráter Afirmativo da Cultura O 

Homem Unidimensional e agora percebe-se algo novo, a radicalidade da defesa acerca da 

 e a 
284. Assim, a dissolução da forma estética priva a arte de sua essência, sua 

autonomia em relação à realidade estabel

diferença entre a arte e a vida  mas anula aquela entre essência e aparência, na qual reside a 
285. 

 

 

Ibid., p. 115.
Id.
Ibid., p. 88.
MARCUSE, H. The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of Marxist Aesthetic. Boston: Beacon Press, 

 but it does cancel that between essence and appearance, in which the truth of art has its home and which 
det



Capítulo 3  Possibilidades de Libertação? 

3.1.  Dessublimação e sublimação não-repressivas. 

 

Não interessa à Marcuse uma mera dissolução da arte na vida, tão pouco a eliminação 

da forma estética. O que interessa é um entrelaçamento, que os valores, a ordem e as normas 

que governam a arte e obedecem às leis da beleza e da forma estética, permeiem o mundo dito 

real. Em outras palavras, que a sociedade se organize como obra de arte, como abertamente 

propôs o filósofo, no sentido de sensibilidade e entendimento, materialidade e ideia entrarem 

em harmonia, invalidando a supremacia histórica da razão sobre a sensibilidade. A proposta, 

286, mas não diluir uma na outra. 

Como sinalizado na última seção do capítulo anterior, uma possibilidade para se 

alcançar esse estreitamento é através de uma dessublimação da cultura imaterial, porém, com 

a manutenção da forma estética. Trata-se, então, de uma arte dessublimada na medida em que 

não trabalha mais na apresentação do que é infigurável, uma vez que o sublime está sempre 

ligado ao infigurável, e sim de algo que pode ser figurado e penetrar na vida. Para Marcuse, 

uma arte dessublimada significaria um 

lecto e a uma 

natural
requisitos de uma sociedade exploradora em crescente envelhecimento. A busca é de 
formas artísticas que expressem a experiência do corpo (e 
veículos do poder e resignação do trabalho mas como veículos de libertação. É a 
busca de uma cultura sensual
radical da experiência e receptividade dos sentidos do homem; a sua emancipação de 

287. 

Significa, pois, tornar a cultura imaterial menos sublime, não no sentido freudiano  

como desvio de uma determinada pulsão para uma atividade socialmente aceita  e sim no 

sentido kantiano - como algo que ultrapassa a imaginação, um prazer indireto que ocorre 

através da razão. A partir dessa dessublimação, a arte ligar-se-ia mais à materialidade do que à 

idealidade, o que não significa a dominação de uma sobre a outra. Ademais, 

. In: KELLNER, D. (ed.) Art and Liberation: Collected Papers of 
Herbert Marcuse, v. 4. London and New York: Routledge, 2007c, 128 
artistic for  

MARCUSE, Herbert. op. cit., 1981b, p. 83.



  é, de acordo com Freud, um conceito impossível, em si 
contraditório, porque toda cultura é sublimação, é impensável sem sublimação, e 
desublimação só pode significar um retorno, uma regressão a estágios incivilizados e 
pré-civilizados da história. No entanto, sugiro que a desublimação que é exigida hoje 
não é uma destruição da civilização, mas que apenas destrói os aspectos arcaicos de 
exploração da civilização. Longe de desfazer e regredir, é antes a reintegração na 
civilização das faculdades humanas, necessidades e satisfações que tem sido 

288. 
 

Mesmo na cultura dessublimada, no entendimento de Marcuse, a forma artística tem 

que ser mantida. Com a manutenção da distinção formal, a arte continua arte, diferente do 

mundo hodierno, contudo, os anseios, valores, desejos, que ela realiza, podem encontrar 

caminho, podem se espalhar também no mundo dito real. Assim, toda arte digna desse nome, 

deve, nos tempos das sociedades industriais avançadas, não ficar presa ao sublime e sim 

entretecer-se à realidade. Ao invés de uma eliminação da forma estética, a sua dessublimação 

289 que cultivou a falsa consciência, a moralidade hipócrita, as formas administradas 

de diversão e elevação, a submissão auto justificada à gestão das relações humanas em nossa 
290.  

Assim, essa dessublimação não-repressiva da arte, como supracitado, refere-se a uma 

busca por uma cultura sensual, sensual num sentido de ampliação das faculdades da 

experiência sensível que leve a um desenvolvimento das capacidades e receptividades 

humanas em vista 

epistemológica da realidade mas também da sua transformação, sua subversão, no interesse 
291. Esse alargamento da experiência sensível habilitaria os sentidos a 

descobrirem novas possibilidades, formas e qualidades de compreensão e realização da vida, 

livres de desempenhos opressivos e mais-repressões pulsionais. Julga Marcuse, que a 

MARCUSE, H. Beyond One-Dimensional Man. In: KELLNER, D. (Org.). Towards a Critical Theory of 
Society: Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 2. London and New York: Routledge, 2001, p. 115. No 
original:
all culture is sublimation, is unthinkable without sublimation and desublimation could only mean a return, a 
regression to uncivilized and pre-civilized stages of history. However, I suggest that the desublimation which is 
demanded today is not an undoing of civilization but an undoing only of the archaic exploitative aspects of 
civilization. Far from undoing and regressing it is rather the reintegration into civilization of human faculties, 
needs and satisfactions which have been reduced, mutilated and distorted in the tradition of exploitative 

Grifo nosso. 
MARCUSE, H. op. cit., v. 2, 2001, p. 115.  revolt only against the repressive aspects of a 

culture which fostered the false consciousness, the hypocritical morality, the administered forms of fun and 
elevation, the self-  

MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 74.



um objetivo dos Instintos de Vida (Eros 292. Os exemplos que Marcuse apresenta e que 

foram analisados na seção anterior, expressam bem essa capacidade de dessublimar a arte e, 

ainda assim, manter a forma estética, a saber: Bob Dylan, a música negra e a literatura de 

Brecht. 

Na proposta de uma civilização livre e racional, caminhariam, pari passu, essa 

dessublimação não-repressiva da arte e a sublimação não-repressiva -sublimação da 

da limitante dualidade que até então orienta o entendimento, inclusive o do precursor da 

psicanálise, acerca do processo civilizacional, qual seja: ou impera uma dominação repressiva 

ou impera a barbárie. Dentro do sistema antagônico da sociedade industrial avançada, como 

visto na segunda seção do capítulo dois, a gerência do conflito mental entre id e ego se dá 

majoritariamente a nível externo, a partir das instituições, onde o ideal do ego é substituído 

pelo ideal do grupo. Ademais, uma repressiva alteração do uso social da libido leva a um 

achatamento da experiência erótica e de suas possibilidades de gratificação mais plena, em 

detrimento de uma concentração da libido na sexualidade genital. Com essa debilitação de 

Eros, há uma liberação da agressividade, pulsões originalmente equilibradas no interior do 

indivíd

submissão voluntária, da ausência de terror, da harmonia preestabelecida entre as 
293. A 

flexibilidade da dominação alcança, inclusive, a cultura, que perde em alteridade na medida 

do avanço tecnológico e da indústria cultural. Eis, então, como vimos, a configuração do 

conceito de dessublimação e sublimação repressivas, proposto por Marcuse. Entretanto,  

-repressivo, com a abolição 
da mais-repressão requerida pelo princípio de desempenho, esse processo seria 
invertido. Nas relações sociais, a coisificação reduzir-se-ia à medida que a divisão 
do trabalho se reorientasse para a gratificação de necessidades individuais 
desenvolvendo-se livremente; ao passo que, na esfera das relações libidinais, o tabu 
sobre a coisificação do corpo seria atenuado. Tendo deixado de ser usado como 
instrumento de trabalho em tempo integral, o corpo seria ressexualizado. A 
regressão envolvida nessa propagação da libido manifestar-se-ia, consequentemente, 
numa ressurgência da sexualidade polimórfica pré-genital e num declínio da 
supremacia genital [...] uma transformação da libido  da sexualidade refreada, sob 

294. 

Id.
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 100.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 177.



Estão postos, assim, os fundamentos para a conjectura da possibilidade de uma 

sublimação não-repressiva. Tal perspectiva, absolutamente de maneira nenhuma, está de 

de maníacos sexuais  

propagação e não uma explosão da libido  sua disseminação nas relações privadas e sociais 
295. A 

fim de um maior esclarecimento de que um desenvolvimento não-repressivo da libido não 

implicaria definitivamente numa recaída na barbárie, Lebrun enfatiza: 

Falam-nos num Eros que não estaria submetido a um código repressivo  e 
pensamos imediatamente num desencadeamento da sexualidade tal como ela foi 
educada em regime repressivo. Falam-nos num Eros transfigurado  e imaginamos 
os Cento e vinte dias de Sodoma

libido  
bem que não se tratará, em absoluto, de desencadear subitamente este pobre diabo 
do Eros mutilado, embrutecido, bestializado pelos puritanismos e religiões  mas de 

um novo Logos 296. 

 

repressiva prevalece e determina a cultura, a sublimação não-repressiva deve manifestar em 

contradição com toda a esfera de utilidade social; vista a partir dessa esfera, é a negação de 
297. Dessa forma, aquele Eros definhado por uma 

organização repressiva da sexualidade 298, diagnosticado no capítulo anterior, amplia-se 

revigorado pela ideia de sublimação não-repressiva. Iluminada por esta ideia, a própria 

cada vez maiores, para que a vida possa ser prolongada e levada a um desenvolvimento 
299

converte- 300. Para 

recuperar sua essência, como pulsão biológic

todo o corpo como sujeito-objeto de prazer requer o contínuo refinamento do organismo, a 
301

Id.
LEBRUN, G. op. cit., 1983, p. 137.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 182. 
Ibid., p. 55.
Ibid., p. 184.
Ibid., p. 185.
Id.



- e Marcuse, senão o mais hábil e discreto colaborador... do 
302, argumenta Lebrun. 

Como já fora mencionado no capítulo dois, a descarga da economia libidinal, tendo 

em vista a repressão a ela imposta, orienta-se quase que invariavelmente para o trabalho. Isso 

se dá, desde a horda primordial, quando 

através da repressão imposta ao prazer e à abstinência forçada; criou, assim, as primeiras 
303, até as sociedades afluentes, 

nas quais, 

(insublimada) nos instintos agressivos, porque a sua utilização social (no trabalho) sustenta e 
304. 

Entretanto, o trabalho que agencia e modela a sociedade capitalista avançada é, 

fundamental e necessariamente, um trabalho alienado e de labuta, um trabalho de 

desempenho, no qual, 

Vida  ou seja, impediu- 305. Esse trabalho foi 

com Eros, deve ser de um modo bastante indireto e com um Eros consideravelmente 

s 306, julga Marcuse. Esse é o fundamento do grau marcante de 

uma constelação instintiva não-repressiva e visar finalidades não-  

desempenho de tal trabalho dificilmente gratifica as necessidades e inclinações 

individuais 307. 

Freud também destaca, em O mal-estar na cultura, que o trabalho apresenta uma 

é possível apreciar 

adequadamente o significado do trabalho para a economia libidinal no quadro de um 

narcísicos, agressivos e mesmo eróticos para o trabalho e para as relações humanas ligadas a 

LEBRUN, G. op. cit., 1983, p. 139.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 71.
Ibid., p. 59. 
MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 98.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 88.
Id.



escolhida livremente, ou seja, quando permite tornar utilizáveis, através de sublimação, 

grande maioria dos seres humanos trabalha apenas sob coação, e dessa repulsa natural dos 

homens ao trabalho derivam-se os mai 308.  

Marcuse parte, então, na seguinte direção. Segundo observa, para Freud a libido apoia-

se na satisfação da Ananke e direciona-se às pessoas que fazem parte desse processo de 

sobrevivência. De maneira tal, o filósofo conjectura 

per se, antilibidinal  na 

medida em que necessita a regulamentação do instinto mediante um princípio coercivo de 
309. Assim, para o f Ananke não é uma causa suficiente para as restrições 

instintivas da civilização  e não uma razão suficiente para negar a possibilidade de uma 

cultura libidinal não- 310.  

Em última análise, Marcuse sugere que a civilização organizada por sublimações 

repressivas dê lugar a uma organização através de sublimações não-repressivas. Ao invés de 

-nos como construtora de 

Eros  311. 

Ananke 

civilização e, assim, a própria civilização, s -
312. 

que deriva da sublimação repressiva, nomeadamente aquela civilização desenvolvida a partir, 
313

de Ferenczi, Marcuse pensa a possibilidade de um alívio da tensão externa, com a libido 

refluindo do objeto para o corpo

 por outras palavras, uma tendência inerente à própria 

sem 

desenvolvimento desses c -se do reconhecimento da possibilidade de 

FREUD, S. op. cit., 2010, p. 70.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 185.
Ibid., p. 186.
Id. 
Id.
Ibid., p. 181.



sublimação não- 314. Posto tal quadro, a libido direciona-se à auto-sublimação como 

fenômeno social, destaca Marcuse, e o impulso, antes orientado a adquirir prazer em 

específicas zonas do corpo, amplia-se em duradouras relações libidinais não-dessexualizadas. 

é sublimação não-repressiva: a 

sexualidade não é desviada nem impedida de atingir seu objetivo; pelo contrário, ao atingir 

seu objetivo, transcende- 315. 

- -  quer dizer, 

à auto-sublimação em relações duradouras e expansivas (incluindo relações de trabalho) que 

- ordem 316. 

A partir desse Eros não reprimido -se cultura por meio de sublimação, mas esta 

acontece numa rede libidinal em expansão. Trata-se de sublimação desrepressiva: a repressão 
317, esclarece Kangussu. Tal Eros, assim como 

condições que relacionam mutuamente os indivíduos associados na cultivação do meio para 
318. A 

ampliação de Eros para duradouras e não-mais-repressivas relações sociais requer também 

uma transformação da razão e da sensibilidade. Essa nova realidade, onde jogam, 

harmonicamente, Logos e Eros, teria sua forma configurada pela ordem estética. Na 

(re)formação desse novo mundo, 

-se arte, e a arte tenderia a formar a realidade: a 
oposição entre imaginação e razão, faculdades superiores e inferiores, pensamento 
científico e poético, seria invalidada. A emergência de um novo Princípio de 
Realidade: sob o qual uma nova sensibilidade e uma inteligência científica 
dessublimada se combinariam na criação de um ethos estético 319. 

 A proposta, então, é que a ciência funcione segundo a Razão, em sua função de 

promover a arte da vida (Whitehead), não segundo a racionalidade técnica predominante; que 

a organização social siga os princípios da arte, ou seja, a harmonização entre espírito e 

matéria. À diferença do ethos das sociedades avançadas, ou seja, a exploração progressiva do 

Ibid., p. 182.
Ibid., p. 184.
Ibid., p. 193.
KANGUSSU, I. op. cit., 2008, p. 120.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 183.
MARCUSE, H. op. cit. rt would 

tend to form reality: the opposition between imagination and reason, higher and lower faculties, poetic and 
scientific thought, would be invalidated. Emergence of a new Reality Principle: under which a new sensibility 
and a desublimated scientific intelligence would combine in the creation of an aesthetic ethos.



corpo e da natureza interna dos indivíduos, e também da natureza externa, Marcuse propõe 

um ethos estético, no qual, Razão e sensibilidade, Eros e Logos se harmonizam.  

sensibilidade diferente assim como uma consciência diferente: homens que falariam 
uma linguagem diferente, fariam gestos diferentes, seguiriam diferentes impulsos; 
homens que teriam desenvolvido uma barreira pulsional contra crueldade, 

320. 

Devido às condições históricas dadas, nos diversos eventos dos anos 60, Marcuse vê a 

possibilidade da emergência de u

social se converte numa necessidade individual, a mediação entre a prática política de 
321. Essa nova sensibilidade se 

desenvolvia e se manifestava nos multifacetados protestos que surgiam como uma espécie de 

clamor por um modo de vida que ainda não existia, por uma realidade ainda não formada.  

Esse foi o caso das manifestações de Maio de 68, em Paris, uma espécie de grito de 

manifestação que se esgotava em si mesmo, uma finalidade sem fim. O entusiasmado An 

Essay on Liberation pode ser lido como a parte teórica análoga ao movimento físico que 

estava acontecendo nas ruas. Movimentos que mostram uma revolta daqueles que não 

suportavam mais, sensivelmente, a organização repressiva da sociedade. Uma revolta que 

move a Grande Recusa que assume diversas formas. Não é apenas quem está excluído das 

benesses do sistema que percebe que esse modo de organização é injusto, que não faz jus à 

humanidade. 

Assim como a ideia da nova sensibilidade, a moralidade como uma ação própria da 

pulsão de Eros, foi vivamente apresentada em An Essay on Liberation. Nas palavras de 

Marcuse, 

Radicalismo político, assim, implica um radicalismo moral: a emergência de uma 
moralidade a qual seria precondição do homem para liberdade. Este radicalismo 
ativa a elementar, orgânica fundação da moralidade no ser humano. Anterior a todo 
comportamento ético em acordo com padrões sociais específicos, anterior a toda 
expressão ideológica, morali

322. 

Ibid., 
sensitivity as well as consciousness: men who would speak a different language, have different gestures, follow 

 MARCUSE, H. op. cit., 1981b, p. 63.
322 MARCUSE, H. op. cit. implies moral radicalism: the 
emergence of a morality which might precondition man for freedom. This radicalism activates the elementary, 
organic foundation of morality in the human being. Prior to all ethical behavior in accordance with specific 



 O que Marcuse está propondo é a possibilidade da moralidade como uma pulsão 

orgânica, a moralidade como uma ação própria da pulsão erótica, que levaria os sujeitos a 

refrear a agressividade para criar uma unidade não só com os outros, como também com o 

solidar

efetivamente reprimida de acordo com os requisitos da sociedade, mas que agora aparece 
323, um tipo de solidariedade pulsional que se torna 

obscena na sociedade de classe porque esta tem que estimular a competição, a exploração, a 

performance. 

 linguistic therapy), Marcuse transfere 

os padrões morais do Establishment para o próprio Establishment, e a polissemia do conceito  

obsceno  

Establishment, que abusa o termo ao aplicá-lo, não a expressões de sua própria moralidade, 
324, ao invés de perceber sua própria obscenidade, acusa o outro de obsceno a 

mulher nua que expõe seus pelos pubianos, mas aquela de um general completamente vestido 

que expõe suas medalhas, recompens 325, adverte o 

sufocante de mercadorias ao mesmo tempo em que priva suas vítimas das necessidades 
326 tulhar-se a si própria e suas latas de lixo enquanto 

envenena e queima os escassos alimentos no domínio de sua agressão; obscena nas palavras e 
327. Isso tudo é obsceno em dois sentidos, em sentido 

moral e por ficar fora de cena, por não ser considerado. 

 Todas essas obscenidades, o que é moralmente obsceno e o que precisa ficar fora da 

cena, fazem com que, diante de uma sociedade amoral, a moralidade possa se tornar uma 

social st
 

323 Id. 
human beings  a solidarity which has been effectively repressed in line with the requirements of class society 

 
324 Ibid., p. 8. No or

 
325 Id. ses her pubic hair but that of a fully 

Ibid., 
wares while depriving its victims 

Id. 
.



força política. O que está se delineando é a moralidade vista como uma disposição orgânica 

enraizada na pulsão erótica em deter a pulsão thanática, como uma pré-condição para a 

libertação. Em última instância, o filósofo argumenta que uma transformação social precisa de 

uma nova moralidade e de uma nova sensibilidade, que a base para a transformação política 

está na transformação subjetiva. A solidariedade foi reprimida por uma sociedade totalmente 

voltada à competição, que se desenvolve, num primeiro momento, através de um processo de 

alienação de seus participantes em relação a si próprios, e num segundo momento, uma 

alienação voltada à competição. E o que Marcuse percebe nos eventos supracitados, é a 

expressão de um desejo por condições sociais distintas dessas em curso, desejos de condições 

sociais que est
328. 

especial as realizações científicas e técnicas. Liberadas do serviço em prol da exploração, elas 
329. Só assim teremos 

uma transformação. Uma vez atingido determinado avanço e conquistas técnicas é possível se 

prover o necessário à sobrevivência a toda humanidade, em outras condições distintas da 

primeiro é preciso que haja uma possibilidade material de liberdade e depois que se tenha 

-se um poder condutor na consciência e na 
330. Marcuse insiste na necessidade de o 

ser humano ter a experiência interior de liberdade, ter a percepção, a consciência de ser livre 

internamente, para desejar se A nova sensibilidade, que expressa a 

ascensão das pulsões de vida sobre a agressividade e a culpa, promoveria, em escala social, a 

331. Para Marcuse, -se, por isso mesmo, práxis: ela emerge 

328 Ibid.,  
329 Id. 
their scientific and technical achievements. Released from their service in the cause of exploitation, they could 

 
330 Id.  
331Ibid., presses the ascent of the life instincts over 
aggressiveness and guilt, would foster, on a social scale, the vital need for the abolition of injustice and misery 

 



na luta contra a violência e a exploração, onde essa luta é travada por caminhos e formas 
332. 

 O que a arte produz é uma realidade que ainda não foi dada, uma realidade que tem 

que ser criada e projetada. Para haver uma transformação, os sentidos tem que aprender a não 

ver as coisas segundo a lei e a ordem na qual foram formados e na qual eles estão inseridos. A 

estrutura social vigente organiza a sensibilidade de uma forma que tem que ser anulada, tem 

que ser criada uma outra forma de percepção. A forma estética, a experiência do que ainda 

não foi experimentado e que é desconhecido pode romper com o automatismo da experiência 

imediata, pode provocar uma experiência que joga a favor da libertação do Eros domesticado. 

-conformista, que acompanha a 
333. Consciente e inconsciente, pulsões primárias, sensibilidade e 

removidos da sua socialização por uma sociedade repressiva e lutam pela 

autonomia  334, destaca Marcuse. 

mundo fictício reestrutura a consciência e torna sensível uma experiência contra-societal. A 

sublimação estética liberta e valida assim os sonhos de felicidade e tristeza da infância e da 
335. Já nos referimos no capítulo dois sobre a defesa incorruptível de Marcuse 

lorização 

das normas do princípio de realidade estabelecido  dessublimação na base da sublimação 

original, dissolução dos tabus sociais, da dominação social de Eros e Thanatos 336. 

Dessa forma, a dessublimação e a sublimação não-repressivas promovem o 

surgimento de uma nova sensibilidade e moralidade que 

para pessoas cuja prática de limpeza envolve tortura sistemática, extermínio, envenenamento; 

nem insiste em roupas lavadas para homens que estão profissionalmente engajados em 

332 Ibid., p. 24. No origina praxis: it emerges in the 
struggle against violence and exploitation where this struggle is waged for essentially new ways and forms of 

MARCUSE, H. op. cit. bmission to aesthetic form is the vehicle of the 

Ibid., p. 44. No original: 
autonomy  albeit in a fictitiou

Id. 
representation to a counter-societal experience. The aesthetic sublimation thus liberates and validates childhood 
and adult dreams of hap

Id.  de-sublimation 
on the basis of the original sublimation, dissolution of the social taboos, of the social management of Eros and 



337

necessidade biológica: sendo fisicamente incapaz de tolerar qualquer repressão diferente da 

necessária para a proteção e melhoria da vida 338.  

Frente a esse contexto, os citados eventos dos anos 60 representam uma variação na 

disposição das escolhas em certos indivíduos que não mais suportam sensivelmente a 

organização social através do ethos repressivo. Expressam a encarnação do tipo de moralidade 

proposto por Marcuse, ou seja, como disposição orgânica pulsional que distingue 

determinados indivíduos de uma sociedade que usa a moral como instrumento de repressão. 

Nesse sentido, expressa também, Eros impulsionando-se para liberdade. Em essência, uma 

radicalidade sensível e moral que se transformam em fator político, potencializada pela 

dessublimação artística, tendo em vista que 

que dá palavra e imagem e som para o inominável, para a mentira e seu 
desmascaramento, para o horror e para a libertação dele, para o corpo e sua 

soul] e de sua 
Geist 339. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCUSE, H. op. cit., 1969, 
practices involve systematic torture, slaughtering, poisoning; nor does it insist on clean clothes for men who are 
professionally engaged in dirty deals

Id. 

MARCUSE, H. op. cit., v. 4, 2007b rt enters the forces of rebellion only as it is 
desublimated: a living Form which gives word and image and sound to the Unnameable, to the lie and its 
debunking, to the horror and to the liberation from it, to the body and its sensibility as the source and seat of all 

Geist .



3.2  Alienação artística: a transcendência para a prática política. 

 

A arte só mantém sua função crítica na medida em que preserva sua autonomia, não 

tomando partido, nem do universo estabelecido, nem da oposição a esse universo. As 

características ambivalentes da arte, seu caráter contraditório no que diz respeito à realidade 

estabelecida, a 

Arte é afirmativa, sustentando essa cultura; como alienação em relação à realidade 

estabelecida, a Arte é uma força de negação. A história da Arte pode ser entendida como a 

harmonização deste antagonismo 340. 

Na seção em que apresentamos a defesa radical que Marcuse faz da Forma, deparamo-

nos com o argumento de que a comunicação das possibilidades de transformação e libertação 

manter e intensificar o poder alienante da arte: a forma estética, a única em que a força radical 
341. Assim, a potência da arte está na qualidade subversiva da forma 

estética em alienar os sujeitos em relação ao mundo alienado, abrindo caminho para o 

surgimento do desejo de transformar esse mundo. 

como uma alavanca para lançar sobre a realidade a luz que esta não consegue 
absorver, a luz que pode acabar dissolvendo essa realidade (embora essa dissolução 
não seja mais a função da arte). O falso da arte pode se tornar a precondição para a 
contradição e a negação artísticas. A arte pode promover a alienação, o 
estranhamento total do homem em relação a seu mundo. Esta alienação pode 
fornecer, na mais total opressão, a bas 342. 

O conceito de alienação desenvolvido por Marcuse tem sua raiz em Marx. A partir do 

conceito negativo de alienação, que mostra como o sujeito fica distanciado de si, que 
343, Marcuse desenvolve o conceito de alienação 

artística, dando a ele um tom positivo. Essa positividade está no fato de a experiência estética 

colocar o sujeito em contato com os seus próprios sentimentos interiores, assim, ela desaliena. 

Aqui, alienação pode ser entendida como sinônimo de transcendência, por ser de nível mais 

340 Ibid. established culture, Art is affirmative, sustaining this culture; as 
alienation from the established reality, Art is a negating force. The history of Art can be understood as the 
harmonization of this antagonism  
341 MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 109.

MARCUSE, H. Algumas considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária. Tradução de Maria 
Cristina Vidal Borba. In: KELLNER, D. (Org.). Tecnologia, Guerra e Fascismo. São Paulo: UNESP, 1999, p. 
288. 

Ibid., p. 82.



alto, ou uma alteridade que ultrapassa aquilo que está dado, portanto, transcende344. O modo 

engenhoso que Marcuse encontra para dizer isso é que, a experiência estética aliena o ser 

humano desse mundo alienado, possibilitando o contato com os próprios sentimentos, com a 

própria interioridade; o sujeito passa a viver um tipo de sentimento que é totalmente alienado 

em relação ao mundo alienado. Nesse sentido a alienação artística é desalienação.  

mesmo e com o seu trabalho na sociedade capitalista, a alienação artística é a 
transcendência consciente da existência alienada  

345. 

A experiência estética é transformadora, a partir do momento em que a pessoa, 

conscientemente, aliena-se de sua existência alienada e do mundo entregando-se, por vontade 

própria, àquela experiência. Dessa forma, quando volta ao mundo hodierno, o sujeito volta 

transformado, uma vez que teve uma experiência distinta, tanto sensível, quanto 

psiquicamente. Esse caráter de alienação que a experiência estética produz, justifica a ideia de 

Marcuse de atribuir um papel político e um papel gnosiológico no sentido de que é uma 

mesmo. Todavia, cabe ressaltar que, a experiência de alienação não está imediatamente ligada 

a uma práxis transformadora; a transformação causada pela experiência estética não é garantia 

de que a práxis vai ser mudada, o sujeito pode pensar de uma outra forma, e ainda assim 

continuar adaptado à realidade existente. Contudo, isso não desvaloriza, em nada, a potência 

libertadora da experiência estética. 

embotada: os homens só percebem as coisas nas formas e funções em que lhes são 
dadas, feitas, usadas pela sociedade existente; e só percebem as possibilidades de 
transformação tal como são definidas e limitadas na sociedade existente. Logo, a 
sociedade existente é reproduzida não só na mente, na consciência do homem, mas 
também nos seus sentidos; e nenhuma persuasão, nenhuma teoria, nenhuma 
argumentação, pode romper essa prisão, a menos que a sensibilidade fixa, 
pe dissolvida , aberta a uma nova dimensão da 
história, até que a familiaridade opressiva com o mundo objetal dada seja quebrada 

 numa segunda alienação, esta, a que nos afast 346. 

O caminho entre a experiência da forma estética e a alienação artística é justamente o 

que se perde na sociedade unidimensional, justamente por haver uma tendência massiva à 

adesão imediata ao que é dado. A indústria cultural formata a própria experiência estética. O 

empírico e c
In: 

O homem unidimensional, op. cit., p. 33. 
MARCUSE, H. op. cit., p. 88.
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 74.



sujeito não precisa passar pela experiência de prazer ou desprazer, pelo livre jogo da 

imaginação/fantasia com a sensibilidade. O efeito de estranhamento que vimos com Brecht, 

procura (re)estabelecer a distância necessária ao pensamento. Nas sociedades industriais 

347. 

É justamente na alienação artística que fica aberta a lacuna essencial entre a arte e a 

assim chamada realidade. Com o fechamento dessa bidimensionalidade e a adoção do que é 

oferecido através de uma imediata identificação, temos uma recusa à Grande Recusa, e a obra 

de arte então é incorporada. Perdendo seu caráter alienado, ela circula como parte do 

equipamento dessa sociedade, tornando-se mero objeto, um adorno à ordem. A arte é 

absorvida como parte da sociedade, passa a reiterar os valores uma vez que é lida a partir de 

uma forma previamente estipulada, esse é o fechamento da bidimensionalidade, a perda da 

transcendência. 

ervadores das críticas de esquerda sobre a cultura de massa [...] 
insistem no reconhecimento do fato de que os clássicos deixaram o museu e 
voltaram à vida novamente, que as pessoas são, justamente por isso, muito mais 
educadas. É verdade, mas voltando à vida como clássicos eles retornam como outros 
que não eles mesmos; eles são privados de sua força antagônica, do estranhamento 
que era a própria dimensão de sua verdade. [...] Se uma vez elas se levantavam em 
contradição com o status quo, essa contradição é 348. 

cabo pela indústria cultural tem viés repressivo, o que acontece é uma pura e mera 

disseminação, não uma apreensão crítica dessas obras. Essa assimilação do antagonismo, essa 

estabelece a igualdade cultural enquanto preserva a 349. As obras quando 

massificadas, perdem seu caráter cortante, sua potência em negar aquilo que é, sua capacidade 

de alienação, de estranhamento. 

m 
essencialmente alienação, sustentando e protegendo a contradição  a consciência 
infeliz do mundo dividido, as possibilidades fracassadas, as esperanças não 
realizadas e as promessas traídas. Elas eram uma força racional, cognitiva, revelando 

MARCUSE, H. op. cit., 2015, p. 91.
Id. 

349 Id. 



uma dimensão do homem e da natureza que era reprimida e repelida na realidade. 
Sua verdade estava na ilusão evocada, na insistência em criar um mundo em que o 
horror da vida fosse trazido à tona e cancelado  350. 

Esse jogo entre dimensão estética e vida, novamente ressaltamos, tem uma razão 

política para Marcuse. Trata-se de um transitar que dá vida à expressão de um desejo que não 

se esgota simplesmente na política, mas é da ordem também do comportamento, da 

racionalidade, da moralidade, da sensibilidade. As obras de arte, então, preservam a memória 

de algo que nunca foi realizado, imagens de um tipo de satisfação que não foi conquistada, 

 

primeiro como denúncia da condição humana existente: como denúncia do modo de vida atual 

e, em segundo lugar, como as imagens das possibilidades reprimidas e proibidas de 
351. Entretanto, a arte tem que ser totalmente livre para ser política, a grande força 

da arte é a sua liberdade, poder ser alienada de qualquer tipo de constrangimento. A arte só é 

arte quando manifesta a aparência sensível da liberdade, isso é a natureza da arte, sua 

alteridade. 

Como que a obra de arte, em sua autonomia é política? Primeiro porque ela contesta as 

relações existentes, a própria liberdade da arte já é uma contestação às relações existentes, ela 

expressa novas possibilidades de organização a partir dos materiais existentes. Segundo, pois, 

ao passo que contesta, ela tende a transcender as relações existentes. Terceiro, subverte a 

racionalidade dominante, a racionalidade técnica. Essas são as razões pelas quais Marcuse 

considera que a arte é política, não quando ela é realista no seu reflexo das condições 

existentes e sim quando ela é arte, quando ela é livre, quando ela faz o livre jogo entre os 

materiais existentes e a interioridade dos sujeitos, entre logos e Eros. 

liberdade e realização  essa negação da realidade estabelecida  está em toda 
grande arte desde seu começo. Isso é a crítica inerente, podemos dizer agora, a 
qualidade política da arte, sua qualidade subversiva  e essa qualidade subversiva da 

352. 

350 Ibid., p. 89. 
351 MARCUSE, H. Jerusalem Lectures. In: KELLNER, D. (Org.) Art and Liberation: Collected Papers of 
Herbert Marcuse, v. 4. London and New York: Routledge, 2007d
internal political potential  first as indictment of the existing human condition: as an indictment of the existing 
mode of life and secondly, as the imagery of repressed and 

Ibid. 
freedom and fulfillment  this negation of the established reality  is in all great art since its beginning. It is the 
inherent critical, we can even say now political quality of art, its subversive quality  and this subversive quality 



De maneira tal, a relação entre estética e política para Marcuse está na potência da 

experiência da forma artística capaz de alienar o sujeito de sua condição alienada e, assim, 

despertar o desejo de transformação. A potência política da obra de arte está no fato de ela 

provocar a experiência de liberdade. A dimensão política da obra de arte reside no simples 

fato de ela ser arte e, assim, promover um tipo de experiência distinto da experiência 

cotidiana, nunca devendo, pois, submeter-se a exigências políticas. Nesse ponto da 

argumentação de Marcuse, recai uma forte crítica à estética marxista ortodoxa. 

Em sua última grande obra, A Dimensão Estética

ma estética marxista, 
353. O que Marcuse 

denomina de ortodoxia é a interpretação, por determinada 

verdade de uma obra de arte nos termos da totalidade das relações de produção 
354. Assim, a ortodoxia que Marcuse questiona, diz respeito a essa relação entre 

o juízo de valor de uma obra de arte e o fato de ela se relacionar diretamente, ser um reflexo 

da realidade, ou seja, das relações de produção existentes. É disso que Marcuse vai discordar, 

mesmo que pretendendo fazer uma estética marxista. 

Desse modo, em primeiro lugar, destaca-se uma diferença entre: estética marxista e 

estética marxista ortodoxa. Esta última instrumentaliza a obra de arte em nome da política, 

quando, do ponto de vista de Marcuse, como vimos, a grande força da obra de arte é 

político da arte na própria arte, na forma estética enquanto tal. Além disso, argumento que, em 

transcende. Deste modo, a arte subverte a consciênc 355. 

Portanto, uma perspectiva que considera que para a arte ser política ela tem que ser realista, 

mimetizar o real, prende a arte às relações existentes, às relações reais, eliminando sua 

transcendência, sua capacidade 

MARCUSE, H. op. cit.

Id. 
 

Id. of art in art itself, in the aesthetic form as such. Furthermore, I 

autonomy art both protests these relations, and at the same time transcends them. Thereby art subverts the 



arte só comunica suas próprias imagens de um reino de liberdade sustentando a forma estética 
356. 

Outro ponto que distancia o argumento de Marcuse dos marxistas ortodoxos, diz 

respeito à desconsideração da subjetividade por parte destes últimos. Se não for dada uma 

ênfase à subjetividade, perde-se, inclusive, o terreno da potência da dimensão estética. A 

dimensão estética só tem potencial político, pelo fato de ambas, arte e política, serem obras 

dos sujeitos. O que o marxismo ortodoxo faz, e para onde se dirige a crítica de Marcuse, é 

colocar o partido, a luta de classe acima de tudo, acima dos afetos, da subjetividade, de tudo. 

E não é só Marcuse que faz esse ataque. Em An Essay on Liberation, o filósofo destaca que 
357 também atacam o esprit de 

sérieux no campo socialista: minissaias contra os apparatchiks
358. 

A subjetividade é a base para a necessidade de transformação, se os sujeitos não se 

transformarem qualquer transformação política e social está condenada ao fracasso. Ou seja, a 

ideia é que a transformação política tem que estar encarnada nos sujeitos. Trata-se, pois, de 

um primado do sujeito, primado da subjetividade. O esquematismo rígido feito pelos 

marxistas ortodoxos, torna-

da subjetividade, uma desvalorização não apenas do sujeito como ego cogito, o sujeito 
359. Ao desconsiderar a 

subjetividade restringindo o limite dela à consciência de classe, -requisito da 

revolução é minimizado, nomeadamente, o fato de que a necessidade de mudança radical deve 

ser enraizado na subjetividade dos próprios indivíduos, na sua inteligência e suas paixões, nas 

SILVEIRA, L. Alienação artística: Marcuse e a ambivalência política da arte. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2010, p. 87.

Grifo nosso. 
MARCUSE, H. op. cit., 1969, p. 26. No esprit de sérieux in the socialist 

Apparatchiks era uma 
designação que se referia aos funcionários mais leais ao partido comunista, ou aos burocratas do partido 
comunista russo.

MARCUSE, H. op. cit.
place, a devaluation not only of the subject as ego cogito, the rational subject, but also of inwardness, emotions, 



360. Neste ponto

reificação que expôs e combateu na sociedade c 361. 

Trata-se de perceber o (quase) óbvio: que a pólis é feita por sujeitos, logo, ela não 

pode ser algo que paira acima dos sujeitos. A dimensão, a forma da estrutura política tem que 

ser criada pelos sujeitos, e não imposta a eles. Mas, trata-se de uma expressão de sujeitos 

transformados, de sujeitos com uma nova sensibilidade, uma nova moralidade, e não uma 

expressão de sujeitos unidimensionais. Essa é a questão que se apresenta, em última instância, 

O homem Unidimensional: onde encontrar esses sujeitos? Descartada a ideia de um rei 

filósofo, tão quanto a de um Leviatã, de onde pode vir a transformação se a estrutura social é 

mantida, reiterada e introjetada em sujeitos tornados, assim, unidimensionais? Os movimentos 

de 1968 dão uma luz, aparece uma dimensão de liberdade no interior de alguns sujeitos que 

não querem calar e que se expressam mostrando o desejo de mudança. Contudo, essa 

mudança qualitativa tem que ser quantitativamente significativa.  

A subjetividade, então, é o núcleo duro. A estética marxista tradicional acusa-a de ser 

um conceito burguês, fazendo uma espécie de confusão entre subjetividade e individualidade. 

Já para Marcuse, é justamente a subjetividade, o desejo de cada sujeito, a base da 

transformação, e esse desejo não é transformado apenas pelo logos, precisa de Eros. Por isso 

que não deve ser desconsiderada a dimensão política da dimensão estética, pois, esta age 

diretamente na subjetividade, age na sensação do corpo que vai provocar um sentimento. 

ioridade da subjetividade, o indivíduo sai da rede das relações de 

troca e dos valores de troca, retira-se da realidade da sociedade burguesa e entra em outra 
362. A sociedade burguesa tenta anular essa instância interior, 

subjetiva, ao mesmo tempo em que tenta manter a ideia da interioridade como o único lugar 

da liberdade, através da cultura afirmativa. Já na sociedade unidimensional, há uma introjeção 

nessa interioridade dos valores que lhe interessam, não mais os valores elevados da cultura e 

sim os valores de lucro, sucesso, performance, configurando um pensamento unidimensional. 

Id. 
change must be rooted in the subjectivity of individuals themselves, in their intelligence and their passions, their 

 
Ibid., p. 4.

Id. steps out of the 
network of exchange relationships and exchange values, withdraws from the reality of bourgeois society, and 



hoje, no período totalitarista, tornou-se um valor político, como uma força contrária à 
363. 

Marcuse sintetiza sua tese presente na Dimensão Estética da seguinte maneira: 

invocação da bela aparência (schöner Schein) da libertação são fundamentadas 
precisamente nas dimensões em que a arte transcende a sua determinação social e se 
emancipa do universo do discurso e do comportamento dado, preservando, no 
entanto, a sua presença esmagadora. Assim, a arte cria o reino em que a subversão 
da experiência própria da arte se torna possível: o mundo formado pela arte é 

364.  

A experiência estética, então, invalida a realidade existente em nome de uma verdade 

que é negada, de uma verdade que, como vimos na seção anterior, é obscena. Assim, a 

transcendência da realidade proporcionada pela alienação artística, abre uma nova dimensão à 

experiência, dimensão ligada ao renascimento da subjetividade e da sensibilidade. 

outra sensibilidade, que desafiam a racionalidade e a sensibilidade incorporadas nas 
365. 

A arte emancipa a sensibilidade, a emoção e a razão na esfera da subjetividade. O que 

Marcuse propõe, é que o logos sozinho não é forte o suficiente para a transformação, pois, os 

sujeitos não são movidos só pela razão. Assim, a ideia está em promover uma forma de 

experiência que envolva essas três dimensões, e apenas a dimensão estética tem essa potência. 

 

da sensibilidade, da imaginação e da razão em todas as esferas da subjetividade e da 
366. Mais do que isso, por causa disso, essa dimensão tem uma função cognitiva, 

porque é a única dimensão que nos dá a conhecer sobre o funcionamento dessas instâncias. 

Ibid., terial and intellectual 
culture. And today, in the totalitarian period, it has become a political value as a counterforce against aggressive 

364 Ibid., p. 6. The radical qualities of art, that is to say, its indictment of the established reality and its invocation 
of the beautiful image (schöner Schein) of liberation are grounded precisely in the dimensions where art 
transcends its social determination and emancipates itself from the given universe of discourse and behavior 
while preserving its overwhelming presence. Thereby art creates the realm in which the subversion of experience 
proper to art becomes possible: the world formed by art is recognized as a reality which is suppressed and 
distorted in the given reality. 

Ibid., p. 7. No original: The inner logic of the work of art terminates in the emergence of another reason, 
another sensibility, which defy the rationality and sensibility incorporated in the dominant social institutions.

Ibid., p. 9. mitted to that perception of the world which alienates individuals from 



estética torna- 367. Marcuse, então, trabalha 

com o fato de que as afecções sensíveis provocam emoções e é por isso que elas podem ser 

transformadoras, elas podem provocar uma transformação no modo de sentir e, com isso, de 

se relacionar com as coisas. 

suas potencialidades reprimidas e distorcidas podem ser representadas apenas em 
uma forma alienante. O mundo da arte é o de outro Princípio de Realidade, de 
alienação  e somente como alienação a arte cumpre uma função cognitiva: 
comunica verdades não comunicáveis noutra linguagem; contradiz 368. 
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distorted potentialities can be represented only in an estranging form. The world of art is that of another Reality 
Principle, of estrangement - and only as estrangement does art fulfill a cognitive function: it communicates 
truths not communicable in any other language; it contradicts



Conclusão 

 

Conforme vimos, a filosofia de Herbert Marcuse é impulsionada pela necessidade de 

comunicar a possibilidade de se compor uma sociedade distinta da existente, de se formar 

uma realidade diferente da estabelecida. Para essa composição e formação, para qualquer 

transformação, é necessário e fundamental que haja, primeiramente, uma transformação da 

subjetividade dos indivíduos que compõem a sociedade e que dão forma à realidade. Muitos 

questionam que para assuntos políticos as respostas sejam políticas. Mas como dar uma 

resposta política se a própria política também é obra dos sujeitos? Ademais, o fato de os 

sujeitos ajuizarem sempre através do sentimento de prazer e desprazer, dessa ser sua pulsação, 

fortalece ainda mais o argumento de que uma transformação do princípio de realidade em 

curso  princípio de desempenho - se dará, sobretudo, através da força libertadora da 

dimensão estética. 

Em uma sociedade estruturada, sistematicamente, através de um rígido controle das 

pulsões, desejos e necessidades mais essenciais dos seres humanos, Marcuse chama a atenção 

para a emergência de uma nova sensibilidade e de uma nova moralidade que rompam com os 

padrões de valor das sociedades em curso; além disso, que, em livre jogo com a Razão, 

desenvolvam uma organização social guiada por um ethos estético. Esse novo ethos, levando 

em consideração o duplo sentido de estética  pertencente aos sentidos e à arte 

para designar a qualidade do processo produtivo-criativo em um ambiente de liberdade. A 

técnica, assumindo as características da arte, converteria a sensibilidade subjetiva em forma 
369. Ao invés de ser capturada e abafada pelos produtos da indústria 

cultural, que impõe infinitas imagens de desejo, a sensibilidade atuaria no processo produtivo. 

Segundo Marcuse, essa sensibilidade guiaria os seres humanos que não mais se identificariam 

370. A nova sensibilidade seria uma ruptura com a identificação desse modo 

instrumental da sociedade em curso. Ela não vai redimir os crimes, mas ao não se identificar 

com os que construíram, toleraram e esqueceram todas as mazelas, explorações e destruições, 

impedirá o seu recomeço ou sua continuidade, considera o filósofo. 

MARCUSE, H. op. cit., -
creative process in an environment of freedom. Technique, assuming the features of art, would translate 

Id. No orig
 



O grande problema filosófico que permanece é: como produzir uma nova 

sensibilidade? Como provocar uma transformação social se uma transformação coletiva 

depende da transformação individual daqueles que compõem esse coletivo? Marcuse, sem 

apresentar resposta fechada, se aproxima da ideia de Schiller, ou seja, que a transformação é 

algo que vem de dentro, que tem que ser provocada a partir da própria experiência interior de 

liberdade. Assim, vimos que, aos olhos de Marcuse, essa experiência de liberdade, manifesta-

se objetivamente em diferentes movimentos artísticos, culturais e estudantis, principalmente, 

dos anos 60. Dessa forma, a nova sensibilidade se torna práxis, ganha força e expressão na 

luta contra repressão e exploração, na busca por uma forma qualitativamente diferente de 

vida. 

Todavia, à parte do fato de que o evento, essa transformação das consciências, 

dependerá de algo genuinamente novo, Marcuse argumenta que existe um tipo de experiência 

que só pode ser produzido através da dimensão estética; que existe um tipo de experiência 

sensível, um tipo de transformação da sensibilidade que só pode ser produzido na dimensão 

estética, que não será produzido de outro modo. O que está em jogo é a possibilidade de uma 

potência cognitiva da dimensão estética. Isso significa uma ampliação dos limites da teoria. 

Teríamos, dentro de certos limites, uma teoria voltada para a razão, para o logos, e teríamos 

um tipo de conhecimento que só pode ser adquirido através da sensação. Esse é o nível 

político da dimensão estética, uma dimensão política que só pode ser alcançada esteticamente, 

a dimensão da experiência da liberdade. Eis, então, que para uma transformação social, a 

consciência da possibilidade de libertação precisa se transformar em força pulsional, se tornar 

necessidade vital.  

O que move o ser humano são as pulsões, o que existe de primeiro é o pulsar. Esse 

pulsar, que para Schiller é o impulso lúdico e tem por objetivo a beleza e por finalidade a 

liberdade. Um pulsar, que ainda revela o movimento de Eros e Thanatos, expansão e retração. 

Marcuse está atento que é nessa esfera que as transformações acontecem, e é claro que essa 

esfera também é organizada pela cognição, também é histórica. Esse pulsar, essa condição a 

priori é transformada historicamente. Quer dizer, existe sempre esse pulsar, mas o estímulo 

que vai levar ao movimento modifica-se ao longo da história, seria como que um movimento 

ontológico influenciado pelas condições históricas. Ademais, para Marcuse, o ser humano é 

movido basicamente pela pulsão erótica e que essa pulsão, se não submetida a uma estrutura 

heterodoxa, heterônoma, uma estrutura exterior a ela própria, ela irá tender a uma organização 

mais solidária e comunitária, ao invés de competitiva, repressiva e (auto)destrutiva. 



Dessa forma, Marcuse parte do sentimento de prazer provocado pela experiência da 

beleza como o índice da possibilidade de uma relação entre estética e política, uma vez que a 

beleza coloca em livre jogo as faculdades de sensibilidade e entendimento que, ao ficarem 

livres se estimulam. A beleza, então, teria essa característica de produzir uma suspensão de 

juízo e um livre jogo das faculdades. 

padrão para uma sociedade livre. Um universo de relações humanas não mais 
mediado pelo mercado, não mais baseado na exploração competitiva ou no terror, 
demanda uma sensibilidade livre das satisfações repressivas das sociedades não 
livres; uma sensibilidade receptiva às formas e modos de realidade os quais estão 
próximos de serem projetados somente pela imaginação estética. Porque as 
necessidades estéticas tem seu próprio conteúdo social: elas são as reivindicações do 
organismo, do espírito e do corpo humano por uma dimensão de plenitude que só 
pode ser criada na luta contra instituições que, pelo seu próprio funcionamento, 

371. 

Os aspectos políticos da dimensão estética, em Marcuse, encontram-se na potência da 

arte em transcender as relações existentes na medida em que preserva sua alteridade frente a 

 se apresenta 

como política ou como mimese do real, ao contrário, ela só se faz Arte quando se apresenta 

como negação, como alienação, como estranha à política é à realidade. Somente assim, ela 

possibilita ao sujeito que se entrega ao seu jogo, uma experiência psíquica e sensivelmente 

distinta daquela experimentada no cotidiano. Dessa forma, essa experiência distinta leva o 

indivíduo a perceber a predominante ausência de liberdade na qual ele vive. Com isso, o alto 

grau de liberdade vivido através da experiência estética pode abrir os horizontes para a 

mudança e para a transformação; a dimensão estética possibilita uma experiência diferente, 

alienada em relação ao mundo alienado, e essa experiência é que é transformadora. 

Temos, pela primeira vez na história da civilização, uma organização política 

totalmente governada pela economia. Uma particularidade distintiva das sociedades assim 

administradas é a inibição das necessidades de libertação. Uma inibição que visa estabelecer 

um padrão de pensamento. Os sujeitos alienados são engolfados em uma existência alienada, 

na qual predomina a unidimensionalidade e o desempenho. Desde a horda primordial e o 

parricídio executado pelos irmãos que este escopo de dominação e repressão vem se 

MARCUSE, H. op. cit.
serve as a sort of gauge for a free society. A universe of human relationships no longer mediated by the market, 
no longer based on competitive exploitation or terror, demands a sensitivity freed from the repressive 
satisfactions of the unfree societies; a sensitivity receptive to forms and modes of reality which thus far have 
been projected only by the aesthetic imagination. For the aesthetic needs have their own social content: they are 
the claims of the human organism, mind and body, for a dimension of fulfillment which can be created only in 



seu valor simbólico 372. Entretanto, independente da necessidade ou não de prova 

antropológica que corrobore ou refute essa hipótese filogenética da formação da civilização, 

um exame das sociedades modernas dão razão, pelo menos até então, ao argumento da 

dominação como essência do progresso da civilização tão quanto da aculturação como 

sofisticação das formas de repressão.  

inibições são impostas pela escassez ou pela distribuição hierárquica da escassez, pela luta 

pela exist 373. Como vimos, esse é um dos pontos 

fundamentais que separam os autores. Freud considera natural o princípio de realidade, 

enquanto que Marcuse o considera contingente. O fiel da balança pesa a favor do filósofo na 

medida em que o princípio de realidade em curso se mostra cada vez menos justificável, cada 

vez menos à altura da dignidade humana, pois que, a cada passo na história, a dominação e 

repressão desdobram-se em novas facetas.  

Ananke, a lut

repressivos dos instintos sexuais [...] assim como a transformação do instinto de morte em 

trabalho, o progresso, 

ao progressivo enfraquecimento de Eros e, por conseguinte, ao desenvolvimento da 
374

la existência, mas tão-somente à sua organização opressiva; e que, no 
375. 

Entretanto, o próprio Freud reconheceu a historicidade das pulsões, destaca o filósofo, 

nto, essa natureza está sujeita a mudança, se as condições fundamentais que foram 
376.  

Seguindo esse veio - a historicidade das pulsões, o desenvolvimento técnico e 

científico suficientes para superação da Ananke e o caráter contingente do princípio de 

realidade  Marcuse sugere o que para uns seria impossível e inaceitável, enquanto que, para 

MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 70.
Ibid., p. 126.
Ibid., p. 130.
Id.
Id.



outros, seria a realização da utopia, i.e. -repressiva [que]377 

tem de ser teoricamente validada, primeiro, demonstrando-se a possibilidade de um 

desenvolvimento não- 378, ou 

repressiva 379. 

Essa cultura não-mais-

virtude de sua própria dinâmica e sob condições existenciais e sociais mudadas, gerar relações 

eróticas duradouras entre os indivíduos maduros 380. O fulcro do argumento de Marcuse tem 

vetor e força opostos aos ataques a ele proferidos, cujo argumento é que o destino desta 

civilização será a barbárie. Trata-se, entretanto, de um estabelecimento da harmonia entre 

sensibilidade e razão, do livre jogo entre elas, de uma civilização organizada pelo ethos 

ordem: libertos da tirania da razão repressiva, os instintos tendem para relações existenciais 

livres e duradouras, isto é, geram um novo 381. 

O que se configura é que o princípio de realidade dominante encontrar-se-ia em 

grande risco no caso de uma libertação de Eros. A agressividade e dominação fortalecidas 

pela falsa moralidade predominante, principalmente a moralidade sexual, servem ao propósito 

382. Uma vez liberta, a libido ultrapassaria os limites institucionalizados nos quais 

é reprimida através da primazia da função genital. A libertação em relação ao princípio de 

desempenho reativaria a condição polimórfica da libido, uma erotização mais plena, um Eros 

auto-sublimação da 

sexualidade scrita por Marcuse, onde o Eros reprimido retorna revigorado através de 

sublimação não-repressiva. Isso significa a possibilidade de uma formação de cultura através 

de relações libidinais em contínua expansão, como se o impulso próprio da libido 

direcionasse-se à formação cultural sem a necessidade de manifestações externas de caráter 

mais-repressivo.  

Grifo nosso. 
MARCUSE, H. op. cit., 1981, p. 131.
Ibid., p. 181.
Ibid., p. 175.
Ibid., p. 174.
Ibid., p. 85.



Depois de argumentar com Kant, sobre o fundamental papel da imaginação no 

processo de conhecimento, e com Freud, sobre a fantasia como expressão de desejos 

reprimidos, unindo ambas e potencializando sua capacidade de expressar imagens que são 

incompatíveis com o princípio de realidade em curso; depois de argumentar com Schiller 

sobre uma organização mental e social que considere um livre jogo harmônico entre 

sensibilidade e razão; depois de argumentar com Whitehead sobre a grande função da Razão 

ser viver, viver bem e viver melhor; Marcuse argumenta com Platão para apresentar sua ideia 

de sublimação não-repressiva. repressiva de 
383

384. Marcuse, através de 

385

verdadeiramente polimórfica nasce o desejo pela posse daquilo que anima o corpo desejado: a 
386. Vê-se uma crescente satisfação erótica que inicia no 

387.  

Desse modo, o que temos é: -sublimação da sensualidade (do impulso sensual) 

e a des- 388, tanto quanto a transformação do 

trabalho labutar em jogo, atividade lúdica, trabalho artístico etc., como elementos próprios de 

uma reconciliação entre princípio de prazer e princípio de realidade. A primeira, -

correlata à sublimação não-repressiva, configura-se como uma 

sexualidade ampliada qualitativamente e quantitativamente por Eros que, sob condições 

históricas específicas, criaria sociedades altamente civilizadas livres do princípio de 

desempenho e da mais-repressão. A segunda, - correspondente à 

dessublimação não-repressiva, seria responsável, em certa medida, pela introdução dos altos 

valores culturais como potência de realização na vida cotidiana. Essas duas forças juntas, 

fariam com que a realidade assumisse, então, uma nova feição, uma feição formalizada 

Ibid., p. 184.
Id.
Id.
Id.
Id.
Ibid., p. 171. 



através do ethos estético, através da ascensão das capacidades sensíveis e de sua 

harmonização com as capacidades intelectivas.  

A dessublimação não-repressiva da arte, mantendo a forma estética, concomitante a 

- da alienação 

artística, na medida em que, a dimensão estética, agora dessublimada, com seus valores 

espraiados na vida, colocaria o sujeito em contato com seus sentimentos interiores, ou seja, 

sentimentos alienados em relação ao mundo alienado. Ademais, o fortalecimento de Eros, 

possibilitaria o desenvolvimento de uma cultura em que a sensibilidade dos indivíduos fosse 

biologicamente avessa à agressão e à dominação. Dessa forma, a dessublimação não-

repressiva -  orientariam uma nova 

racionalidade, uma racionalidade estética. O ethos estético harmonizaria em livre jogo razão e 

sensibilidade, como Schiller arguiu. Para Marcuse, 

a autêntica dessublimação não repressiva seria a libertação da energia erótica e não 
apenas sexual e, mais importante, se manifestaria no declínio de agressivas, 
destrutivas, heteronomas necessidades e satisfações. Por outro lado, na ascensão da 
energia verdadeiramente liberada, notaríamos uma des-socialização de uma 
sociedade repressiva, uma dissociação de uma sociedade repressiva. Uma autêntica 
dessublimação significaria que a necessidade pulsional de privacidade, de 
tranqüilidade, de tendência, de solidariedade, de paz, de fato ganha ascendência 
além das pulsões destrutivas e competitivas. Pois as pulsões eróticas são 
verdadeiramente pulsões de vida, prevalecendo sobre a destrutividade e a agressão, 
prevalecendo sobre a crueldade e a violência e buscando a criação de um ambiente 

389. 

Em última análise, estamos diante de argumentos que mostram a necessidade de 

transformação das consciências, dos padrões de comportamento, das aspirações, da 

sensibilidade, daquilo que é a moralidade introjetada; é esse ponto que o desejo de 

transformação, de libertação tem que afetar. Contudo, um desejo de transformação ou bem 

está em indivíduos já transformados, ou bem aparece naqueles que passaram por uma 

experiência interior de liberdade. A ideia de que há moralidades distintas, que a moralidade 

em curso, que os desejos e valores promovidos pelo Establishment não atingem a todos, 

também foi destacada. Essa diferença nas moralidades, assim como os focos de 

MARCUSE, H. The Containment of Social Change in Industrial Society. In: KELLNER, D. (Org.) Towards 
a Critical Theory of Society: Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 2. London and New York: Routledge, 

-repressive desublimation would be liberation of erotic, and not only 
sexual, energy and, most important, would manifest itself in the decline of aggressive, destructive, heteronomous 
needs and satisfactions. Conversely, in the ascendency of truly liberated energy we would notice a de-
socialization from a repressive society, a dissociation from a repressive society. An authentic desublimation 
would mean that the instinctual need for privacy, for quiet, for tenderness, for solidarity, for peace, indeed gain 
ascendency over and above destructive and competitive instincts. For the erotic instincts are truly life instincts, 
prevailing upon destructiveness and aggression, prevailing upon cruelty and violence, and striving for the 



bidimensionalidade elencados por Marcuse, abrem uma trilha, um caminho para a execução 

da forma de transformação mais radical, a exemplaridade, ver a transformação encarnada.  

Se, de fato, aceitarmos a ideia da moralidade como disposição orgânica enraizada em 

Eros, e a dimensão estética como potência de alienação em relação à realidade alienada, já 

temos a semente e, uma vez encarnada a possibilidade, pode ser que a semente germine. A 

ideia de que haja uma pulsão orgânica voltada para o desejo de libertação em todo ser 

humano, pode ser uma fundação para uma transformação social. Na medida em que for vista a 

realização desse desejo haverá, ou pode haver uma adesão ao ponto de que, aquilo que é 

considerado ilusão, possa se transformar em verdade, mesmo que seja encarnado somente o 

desejo. A transformação desejável não é uma transformação que o Establishment vai fornecer, 

é uma transformação radical, uma transformação estética, que vai depender da 

imaginação/fantasia, da Razão, da sensibilidade, do jogo.  

Nosso fulcro, então, foi mostrar que a dimensão estética tem em si uma dimensão 

política, na medida em que apresenta a possibilidade de uma transformação. A dimensão 

estética, como principal expressão da Grande Recusa, desperta em quem com ela joga uma 

instância crítica antes embotada. A dimensão estética, como fantasia/imaginação objetivada, 

é a expressão de um desejo reprimido, o desejo de liberdade. O potencial político da arte está 

inexoravelmente ligado à experiência da forma estética que possibilita a alienação artística. 

Tal possibilidade, frente às sociedades industriais, só é possível através de uma 

dessublimação não-repressiva da cultura imaterial, o que liga, diretamente, essa 

dessublimação à experiência de alienação artística. Se for possível pensar em objetivos para a 

arte, um deles seria o de desmistificar a realidade existente, uma vez que, como observa 

Marcuse junto à 

390. 
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