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                                               RESUMO 

 

Ao longo de escritos que recobrem um período de cinco décadas, Herbert Marcuse afirmou a 

dimensão política das obras de arte. Em todos eles, ademais, o filósofo atestou o caráter 

ambivalente do potencial político das obras em relação ao status quo, isto é, a arte, em virtude 

de sua forma estética, possui a capacidade tanto de afirmar quanto de acusar determinado 

estado de coisas estabelecido. No entanto, no arco temporal que se estende dos anos trinta aos 

anos setenta, as análises de Marcuse acerca do potencial político da arte não se mantiveram 

inalteradas, ou seja, ora ele enfatizou a preponderância das características afirmativas da arte, 

ora a de seus aspectos subversivos. Pretendemos nesta dissertação, portanto, a partir da ordem 

cronológica de apresentação dos textos marcusianos, acompanhar a evolução nas reflexões do 

filósofo de modo a ressaltar sua permanente atribuição de uma dimensão política ao fenômeno 

artístico, bem como lançar luz sobre a diversidade das avaliações do autor respeitantes às 

manifestações do potencial político da arte que, com efeito, devem-se às diferentes 

circunstâncias históricas nas quais a relação entre a arte e esse potencial é articulada no 

interior da obra marcusiana. 
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                                              ABSTRACT  

 

Among some writings that have covered a period of five decades, Herbert Marcuse affirmed 

the political dimension of artworks. In all cases, moreover, the philosopher attested the 

ambivalent character of the political potential of the artworks in relation to the status quo, in 

other words, the art, because of its aesthetic form, has the ability both to affirm as to accuse 

certain state of established things. However, in the time frame that extends from the thirties to 

the seventies, the analysis of Marcuse about the political potential of art did not remain 

unchanged, sometimes he emphasized the preponderance of the affirmative art features and, 

sometimes, the subversive aspects. We intend in this dissertation, therefore, by the 

chronological order of the marcusians texts, to assert the developments in the reflections of 

the philosopher in order to emphasize his permanent assignments of the political dimension 

into the artistic phenomenon, as well as shed light on the diversity of the author reviews about 

the demonstrations of the political potential of art, which, is due to different historical 

circumstances that the relationship between art and its potential is articulated within the 

Marcuse's writings. 
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Introdução 

 

Por ocasião do movimento Occupy Wall Street, disparado no segundo semestre de 

2011, o professor de filosofia Carlin Romano publicara no jornal norte americano, The 

Chronicle of Higher Education, um artigo cujo título elaborou a seguinte pergunta: “Occupy 

This: Is It Comeback Time for Herbert Marcuse?”
1
. Antecedido e sequenciado por revoltas 

espraiadas pelo Oriente Médio, pela Europa e pela África, até aportar, no ano de 2013, no 

Brasil, o movimento Occupy insere-se em um ciclo global de lutas que, respeitadas as 

especificidades tocantes às demandas formuladas em cada uma dessas localidades, 

confrontam os deletérios efeitos de um capitalismo cada vez mais mundializado. Destarte, 

ecoando o artigo de Romano, podemos interrogar: tais revoltas estariam preparando o terreno 

para a atualização do pensamento daquele que ficara conhecido nos anos 60 como o “pai da 

New Left”?
2
 Podemos observar, com efeito, um renovado interesse pela obra de Marcuse. 

Testemunham tal renovação, a realização bianual de congressos em torno de seus escritos
3
, 

desde 2005, nos Estados Unidos – país onde o filósofo passara a domiciliar desde o exílio na 

década de 1930, por força da ascensão do nazismo na Alemanha, até o fim de sua vida, em 

1979 – e uma recente publicação de fôlego concernente à sua filosofia, a obra de Malcolm 

Miles intitulada Herbert Marcuse: an Aesthetics of Liberation.
4
    

Herbert Marcuse (1898-1979) foi um filósofo que, conforme atesta Kellner, “esforçou-

se por re-examinar e desenvolver o projeto Marxiano, visando torná-lo mais relevante às 

situações e aos problemas pertencentes à época atual”
5
. Contrapondo-se às interpretações que  

tomam sua filosofia como pré-marxista, não-marxista, ou mesmo anti-marxista, o 

comentador, com quem concordamos, afirma que a obra marcusiana encerra “uma 

extremamente crítica, especulativa e idiossincrática versão do Marxismo”
6
. Ainda que Marx 

jamais seja mencionado em um trabalho como Eros e Civilização ou que o marxismo adotado 

pela URSS na época seja radicalmente contestado em O Homem Unidimensional, “Marcuse 

faz uso dos conceitos e métodos Marxianos a fim de expandir a teoria Marxiana, superar suas 

                                                           
1
 In: The Cronicle of Higher Education, publicado em 11 de dezembro de 2011, disponível em: 

<http://chronicle.com/article/Occupy-This-Is-It-Comeback/130028/>.  
2
 A expressão encontra-se em KELLNER, D. Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism. Los Angeles: 

University of California Press, 1984, p. 1.  
3
 Mais sobre esses congressos pode ser conferido no site: <https://sites.google.com/site/marcusesociety/Home/>.  

4
 Cf. MILES, M. Herbert  Marcuse: an Aesthetics of Liberation.  London: Pluto, 2012.  

5
 KELLNER, D. Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, op. cit., p. 5.   

6
 Idem.  
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limitações e questionar aspectos que ele acreditava que deveriam ser revistos ou rejeitados”
7
. 

In totum, a versão do marxismo coagulada na obra de Marcuse, “consiste em uma série de 

revisões e renovações da teoria Marxiana engendrando um projeto teórico que busca 

compreender e transformar a sociedade contemporânea”
8
.   

As considerações precedentes valem para as reflexões pertinentes à arte e à dimensão 

estética na obra marcusiana. O esforço filosófico empreendido por toda a trajetória intelectual 

de Marcuse no sentido de conceituar a arte como uma força confederada na luta pela 

transformação do mundo defronta-se, no entanto, com o caráter unidimensional da sociedade 

industrial avançada. Esta organização social, a despeito de destruir sistematicamente os 

recursos naturais, fomentar o desperdício, criar necessidades artificiais, em suma, militar 

contra o desenvolvimento qualitativo do ser humano, logra a adesão da maioria. Tal sociedade 

se distingue por inibir eficazmente a oposição na esfera do pensamento, da linguagem e da 

consciência na medida em que as contradições são desacreditadas e repelidas, resultando 

vigorar em seu interior uma única dimensão. O capitalismo no século XX, devido à expansão 

tecnológica e ao vultoso crescimento da produção efetivadas em seu bojo, adquirira 

capacidade suficiente para gerenciar suas crises, ampliando, desse modo, suas bases de 

controle social. Como consequência, nesta estrutura social, as necessidades dos indivíduos 

passam a identificar-se com as necessidades do todo, isto é, o comportamento cotidiano das 

pessoas, suas aspirações e seus ideais, são contidos nos limites do status quo, e a falta de 

perspectivas transcendentes termina por desestimular a ação política transformadora.
9
 Tais 

circunstâncias, inadvertidamente, antepõem-se como óbice ao vetor antagonista assinalado 

pela arte e que se tornou objeto da insistência, ou melhor, da esperança acalentada por 

Marcuse ao longo de seus escritos.  

Uma dificuldade complementar à ordenação unidimensional da sociedade incidirá 

sobre o potencial opositivo da arte, nomeadamente, a do caráter dúplice desse mesmo 

potencial. Desde os anos 30, no texto “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, Marcuse 

apreendera o fenômeno artístico como também portador de uma potência afirmativa, ou seja, 

a arte pode prestar-se igualmente à função de sustentação do status quo. Essa ambivalência 

política da arte entrecortará, a partir de então, todos os trabalhos do filósofo atinentes à 

estética. Ademais, em ambos os casos, tanto na medida em que é capaz de contribuir para a 

confirmação da ordem estabelecida, quanto na medida em que pode acusá-la, essa capacidade 

                                                           
7
 Idem. 

8
 Idem. 

9
 Cf. CAMPOS, M. T. Marcuse: Realidade e Utopia. – São Paulo: Annablume, 2004, pp. 54-55.  
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política liga-se a uma mesma instância, a saber: a subjetividade dos indivíduos. Ao ser 

concebida como pertencente a um mundo ilusório, distinto da realidade vivenciada 

cotidianamente, a arte pode servir como via de evasão para as agruras dessa realidade e, com 

isso, apaziguar nos sujeitos os desejos por uma vida não submetida à heteronomia, o que lhe 

infunde uma função conformista. Inversamente, como trincheira capaz de articular uma 

distância crítica em relação à ordem dominante, a arte pode despertar nos indivíduos os 

desejos de alteridade. Isto posto, vemos que, como fuga ou como abertura de um 

distanciamento crítico, o potencial político da arte assenta-se sobre a sua possibilidade de 

“alienar” os indivíduos em relação ao estado de coisas dado. Por conseguinte, podemos trazer 

a lume a tese segundo a qual, para Marcuse, “o potencial político (negativo ou afirmativo) da 

arte fundamenta-se no seu aspecto ‘alienador’ e tem a ver com a valorização da subjetividade 

buscada pelo filósofo”
10

.  

Na introdução de sua obra Art, Alienation and the Humanities, Charles Reitz afirma 

que a utilização por Marcuse do conceito de alienação externamente ao contexto materialista- 

econômico de análise, diversamente do uso empreendido por Marx, culmina, nas reflexões do 

primeiro, em abstrações não-marxistas ou anti-marxistas.
11

 Julgamos incorreta esta alegação 

do comentador por percebermos que a apropriação multidimensional do marxismo levada a 

efeito pela filosofia marcusiana visa, assim como qualquer filosofia intitulada marxista, a 

alcançar a meta prático-política da liberação de uma nova realidade. Para tanto, Marcuse 

compreendeu que – e eis a razão pela qual o conceito de alienação é refletido no contexto 

estético-artístico – na conjuntura apresentada pelo capitalismo tardo-avançado, o alcance 

daquela meta está condicionado à esfera da subjetividade dos indivíduos, deverá aparecer-lhes 

como uma necessidade subjetiva. À diferença de Marx, para quem as condições materiais-

objetivas ainda não se encontravam disponíveis para que a possibilidade da revolução pudesse 

devir efetiva, para Marcuse, não obstante a afluente produtividade e o progresso tecnológico 

assegurarem a existência de tais condições objetivas no século XX, a liberação do jugo do 

capital que adviria mediante a irrupção da revolução, permanecera bloqueada. A questão 

passou a se situar, desta feita, do lado dos sujeitos, e a arte, a partir de sua capacidade crítica 

de alienar os indivíduos da dimensão alienada de suas existências, poderá motivar as 

subjetividades para o engajamento na luta pela construção de uma nova realidade.  

                                                           
10

 SILVEIRA, L.G.G. Alienação artística: Marcuse e a ambivalência política da arte. – Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2010, p. 18.  
11

 Cf. REITZ, C. Art, Alienation and the Humanities: a critical engagement with Herbert Marcuse. – Albany: 

State University of New York Press, 2000, p. 8.  
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Ante as circunstâncias descritas anteriormente, inúmeras filosofias no decorrer do 

século XX dedicaram-se à investigação do entroncamento entre arte, subjetividade e política, 

em especial o grupo que se tornara conhecido como Escola de Frankfurt, que contou, entre 

outros, com filósofos como Benjamin, Adorno, Horkheimer e também Marcuse. A relação do 

pensamento do último para com as reflexões dos demais é, episodicamente, de maior 

proximidade ou afastamento, mas podemos, no cômputo geral, enfeixá-los sob a rubrica 

filosófica de um materialismo histórico-dialético não ortodoxo e da partilha de um elã em prol 

da construção de uma filosofia crítica e transformadora. Para galgarem esse objetivo, 

conforme mencionado, todos eles fizeram recurso à reflexão sobre múltiplas áreas do 

conhecimento, entre as quais a estética, a política e sua relação com a situação subjetiva dos 

indivíduos. A imbricação desses temas internalizada na filosofia de Marcuse possui, no 

entanto, virtudes que lhes são próprias. As consequências políticas por ele extraídas da arte 

são méritos de sua filosofia, sendo de grande complexidade a relação que o autor teceu em 

seus trabalhos entre arte e política. Em alguns textos, por exemplo, o filósofo argumentou 

sobre a contribuição da cultura e da arte para a consolidação da burguesia como classe 

dominante e, por conseguinte, do sistema capitalista. Em outros, Marcuse tratou do potencial 

crítico, subversivo e revolucionário das obras de arte, chegando inclusive a sustentar a 

possibilidade da realização, na vida concreta, dos princípios estéticos que governam a arte.  

Do interior da vasta constelação que constitui o pensamento marcusiano sobre estética, 

podemos depreender uma característica que, de ponta a ponta, atravessará os seus escritos, 

qual seja, a relação entre a arte e a práxis política é concebida como inexoravelmente indireta. 

O caráter indireto dessa relação também estará ligado à aludida valorização da subjetividade 

pretendida pelo filósofo, pois, para Marcuse, a ação que conduzirá à liberação de uma nova 

realidade é política, mas antes que essa ação possa adentrar o terreno da política propriamente 

dito, faz-se necessário que o indivíduo esteja subjetivamente desperto para assim levá-la à 

efetividade. A arte, por meio da forma estética, possui a capacidade de alterar as categorias 

através das quais os sujeitos apreendem o mundo, podendo, então, despertá-los para a 

necessidade da luta política. Seu papel na mudança social é, consequentemente, indireto e 

limitado a transformar os agentes capazes de realizar uma transformação efetiva.    

Segundo Kellner, os trabalhos de Marcuse concernentes à arte e à estética devem ser 

contextualizados em relação à trajetória de sua filosofia crítica, dentro da qual a teoria, 

inclusive a estética, tem por fito compreender e transformar a realidade. Isso se mostraria 

evidente em obras como Eros e Civilização, O Homem Unidimensional, Um ensaio sobre a 
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libertação e Contra-revolução e revolta, em que a elaboração de perspectivas de libertação 

resulta da confluência entre teoria social crítica, filosofia, política radical e estética. Para o 

comentador, por conseguinte, “Marcuse nunca foi um esteta per se, ele antes via a arte como 

um fenômeno crucial que ajudou a revelar as vicissitudes da sociedade contemporânea e que 

pode contribuir para a transformação de um mundo opressivo, na medida em que é capaz 

inspirar a construção de um mundo melhor e a realização da libertação humana”
12

. Tomar o 

filósofo frankfurtiano diferentemente de um esteta em sentido estrito não reduz, no entanto, a 

importância conferida à dimensão estética em seu projeto filosófico crítico. Ao longo de toda 

a sua carreira intelectual, desde a apresentação de seu doutorado em 1922, até o ano de sua 

morte, em 1979, Marcuse dedicou-se a refletir sobre questões relativas à arte em vários 

ensaios, capítulos de livros e até obras inteiras (e.g., A dimensão estética).   

O caráter não sistemático das reflexões marcusianas sobre estética conduziu nosso 

trabalho por livros, ensaios e entrevistas cuja abrangência recobre um período de cinco 

décadas de produção intelectual. Tal recorte temporal excluirá a dissertação de 1922, O 

Romance de Artista Alemão (Der deustsche Künstlerroman), por ter sido produzida 

anteriormente ao ingresso de Marcuse na Escola de Frankfurt e a um contato mais profundo 

do filósofo com o materialismo histórico de Marx. Segundo Kellner, essa pesquisa não provê 

mediações suficientes entre literatura, sociedade, política e o período na qual se insere, e os 

resultados que podem nela ser colhidos encontram-se, por consequência, “demasiadamente 

afastados do contexto socioeconômico.”
13

 Também excluiremos de nossa dissertação a obra O 

Marxismo Soviético (1958), por entendermos que as reflexões sobre estética ali condensadas, 

sobretudo as críticas ao realismo socialista e à direta politização da arte, encontram-se 

diluídas em outros trabalhos, especialmente nos realizados na década de 60. 

A fim de melhor captarmos as nuanças de um pensamento cujo arco temporal entende-

se dos anos 30 do século XX até o fim da década de 70 do mesmo século, optaremos, em 

nossa abordagem, por seguir a ordem cronológica de confecção dos textos. Nosso trabalho 

objetiva investigar a dimensão política da arte conceituada por Marcuse ao longo de seus 

trabalhos, sendo que, para alcançarmos tal objetivo, devotaremos especial atenção à 

caracterização da ambivalente função política atribuída à arte, que, assim, pode tornar-se, em 

determinada circunstância, uma força afirmadora do status quo, ou uma força de recusa à 

ordem dominante. Essa ambivalência política radica na forma estética que, para o filósofo, 

                                                           
12

 KELLNER, D. “Introduction” in Art and Liberation. Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 4 (ed. Douglas 

Kellner). – Londres e Nova York: Routledge, 2007, p. 69. 
13

 Ibid., p. 19.  
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toda obra de arte inexoravelmente produz; o que nos levará também a analisar detidamente 

em nosso trabalho a relação entre as formas e a dimensão política da arte. No decurso das 

cinco décadas que serão comentadas em nossa dissertação, Marcuse observou e interpretou as 

mais variadas formas de arte. Diante da multiplicidade do fenômeno artístico, intrinsecamente 

relacionado à história, as análises do filósofo, também históricas, não se manterão inalteradas, 

ou seja, de acordo com cada contexto, elas estabelecerão mediações específicas; por sua vez, a 

ordem cronológica de apresentação dos textos nos possibilitará melhor contorná-las. Não 

obstante, no que respeita ao nosso objetivo, explicitar o caráter político da arte, notamos, com 

Silveira, que “não há variações significativas nas reflexões de Marcuse sobre o caráter 

político da arte entre as décadas de 1930 e 1970”
14

. Nesse contexto, o que irá variar são as 

avaliações do potencial subversivo de determinadas formas artísticas ao longo do século XX, 

além da ênfase dada pelo filósofo aos aspectos revolucionários, emancipatórios, 

reconciliatórios, conformistas ou positivos da arte nos textos. Percebemos, portanto, na 

trajetória dos textos de Marcuse, uma maior complementariedade do que qualquer grande 

ruptura ou fechamento entre eles. Para fins de melhor organização de nosso trabalho, 

dividiremos a dissertação em três capítulos: o primeiro abrangerá as décadas de 1930, 1940 e 

1950, já que, em cada uma delas, apenas um único texto será objeto de nossa análise; em 

consequência disso, cada um dos textos corresponderá a uma seção no interior desse capítulo. 

O segundo capítulo, a seu turno, abrigará a década de 1960 e contará com a análise de cinco 

textos, que também constituirão cinco seções específicas. Por fim, o último capítulo abarcará 

a década de 1970 e investigará, em duas seções, as duas últimas obras produzidas pelo 

filósofo frankfurtiano. 

Para Marcuse, o significado da “dimensão estética” como o território de uma 

humanidade livre e integral extrapola a circunscrição ao objeto artístico. Entretanto, na 

sociedade industrial avançada, organização social em que prevalece a racionalidade 

instrumental e a sensibilidade dos indivíduos é empobrecida, a obra de arte, na medida em 

porta uma relação não-dominadora entre os âmbitos da matéria e do espírito, da objetividade e 

da subjetividade, da razão e da sensibilidade, figura, em meio à ordem vigente, como a melhor 

analogia para aquilo que o filósofo compreende como a dimensão estética. Por guardar a 

possibilidade da convivência harmoniosa entre os mencionados polos, a arte, por conseguinte, 

representa uma ruptura com o universo reificado das necessidades, da consciência e dos 

sentidos e, assim, conserva a possibilidade de uma humanidade liberta e integral. Tal 

                                                           
14

 SILVEIRA, L.G.G. Alienação artística, op. cit., p. 18.  
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concepção da arte e da dimensão estética já pode ser vislumbrada na década de 1930 nas 

reflexões marcusianas.  

O texto “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, publicado em 1937, período em que o 

filósofo já se encontrava trabalhando como membro do Instituto de Pesquisa Social, segundo 

Kellner, consiste em “uma duradoura obra-prima teórica de Marcuse e possui imensa 

importância para o desenvolvimento de sua teoria cultural dialética.”
15

 Nele o autor articulou 

o ambivalente caráter da arte como portadora de uma dimensão afirmativa e ideológica, bem 

como de uma dimensão opositiva e utópica. Assim, a ênfase dada pelo filósofo à contribuição 

da arte na formação e manutenção da sociedade burguesa – sociedade que para se estabelecer 

levou a cabo um amplo processo de repressão à sensibilidade dos indivíduos – foi 

acompanhada pela afirmação de que a arte também representa uma acusação a esse estado de 

coisas estabelecido. Nesse sentido, Reitz afirma que no trabalho de 1937, “Marcuse buscou 

reviver as dissipadas e subjugadas tendências utópicas presentes mesmo na ‘afirmativa’ 

atividade estética. Para tanto, pretendeu restaurar os componentes sensíveis e a dimensão 

política da filosofia da arte.”
16

  

O texto cunhado nos anos de 1930 marcou o início da preocupação de Marcuse em 

emancipar a teoria estética de sua tradição afirmativa. Por conseguinte, em “Sobre o caráter 

afirmativo da cultura” despontou uma concepção de estética que  

 

estava orientada primeiramente para uma nova concepção de arte como uma 

expressão das necessidades humanas e de sua inteira satisfação 

(fulfillment), que assim anuncia uma nova forma de experiência e realidade 

humanas. Não mais limitadamente preocupada com obras de literatura, 

pintura, escultura e assim por diante, essa reconstituída (i.e., condensada ou 

programática) teoria estética procurou, ao contrário, o significado e a 

relevância da arte para a livre conduta da vida humana e da experiência 

histórica.
17

  

 

Em suma, ainda conforme Reitz, o texto de 1937  

 

representou a primeira tentativa concentrada de Marcuse para encontrar uma 

nova definição [de estética], enfatizando os até agora negligenciados 

elementos da sensibilidade humana e do criticismo social materialista, 

combinados em um programa estético para alcançar uma felicidade terrena, 

mais do que uma teoria abstrata e afirmativa da beleza dos objetos estéticos 

isolados.
18

   

                                                           
15

 KELLNER, D. “Introduction” in Art and Liberation, op. cit., p. 23. 
16

 REITZ, C. Art, Alienation and the Humanities, op. cit., p. 88. 
17

 Ibid., p. 96. 
18

 Ibid., p. 90. 
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Na década seguinte, em um texto intitulado “Algumas considerações sobre Aragon: 

arte e política no período totalitário”, escrito em 1945, Marcuse dirigiu-se às obras de arte 

particulares produzindo um estudo acerca da literatura francesa de Resistência. A diagnose 

empreendida sobre as dificuldades da arte em expressar o poder de negação em meio a 

circunstâncias totalitárias, é feita de par com o reconhecimento da existência de linhas de fuga 

para a situação diagnosticada, encontradas em certas características manifestas por aquela 

literatura, como o efeito de estranhamento causado pela forma e o potencial político do amor. 

No texto de 1945, a ambivalência política da arte passou a radicar na forma estética, que tanto 

pode opor-se à ordem existente, como contribuir para a reconciliação com a mesma. 

Nos anos de 1950, em Eros e Civilização, Marcuse prosseguiu sua busca por uma 

teoria que fizesse da gratificação sensível e libidinal a base para o seu programa estético e 

materialista. Em uma síntese filosófica de Kant, Schiller, Freud e, tacitamente, Marx, o 

filósofo elaborou perspectivas libertárias orientadas para a construção de uma civilização 

organizada sob o princípio racional da gratificação libidinal dos indivíduos, agora amparadas 

por conquistas da sociedade industrial avançada como o progresso tecnológico e a 

produtividade afluente. A direção para a edificação da nova civilização foi encontrada na 

força mental que preservou maior grau de liberdade em relação ao princípio de realidade 

estabelecido, a saber, a imaginação/fantasia. A arte, por conseguinte, como a esfera das 

fantasias objetivadas, pode lançar luz sobre o que permaneceu reprimido sob o estado de 

coisas dominante e também evocar, mediante as imagens da recusa ao princípio de realidade 

estabelecido, a ideia de uma civilização não-repressiva. A despeito de ter sido novamente 

pensada sob o prisma dialético da ambivalência – a catarse reconciliadora foi concebida como 

imanente à forma estética –, em Eros e Civilização, Marcuse enfatizou o potencial subversivo 

da arte, elogiando formas como o surrealismo e o atonalismo em virtude de sua crítica às 

formas afirmativas tradicionais.  

Na década de sessenta, o filósofo reafirmou o potencial libertário incrustado no 

desenvolvimento tecnológico e na produtividade abundante da sociedade industrial avançada. 

A partir de tais conquistas, que reduziram consideravelmente a necessidade da luta pela 

existência, Marcuse aventou a possibilidade de fusão entre arte e técnica, além de defender a 

organização da sociedade de acordo com a dimensão estética. As reflexões contidas em O 

Homem Unidimensional (1964) a respeito da arte enfatizaram o seu papel afirmativo na 

perpetuação da ordem estabelecida, apesar da possibilidade utópica daquela fusão ter sido 

pela primeira vez mencionada nesta obra.  
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Nos demais escritos produzidos na metade final dos anos de 1960, “A arte na 

sociedade unidimensional”, “A sociedade como obra de arte”, Um ensaio sobre a libertação e 

“A Arte como Forma da Realidade”, Marcuse refletiu sobre a oposição nascente naquele 

contexto, que concebia a arte e a cultura como vias privilegiadas para a expressão da recusa 

em relação ao status quo. Ante a essa circunstância histórica, o filósofo se afastou da tese da 

cooptação das oposições apresentada em O Homem unidimensional, afirmando a importância 

da revolução cultural para a meta da transformação social, de modo que a reflexão sobre o 

aspecto político da arte na segunda metade dos anos 60 mostrou,  

 

com grande evidência, a duplicidade do pensamento de Marcuse diante da 

arte – que, dúplice, opõe e reconcilia. O filósofo permanece defensor de duas 

posições aparentemente contraditórias, com a balança pendendo ora para um 

lado, ora para outro, mas sem haver descarte. Por um lado, (1) não abre mão 

da diferença entre a forma artística e a realidade; por outro, (2) observa a 

necessidade da dessublimação dessa forma na imediaticidade do sensível.
19

  

 

Na obra Um ensaio sobre a libertação (1969), Marcuse considerou a possibilidade do 

“fim da arte” através de sua superação (Aufhebung) na sociedade moldada a partir das 

demandas de uma nova sensibilidade e racionalidade. Todavia, no texto “Art as Form of 

Reality” e em Contra-revolução e revolta, o filósofo diferenciou 

  

a dessublimação da forma estética e seu desaparecimento – e este será 

desconsiderado. É como uma brecha para (1) escapar um pouco do indelével 

caráter afirmativo da arte, e (2) fazer falar a liberdade pela incorporação do 

negativo, pela qual Marcuse percebe a necessidade da dessublimação da 

forma, uma vez que o prazer provocado pela forma clássica pode contradizer 

o conteúdo e, inclusive, anulá-lo e triunfar sobre ele.
20

     

 

Nos escritos da década de 1970, Marcuse argumentou sobre a permanente contradição 

entre a cultura intelectual e a cultura material. A afirmação da permanência dessa contradição 

foi acompanhada pela recusa da possibilidade da existência da total identidade entre as 

dimensões estética e política – noção que já podia ser vislumbrada no texto de 1969, “Art as 

Form of Reality”. Nos anos setenta a arte foi concebida pelo filósofo como contrária a todo e 

a qualquer princípio de realidade. Além disso, em Contra-revolução e revolta e A dimensão 

estética, ele  ocupou-se em mostrar que a arte possui uma autonomia limitada, ou seja, será 

sempre tributária do contexto histórico na qual está inserida, mas que sua relação com a 

                                                           
19

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

Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 222.   
20

 Ibid., p. 228.  
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história é definida pelo termo trans-histórico, pois possui a capacidade subversiva de superar 

cada determinação histórica particular, mas não a história como um todo. 
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Capítulo 1: Dos anos 30 aos anos 50 

            

1.1 Os anos 30: o caráter afirmativo da cultura 

 

Publicado em 1937, na revista do Instituto de Pesquisa Social, o ensaio “Sobre o 

caráter afirmativo da cultura”
1
 empreende uma análise da função histórica da cultura burguesa 

de modo a revelar como esta contribui ideologicamente para mistificar as relações sociais sob 

o capitalismo industrial. Ademais, Marcuse procura evidenciar como certos aspectos da 

cultura burguesa ajudaram a preparar o caminho até o fascismo, Estado totalitário em que, 

todavia, se levará ao ocaso o que naquela cultura havia de potencialmente libertador. Por fim, 

o texto ainda desvela a relação de continuidade existente entre as culturas fascista e burguesa, 

bem como a diferença entre ambas. 

Inicialmente, dois conceitos de cultura são apresentados por Marcuse. O primeiro, 

“pode oferecer um instrumento importante para a pesquisa social porque nele se expressa o 

entrelaçamento do espírito com o processo histórico da sociedade”
2
. Refere-se ao todo da vida 

social, “na medida em que tanto os planos da reprodução ideal (cultura no sentido estrito, o 

‘mundo espiritual’) quanto também da reprodução material (da ‘civilização’) formam uma 

unidade historicamente distinguível e apreensível”
3
. O segundo conceito de cultura, à sua vez, 

retira o mundo espiritual da totalidade social, separando as esferas da cultura e da civilização. 

Conforme Marcuse, tal concepção, “joga o mundo espiritual contra o mundo material, na 

medida em que contrapõe a cultura enquanto reino dos valores e dos fins autênticos ao mundo 

social da utilidade e dos meios”
4
. Esta compreensão tornara-se dominante no Ocidente e deita 

raízes na Grécia clássica, permanecendo, a despeito da passagem dos séculos, na origem do 

que o filósofo frankfurtiano denominará como cultura afirmativa. 

Marcuse atribui à cisão aristotélica entre as esferas do necessário e do útil, por um 

lado, e do belo, por outro, a gênese de uma ordem social assimétrica e perversa. “A vida em 

seu conjunto é também dividida entre ócio e trabalho e guerra e paz, e as atividades são 

divididas em necessárias e úteis e em belas”
5
. É esse hipostasiamento do belo como âmbito 

autônomo, desligado das demais atividades da provisão cotidiana, o que “constitui o início de 

                                                           
1
 MARCUSE, H. “Über den affirmativen Charakter der Kultur”. In: Zeitschrift für Sozialforschung, VI/1, Paris, 

1937, pp. 54-94. 
2
 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo da cultura”. In: Cultura e sociedade I. – São Paulo: Paz e Terra, 

1997, p. 95. 
3
Idem.  

4
 Idem. 

5
 Aristóteles apud MARCUSE, ibidem, pp. 89-90. 



 

19 
 

um desenvolvimento que, por um lado, abre a perspectiva para o materialismo da práxis 

burguesa, e, por outro lado, para o enquadramento da felicidade e do espírito num plano à 

parte da ‘cultura’”
6
. Se quisermos ainda desdobrar os termos da reflexão marcusiana, e, 

adiantando um pouco o argumento, podemos afirmar que a separação entre teoria e práxis, 

esfera espiritual e material, corpo e espírito, constituirá a condição de possibilidade do uso 

ideológico da cultura pela burguesia.   

Volvendo, porém, à Grécia clássica, a separação entre as atividades dedicadas à 

utilidade e à necessidade, e aquelas direcionadas ao belo, incidirá sobre o conceito de 

eudemonia. O mundo do provimento diário da vida, “é inconstante, inseguro e não livre”
7
, o 

que, corolariamente, impede que a felicidade seja encontrada na constituição material vigente 

da vida – ela deverá transcender a sua facticidade, donde o idealismo grego ser conduzido a 

lume: 

 

Efetivamente, o mundo do verdadeiro, bom e belo é um mundo “ideal”, na 

medida em que se situa além das condições de vida vigentes, além de uma 

forma da existência em que a maioria dos homens trabalha como escravos ou 

passa sua vida no comércio de mercadorias e onde só uma pequena camada 

tem a possibilidade de se ocupar daquilo que vai além da conquista e da 

garantia das necessidades
8
. 

 

Uma ilação extraída do idealismo grego, e que, de maneira diversa, será reproduzida 

na cultura afirmativa, consiste na debilitação da sensibilidade e, consequentemente, de toda a 

fruição alcançável no âmbito material. “A desvalorização da sensibilidade ocorre pelos 

mesmos motivos que a do mundo material: porque é um plano da anarquia, da inconstância, 

da não liberdade”
9
. Entretanto, ressalva Marcuse, na Grécia clássica “o prazer sensível não é 

perverso em si: ele é perverso porque se realiza numa ordem má”
10

. 

Às divisões epistemológica, entre as atividades dedicadas ao suprimento de 

necessidades e as dedicadas aos valores superiores – bom, belo e verdadeiro –, e ontológica, 

entre as esferas ideal e material, corresponde uma configuração social desigual. Segundo 

Marcuse, para a teoria antiga, a valorização das verdades que vão além do necessário incluía 

também o socialmente “elevado”, i.e., trata-se das verdades localizadas nos setores 

socialmente dominantes. Aristóteles não ocultaria essa situação, já que o filósofo estagirita 

                                                           
6
 MARCUSE, H. Ibidem, p. 90.  

7
 Idem. 

8
 Ibidem, p. 91 

9
 Idem.  

10
 Idem. 
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“não sustentava que o bom, belo e verdadeiro fossem valores universais e obrigatórios que 

deveriam permear e transfigurar ‘partindo do alto’ também o plano do necessário, da provisão 

material da vida”
11

. Entrementes, a boa consciência grega não duraria para sempre. A 

concepção segundo a qual os valores superiores deveriam estar confinados a uma parcela da 

população, foi fundamentalmente alterada pela burguesia. Anunciou-se, portanto, a tese da 

universalização da cultura. 

No período em que a burguesia se alçou à condição de classe dominante, “a teoria da 

relação entre o necessário e o belo, entre trabalho e prazer experimentou modificações 

decisivas”
12

. Caiu por terra, assim, a perspectiva de acordo com a qual os valores supremos 

seriam apropriáveis somente por determinados setores sociais, “em seu lugar, surge a tese da 

universalidade e validade geral ‘cultura’”
13

. Doravante, assume-se que “a verdade de um juízo 

filosófico, a bondade de uma ação moral, a beleza de uma obra de arte, devem afetar a todos, 

se referir a todos, comprometer a todos”
14

. Os valores culturais devem ser assumidos pelos 

indivíduos, independente de sexo, origem, e de sua posição no processo produtivo, pois 

tornaram-se cruciais para seu bem-estar, facultando-lhes, inclusive, uma transfiguração de 

suas próprias existências. Desta feita, Marcuse constata: “A ‘civilização’ é animada e 

inspirada pela ‘cultura’”
15

.  

À universalização dos bens e dos valores culturais, processo instaurador do conceito 

burguês de cultura, soma-se a supramencionada divisão entre as esferas espiritual e material, 

entre cultura e civilização, ou ainda, entre cultura e vida cotidiana. A essa junção, Marcuse 

denominará cultura afirmativa: 

 

Cultura afirmativa é aquela cultura pertencente à época burguesa que no 

curso de seu próprio 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 realizar para si 

“a partir do interior”, sem transformar aquela realidade de fato. Somente 

nessa cultura as atividades e os objetos culturais adquirem sua solenidade 

                                                           
11

 Ibidem, p. 92. 
12

 Ibidem, p. 94. 
13

 Idem. 
14

 Ibidem, p. 95. 
15

  Na tradução brasileira, “A ‘cultura’ fornece a alma à ‘civilização’”, p. 95. A fim de evitar qualquer mal 

entendido concernente à crítica que Marcuse dirigirá no texto à celebração da alma pela cultura afirmativa, 

optamos por seguir a tradução presente in KELLNER, Douglas (ed.). Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 4, 

Art and Liberation. – Londres e Nova York: Routlegde, 2007, p. 87.  
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elevada tanto acima do cotidiano: sua recepção se converte em ato de 

celebração e exaltação
16

.                               
 

Aqui vale secundarmos a intuição atualizadora de Miles, segundo a qual “somente nesse 

contexto [o da cultura afirmativa, D.A.G.] a arte possui um mercado como objeto de elevação 

do status social e de consumo conspícuo”
17

.  

A crítica marcusiana à cultura afirmativa será articulada em três grandes eixos 

imbricados: crítica à interiorização de valores e conflitos sociais pelos indivíduos; crítica ao 

seu caráter idealista; e crítica à celebração da alma por essa cultura. Na constelação histórica 

em que “a igualdade abstrata dos indivíduos se realiza como desigualdade concreta”
18

, tal 

crítica redundará em uma espécie de arqueologia do caráter ideológico da cultura burguesa
19

. 

Dessa feita, passemos a ela. 

Em voga no início do século XX, a discussão em torno do binômio “cultura x 

civilização”, expressa, para Marcuse, “há muito tempo a práxis da vida e a visão de mundo da 

época burguesa”
20

. O debate não pode se restringir, no entanto, à mera tradução da distinção 

clássica entre o necessário – o que possui finalidade (Zweckmässigem) – e o belo – desprovido 

de finalidade (Zwecklosem), uma vez que, para serem transformados em valores culturais da 

burguesia, o belo e o desprovido de finalidade deverão ser universalizados e interiorizados. 

Tornando os valores culturais acessíveis a cada um dos indivíduos, a cultura afirmativa erige 

“um reino de aparente unidade e aparente liberdade, onde as relações existenciais antagônicas 

devem ser enquadradas e apaziguadas”
21

. Por meio da introjeção sistemática dos conflitos 

sociais, as relações antagônicas são deslocadas e, por fim, neutralizadas. Consequentemente, 

“a destinação do homem a quem se nega a satisfação universal no mundo material é 

hipostasiada como ideal”
22

. 

A cultura afirmativa efetivamente ocupou-se com a exigência de felicidade dos 

indivíduos. Entretanto, as contradições de uma sociedade que se reproduz através da 

concorrência econômica, impelem essa exigência à idealização. Remeter os homens à fruição 

da felicidade terrena significa não os remeter ao trabalho na produção, ao lucro e à autoridade 

daquelas forças econômicas que sustêm a vida desse todo. A esse estado de coisas, a demanda 

                                                           
16

 Seguimos com a tradução brasileira, pp. 95-6. 
17

 MILES, M. Herbert Marcuse: An Aesthetics of Liberation. – Londres: Pluto, 2012, p. 53. 
18

 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, p. 97.  
19

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

Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 23. 
20

 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, p. 96. 
21

 Idem. 
22

 Ibidem, p. 98. 
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por felicidade terrena apresenta-se como um risco, donde a cultura afirmativa revelar sua 

feição idealista. Segundo Marcuse, “às necessidades do indivíduo isolado ela responde com a 

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

exterior, com a liberdade interior; ao egoísmo brutal, com o mundo virtuoso do dever”
23

. 

Universalidade, beleza, liberdade e dever; valores políticos, estéticos, éticos e morais 

são transformados em ideais culturais veiculados pela burguesia. Contudo, esses valores 

somente serão disseminados pela cultura após uma operação de distorção ideológica que os 

dota de uma caracterização afirmativa – ou seja, “a de pertencerem a um mundo superior, 

mais puro, não cotidiano”
24

. E aqui reside o que Kellner denomina como a função escapista 

dessa cultura: “a cultura afirmativa cumpre uma função escapista permitindo ao indivíduo 

transcender o trabalho árduo e as atribulações do mundo diário, e assim atingir um reino 

espiritual mais elevado que provê um refúgio para o sofrimento e a incerteza da vida 

cotidiana”
25

.         

À internalização de valores e conflitos promovidos pela cultura afirmativa, e ao seu 

caráter idealista, vem somar-se o culto da alma, perfazendo a tríade que está na raiz do uso 

ideológico da cultura pela burguesia. Para Marcuse, por conseguinte, a cultura afirmativa “é 

essencialmente um reino da alma”
26

. 

A ideia de alma encontrou sua primeira expressão positiva na literatura do 

Renascimento. Nela, acorde ao filósofo frankfurtiano, a alma constituiria uma parcela 

inexplorada do mundo a ser descoberto e fruído, à qual deveriam se estender as conquistas da 

nova ordem, tais como o domínio racional do mundo e a liberdade do indivíduo. “A riqueza 

da alma, da ‘vida interior’, é assim o correlato de riquezas recém-descobertas da vida 

exterior”
27

. Todavia, como visto, o novo materialismo burguês, cujo fito inicial libertaria os 

homens do jugo de um além-mundo propagado pela igreja e desfaria uma ordem de 

privilégios na qual o destino dos indivíduos era definido pelo nascimento, tal como entre os 

grandes proprietários feudais, resultou em idealismo e espoliação pelo trabalho. Com a alma 

se dará o mesmo, sua concepção progressista inicial será revertida no contrário: “a cultura 

afirmativa protesta com a alma contra a reificação, mas termina sucumbindo a ela mesmo 

assim”
28

. A liberdade garantida à alma pela cultura afirmativa ganhará um cunho apologético 

                                                           
23

 Idem. 
24

 Ibidem, p. 113. 
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 KELLNER, D. “Introduction”. In: Art and Liberation, op. cit., p. 24. 
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 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, p. 103. 
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 Ibidem, p. 107. 
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 Ibidem, p.108. 
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– “A liberdade da alma foi utilizada para desculpar miséria, martírio e servidão. Ela serviu 

para submeter ideologicamente a existência à economia do capitalismo”
29

. 

Na cultura afirmativa alma e corpo estão separados, “há uma bela alma num corpo 

feio, uma alma saudável num corpo doente, uma alma nobre num corpo mesquinho – e vice-

versa”
30

. Tal clivagem fora operada às expensas de “uma subordinação dos sentidos à 

dominação da alma”
31

. A liberação dos sentidos corresponderia à liberação da fruição, o que, 

por consequência, pressuporia a existência de possibilidades reais de satisfação. 

Possibilidades estas que, segundo a compreensão marcusiana, seriam defrontadas, na 

sociedade burguesa, com a necessidade de disciplinar as massas insatisfeitas. Disciplinamento 

que se exercerá mediante a exortação da alma, do ideal, da interiorização e da condenação da 

fruição. Mesmo a liberdade experimentada naquela sociedade fora condicionada pela 

manutenção da última – “desde o início a liberdade dependia da manutenção da condenação 

da fruição”
32

. À diferença do idealismo grego, cujas razões ontológicas ocupam a base da 

condenação à fruição, na cultura afirmativa os motivos históricos são evidentes, 

nomeadamente, a condução dos corpos ao trabalho fabril alienado: “para os pobres a 

coisificação (Verdingung) na fábrica se tornaria um dever moral, mas a coisificação do corpo 

como instrumento de fruição se converteria em depravação, ‘prostituição’”
33

. 

O mote da desvalorização da sensibilidade incidirá sobre a apropriação da beleza 

artística levada a cabo pela cultura afirmativa. Esta, como visto, divide o mundo em exterior e 

interior, valorizando o último. Marcuse reconhece que para essa dicotomia “a solução só pode 

ser aparente. A possibilidade da solução repousa justamente no caráter de aparência (Schein) 

da beleza da arte”
34

. Segundo Leo Maar, “para ser afirmativa, a cultura precisa operar no 

âmbito da referência material-sensível”
35

. Sabemos, kantianamente, que a beleza conjuga 

características subjetivas e objetivas; trata-se de um sentimento que se dá na presença de algo 

material
36

. A astúcia da cultura afirmativa consistirá, portanto, em liberar a fruição da arte 

inflacionando o seu sentido subjetivo/privado/interiorizado, considerando que “somente a 

beleza dotada de alma e a fruição dotada de alma que lhe corresponde foram admitidas na 
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cultura”
37

, esvaziando, assim, o sentido “objetivo”/material/sensível, no qual poderia reluzir a 

possibilidade de um mundo distinto daquele vivenciado cotidianamente pelos indivíduos, pois 

“no âmbito puro dos sentidos, a beleza se submete à desvalorização geral dessa esfera”
38

.  

Comparada à filosofia, cuja orientação idealista a tornou progressivamente mais 

desconfiada em relação à felicidade, e à religião, que lhe concederia espaço apenas no além-

mundo, a arte possui importância primacial na cultura afirmativa: “conforme a medida da 

verdade socialmente permitida e da felicidade configurada, a arte é o plano superior e 

representativo da cultura no âmbito da cultura afirmativa”
39

. No entanto, o que a qualifica 

para esse papel único?  A resposta reside em ainda outra característica da beleza. “A beleza da 

arte” – dirá Marcuse – “é compatível com o mau presente: ela pode proporcionar felicidade 

nesse plano”
40

. E acrescenta: “O médium da beleza descontamina a verdade, afastando-a do 

presente. O que acontece na arte não compromete com nada”
41

. Dado o seu caráter 

indiferente, cujos efeitos são inócuos em relação ao presente, a arte se tornou, ironicamente, o 

locus em que os ideais burgueses foram levados a sério como exigência universal. Nela, a 

utopia foi liberada, enquanto foi vedada na vida cotidiana. De mais a mais, na medida em que 

à arte foi conferido um lugar separado da vida diária, ela pôde absorver os anseios por uma 

vida autêntica, “ali se permite o que na realidade dos fatos é considerado utopia, fantasia, 

rebelião”
42

, e devolver aos indivíduos uma experiência reconfortante, apaziguadora, ou seja, 

“a arte pacifica a ansiedade que se revolta”
43

. 

Expusemos até aqui a caracterização afirmativa da arte, caracterização esta que pode 

ser resumida pela fórmula de Reitz: “A arte é considerada afirmativa na medida em que 

confina seus ideais em uma esfera transcendente, deixando o mundo social inalterado”
44

. 

Inequivocamente, é esse o escopo do ensaio marcusiano, qual seja, empreender a crítica da 

cultura afirmativa, que tem na arte um porta-estandarte maior. Contudo, não é essa uma 

posição que soe em uníssono no texto de 1937 no que respeita à arte, tampouco no que 

concerne à cultura afirmativa de modo geral. Há, dialeticamente, em ambas, um momento de 

negatividade. Quanto à arte, essa mesma esfera transcendente que absorve os anseios por uma 

vida autêntica, é também produto dos desejos de alteridade, via de expressão da possibilidade 
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de uma nova sociabilidade, o que, certamente, infunde-lhe um tom de desafio à ordem 

existente. Outrossim, através da beleza, também entendida como negação do mundo das 

mercadorias e do trabalho alienado, se pode entrever a luz de uma outra cultura – “A 

qualidade sensorial (Sinnlichkeit) imediata da beleza remete imediatamente à felicidade no 

plano dos sentidos”
45

. O caráter de aparência da arte leva efetivamente algo a aparecer, isto é, 

“na beleza da obra de arte o anseio se realiza por um instante: quem a contempla sente 

felicidade”
46

. Neste ponto do texto, a grande arte burguesa encontra o seu momento de ruptura 

em relação à cultura afirmativa, “há uma parcela de contentamento mundano nas obras da 

grande arte burguesa, inclusive ao pintarem o céu”
47

.  

No interior da cultura afirmativa, conforme apresentado, coexistiram elementos 

progressistas que representaram uma acusação ao estado de coisas estabelecido. Nela se 

mantivera aberto um espaço em que fora permitido aos indivíduos conceberem formas de 

existência distintas daquelas experimentadas sob o seu tacão. Da seguinte maneira Marcuse o 

reconheceu: 

 

A cultura afirmativa foi a forma histórica em que se preservaram as 

necessidades dos homens que iam além da reprodução material da 

existência, e nessa medida se aplica a ela, bem como à forma da realidade 

social a que corresponde, a afirmação: o direito se encontra do seu lado
48

. 

 

Vimos que a nova ordem que desponta com o alvorecer da modernidade é 

acompanhada pelo anúncio da universalização de valores e ideais cujo fulcro estaria em 

liberar os indivíduos de uma ordem de privilégios e servidão. Todavia, a lacuna existente 

entre esses ideais e a efetividade erigida na nova ordem culminou no idealismo burguês como 

forma de ocultar a persistência da situação de privilégios para uma pequena parte da 

população, e de miséria e de espoliação de sua grande maioria; em suma, o universalismo 

anunciado resultou abstrato. Para Marcuse, entretanto, a essa apreciação deve-se somar o 

conhecimento de que 

 

o idealismo burguês não é somente uma ideologia: ele expressa também uma 

situação verdadeira. Não contém só a legitimação da forma vigente da 

existência, mas também a dor causada por seu estado; não só a tranquilidade 
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em face do que existe, mas também a recordação daquilo que poderia 

existir
49

.   

   

A grande arte burguesa, conforme ventilamos acima, afigura-se como o veículo que 

evoca a lembrança “daquilo que poderia existir”, desse modo aprofundando o anseio autêntico 

na raiz da vida burguesa. Essa arte, dirá Marcuse, “distanciou suas figuras ideais a tal ponto 

dos acontecimentos cotidianos, que as pessoas sofredoras e esperançosas desse cotidiano só 

poderiam se reencontrar por meio de um salto a um mundo totalmente outro”.
50

 E, por essa 

via, “a arte nutriu a crença de que toda a história constitui até hoje apenas a obscura e trágica 

pré-história da existência vindoura”
51

. Contudo, a tensão característica à apropriação 

marcusiana da arte no ensaio ora sob análise, conduz-nos a paragens distintas. A experiência 

de ruptura ensejada pela arte aos indivíduos se faz de maneira privada, interiorizada e 

instantânea. O anseio de felicidade que se realiza na contemplação da beleza de uma obra de 

arte carrega consigo a amarga duração do instante, e uma vez configurado na obra, esse 

instante pode ser indefinidamente repetido. Daí o agenciamento pela cultura afirmativa da 

possibilidade aberta pela contemplação da obra de arte para a realização do seu milagre: “Este 

é o milagre propriamente dito da cultura afirmativa. Os homens podem se sentir felizes 

quando efetivamente não o são”
52

. A felicidade, nesta formação social, só se realiza como a 

felicidade experimentada na arte, isto é, de modo privado, instantâneo e subjetivo, ou seja, ela 

aparece desvinculada do social, que, assim, seria imunizado contra as reivindicações de uma 

felicidade efetiva, também material e coletiva. A aparência de felicidade vigora na cultura 

afirmativa.  

Na ideia de personalidade, realiza-se a felicidade tal como propalada pela cultura 

afirmativa. Em meio à anarquia geral, a ideia de personalidade representa a harmonia privada, 

no interior do trabalho amargo, ela encontra a atividade prazerosa. Para o indivíduo, 

concebido através do conceito de personalidade na cultura afirmativa, “o espaço da realização 

externa se tornou muito restrito, o espaço da realização interior, muito grande”
53

. 

Consequentemente, ele “já não é um trampolim para o ataque ao mundo, mas uma linha de 

recuo protegida por trás do  front”
54

; e ainda, “personalidade é sobretudo aquele que renuncia, 

o homem que logra sua realização no interior das circunstâncias dadas, por mais pobres que 
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sejam. Ele encontra sua felicidade no existente”
55

. Porém, também a personalidade fora 

concebida de maneira diversa no decorrer da história. No início da nova época, conta-nos 

Marcuse, a personalidade revelava outra face, ela pertencia à ideologia da libertação burguesa 

do indivíduo. A ideia renascentista de “uomo universale” referia o indivíduo como 

personalidade, pretendendo “enfatizar que tudo o que fizera de si próprio, o indivíduo devia 

unicamente a si mesmo, e não a seus antepassados, sua posição, seu deus”
56

. A marca 

característica da personalidade denotava “um espaço vital o mais amplo e pleno de suas 

ações”
57

. Apenas posteriormente, com o curso da cultura afirmativa, a personalidade assumirá 

a forma empobrecida tal como descrevemos acima; todavia, não obstante essa metamorfose, 

ela ainda guardará, segundo o filósofo frankfurtiano, um momento progressivo. A 

transformação dos indivíduos em personalidades fechadas em si mesmas, portadoras de sua 

realização em si mesmas – que, afinal, corresponde ainda a um método liberal de disciplina 

que não exige o assenhoreamento de todas as dimensões da vida individual – “deixa o 

indivíduo persistir como pessoa enquanto não perturba o processo de trabalho”
58

; ou seja, no 

limite, um determinado domínio da vida privada ainda é resguardado na cultura afirmativa. 

A situação se altera a partir do surgimento do Estado autoritário na Alemanha dos anos 

30. Conforme Marcuse, a mobilização parcial, aquela em que certo domínio da vida privada 

do indivíduo permanece reservado, já não mais é suficiente para a preservação da forma 

estabelecida do processo de trabalho. Em seu lugar, exige-se a mobilização total, por meio da 

qual o indivíduo deve ser subordinado à disciplina do Estado em todos os planos de sua 

existência. A esse estado de coisas corresponde uma alteração na cultura, donde o filósofo 

considerar que “a mobilização total da época do capitalismo monopolista é incompatível com 

aqueles momentos progressistas da cultura, centrados na ideia de personalidade”
59

. Todavia, a 

despeito dessa mudança, ele afirmará que a função da cultura permanecerá idêntica àquela do 

período pré-totalitário, de maneira a concebê-la como um acólito para o surgimento do 

fascismo, e um pilar para a sua sustentação. A essa relação de descontinuidade e consonância 

da cultura atinente ao totalitarismo, Marcuse denominará como “auto-abolição da cultura 

afirmativa”
60

.  
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O processo de “auto-abolição”, como o termo sugere, ocorre no interior da própria 

cultura afirmativa. Trata-se da circunstância em que “a burguesia entra em conflito com sua 

própria cultura”
61

. Engendrado no bojo da própria burguesia, o movimento de auto-abolição, 

por essa razão, configura-se como uma reorganização cultural no âmbito da ordem existente; 

a passagem do idealismo liberal ao “realismo heroico” nazista caracteriza, para o filósofo 

frankfurtiano, uma nova defesa das velhas formas da existência. Por conseguinte, “a função 

básica da cultura se mantém a mesma; só mudam os caminhos pelos quais essa função se 

realiza”
62

; – mais uma vez, o par interiorização/exteriorização desvelará o modo de 

funcionamento da cultura no novo contexto. 

Como vimos, no período da cultura afirmativa anterior ao advento do Estado 

autoritário, o recurso à interiorização de conflitos sociais e demandas relativas às carências 

materiais-sensíveis, ou, por outra, segundo a formulação marcusiana, “a conversão de 

instintos e forças explosivas do indivíduo em domínios da alma”
63

, consistiu em uma das mais 

vigorosas alavancas das quais lançara mão a cultura afirmativa em seu intento de disciplinar 

as massas. Desse modo, os antagonismos sociais são superados, culminando em uma 

universalidade abstrata interior: “enquanto pessoas, na liberdade e dignidade de suas almas, 

todos os homens possuem o mesmo valor”
64

. Erige-se, portanto, acima das contradições de 

fato, o reino da solidariedade cultural. Uma comunidade interior abstrata – abstrata, pois 

mantém a subsistência das contradições efetivas – que irá se converter “durante o último 

período da cultura afirmativa numa comunidade exterior igualmente abstrata”
65

.  

Schoolman, descrevendo o movimento da cultura afirmativa do período liberal até o 

momento em que se estabelece o Estado total-autoritário, acresce o seguinte elemento: “a 

liberdade promovida pela cultura afirmativa é atualmente um reservatório de energia 

adormecida, pulsões não satisfeitas, e aspirações não realizadas, confinadas e pressionando 

por uma liberação não sublimada”
66

. A essa liberdade interiorizada, impedida de encontrar um 

correlato material no estágio prévio da cultura afirmativa, o Estado nazista possibilitará um 

meio de exteriorização, e às pulsões não satisfeitas, um meio de gratificação. Através de 

grandes mobilizações, paradas, comportamento heroico em prol do Estado, sacrifício em 

nome da nação, dentre outros aspectos, é dado aos indivíduos o ensejo de satisfazer a ambas 
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as demandas. Vale notar ainda que os próprios valores veiculados pelo nazismo – raça, povo, 

sangue e solo –, são valores, por assim dizer, exteriores, voltados para o que é visível, quando 

comparados com a celebração anímica pela configuração anterior da cultura afirmativa. 

Todavia, afirma Marcuse, “uma tal exteriorização tem função idêntica à da interiorização; 

renúncia e enquadramento no existente, tornados suportáveis pela aparência real de 

satisfação”
67

. Eis aqui o fio de continuidade existente entre as formações sociais pré-totalitária 

e totalitária no que concerne à cultura. Em ambas, a cultura desempenha o papel afirmativo-

ideológico de fortalecimento do status quo. 

O Estado autoritário, como mencionado em linhas anteriores, não tolerou a existência 

de uma esfera privada do indivíduo, avançou sobre o âmbito da interioridade, fonte potencial 

de oposição e subversão, com a qual a fase anterior do capitalismo liberal soubera conviver. 

Bloqueada essa dimensão, instala-se uma distinção entre a cultura idealista, que a ela 

cabalmente se dirigia, e a cultura do período fascista, voltada para a inserção do indivíduo em 

uma falsa coletividade. No entanto, ambas põem-se novamente de acordo na exigência que 

fazem ao indivíduo, “renúncia e enquadramento no existente”, e na defesa da ordem que, não 

obstante a passagem do tempo, perdura. A esse respeito, Marcuse dirá que por mais que a 

reorganização autoritária da existência apenas beneficie os interesses de grupos sociais muito 

reduzidos, “ela representa novamente o caminho em que o todo social se conserva na situação 

transformada; [...] Trata-se justamente daquela ordem a que se ligava também a cultura 

idealista”
68

. A perpetuação da ordem torna claro que a cultura afirmativa idealista, ensinando 

submissão e afastando os indivíduos das demandas materiais e da mudança social, abre 

caminho para a cultura afirmativa do período fascista, e, consequentemente, para o fascismo 

enquanto Estado autoritário. Finalmente, na medida em que favorece o surgimento do 

fascismo, ela prepara as condições de sua auto-abolição.  

A auto-abolição da cultura afirmativa descreve o processo em que as reivindicações do 

indivíduo por liberdade e felicidade, valores centrais à cultura desde as primícias da 

modernidade, são paulatinamente sufocadas no interior de uma mesma ordem, cujo apogeu é 

representado pelo fascismo. Neste regime, afirma Marcuse, a educação intensiva para a 

liberdade interior que se realizava desde Lutero “gera agora os mais belos frutos onde a 

liberdade interior se supera a si própria em ausência de liberdade exterior”
69

. Os indivíduos, 

como antecipa o conceito de “mobilização total”, são inteiramente sacrificados à ordem 
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fascista. Se anteriormente a ascensão cultural deveria prover uma satisfação para o desejo 

pessoal de felicidade, “agora a felicidade do indivíduo deve desaparecer na grandeza do 

povo”
70

; se antes a cultura havia apaziguado a reivindicação de felicidade no plano da 

aparência, “agora deveria ensinar ao indivíduo que não cabe sequer colocar uma reivindicação 

de felicidade para si”
71

. Eis a nominada auto-abolição que, mais uma vez, surge como a 

culminância de um processo gestado nas entranhas da própria cultura: “Nesses termos essa 

desmontagem da cultura expressa o maior acirramento de tendências, que de há muito se 

encontravam na base da cultura afirmativa”
72

. 

Marcuse, por fim, e para além do processo de auto-abolição, reconhece a necessidade 

da eliminação do caráter afirmativo da cultura. Segundo ele, “a superação efetiva da cultura 

afirmativa não implicará uma demolição da cultura em geral, mas sim uma eliminação de seu 

caráter afirmativo"
73

. Entretanto, uma vez que a cultura “se apresentou no pensamento 

ocidental apenas como cultura afirmativa, a supressão de seu caráter afirmativo produzirá 

efeitos como se fosse a supressão da própria cultura”
74

. A eliminação, pois, de seu caráter 

afirmativo, redundaria, em primeiro lugar, na alteração da teoria tradicional que distingue 

cultura de civilização. Tal distinção considera toda a esfera da reprodução material 

(civilização), como sendo essencialmente caracterizada com a marca da miséria, da 

brutalidade e da injustiça. A supressão do caráter afirmativo traria como produto “a 

reintegração da cultura no processo material da vida”
75

, i.e., a esfera das “atividades mais 

elevadas”, dos “fins últimos do homem”, juntar-se-ia ao reino da provisão material cotidiana, 

o que, como consequência, exigiria das filosofias da cultura uma nova conceituação. Em 

segundo lugar, tal eliminação toca à existência dos indivíduos. A cultura, dirá Marcuse, 

“configurou os anseios e as pulsões realizáveis, mas de fato não realizadas, dos homens”
76

. 

Ora, isto posto, faz-se oportuno considerar o significado da liberação de uma realidade em 

que os anseios e as pulsões dos homens sejam, de fato, realizadas. Em um estado de coisas 

assim conformado, cogita o filósofo frankfurtiano, a cultura, por conseguinte, “perderá seu 

objeto”
77

. A arte, em tal circunstância, da mesma maneira seria afetada, “talvez a arte como 
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tal se torne desprovida de objeto”
78

. Afinal, “quando a cultura tiver que manter viva a própria 

satisfação e não apenas a ansiedade pela mesma, não mais poderá fazê-lo nos conteúdos que, 

enquanto tais, já portam caráter afirmativo”
79

.  

Teremos, então, chegando ao final do ensaio, encontrado o seu ponto fulcral na 

posição segundo a qual, feita a crítica à cultura afirmativa, firma-se a defesa de uma cultura 

não-afirmativa, que poderia contribuir para o surgimento de uma realidade de gratificação das 

pulsões e demandas dos indivíduos? Antes de mais, reconhece Marcuse, uma realidade como 

essa só poderá ganhar efetividade mediante a luta contra o efêmero, a tristeza e o sofrimento, 

o que esconjura a ideia do paraíso sem esforço dos contos de fada, ponto através do qual 

também se pode divisar um limite ao estabelecimento de uma cultura não-afirmativa. 

Enquanto houver a necessidade da luta, enquanto não for transposta a situação social que 

defronta o indivíduo como um óbice à realização de sua individualidade, mesmo uma cultura 

não-afirmativa reproduzirá a vida humana com a moldura da cultura afirmativa, de forma que, 

 

enquanto existir o efêmero, haverá suficiente luta, tristeza e sofrimento para 

destruir a imagem idílica; enquanto existir um reino da necessidade, haverá 

necessidades suficientes. Também uma cultura não-afirmativa será lastreada 

com a transitoriedade e a necessidade: uma dança no topo do vulcão, uma 

gargalhada em meio ao luto, um jogo com a morte. Enquanto isto durar, a 

reprodução da vida também será uma reprodução da cultura: formação de 

anseios não realizados, purificação de instintos não realizados
80

. 

 

O texto “Sobre o Caráter Afirmativo da Cultura”, escrito em 1937, como um farol, 

iluminará grande parte das questões elaboradas pela produção filosófica marcusiana 

concernentes aos temas da estética e da arte. Nas análises imanentes da arte que o filósofo 

levará a cabo na sequência de seu trabalho, dirigindo-se às obras particulares, a ambivalência 

afirmação/negação, própria à cultura e também à arte de modo geral, tal qual apreendida no 

ensaio de 1937, será mantida em relação às obras artísticas individuais, mas passará a ser 

pensada internamente ao conceito de forma estética. Além disso, a questão acerca da díade 

cultura x civilização, será sobejamente repisada por Marcuse, e sob diversos ângulos. Da 

mesma maneira, a questão relacionada ao fim da arte, apenas mencionada no ensaio 

analisado, será retomada com vigor, sobretudo a partir da década de 60. O tema relativo à 

sensibilidade dos indivíduos, também presente no ensaio, atravessará todo o desenvolvimento 

posterior das reflexões marcusianas. Em resumo, a miríade de “antecipações” contidas em 
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“Sobre o caráter afirmativo da cultura” revela a exuberância filosófica de um texto escrito nas 

primícias do esforço de constituição de uma teoria crítica da sociedade. 

Para terminarmos, uma questão a respeito da estética marcusiana ainda pode ser posta 

aqui. Vimos que a tônica do ensaio de 37 aponta para a crítica da interiorização – de conflitos 

sociais e demandas materiais –, e também para a de certo modo de subjetivação – a que 

advém do contato com a obra de arte, e a que resulta em concepções como a de felicidade 

interiorizada. Sabemos, no entanto, que Marcuse se tornará em trabalhos posteriores um, por 

assim dizer, grande entusiasta da subjetividade. Ora, como entender esse movimento? 

Poderíamos insistir na necessidade de se fazer uma crítica da cultura afirmativa que a 

exaurisse a ponto de torná-la negativa? Leo Maar, encerrando seu comentário a propósito de 

“Sobre o caráter afirmativo da cultura”, nos dá uma resposta que pode ser lida como última 

palavra sobre o ensaio em questão, mas também como chave de entrada para a estética 

marcusiana porvindoura. Segundo ele, “não bastaria uma cultura crítica oposta à cultura 

afirmativa: impõe-se uma crítica da cultura afirmativa, não apenas contaminada, mas 

afirmativa na plenitude de seu caráter, esvaziamento de seu conteúdo efetivo, da relação 

exterior material-objetiva convertida em interiorização, em cobrança subjetiva”
81

. Assim, 

evidencia-se a centralidade de um objeto que, de ponta a ponta, atravessará as reflexões 

marcusianas relativas à estética, nomeadamente, a situação subjetiva do sujeito histórico. 
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1.2 Os anos 40: o caso da Resistência francesa – arte e alienação.   

 

Durante a década de 1940, trabalhando em diapasão com os projetos da Escola de 

Frankfurt, Marcuse prossegue sua crítica ao fascismo e ao autoritarismo. Em um texto escrito 

em 1945, “Algumas considerações sobre Aragon: arte e política no período totalitário”, 

postumamente encontrado em seus arquivos
1
, encerram-se suas elaborações atinentes aos 

temas da estética e filosofia da arte ao longo da década. Nele, o filósofo frankfurtiano analisa 

a literatura da Resistência francesa, fundada pela poesia de Paul Éluard e por um romance de 

Louis Aragon do início dos anos 40, época da ocupação da França por tropas alemãs. Os dois 

escritores eram conhecidos por suas filiações ao Partido Comunista francês tendo ambos, 

inclusive, tomado parte na luta política de resistência. Para além disso, Marcuse os insere em 

um itinerário literário traçado desde os poemas de Charles Baudelaire da metade do século 

XIX, os quais, segundo o filósofo, também agiriam no sentido de negar, frustrar a realidade da 

ocupação. Destarte, conforme Miles, “dos trabalhos de Baudelaire, Éluard e Aragon, Marcuse 

constrói uma memória literária da alegria, ou de uma promessa de felicidade (promesse du 

bonheur) que, em face ao terror (fascismo), constitui-se como o último reduto da liberdade, 

uma pálida luz disponível naquelas condições”
2
. Analisemos, então, circunstanciadamente os 

componentes de tal cenário. 

O texto é iniciado com um diagnóstico: “A oposição intelectual à prevalente forma de 

vida parece estar crescentemente tornando-se impotente e ineficaz. O objetivo dessa oposição, 

a liberação da humanidade da dominação e exploração, não fora materializado, embora as 

condições históricas para a sua realização tenham sido alcançadas”
3
. Como diagnóstico, essas 

afirmações de Marcuse reconhecem a existência de um problema. Ora, se as condições 

históricas para libertar a humanidade da dominação e exploração foram obtidas, por que esta 

meta não é atingida? Segundo ele, “as forças revolucionárias que deveriam efetivar a 

liberdade estão sendo assimiladas pelo universal sistema monopolista de controle”
4
. Do 

processo de assimilação resulta que essas forças “aparentemente perdem um denominador 

real, a elas passa a faltar um referente tangível; a palavra, a imagem, o tom através dos quais 

anteriormente antagonizavam e transcendiam a ordem prevalecente, estão agora perdendo seu 

                                                           
1
 Sobre a descoberta de escritos não publicados de Marcuse, cf., KELLNER, D. “Preface” in Collected Papers of 

Herbert Marcuse, v. 1, Technology, War and Fascism. (ed.) KELLNER, Douglas. London: Routledge, 1998. 
2
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3
 MARCUSE, H. “Some remarks on Aragon: Art and Politics in the Totalitarian Era”. In: Technology, War and 

Fascism, op. cit., p. 201.  
4
 Idem. 
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poder alienador”
5
. A oposição intelectual, portanto, “é defrontada com a aparente 

impossibilidade de formular suas metas e objetivos de maneira que essa formulação quebre o 

encanto da total assimilação e padronização e alcance o bruto alicerce da existência dos dias 

atuais”
6
. Eis o desafio imposto às forças intelectuais de oposição de modo geral. Marcuse, 

entretanto, analisará no texto escrito em 1945, a situação de uma vertente dessas forças – a 

arte – cujo desafio poderia pela pergunta seguinte ser resumido: como criar uma arte que se 

torne um veículo de libertação em um mundo totalitário? 

Para Marcuse, “a progressiva assimilação de todo conteúdo pela cultura de massas 

monopolista”, confronta o artista com um problema particular. A arte, “como instrumento de 

oposição, depende da força alienadora da criação estética”. Em sua dimensão alienante, reside 

“seu poder de permanecer estranha, antagônica, transcendente à normalidade e, ao mesmo 

tempo, como um reservatório de necessidades, faculdades e desejos humanos suprimidos, ela 

mantém-se mais real que a realidade cotidiana”
7
. “Mais real que a realidade”, ou seja, o valor 

de verdade da arte está atrelado à sua falsidade ao ser cotejada com a realidade do dia-a-dia, o 

que a transforma, por conseguinte, na expressão de uma ‘Grande Recusa’ em relação ao 

estado de coisas estabelecido. O filósofo frankfurtiano volverá posteriormente em Eros e 

Civilização ao tema da “Grande Recusa” (reprisando, inclusive, a citação que se fará em 

seguida), cuja ascendência é encontrada na filosofia da ciência de Whitehead, para quem: “A 

verdade de que uma determinada proposição a respeito de uma ocasião real é inverdadeira 

poderá expressar a verdade vital no tocante à realização estética. Exprime a ‘grande recusa’ 

que é sua característica primordial”.
8
 

O aludido “problema particular” com o qual depara-se o artista, decorrente da 

assimilação de conteúdos pela cultura monopolista de massas, ganha agora contornos mais 

nítidos e pode ser apresentado sinopticamente com uma nova indagação: como poderá a arte 

recobrar o potencial alienador que lhe permitia expressar a Grande Recusa?  

Dado curso, sob o capitalismo monopolista, a um processo em que “os conteúdos são 

gleichgeschaltet (uniformizados), incorporados e absorvidos por um modo de vida 

monopolístico (monopolistic way of life)”, então, “a solução deve ser encontrada na forma”
9
. 

Nos anos 20 e 30 do século passado, uma nova forma de arte e literatura foi apresentada pelos 

surrealistas. Ante a realidade opressiva, a vanguarda surrealista buscou chocar o público 
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 Idem. 

6
 Idem. 
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 Ibidem. Os três pequenos trechos citados encontram-se na página 202.  

8
 Whitehead apud MARCUSE, idem.   
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usando “a palavra, a cor, o tom, a linha em sua brutal nudez, como a contradição e a negação 

de todo conteúdo”
10

, fazendo da forma um instrumento de destruição. Seu efeito de choque, 

contudo, afirma Marcuse, “foi rapidamente absorvido”
11

, superado pela chocante 

irracionalidade do fascismo nas décadas de 1930 e de 1940. Assim, à luz das novas 

circunstâncias totalitárias, “a negação da vanguarda [surrealista] não foi negativa o bastante. 

[...] A forma ela mesma foi estabilizada como um novo conteúdo, e com isso veio a partilhar o 

destino de todo conteúdo: foi absorvido pelo mercado”
12

. Como consequência, “o problema 

da formulação permaneceu irresolvido”
13

. 

Na França, subjugada pela invasão alemã no início de 1940, uma nova forma artística 

ganhara expressão. Se, anteriormente, os grandes artistas surrealistas trabalhavam e viviam 

para “le scandale pour le scandale”, agora a nova forma celebra o estilo clássico, enaltece o 

verdadeiro amor, a vida e a morte pela Pátria. Seu mundo, entretanto, “é a realidade do 

totalitarismo fascista. Isto determina a totalidade de sua arte. Sua raison d’être é política”
14

. 

Essa forma de arte fora apresentada pelos chamados escritores da Resistência que, conforme 

Marcuse, no que respeita ao mencionado “problema da formulação”, “representam um novo 

estágio na solução”
15

. 

Dissemos acima, secundando Marcuse, que é política a razão de ser dos trabalhos dos 

escritores da Resistência francesa. Política que, segundo o filósofo frankfurtiano, aparece a 

esses escritores como a necessidade da absoluta contradição e negação do totalitarismo 

fascista. Ora, a pergunta que de imediato se impõe é: como criar uma arte consoante a essa 

perspectiva política, ou seja, que expresse a absoluta contradição e negação da realidade 

fascista? A ameaça da assimilação de conteúdos permanece sob o fascismo, de maneira que, 

para os escritores da Resistência, “apresentar diretamente a política significaria afirmá-la 

como conteúdo, e, por conseguinte, capitular ante o sistema monopolista”
16

. A esse respeito, 

elucidativamente depõe Kellner:     

 

A realidade política em seus trabalhos não é diretamente representada, mas 

interfere para destruir um mundo de amor, beleza e harmonia potenciais. 

Neles apresenta-se a sociedade totalitária destruindo o mundo ideal projetado 

na grande poesia e arte, aparecendo, consequentemente, como o que deve ser 
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 Idem. 
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negado e até mesmo destruído, bem como o que permanece estorvando o 

caminho até a liberdade e a felicidade
17

. 

 

Representar indiretamente a política implica, para os escritores da Resistência 

francesa, que ela “deve permanecer fora do conteúdo: como o a priori artístico que não pode 

ser absorvido pelo conteúdo, mas que deve ele mesmo absorver todo o conteúdo. A política 

irá assim aparecer somente no modo como o conteúdo é formado e disposto”
18

. Mais do que 

isso, para quedar-se concordante com a perspectiva política daqueles escritores, o conteúdo 

“deve ser disposto de maneira a revelar negativamente o sistema em sua totalidade e, ao 

mesmo tempo, a absoluta necessidade de libertação”
19

. Como, resta ainda a pergunta, os 

novos artistas franceses darão visibilidade à sombria situação política e, consequentemente, à 

necessidade de superá-la? Voltemos à citação de Kellner. Ali se diz que a sociedade totalitária 

aparece destruindo o mundo ideal projetado pela arte. Eis a estratégia encampada pela nova 

literatura da Resistência. Como negação ao totalitarismo, suas poesias e romances versarão 

sobre o tema do amor; como negação à banalização da linguagem promovida pela propaganda 

sob o sistema totalitário, sua poesia retornará ao sistema clássico de versificação e à rima. 

Contudo, o mundo das histórias de amor e da linguagem reabilitada (o mundo ideal projetado) 

é apresentado como sendo destruído pelo fascismo, o que evoca, por conseguinte, a 

necessidade de sua superação.  

A citação de Kellner antecipa ainda outra questão. Registra-se ali que o fascismo 

obstaculiza o caminho até a liberdade e a felicidade. Liberdade e felicidade que, segundo 

Marcuse, constituem a verdadeira meta de toda arte revolucionária. Para ele, “a mais 

revolucionária obra de arte será esotérica e anti-coletivista ao máximo em prol da meta da 

revolução, isto é, a liberdade do indivíduo”
20

. Perfazendo a díade concebida como intento da 

obra de arte, a felicidade aparece como “a realização de necessidades, desejos e 

potencialidades inteiramente desenvolvidas do homem, e simultaneamente a libertação do 

universal aparato de produção, distribuição e administração que tudo abrange, e que hoje 

arregimenta sua vida [a do indivíduo, D. A. G.]”
21

. Estabelecido o escopo da obra de arte 

revolucionária, evidencia-se que sua realização encontra-se no terreno da política e, portanto, 

fora de uma circunscrição estritamente artística. Noutros termos: a meta da obra extrapola o 
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 KELLNER, D. “Introduction”. In: Art and Liberation, op. cit., p. 29. 
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 Idem. 
21

 Idem. 



 

37 
 

bojo da própria arte. Na origem da concepção que apresentaremos a seguir, a da arte como 

transcendência, está situada essa discussão acerca das fronteiras entre arte e política.  

Para Marcuse, “a arte é essencialmente irrealista: a realidade criada por ela é estranha 

e antagônica à outra, a realidade realística à qual ela nega e contradiz – em benefício da 

Utopia que deve tornar-se real”. Contudo, pondera o filósofo, “a libertação é realista, é ação 

política”
22

. Consequentemente, na arte, “o conteúdo da liberdade só será mostrado 

indiretamente, e através de algo mais que não é a própria meta, mas possui o poder para 

iluminá-la”
23

. Esse ‘algo mais’, responsável pelo “poder de oposição, de negação da arte, irá 

aparecer na forma, no artístico a priori que configura o conteúdo”
24

. Devemos aqui nos deter 

sobre um ponto. Na concepção da arte como transcendência se podem ouvir os ecos do caráter 

afirmativo, idealizante da arte. Ciente disso, além do esforço de pensar a arte como capaz de 

iluminar uma meta político-revolucionária, Marcuse passará a insistir, não só no texto ora em 

comento, mas ao longo de toda sua obra posterior, na afirmação da sensibilidade/sensualidade 

como qualidade inerente à arte, visando, de tal modo, a atenuar o seu indelével caráter 

afirmativo. Miles nos confirma o enfoque dizendo: “se a libertação requer ação, a arte o 

reflete indiretamente com a re-afirmação da sensualidade”
25

.  

A sensualidade consubstanciada na arte “expressa o protesto do indivíduo contra a lei 

e a ordem da repressão”
26

. Um segundo aspecto aventado por Marcuse, semelhante ao 

primeiro, afirma que a sensualidade na arte “preserva a meta da ação política: libertação”
27

. 

Ainda conforme o filósofo frankfurtiano, Baudelaire, no século XIX, sintetizara a recusa da 

arte ao definir a tarefa da poesia nos seguintes termos:  

 

Um grande destino pertence à poesia! Alegre ou lamentosa, ela porta sempre 

em si o divino caráter utópico. Sem cessar contradiz o fato, sob pena de 

deixar de existir (...) ela não somente constata, mas também repara. Em 

todos os lugares ela se faz como negação da iniquidade.  

Segue portanto a cantar, poeta providencial, pois seus cantos são imagens 

luminosas das esperanças e convicções populares!
28
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26

 MARCUSE, H. “Some remarks on Aragon”, p. 204. 
27

 Idem. 
28
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A poesia baudelairiana testemunha a oposição enunciada pelo Baudelaire teórico. 

Marcuse dirá que o poema “L’invitation au voyage”
29

, em que o leitor é mergulhado em uma 

ilha de calma e ordem, beleza e volúpia, constitui, “em face a uma sociedade baseada na 

compra e venda de força de trabalho, a absoluta negação e contradição, a ‘grande recusa’, ‘le 

scandale pour le scandale’, e, ao mesmo tempo, a utopia da real libertação”
30

. Desse modo, o 

poeta do século XIX é situado por Marcuse na origem de uma tradição francesa de arte de 

oposição que atravessa os grandes movimentos artísticos do século XX, passando pelos 

surrealistas até se fazer ouvir entre os escritores da Resistência.     

Entre os últimos, a exortação ao amor sensual através da arte traz a lume uma 

‘“promessa de felicidade’ que preserva por completo o conteúdo materialista da liberdade e 

rebela-se contra todos os esforços de canalização dessa ‘felicidade’ em formas compatíveis 

com a ordem da opressão”
31

. Em virtude da “promessa de felicidade” veiculada pela arte dos 

escritores da Resistência, Marcuse afirma que o amor, “como forma artística, torna-se político 

a priori”
32

. A transformação do amor no a priori político da oposição artística é 

exemplificada através de uma personagem do livro de Paul Éluard, Les Sept Poémes d’Amour 

en Guerre, publicado clandestinamente na França em 1943. Somente essa transformação 

permite a Eléonore, “reine des cours d’amour” (rainha das cortes de amor), “revelar sua 

verdadeira face”
33

: 

   

E feridos de morte souberam que Eléonore 

                                                           
29

 O poema conta com algumas traduções para o português. Nenhuma delas, no entanto, por razões técnicas, 

consegue conjugar no estribilho as palavras ordem (ordre), beleza (beauté) e volúpia (volupté), presentes no 

original, o que, a nosso ver, encerra uma dificuldade incontornável nas traduções existentes, e um desafio para as 

posteriores. Segue, à feição de aclaramento da argumentação marcusiana, a tradução feita por Guilherme de 

Almeida, contida na coletânea Obras Primas da Poesia Universal, organizada por Sérgio Milliet. – São Paulo: 

Martins Editora, 1963, pp. 64-5. 
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encanto/ Cruel e singular/ Do teu falso olhar,/ Brilhando através do pranto./ Lá, tudo é ordem, nitidez,/ Luxo, 

calma e languidez./ Móveis lisos, ou/ Que o tempo lustrou/ Decorariam o ambiente;/ Cada rara flor/ Misturando 

o olor/ A um âmbar vago e envolvente,/ Tetos colossais,/ Profundos cristais,/ Toda uma pompa excessiva,/ Tudo 

isso a falar/ À alma, a segredar/ Na doce língua nativa./ Lá, tudo é ordem, nitidez,/ Luxo, calma e languidez./ 

Pelos canais, vê/ Esses barcos que/ Têm um humor vagabundo:/ Os poentes sensuais/ Vestem os canais,/ A 

cidade, o campo em torno,/ De ouro e de lilás;/ Dorme o mundo em paz/ Num clarão macio e morno./ Lá, tudo é 

ordem, nitidez,/ Luxo, calma e languidez.” 
30

 MARCUSE, H. “Some remarks on Aragon”, p. 204. 
31
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É teu nome Liberdade Liberdade querida
34

. 

 

No pequeno trecho citado, vê-se que o conteúdo político – liberdade – aparece 

indiretamente, configurado sob uma forma em que o amor (“rainha das cortes de amor”) é o 

político a priori. Em condições de terror, o vocabulário do amor evoca “uma realidade 

completamente em desacordo com a realidade opressiva; essa diferença pode ajudar a revelar 

o horror da vida sob o totalitarismo e a necessidade de interrompê-lo”
35

. A brutal diferença 

entre as realidades do amor e a realidade totalitária, produzirá, no entanto, uma identidade 

ulterior. Uma vez que as histórias de amor surgem como antípodas do totalitarismo, realidade 

em que a liberdade fora abolida, então, como se numa pirueta dialética, a máxima distância 

conduz à baila a identificação: “amor e liberdade são uma só e mesma coisa”
36

. A leitura 

marcusiana do romance Aurélien (1944), de Louis Aragon, não poderia encontrar um epítome 

mais acertado. Retratam-se ali as idas e as vindas de uma história de amor cujo desenlace é a 

morte de um dos amantes devido ao seu engajamento na luta de resistência à invasão da 

França por tropas alemãs nos anos 40. Isto é: uma história de amor transforma-se no 

estandarte da liberdade na luta contra a não-liberdade representada pelos invasores alemães.  

Aragon, conta-nos Marcuse, em seu Aurélien, retorna “às tradicionais regras 

características à forma artística do romance ao longo do século dezenove”
37

. Éluard, por seu 

turno, também retoma em seus poemas uma forma tradicional de linguagem: “a linguagem da 

poesia da Resistência revive o vocabulário tradicional e clássico do amor, sugerindo a 

parafernália e os rituais bem conhecidos e há muito praticados”
38

. Ora, “nada aparentemente 

poderia estar mais distante do vanguardismo, da oposição, da resistência do que essa 

linguagem”
39

. As pechas de romantismo e de escapismo barato poderiam pespegar em uma 

arte que se volta para tal linguagem em uma situação de horror como a vivida na França 

invadida. Todavia, “como um elemento da forma artística apriorística dessa poesia, a 

linguagem do amor emerge como instrumento de estranhamento”
40

. Seu caráter artificial, não 

natural, “inadequado”, serve para “produzir o choque que pode vir a desnudar a verdadeira 
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 Éluard apud MARCUSE, idem. Nossa tradução para os versos: “Et blessés à mourir surent qu’Eléonore/ C’est 
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relação entre os dois mundos e linguagens: um sendo a negação positiva do outro”
41

. Aqui, 

vale notar, fica definitivamente estabelecida a diferença da Resistência para com o 

surrealismo. “Que o conteúdo político demanda uma ‘não-política’ forma de apresentação foi 

um dos primeiros problemas enfrentados pelo surrealismo”
42

. No entanto, Aragon e Éluard, 

escritores que se associaram àquela vanguarda, descobriram, por assim dizer, uma nova 

“estratégia de choque”, ou seja, perceberam que na reabilitação de uma linguagem artística na 

qual o amor dá forma ao político, residia o modo de causar estranhamento em uma realidade 

sob o jugo nazista. 

O efeito de estranhamento, como instrumento artístico-político, é “ainda aumentado ao 

se restringir a linguagem poética ao rígido sistema da métrica clássica”
43

. Modular a 

linguagem artística a partir de regras clássicas, explica-se, segundo Marcuse, “pela 

necessidade de salvar a linguagem de sua destruição total, torná-la novamente um meio para 

‘faire chanter les choses’”
44

. Deve-se fazê-las cantar, “pois já não se pode fazê-las falar sem 

que falem a linguagem do inimigo”
45

, e, uma vez que a oposição artística não deve falar a 

linguagem do inimigo, mas sim contradizê-la, os escritores da Resistência levam a cabo não 

só a retomada do sistema clássico de versificação, mas também a reintrodução do uso da rima 

em sua função original, qual seja, a de harmonização de sons e ideias. Desta feita, rima e 

versificação clássica na linguagem poética contribuem para a ampliação da “alienação em 

relação à linguagem da cultura monopolista”
46

. Na medida em que se afasta da realidade do 

totalitarismo através da alienação e do estranhamento, a literatura da Resistência permite que 

se vislumbre a possibilidade e, mais ainda, evoca a necessidade da liberação de outra 

realidade, mantendo, com isso, viva a “promesse du bonheur”. Desse modo, “na noite do 

terror fascista aparecem imagens de ternura, ‘douceur’, calma e livre gratificação; a agonia da 

Gestapo se torna a agonia do amor”
47

. Amor sensual, cumpre lembrarmos, não confinado à 

mente – “sensualidade que não permite a sublimação da promessa”
48

. 

Adentrando a parte final do texto, uma pequena inflexão é notada nas reflexões 

marcusianas acerca da arte, na medida em que sob um enfoque mais genérico passa ela a ser 

considerada, o que não significa que as elaborações apresentadas a seguir não tenham, 

                                                           
41

 Idem. 
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 Ibidem, p. 206. 
43

 Ibidem, p. 207. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Ibidem, p. 208. 
47

 Ibidem, p. 207. 
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 Ibidem, p. 206. 
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retroativamente, valia sobre o que se disse a respeito da literatura da Resistência, pelo 

contrário. Contudo, vale pontuarmos, nessa parte do texto aquele movimento não constitui o 

escopo exclusivo das considerações do filósofo frankfurtiano. O que se verá na sequência 

deve ser cotejado com o texto apresentado na seção anterior de nosso trabalho, “Sobre o 

caráter afirmativo da cultura”. Ali mostramos a ambivalência que entrecorta a arte no que 

respeita à sua relação com a ordem estabelecida. No momento em que se coloca como polo 

oposto da base material, constituindo uma realidade à parte, a arte pode antagonizar ou se 

vincular à ordem existente, sendo que o que Marcuse fará a seguir é, mutatis mutandis, 

recolocar essa questão. Quais os limites da arte, mesmo a de oposição como a dos escritores 

da Resistência, em relação a uma realidade por vir? O que vincula a arte à ordem existente, 

ainda que seu intento maior seja contradizê-la? Sobre questões como essas versa a parte final 

do texto escrito em 1945.     

     Marcuse passa, então, a afirmar que a “promessa de felicidade” veiculada pela arte, 

“não obstante apresentada como destruída e destruidora, é, na apresentação artística, 

fascinante o suficiente para iluminar a prevalente ordem de vida (que destrói a promessa), em 

lugar da ordem futura (que a realiza)”
49

. É essa condição da arte o que dá sentido à afirmação 

de Miles com que iniciamos o texto, segundo a qual, como último reduto da liberdade em um 

estado totalitário, a arte ainda assim figura como uma “pálida luz” disponível nessas 

condições. Isso se deve à circunstância de que mesmo potenciada a fazer aparecer a promessa 

de um futuro feliz, a arte só o faz como lembrança. Destarte, o efeito da promessa aventada “é 

um despertar da memória, a lembrança de coisas perdidas, a consciência daquilo que foi e do 

que poderia ter sido. [...] o sonho é capturado e retorna ao passado, e a liberdade futura 

aparece somente como uma luz fugidia”
50

. Sob o termo “reconciliação”, apresenta-se a 

paradoxal situação que faz com que a arte, mesmo em sua obstinada recusa à ordem 

prevalecente, esteja a ela inescapavelmente ligada. A fiadora de tal enlace é a forma – “a 

forma artística é a forma da reconciliação”
51

.    

A arte, afirma Marcuse, “não pode cancelar o elemento reconciliador envolvido em 

sua negação”
52

. Elemento reconciliador que “parece ser intrínseco ao curso da arte, curso que 

a conecta inseparavelmente à forma de vida predominante; esta parece ser a marca da arte em 

um mundo não-livre”
53

. A obra de arte, na medida em que molda quaisquer conteúdos por 
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 Ibidem, p. 213. 
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meio da forma artística, interrompe o movimento do mundo histórico criando um espaço e um 

tempo artificiais. Disso se segue que “a arte cria uma reificação por si mesma. A forma 

artística, por mais destrutiva que possa ser, permanece e conduz ao repouso. Na forma 

artística, todo conteúdo se torna objeto de contemplação estética, fonte de gratificação 

estética”
54

. A essa transfiguração imprimida pela forma sobre o conteúdo representado na 

arte, Marcuse designa como “triunfo da forma”
55

, o que pode redundar, inclusive, em obras 

em que a forma contradiz o conteúdo.  

O quadro Guernica (1937), de Pablo Picasso, exemplifica essa situação. Segundo o 

filósofo frankfurtiano, “o quadro em si mais parece negar o conteúdo político: há um touro, 

um cavalo massacrado, uma criança morta, uma mãe que chora – mas a interpretação desses 

objetos como símbolos do fascismo não está na pintura”
56

. Consequentemente, “as trevas, o 

terror e a destruição total são trazidas à vida por graça da criação artística e através da forma 

artística; são desse modo incomparáveis à realidade fascista”
57

. Em suma, “a apresentação 

pela arte do terror total permanece ainda uma obra de arte; transforma o terror em um outro 

mundo”
58

. 

A arte, à vista disso, “não pode apresentar e não apresenta a realidade fascista (nem a 

nenhuma outra forma da totalidade da opressão monopolista)”
59

. Impossibilidade que se deve, 

como mencionamos acima, ao “triunfo da forma”, que transforma qualquer conteúdo 

representado na arte em objeto de contemplação estética, isto é, configuradas sob a forma 

artística, mesmo as representações de terror e sofrimento devêm beleza. Nada obstante, 

ressalva Marcuse, “qualquer atividade humana que não contenha o terror desta época é, por 

esta razão, inumana, irrelevante, incidental, falsa”
60

. Na arte, com efeito, à diferença das 

demais atividades humanas, “o falso pode se tornar o elemento vital da verdade”
61

. 

Finalmente, em mais uma virada característica às análises marcusianas concernentes à arte, o 

texto é encerrado com a atribuição de um potencial político-opositivo à incompatibilidade e à 

falsidade daquela quando comparada ao mundo e à vida. Segundo o filósofo, 

 

a incompatibilidade da forma artística com a real forma de vida pode ser 

usada como uma alavanca para lançar sobre a realidade uma luz que a última 
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não pode absorver, uma luz que pode eventualmente dissolver essa realidade 

(embora tal dissolução não seja função da arte).  O falso na arte pode se 

tornar a pré-condição para a contradição e a negação artísticas. A arte pode 

promover a alienação, o completo estranhamento do homem em relação a 

seu mundo. E essa alienação pode fornecer, na totalidade opressiva, a base 

artificial para a lembrança da liberdade
62

.   

 

Vimos, portanto, que, em “Algumas considerações sobre Aragon”, na esteira do texto 

escrito alguns anos antes, “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, Marcuse prossegue 

apreendendo a arte como um fenômeno ambivalente em sua relação com a ordem 

estabelecida. E aqui nos detemos para notar, secundando Schweppenhäuser, que “essa 

ambivalência não deve ser entendida ontologicamente. É uma consequência histórica da 

sociedade de classes”
63

. Ademais, à diferença do texto anterior, a ambivalência passa a ser 

aferida internamente à obra. Ancorados na forma artística, estão o potencial político de 

oposição da arte ao status quo e aquilo que a faz aliar-se a essa mesma ordem através da 

reconciliação. No trecho de Eros e Civilização que analisaremos na sequência, a compreensão 

que faz da forma artística a fiadora tanto da oposição quanto da reconciliação será preservada 

ipsis verbis. De mais a mais, nessa obra como um todo, a valorização da dimensão erótica da 

existência como portadora da possibilidade de instauração de “outra” realidade é tributária do 

estudo marcusiano acerca da literatura da Resistência. Estudo em que também aflora uma tese 

que se faz presente de ponta a ponta, em maior ou menor grau de evidência, nas reflexões de 

Marcuse sobre estética, a saber, que o potencial político da arte, de recusa ou de afirmação, 

reside em seu aspecto “alienador”
64

.    

A palavra final concernente ao texto “Algumas considerações sobre Aragon” nos será 

ainda fornecida pelo balanço empreendido por Miles. Segundo o comentador, “Marcuse 

abandona a visão que fazia da arte burguesa cúmplice do fascismo, qual no ensaio de 37, em 

direção a uma mais positiva imagem da literatura como reintegradora da alegria, e como o 

único lócus da liberdade em meio a uma totalmente repressiva atualidade”
65

. Além disso, 

“enquanto no ensaio de 37 Marcuse reconstrói largas e abstratas tendências da literatura 

burguesa, com uma análise relativamente diminuta dos casos específicos, seu ensaio sobre a 
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 SCHWEPPENHÄUSER, G. “Afterword”. In: Art and Liberation, op. cit., p. 244. 
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literatura francesa contém muitas citações diretas, indicando maior proximidade em relação 

aos textos”
66

.        

 

                     

                                                           
66

 Idem. 
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1.3 Os anos 50: a revolta da fantasia, surrealismo e estética em Eros e Civilização. 

 

Publicado em 1955, Eros e Civilização leva a cabo, segundo Kellner, uma “revolução 

na teoria estética”
1
. Combinando psicanálise, filosofia radical e teoria social, Marcuse elabora 

perspectivas a respeito de como a dimensão estética pode ajudar a promover a libertação 

individual e a criação de uma cultura e sociedade não-repressivas. Removida do âmbito de 

uma teoria pura, a estética é deslocada para o bojo de uma teoria social crítica e também 

prático-revolucionária. Para tão intrincada empresa, por conseguinte, a plêiade repertoriada 

por Marcuse contará com nomes como o de Marx (ainda que este não seja diretamente 

mencionado), Baumgarten, Kant, Schiller, a metapsicologia de Freud e a estética 

vanguardista. Nossa análise, então, versará sobre os caminhos e chegadas deste 

empreendimento, tencionando aclarar o sentido da “revolução” reportada.  

Os capítulos de número 7, 8 e 9 de Eros e Civilização concentram os esforços de 

Marcuse em deslocar a teoria estética de modo a torná-la componente de uma teoria social 

crítica. No entanto, a vasta interlocução estabelecida ao longo de toda a obra com a 

metapsicologia freudiana – não à toa o subtítulo, Uma interpretação filosófica do pensamento 

de Freud –, deve ter alguns pontos destacados para que os mencionados capítulos sejam 

corretamente compreendidos.  

A crítica marcusiana ao estatuto atribuído ao princípio de realidade pela 

metapsicologia de Freud
2
 faz-se acompanhar da tentativa de validação teórica da hipótese de 

uma civilização não-repressiva. Por perceber no interior da teoria freudiana a presença de 

elementos contrastantes ao diagnóstico segundo o qual civilização e repressão pulsional 

formam um par indissolúvel, sendo a segunda, condição para que a primeira obtenha seu 

surgimento e perpetuação
3
, Marcuse, numa espécie de aliança-crítica, serve-se da 

metapsicologia a fim de com ela dar um passo além daquele ideado por seu criador. A 

possibilidade aventada pelo filósofo frankfurtiano do despontar de uma civilização não-

repressiva, é concebida sob os auspícios do encontro entre metapsicologia, estética e política. 

Revolucionário para a teoria estética, como mencionamos anteriormente, cumpre-nos 

esclarecer os demais frutos produzidos por tal enlace. Passemos a isso.  

                                                           
1
 KELLNER, D. “Introduction”. In: Art and Liberation, op. cit., p. 31.   

2
 Cf. 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, 2006, pp. 269-282. 
3
 Cf. FREUD, S. “O mal-estar na civilização”. In: Obras completas. – São Paulo: Companhia das Letras, 2010, 

v. 18, p. 60 et seq.     
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Na teoria de Freud, afirma-nos Marcuse encetando um breve apanhado de noções 

básicas da metapsicologia, as forças mentais opostas ao princípio de realidade manifestam-se, 

mormente, a partir do inconsciente. O domínio do princípio de prazer permanece “inalterado” 

somente nos mais profundos e arcaicos processos inconscientes, não podendo, 

consequentemente, fornecer padrões para a construção de uma mentalidade não-repressiva, 

tampouco para o valor de verdade de tal construção. Contudo, uma atividade mental é 

destacada por Freud como portadora de um elevado grau de liberdade em relação ao princípio 

de realidade, mesmo na esfera da consciência. Conforme o criador da psicanálise, “com a 

introdução do princípio de realidade, um modo de atividade do pensamento cindiu-se e 

manteve-se livre do critério de realidade, continuando subordinado exclusivamente ao 

princípio de prazer. É o ato de elaboração da fantasia...”
4
. 

Com efeito, a fantasia desempenha um papel decisivo no processo psíquico, pois 

incide sobre a totalidade da estrutura mental: “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 ideias da memória coletiva e individual, as 

imagens tabus da liberdade”
5
. Estabelecer a gênese do modo de pensamento veiculado pela 

fantasia e sua conexão essencial com o princípio de prazer constituiu, para Marcuse, a 

originalidade da contribuição freudiana. Segundo a formulação psicanalítica, endossada pelo 

filósofo, a instauração do princípio de realidade causa uma divisão e mutilação na mente, 

determinando cabalmente todo o seu posterior desenvolvimento.  

O processo psíquico, outrora unificado no ego do prazer (pleasure ego), está agora 

cindido; de um lado, canalizada para o princípio de realidade e alinhada aos requisitos do 

mesmo, encontra-se a parcela do aparelho mental que, de tal modo condicionado, obtém o 

monopólio da interpretação, alteração e manipulação da realidade, do controle da recordação 

e do esquecimento, até da definição do que é realidade e como esta deve ser usada ou alterada. 

Por outro lado, a outra parte da mente continua livre do princípio de realidade – à custa de 

tornar-se impotente, inconsequente e irrealista. Destarte, o ego previamente guiado pela 

totalidade de sua energia mental, é agora orientado unicamente por aquela parte que se 

conforma ao princípio de realidade. Parte esta que se identificará com a razão, tornando-se o 

repositório único do julgamento, verdade e racionalidade; decidindo o que é útil e inútil, bom 

e mau. A fantasia, por sua vez, como processo mental separado, nasce e, simultaneamente, é 
                                                           
4
 Freud apud MARCUSE. No original, Eros and civilization: a philosophical inquiry into Freud. – Londres: 

Routledge, 1998, p. 140. Na tradução brasileira de Álvaro Cabral, Eros e civilização: uma interpretação 

filosófica do pensamento de Freud.  8. ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 132.   
5
 MARCUSE, H. Eros e Civilização, no original, pp. 140-141; na tradução brasileira, pp. 132-133.  
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abandonada pela organização do ego do prazer no ego da realidade (reality ego). A razão 

prevalece, torna-se desagradável, mas útil e correta; a fantasia permanece agradável, mas 

torna-se inútil, inverídica, um mero jogo, divagação. 

Na caracterização desabonadora dada acima para a fantasia, como irrelevante atividade 

lúdica, Marcuse vislumbra a virtude através da qual lhe é facultada a capacidade de continuar 

a “falar” a linguagem do princípio de prazer, mantendo, de tal forma, o vínculo com as 

demandas desiderativas e libertárias, quais sejam, “da liberdade de repressão, do desejo e 

gratificação desinibidos”
6
. A fantasia, tomada aqui como sinônimo de imaginação

7
 pelo 

filósofo, ademais, ao reter a estrutura e as tendências da psique anteriores à sua organização 

pela realidade, também retém estrutura e tendências da vida psíquica anteriores à 

individuação, à conversão da psique do gênero em uma psique individual, em contraste com a 

de outros indivíduos. À semelhança do id, a que se mantém vinculada, a imaginação, portanto, 

“preserva a ‘memória’ do passado sub-histórico, quando a vida do indivíduo era a vida do 

gênero, a imagem da unidade imediata entre o universal e o particular, sob o domínio do 

princípio de prazer”
8
. Em polo oposto, toda a história subsequente do homem é caracterizada 

pela destruição de sua unidade original.  

No estágio em que o princípio de realidade assume a forma de princípio de 

desempenho – timbrado pelo fato de que, “sob o seu domínio, a sociedade é estratificada de 

acordo com os desempenhos econômicos concorrentes de seus membros”
9
 – o principium 

individuationis dá origem à utilização repressiva dos impulsos primários, que, conforme 

Marcuse, continuam lutando por anular o princípio de individuação. De modo semelhante, a 

imaginação, no e contra o mundo do antagônico principium, “sustenta a reivindicação do 

indivíduo total, em união com o gênero e com o passado ‘arcaico’”
10

. Nesse ponto, no 

momento em que a ligação entre a imaginação e Eros se deixa perceber, “a metapsicologia de 

Freud reinveste a imaginação de seus direitos”
11

. Como processo mental independente e 

fundamental, “a fantasia tem um valor próprio e autêntico, que corresponde a uma experiência 

                                                           
6
 Ibid., no original, p. 142; na tradução, p. 134. 

7
 A esse respeito, Kellner afirma que ao tomar como sinônimos a concepção freudiana de fantasia, e o conceito 

de imaginação, Marcuse pretende combinar a noção de jogo com a de criação de imagens. Cf., “Introduction” in 

Art and Liberation, nota 51, p. 33. Bretas, consoante a esse escólio, após a citação hegeliana de que a fantasia é 

criadora, afirma: “é, com efeito, nesta acepção eminentemente ativa que a fantasia – assim como a imaginação – 

é referida nos escritos de Marcuse” Cf., BRETAS, A. A permanência da arte: estética e política em Herbert 

Marcuse. 2010. 217 f. Tese (Doutorado em Filosofia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 146. 
8
 MARCUSE, H. Eros e civilização, no original, p. 142; na tradução, p. 134.  

9
 Ibid., no original, p. 44; na tradução, p. 58. 

10
 Ibid., no original, p. 143; na tradução, p. 134.  

11
 Idem. 
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própria – nomeadamente, a de superar a antagônica realidade humana”
12

. Desta forma, “a 

imaginação visiona a reconciliação do indivíduo com o todo, do desejo com a realização, da 

felicidade com a razão”
13

. Como bem lembra Kangussu
14

, há consonância entre esse caráter 

atribuído à imaginação pelo filósofo frankfurtiano e a definição freudiana de Eros, como o 

esforço “para combinar substâncias orgânicas em unidades cada vez maiores”, para 

“estabelecer unidades cada vez maiores e assim as preservar – em suma, para uni-las”
15

. O 

elemento erótico na fantasia/imaginação visa à gratificação das pulsões, sem repressão. A 

consecução de seu escopo, portanto, demanda a oposição ao princípio de desempenho e está 

condicionada à sua superação. 

A harmonia pretendida pela imaginação, todavia, fora alijada pelo princípio de 

realidade estabelecido para o não-lugar da utopia. Por seu turno, não obstante, a imaginação 

“insiste em que deve e pode tornar-se real, em que o conhecimento está subentendido na 

ilusão”
16

. No momento em que constitui um universo de percepção e compreensão – um 

universo subjetivo e, concomitantemente, objetivo –, quando a própria fantasia ganha forma, 

as verdades da imaginação são pela primeira vez vislumbradas. Isso ocorre na arte. Esta, por 

consequência, torna-se o fio condutor da insistência na utopia sob o princípio de desempenho. 

Insistência que – e aqui evocamos o sentido prosaico do verbo insistir – implica em trazer 

novamente à tona, perseverar, teimar, i. e., a arte é concebida em Eros e Civilização como 

instância atualizadora da utopia. Contudo, faz-se necessário notar, não a utopia entendida 

como o que não tem lugar, como mera utopia, o que, com efeito, não passa de uma concepção 

repressiva do princípio de realidade estabelecido, mas como aquilo que, como acima 

mencionado, pode e deve ter lugar. Isto posto, segue-se que: “subentendida na forma estética 

situa-se a harmonia reprimida do sensualismo e da razão – o eterno protesto contra a 

organização da vida pela lógica da dominação, a crítica do princípio de desempenho”
17

. 

Como representante do material da psique reprimido pelo princípio de realidade, a arte 

torna-se “o mais visível ‘retorno do reprimido’”
18

. A fantasia, uma vez objetivada na arte, 

retroage sobre o princípio de realidade na medida em que modela a percepção e a 

compreensão dos indivíduos acerca do mesmo, e também quando alcança trazer a lume “a 

                                                           
12

 Idem. 
13

 Idem. 
14

 Cf. KANGUSSU, I. Leis da Liberdade, op. cit., pp. 144-5.  
15

 Freud apud MARCUSE. Eros e civilização. No original, p. 42; na tradução, p. 56. 
16

 MARCUSE, H. Ibid. No original, p. 143; na tradução, p. 134. 
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 Ibid. No original, p. 144; na tradução, p. 135.  
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‘memória inconsciente’ da libertação que fracassou, da promessa que foi traída”
19

. Sob o 

domínio do princípio de desempenho, a arte, por conseguinte, opõe à repressão 

institucionalizada, “a imagem do homem como um sujeito livre; mas num estado de não-

liberdade, a arte só pode sustentar a imagem da liberdade na negação da não-liberdade.”
20

 

 Ante à intrincada circunstância, Marcuse afirma que, “desde o despertar da 

consciência da liberdade, não existe uma só obra de arte autêntica que não revele o conteúdo 

arquetípico: a negação da não-liberdade”
21

. No entanto, tal caracterização, ao tomar a arte 

como portadora da harmonia reprimida entre sensualismo e razão, como a tradução do 

protesto contra a vida organizada pela lógica da dominação, em suma, como crítica ao 

princípio de desempenho, deixa ver apenas uma fração de sua relação com a realidade; através 

dela somos levados a pensar tão-somente em uma rebelião da arte por meio da forma, como 

que numa permanente fuga e acusação do presente. Porém, de modo oposto e complementar, 

à forma estética incorporam-se características contrárias às anteriormente arroladas: como nas 

Considerações sobre Aragon, por apresentar outra realidade mais prazerosa, distanciada do 

cotidiano, cristalizam-se naquela, aspectos afirmativos. À proporção em que priva a realidade 

de seu terror e dota o conteúdo das obras com qualidades prazenteiras, a acusação da arte ao 

estado de coisas existente é cancelada. “Como fenômeno estético, a função crítica da arte é 

um malogro. A própria vinculação da arte à forma vicia a negação da não-liberdade em 

arte”
22

. Ao ser formado esteticamente, o conteúdo de uma obra é isolado em um espaço e em 

um tempo artificiais, tornando-se objeto de contemplação e gratificação estética – “estilo, 

ritmo, métrica, introduzem uma ordem estética que em si mesma é agradável, reconciliando-

se com o conteúdo”
23

. Desse modo, devido à incontornável sujeição da realidade à forma 

estética em uma obra de arte, Marcuse sentencia: “a qualidade estética da fruição, mesmo do 

entretenimento, tem sido inseparável da essência da arte, por mais trágica, por mais 

intransigente que a obra de arte seja”
24

. 

A síntese para o duplo efeito produzido pela obra de arte é encontrada por Marcuse na 

análise aristotélica da catarse. Segundo ele, “a proposição de Aristóteles sobre o efeito 

catártico da arte resume a função dupla da mesma arte: ao mesmo tempo, opor e reconciliar; 

acusar e absolver; recordar o reprimido e reprimir de novo – ‘purificado’”
25

. Sendo assim, “as 
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pessoas podem elevar-se com os clássicos: lêem, vêem e ouvem seus próprios arquétipos 

rebelarem-se, triunfarem, renderem ou perecerem. E como tudo isso é esteticamente formado, 

podem desfrutá-lo... e esquecê-lo”
26

. Todavia, uma tal apreensão do fenômeno artístico não é 

ainda a palavra final no que concerne ao seu potencial político em relação a determinado 

contexto histórico. Segundo Marcuse, “dentro dos limites da forma estética, a arte expressou, 

embora de um modo ambivalente, o retorno da imagem reprimida de libertação; a arte era 

oposição”
27

. Cambiado o contexto, o resultado colhido pelo filósofo frankfurtiano dispõe-se 

da seguinte maneira: 

 

No presente estágio, no período de mobilização total, até essa oposição 

sumamente ambivalente parece não ser mais viável. A arte somente 

sobrevive na medida em que se anula, na medida em que poupa a sua 

substância mediante a negação de sua forma tradicional e assim se negando à 

reconciliação; quer dizer, na medida em que se torna surrealista e atonal.
28

  

 

Para compreendermos o plexo entre arte, política e contexto histórico, uma citação de 

Bronner nos vem em auxílio:  

 

A forma estética projeta a “verdade harmoniosa” da imaginação, e, desse 

modo, põe em questão a miséria da situação existente, o que, por 

conseguinte, permite que a arte conserve a sua função utópica. 

Desventuradamente, no entanto, as formas da arte tradicional na atual 

sociedade industrial avançada irão simplesmente criar ilusão
29

.    

 

Vimos que, em Sobre o caráter afirmativo da cultura, a despeito da tônica do texto 

forcejar em sentido contrário, das primícias da modernidade até o período da ascensão 

nazifascista, a arte expressou o que Bronner designou como função utópica. Nas 

Considerações sobre Aragon, texto que aborda a situação da arte em pleno período totalitário, 

Marcuse aventa a tese de que diante do horror que acometia a realidade, a estratégia pour 

épater adotada pelas vanguardas, especialmente a surrealista, tornara-se inócua. Em Eros e 

civilização, texto redigido no período pós-totalitário, publicado em 1955, Marcuse empreende 

uma reavaliação acerca daquela vanguarda. A acolhida favorável dada agora ao surrealismo 

pelo filósofo frankfurtiano, dever-se-á, portanto, ao novo contexto histórico e à percepção de 
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que, através da crítica à arte tradicional, reinstala-se a capacidade política de incorporação do 

negativo por essa forma estética, ou seja, a capacidade da forma surrealista de expressar a 

Grande Recusa. Com isso, verifica-se a tese apresentada por Silveira de que “o caráter 

político da arte depende fortemente do contexto histórico”
30

. O surrealismo, na medida em 

que se recusa a abrigar em seu interior uma reconciliação que permanece inalcançada na 

realidade, na medida em que se torna não representativo
31

, contrapõe-se às características 

afirmativas da arte tradicional, negando-se, por conseguinte, à reconciliação com a ordem 

vigente.  

Conforme Marcuse, a recusa à reconciliação com o princípio de desempenho, ou a 

busca por uma nova organização do princípio de realidade irrompeu, na teoria de Freud, como 

uma verdade elementar manifestada pela imaginação. “A imagem de uma diferente forma de 

realidade surgiu como expressão de um dos processos mentais básicos; essa imagem contém a 

perdida unidade entre o universal e o particular, assim como a integral gratificação das 

pulsões vitais pela reconciliação entre os princípios de prazer e de realidade”
32

. Ainda 

segundo o filósofo frankfurtiano, “os surrealistas reconheceram as implicações 

revolucionárias das descobertas de Freud”
33

. “A imaginação”, dirá Breton, “talvez esteja 

prestes a reclamar os seus direitos”
34

. As imagens por ela “reclamada” constituem uma recusa 

em aceitar as limitações impostas à liberdade e à felicidade pelo princípio de realidade, uma 

recusa “em esquecer o que pode ser”
35

. Desta função crítica da fantasia, resulta que “a adesão 

intransigente ao valor de verdade da imaginação compreende mais completamente a 

realidade. Que as proposições da imaginação artística sejam inverdades, nos termos da 

organização real dos fatos, faz parte da própria essência da verdade de tais proposições”
36

. A 

lacuna existente entre as proposições consubstanciadas na arte e a realidade fática lança luz 

sobre as restrições que submeteram o indivíduo sob o princípio de desempenho, donde a 

conclamação da Grande Recusa como contraposição a uma tal configuração estreita e 

repressora da realidade. Mais uma vez, Marcuse conduz à baila Whitehead: “A verdade de 

que uma determinada proposição a respeito de uma ocasião real é inverdadeira poderá 
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expressar a verdade vital no tocante à realização estética. Exprime a “grande recusa” que é 

sua característica primordial”
37

.  

Essa Grande Recusa, concebida aqui como “o protesto contra a repressão 

desnecessária, a luta pela forma suprema de liberdade – ‘viver sem angústia’”
38

, só pôde ser 

formulada impunemente, sob o princípio de desempenho, na linguagem da arte. Esta, por sua 

vez, somente poderá se constituir como via de expressão da Grande Recusa, na sociedade 

industrial avançada, na medida em que se opuser às formas da arte tradicional, na medida em 

que se tornar atonal e surrealista. Desta feita, como elaboração e objetivação da fantasia, a 

arte, bem como a Grande Recusa, têm raízes na revolta que, segundo a leitura marcusiana de 

Freud, faz-se imanente à imaginação. À diferença do psicanalista, para quem as imagens 

produzidas pela imaginação vinculam-se ao passado arcaico anterior à civilização, para o 

filósofo frankfurtiano, em seu repúdio em esquecer o que pode ser, essas imagens evocam a 

ideia de uma civilização não-repressiva e, portanto, vinculam-se também ao futuro: “O valor 

de verdade da imaginação relaciona-se não só com o passado, mas também com o futuro; as 

formas de liberdade e felicidade que invoca pretendem emancipar a realidade histórica”
39

. Um 

novo princípio de realidade, oposto ao princípio de desempenho, encontra-se delineado na 

dimensão estética. 

A narrativa da consumação da separação entre imaginação e razão trazida à tona por 

Marcuse através da teoria de Freud é agora revista à luz de um retorno à história do termo 

estética a partir de sua significação fixada na segunda metade do século XVIII, e à sua 

faculdade par excellence, a imaginação, tal como concebida por Kant na Crítica da 

Faculdade do Juízo. Influenciado pela apropriação conceitual desta obra levada a termo por 

Schiller, em suas cartas sobre A educação estética do homem, o esforço marcusiano em 

demonstrar que a dimensão estética pode validar um princípio de realidade não-repressivo, 

porta em seu núcleo a concepção segundo a qual o contraste entre a dimensão estética e a vida 

efetiva é produto “de uma ‘repressão cultural’ de conteúdos e verdades que são inimigos do 

princípio de desempenho”
40

. 

O termo estética designava originalmente, afirma-nos Marcuse, o que “pertencia aos 

sentidos”, estando incrustada nessa acepção a sua função cognitiva. A evolução semântica 

instituída na modernidade, que desloca o “pertinente aos sentidos” para “concernente à beleza 

e à arte”, representou mais do que uma simples inovação acadêmica. O racionalismo 
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prevalecente na época transformou a função cognitiva da sensualidade em uma faculdade 

mental “inferior”, apartada das faculdades “superiores”, não-sensuais, da mente. Caberia, 

desse modo, à primeira, simplesmente fornecer a matéria prima para que as últimas a 

organizassem no processo da cognição. Desta feita, a estética foi absorvida pela lógica e pela 

metafísica. Alexander Baumgarten foi quem estabeleceu o uso moderno do termo. Segundo 

ele, a nova disciplina da estética, constitui “uma lógica das faculdades cognitivas 

inferiores”
41

. O lugar da sensualidade na nova ciência, logrado após esse rebaixamento de seu 

estatuto cognitivo, é caracterizado, mais uma vez, pela distância e oposição em relação à 

razão: “não é a razão, mas a sensualidade que constitui a verdade ou falsidade estética. O que 

a sensualidade reconhece, ou pode reconhecer, como verdadeiro, a estética pode representar 

como verdadeiro, mesmo que a razão o rejeite como falso”
42

. Ainda conforme Baumgarten, 

“o objetivo e propósito da estética é a perfeição do conhecimento sensitivo. Essa perfeição é a 

beleza.”
43

 Aqui, para Marcuse, “está dado o passo que transforma a estética, a ciência da 

sensualidade, na ciência da arte, e a ordem da sensualidade em ordem artística.”
44

 O que 

permanecera encoberto no desenvolvimento do conceito de estética, é esquematicamente 

desvelado por Kangussu: “A mudança subentendida na evolução conceitual de (1) 

sensualidade (sensuality) para (2) cognição sensível, sensorial (sensuousness, sensitive 

cognition) e daí para (3) conhecimento da beleza e da arte”.
45

 Segundo a comentadora, “no 

primeiro significado, o que estava em jogo era a possibilidade de um saber pré-conceitual a 

respeito das pulsões.”
46

 O conceito intermediário, ela prossegue, “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 apetitiva, e eles são governados pelo princípio de 

prazer.”
47

 Por fim, “restrito à arte e à beleza, o termo estética perde sua amplitude.”
48

  

Os rígidos limites estabelecidos pelo método transcendental kantiano situam tal 

filosofia na esteira do tratamento repressivo dos processos cognitivo-sensuais dispensado por 

Baumgarten na instituição da nova disciplina. Contudo, para Marcuse, “a sua concepção ainda 

fornece, mesmo assim, o melhor guia para se entender todo o âmbito da dimensão estética”.
49

 

A Crítica da Faculdade do Juízo já abriga a fusão entre o significado original de estética 
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(pertinente aos sentidos) com a nova conotação (pertinente ao belo, especialmente na arte). 

Nesta obra, não obstante, a imaginação, tida por Baumgarten como uma das faculdades 

inferiores da mente ligada à sensualidade, adquirirá um novo papel de importância central. 

 Antes de adentrarmos o terreno da terceira crítica, no entanto, recorreremos, com 

Marcuse, à definição kantiana da imaginação contida na “Estética Transcendental”, da Crítica 

da Razão Pura, em que ela é concebida como “a faculdade de representar objetos sem que 

eles estejam ‘presentes’”
50

. Desse modo, atribui-se à imaginação a capacidade de recordar 

algo percebido anteriormente, ou livremente inventar uma forma original. Segundo Reitz, 

“isso é o que torna possível a união fundamental de sensibilidade e entendimento no esquema 

cognitivo kantiano”
51

. Dada essa conjunção de atividade e passividade no âmago da 

imaginação, esta faculdade torna-se a responsável pela função de mediar a união entre 

sentidos e intelecto. Mediação que ocorre, e assim passamos à alçada da Crítica da Faculdade 

do Juízo, no medium da dimensão estética: “Para Kant, a dimensão estética é o meio onde os 

sentidos e o intelecto se encontram”
52

. Além de substrato da reconciliação entre domínios 

concebidos como opostos por uma longa tradição na história da filosofia, incluindo as duas 

primeiras grandes críticas kantianas, a dimensão estética pode produzir, conforme Marcuse, 

efeitos que extrapolam a circunscrição individual subjetiva.    

Na dimensão estética, afirma o filósofo frankfurtiano, a experiência básica é mais 

sensual do que conceitual, a percepção estética é essencialmente intuição, não noção. A 

natureza da sensualidade, ele prossegue, é a receptividade, ou seja, a cognição obtida na 

medida em que o indivíduo é afetado por determinados objetos. Tal como concebida por 

Kant, a percepção estética será sempre acompanhada de prazer. Esse prazer deriva da 

percepção da forma pura de um objeto, independentemente de sua matéria ou finalidade. “Um 

objeto representado em sua forma pura é ‘belo’. Tal representação é obra (ou melhor, o jogo) 

da imaginação”
53

.  A percepção estética é, deste modo, dependente da imaginação, que, como 

vimos acima, liga-se à sensualidade e, ao mesmo tempo, pode ultrapassá-la, em virtude de sua 

feição também ativa. “Embora sensual e, portanto, receptiva, a imaginação estética é criadora: 

numa livre síntese de sua própria criação, ela constitui beleza”
54

. O prazer experimentado na 

percepção estética a torna essencialmente subjetiva; todavia, uma vez que esse prazer é 

constituído pela forma pura do próprio objeto, acompanha universal e necessariamente aquela 
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percepção, i.e., será experimentado por qualquer sujeito que perceba. É com base nessa 

objetividade alcançada pela percepção estética, devido a seu caráter necessário e universal, 

que Marcuse pode afirmar: “Na imaginação estética, a sensualidade gera princípios 

universalmente válidos para uma ordem objetiva”.
55

 

Conforme assinalamos, para Kant, a observação da beleza decorre da percepção da 

forma pura de um objeto (seja ele uma flor, um homem ou um animal). A sua forma pura, dirá 

Marcuse, “sugere uma ‘unidade da multiplicidade’, uma harmonia de movimentos e relações 

que opera segundo suas próprias leis – a pura manifestação de seu ‘estar-aí’, de sua 

existência”
56

. Ademais, na apreciação do belo segundo a teorização kantiana, “a imaginação 

entra em acordo com as noções cognitivas do entendimento, e esse acordo estabelece uma 

harmonia das faculdades mentais que é a resposta agradável à livre harmonia do objeto 

estético”
57

. Mostramos anteriormente, em consonância à concepção kantiana, que o caráter 

ativo da imaginação põe em relação de concordância sentidos e intelecto, sensibilidade e 

entendimento. Agora, todavia, a harmonia entre a própria imaginação e o entendimento, 

decorrente da percepção do belo, ensejará uma nova passagem. No parágrafo 59 da Crítica da 

Faculdade do Juízo, intitulado “Da Beleza como Símbolo da Moralidade”, passa-se do 

domínio da sensualidade para o da liberdade. No sistema de Kant, a moralidade é o reino da 

liberdade, em que a razão prática se realiza, de acordo com leis auto-outorgadas. O belo surge 

na teoria kantiana como o símbolo desse reino, na medida em que demonstra intuitivamente a 

realidade da liberdade. Como esta é uma ideia a que não pode corresponder qualquer 

percepção sensorial, aquela demonstração só pode ser “indireta”, simbólica, per analogiam. 

Portanto, dirá Marcuse, na Crítica da Faculdade 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 próprio centro, através do qual a natureza se torna 

suscetível à liberdade, necessária à autonomia”
58

.   

Sob o impacto dessas concepções, Schiller publicará, anos mais tarde (1795), suas 

cartas sobre A educação estética do homem. Nesta obra, segundo Marcuse, a teorização 

kantiana presente na Terceira Crítica será usada para demonstrar os princípios de uma 

civilização não-repressiva – onde a razão será sensual e a sensualidade racional. A essa nova 

composição sintônica entre razão e sensualidade, corresponderá um novo princípio de 

realidade denominado por Schiller como estético. Todavia, a consideração de um princípio de 
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realidade estético na teoria schilleriana vem a lume a partir do diagnóstico de um problema 

entranhado na civilização existente à época, e a subsequente necessidade de solucioná-lo. Para 

Schiller, “a civilização submeteu a sensualidade à razão de modo tal que a primeira, se acaso 

logra reafirmar-se, o faz através de formas destrutivas e ‘selvagens’, enquanto a tirania da 

razão empobrece e barbariza a sensualidade”
59

. Sendo assim, uma ferida é aberta na 

civilização devido à relação antagônica entre as dimensões polares da existência humana. 

Conforme a descrição schilleriana, cada uma das duas dimensões é governada por um impulso 

básico: o “impulso sensual” e o “impulso formal”. O primeiro é essencialmente passivo, 

receptivo; o segundo, ativo e dominador. A cultura é produto da interação desses dois 

impulsos. Por conseguinte, uma vez que somente os impulsos possuem a força que afeta 

fundamentalmente a existência humana, a cura para aquela ferida repousará na mediação de 

um terceiro impulso. Schiller define esse terceiro impulso mediador como “impulso lúdico”, 

cujo objetivo é a beleza e a finalidade, a liberdade. 

O que Schiller busca com sua teoria dos impulsos, “é a solução de um problema 

‘político’: a libertação do homem das condições existenciais inumanas”.
60

 Segundo o filósofo-

poeta, para que o problema possa ser dirimido, no entanto, “tem de se passar através da 

estética, visto ser a beleza o caminho que conduz à liberdade”
61

. O impulso lúdico é o veículo 

dessa libertação. Esse impulso não tem por alvo jogar “com” alguma coisa; é, antes, o jogo da 

própria vida – “a manifestação de uma existência sem medo nem ansiedade e, assim, a 

manifestação da própria liberdade”
62

. Liberdade que, ademais, implica na ausência de 

coações, externas e internas, físicas e morais. Uma realidade assim experimentada, livre de 

tais coações, é, segundo a expressão schilleriana, uma realidade que “perde a sua seriedade”. 

Nela, à proporção em que as carências e as necessidades humanas podem ser satisfeitas sem 

trabalho alienado, “o homem está livre para ‘jogar’, tanto com suas próprias faculdades e 

potencialidades, quanto com as da natureza, e só jogando com elas é livre. O seu mundo é, 

então, exibição (Schein), e sua ordem é a da beleza”
63

. Contudo, o domínio lúdico, e assim 

Marcuse antecipa-se às possíveis acusações de “esteticismo”, não é caracterizado pela 

exortação ao luxo, à ornamentação e ociosidade num mundo em tudo o mais repressivo; 
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inversamente, é concebido “como um princípio que governa toda a existência humana, e só 

poderá fazê-lo se se tornar ‘universal’”
64

.   

Como um princípio da civilização, assim que ganhar ascendência, dirá Marcuse, “o 

impulso lúdico transformará literalmente a realidade”
65

. Ambos, o mundo objetivo e o mundo 

subjetivo seriam transformados. Quanto ao primeiro, por exemplo, a natureza passaria a ser 

experimentada não como domínio sobre o homem (tal como na sociedade primitiva), nem 

como dominada pelo homem (tal como na civilização estabelecida), mas como objeto de 

contemplação. No que respeita ao segundo, um princípio de realidade a ser formado pelo 

impulso lúdico, pressupõe, “uma revolução total no modo de percepção e sentimento”
66

. A 

partir de então, seria sustada a produtividade violenta e exploradora que fez do homem um 

instrumento de trabalho. É essa a configuração da realidade que o impulso lúdico faria 

prorromper, e que Schiller denominara como estética. Entretanto, uma implicação 

fundamental deve ainda ser aclarada no que concerne à ascensão desse impulso. Vimos que 

Schiller diagnosticara a doença da civilização como um conflito entre os dois impulsos 

básicos do homem, os impulsos sensuais e formais. Com efeito, a apreensão schilleriana conta 

ainda com um elemento adicional. No interior da civilização vige uma unilateral “solução” 

para esse conflito: o estabelecimento da tirania repressiva da razão sobre a sensualidade. Por 

consequência, a reconciliação dos impulsos conflitantes envolveria a abolição dos controles 

repressivos que a civilização impôs à sensualidade. Eis, segundo Marcuse, “a ideia 

subentendida na Educação Estética schilleriana”
67

. A liberdade teria que ser procurada na 

libertação da sensualidade, em lugar da razão, e na limitação das faculdades “superiores”, em 

favor das “inferiores”; as leis da razão devem, assim, reconciliar-se com os interesses dos 

sentidos. Finalmente, a suma da apropriação marcusiana das cartas sobre A educação estética 

do homem, de Friedrich Schiller, consiste em saudar a tentativa do filósofo-poeta em eliminar 

a sublimação dos conteúdos da dimensão estética, de maneira a que esta possa configurar um 

novo princípio de realidade não-repressivo.  

Veremos, posteriormente, que a ênfase dada em Eros e Civilização à libertação, à 

dimensão subjetiva, ao jogo e à Eros, antecipa o ethos da contracultura dos anos 60, o que 

segundo Kellner, transformou Marcuse em um crítico social popular e libertário. Ademais, 

ainda conforme o comentador, a crítica radical à civilização configurada na década de 1950, 

fez com que o filósofo alemão se tornasse muito querido na New Left e um dos mais 
                                                           
64

 Ibid. No original, p. 188; na tradução, p. 168.  
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 Ibid. No original, p. 189; na tradução, p. 168. 
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 Schiller apud MARCUSE, idem. 
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 MARCUSE. H. No original, p. 190; na tradução, p. 169.  
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influentes pensadores da época.
68

 Antes disso, porém, Marcuse analisará os mecanismos de 

integração sistêmicos aos quais a arte teria virtualmente sucumbido na primeira metade da 

década de 60, em sua obra, O homem unidimensional.      
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 Cf. KELLNER, D. “Introduction”. In: Art and Liberation, op. cit., p. 32.  
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Capítulo 2: Os anos 60 

 

2.1 A perda da transcendência da arte e a debilitação de Eros em O Homem 

Unidimensional 

          A dominação tem sua própria estética, e a dominação democrática tem sua estética democrática. 

                                                                                                        (Marcuse, O Homem Unidimensional). 

 

Publicado pela primeira vez em 1964, O Homem Unidimensional fornece uma 

veemente crítica acerca dos novos modos de dominação e de controle social instituídos nas 

sociedades industriais avançadas. Arrimadas no exponencial desenvolvimento tecnológico, 

cujo produto mais evidente aos indivíduos encontra-se na “entrega das mercadorias” por essas 

sociedades, elas podem, sem que o recurso à força bruta se faça necessário, minar eficazmente 

as bases de toda a oposição. O processo de aplanamento das oposições, ou, conforme o 

vocabulário presente na obra a ser analisada, de unidimensionalização, espraia-se pelos 

domínios da política, da linguagem, da sexualidade, da filosofia e da arte, produzindo um 

estado de conformismo no qual as consciências dos indivíduos são cooptadas pelo aparato 

social até o ponto de as necessidades individuais se confundirem com as necessidades do 

todo, i. e., em todos os níveis da vida individual, as sociedades industriais avançadas são 

reproduzidas, como mostra Marcuse, ao longo de todo o livro. O nosso fito, no entanto, 

restringir-se-á a aclarar, sobretudo, a integração correspondente ao âmbito da arte, e, em 

menor grau, ao da sexualidade, a partir da análise do capítulo intitulado “A conquista da 

consciência infeliz: dessublimação repressiva”.      

   À partida, Marcuse nos oferece um diagnóstico segundo o qual, na sociedade 

industrial avançada, “a realidade ultrapassa sua cultura”
1
. Problemas outrora irresolvíveis, tal 

como nos dá a ver a literatura através de personagens como Édipo ou Emma Bovary, 

encontram, sob essa sociedade, sua solução. O homem tornara-se mais poderoso que os heróis 

e semideuses de sua cultura; entretanto, as verdades e as esperanças erigidas e preservadas nas 

sublimações de sua cultura superior foram, segundo o filósofo frankfurtiano, traídas na 

sociedade industrial desenvolvida. Mais precisamente, a cultura superior estivera sempre em 

contradição com a realidade social, e ainda que somente uma minoria privilegiada pudesse 

fruí-la e representar seus ideais, as duas esferas antagônicas coexistiam, ou seja, existiam 

                                                           
1
 MARCUSE, H. One-Dimensional Man: studies in the ideology of advanced industrial society. – London and 

New York: Routledge, 2002, p. 60. Na tradução brasileira de Giasone Rebuá, A ideologia da sociedade 

industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, p. 69.   
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como polos opostos. O que, com efeito, não eliminara o aspecto afirmativo dessa cultura, 

tendo ela permanecido acomodativa e raramente produzindo efeitos sobre a realidade com 

seus ideais e verdades, reconhece Marcuse. Não obstante, a característica decisiva da nova 

situação da cultura superior na sociedade industrial avançada encontra-se no “aplanamento do 

antagonismo entre cultura e realidade social por meio da obliteração dos elementos de 

oposição, estranhos e transcendentes da cultura superior, em virtude do que ela constituiu 

outra dimensão da realidade”
2
. Nessa sociedade, por conseguinte, pôs-se, em curso, um 

processo de liquidação da cultura bidimensional, o que, salienta o filósofo, não ocorre por 

meio da negação ou rejeição dos valores culturais, mas “por sua incorporação total na ordem 

estabelecida, pela sua reprodução e exibição em escala maciça”
3
. 

Na crítica esboçada acima, cumpre-nos esclarecer que não se faz presente, nem mesmo 

tacitamente, qualquer concepção de cultura. Confiná-la à esfera do privilégio, reduzindo-a ao 

manejo de um número ínfimo de indivíduos, não passa, segundo a compreensão marcusiana, 

de uma concepção repressiva de cultura. O fundamental da apreensão do filósofo está em 

mostrar que a incorporação da cultura superior à dimensão da vida cotidiana, através de sua 

reprodução e difusão maciças, “é historicamente prematura; estabelece igualdade cultural, 

preservando, ao mesmo tempo, a dominação”
4
. Fenômeno que poderíamos denominar como 

falsa reconciliação, uma vez que a alta cultura, a despeito de passar a fazer parte da vida 

diária dos indivíduos na sociedade industrial avançada, não se realiza “de fato” na dimensão 

material da vida social, na medida em que seus valores e suas verdades, repositório de sua 

força antagônica, são esvaziados até que a cultura superior venha a ser transformada em algo 

outro que não ela mesma, a saber, em mercadoria cultural. Veremos, na sequência, 

pormenorizadamente, os demais aspectos desse fenômeno.  

Marcuse afirma que, anteriormente ao advento da pseudo-reconciliação cultural, “a 

literatura e a arte eram essencialmente alienação, conservando e protegendo a contradição”
5
, 

ou seja, a consciência infeliz do mundo dividido, as possibilidades derrotadas, as esperanças 

não concretizadas e as promessas traídas; eram, ademais, uma força cognitiva, racional, 

revelando dimensões do homem e da natureza que permaneciam reprimidas e repelidas na 

realidade. Na literatura das sociedades pré-tecnológicas, dirá Marcuse, a dimensão da 

contradição era representada através de “caracteres demolidores como o artista, a prostituta, a 

                                                           
2
 Ibid. No original, p. 60; na tradução, pp. 69-70 (tradução ligeiramente modificada).  

3
 Ibid. No original, p. 60, na tradução, p. 70. 

4
 Ibid. No original, p. 67; na tradução, p. 76.  
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 Ibid. No original, p. 64; na tradução, p. 73.  
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adúltera, o grande criminoso e pária, o guerreiro, o poeta insubmisso, o demônio, o tolo”
6
; em 

suma, por aqueles que não “ganham” a vida, ou pelo menos não de modo normal e ordeiro. 

Esses caracteres não desapareceram da literatura na sociedade industrial desenvolvida, 

sobreviveram, todavia, cabalmente modificados. Desempenhando uma função diversa e 

mesmo contrária à de seus predecessores culturais, “o vampiro, o herói nacional, o beatnik, a 

dona de casa neurótica, o gangster, o astro, o magnata carismático”
7
, não mais constituem 

imagens de outro estilo de vida, mas “aberrações ou tipos da mesma vida, servindo mais como 

afirmação do que como negação da ordem estabelecida”
8
. Este pequeno cotejo entre tipos 

literários engendrado pelo filósofo frankfurtiano, testemunha a mutação na função da arte, de 

antagonista à afirmadora do status quo na sociedade industrial avançada. Modificação esta 

que se deve à progressiva redução do reino sublimado no qual a condição do homem era 

representada e denunciada; reino que facultava à arte postar-se como alienada em relação à 

ordem existente.  

À diferença do conceito marxista, empregado para descrever a relação do homem 

consigo mesmo e com o seu trabalho na sociedade capitalista, para Marcuse, “a alienação 

artística é a transcendência consciente da existência alienada – uma alienação de ‘nível 

superior’ ou uma alienação mediada”
9
. Neste ponto, uma pequena glosa deve aclarar o sentido 

de ambos os conceitos, alienação e transcendência. Quanto ao primeiro, concebido como 

alienação da existência alienada, a alienação artística tem o seu significado precisado através 

da noção de segunda alienação, o que evocaria, e mais do que isso, possibilitaria à arte 

colocar-se a certa distância crítica em relação ao estado de coisas unidimensional.  

No que respeita à transcendência, Marcuse explica em nota, no início da obra
10

, que o 

conceito é usado no sentido empírico e crítico, para designar tendências na teoria e na prática 

que, em uma dada sociedade, “ultrapassam” o universo estabelecido do discurso e da ação em 

direção às suas alternativas históricas (possibilidades reais). Segundo a formulação de 

Bronner, contrapondo-se às concepções segundo as quais a transcendência seria definida 

como uma qualidade intrínseca à obra de arte, a transcendência artística denota “um ato social 

que demanda a percepção de uma conexão indireta àquela ordem histórica que se está 

                                                           
6
 Ibid. No original, p. 62; na tradução, p. 71.  

7
 Idem. (Tradução ligeiramente modificada). 

8
 Idem. 

9
 Ibid. No original, p. 63; na tradução, p. 72 (tradução ligeiramente modificada). 

10
 Cf. nota 1, da página XII, no original; e na tradução, página 15.  
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transcendendo”
11

. Nesse ultrapassar, nessa diferença instaurada em relação ao estado de 

coisas dominante, reside o valor de verdade da arte. Na tensão entre o real e o possível inscrita 

na forma da obra, “as circunstâncias reais são postas em outra dimensão na qual a realidade 

em questão se manifesta como aquilo que ela é”
12

. Enquanto segunda alienação, “a ficção dá 

aos fatos seus verdadeiros nomes e o reinado daqueles sucumbe; a ficção subverte a 

experiência cotidiana, mostrando que ela é mutilada e falsa”
13

.  

Malgrado tudo, afirmará Marcuse, a alienação não é a única característica da arte. 

Segundo o filósofo, durante períodos inteiros da civilização, a arte esteve completamente 

integrada em sua sociedade. As artes egípcia, grega e gótica são exemplos dessa integração; 

Bach e Mozart são também amiúde citados como provas do lado “positivo” da arte. Contudo, 

ressalva o filósofo frankfurtiano, “o lugar da obra de arte numa cultura pré-tecnológica e 

bidimensional é muito diferente do que numa cultura unidimensional”
14

. Ou seja, o que 

importa aqui à Marcuse é mostrar a diferença na experiência da arte em uma cultura 

unidimensional e noutra em que a ordem do capital não se imponha como a única possível e 

desejável, açambarcando toda a tentativa de lhe desafiar o domínio. Para tanto, o fator 

decisivo para que aquela diferença possa ser estabelecida está na existência de uma lacuna 

entre realidade artística e realidade social. O rompimento com a segunda caracteriza, 

conforme os exemplos marcusianos, os ritos e estilos criados ao longo dos séculos para que o 

salão de exposição, o concerto, a ópera e o teatro evoquem outra dimensão da realidade. 

Também um templo ou uma catedral, independentemente do quão fechado ou familiar fossem 

ao povo que vivia em seu derredor, permaneciam em contraste aterrador ou engrandecedor 

com a vida cotidiana do escravo, do camponês e, inclusive, com a de seus senhores. Portanto, 

ainda que os exemplos oferecidos possam remeter à situação de privilégio cultural, eles 

também, e eis o crucial para Marcuse, “garantiam um campo protegido no qual verdades 

feitas tabus podiam sobreviver com integridade abstrata – afastadas da sociedade que as 

suprimia”
15

.  

Ora, é precisamente o campo que guardava o hiato entre a ordem diária e a ordem 

artística que tem sido suprimido pelo capitalismo industrial avançado. Eis o ponto nuclear da 

compreensão marcusiana acerca da situação da arte na sociedade unidimensional. Com o 

                                                           
11

 BRONNER, S. E. “Between Art and Utopia: Reconsidering the Aesthetic Theory of Herbert Marcuse”. In: 

PIPPIN, R. et al. (org.) Critical Theory and the Promise of Utopia. – Massachusetts: Bergin & Garvey, 1988, p. 

129.   
12

 MARCUSE, H. O Homem Unidimensional, no original, p. 65; na tradução, p. 74.    
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 Idem. 
14

 Ibid. No original, p. 66; na tradução, pp. 74-5.  
15

 Ibid. No original, p. 68; na tradução, p. 76. 
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fechamento da lacuna entre as duas ordens, a “outra dimensão” evocada pela arte é absorvida 

pelo estado de coisas dominante. Corolariamente, “a Grande Recusa é, por sua vez, 

recusada”
16

. A partir de então, destituídas de seu potencial político de alienação, as obras 

podem circular amplamente como mercadorias acessíveis a todos e assim prestarem-se à 

função de coesão social. É essa, com efeito, a configuração da cultura unidimensional sob o 

capitalismo industrial avançado. Segundo Schweppenhäuser, para essa cultura, “a 

autopreservação do status quo se torna a única meta”
17

. Uma tal caracterização nos leva a 

estabelecer um cotejo com o texto escrito por Marcuse quase trinta anos antes – “Sobre o 

caráter afirmativo da cultura”. Essa comparação nos permite entender a cultura 

unidimensional como uma espécie de consumação unilateral da cultura afirmativa, isto é, na 

medida em que a cultura na sociedade industrial avançada torna-se incapaz de incorporar o 

negativo, ou seja, torna-se incapaz de apontar ou indiciar outra organização possível do 

estado de coisas, ela tão-somente integra os indivíduos ao establishment, robustecendo, 

consequentemente, a existência do status quo. Em suma, é a isso a que também se refere Reitz 

ao mencionar a “função afirmativa de controle social”
18

, exercida como técnica de 

operacionalização e gerenciamento da mentalidade social no capitalismo industrial avançado, 

figurando entre os seus exemplos, “a absorção e constrição do potencial crítico da grande arte 

pelos sistemas unidimensionais da cultura de massas”
19

.        

Antes de adentrarmos o terreno das novas formas de controle urdidas pelo capitalismo 

tecnológico, importa-nos sublinhar ainda outra característica do fenômeno artístico 

apreendida por Marcuse em 1964. Vimos que, no ensaio de 1937, o enfoque marcusiano 

acentuou as características afirmativas da arte, aproximando-a das forças dominantes em uma 

dada sociedade; de modo inverso, em Eros e Civilização, de 1955, o novo prisma através do 

qual a arte foi percebida fez com que ela tivesse os seus aspectos negativos ressaltados, o que 

a tornou uma força de oposição. Em O Homem Unidimensional, no entanto, a despeito de a 

arte ter as características conformistas e afirmativas destacadas, Marcuse o faz sob o conceito 

de alienação, ou melhor, o da perda da capacidade de a arte se apresentar como segunda 

alienação. Este conceito engloba a díade conceitual anterior, donde a afirmação de que “a 

alienação caracteriza tanto a arte afirmativa como a negativa”
20

. Ora, essa conceituação traz 

consigo uma importante implicação.  
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 Ibid. No original, p. 67; na tradução, p. 75.  
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 MARCUSE, H. O Homem Unidimensional. No original, p. 66; na tradução, p. 75. 



 

64 
 

A situação da arte na sociedade unidimensional conforme a descrição anterior, faz 

com que o filósofo frankfurtiano busque resgatar para a primeira – através dos conceitos de 

transcendência e da distância a ser mantida entre a cultura superior e a realidade cotidiana – 

suas qualidades negativas/opositivas. Contudo, esses conceitos estavam anteriormente 

associados à arte tradicional e afirmativa, o que nos torna claro que, no contexto em apreço, a 

concepção da arte como segunda alienação conduz à baila, assim como nas “Considerações 

sobre Aragon”, a relação dialética entre os seus aspectos positivo e negativo, qual seja, a de 

que a base do caráter negativo da arte será fornecida por seu caráter afirmativo. Essa 

concepção será defendida ainda com maior vigor na última obra de Marcuse, A dimensão 

estética, (1977). Por ora, o exemplo do qual Marcuse se serve é o de Bertolt Brecht, que, 

embora longe de ser um representante da arte tradicional, insistiu, através do conceito de 

“efeito de estranhamento” (Verfremdungseffekt), que “o teatro deve romper a identificação do 

espectador com os acontecimentos do palco. Não são necessários empatia e sentimento, mas 

distância e reflexão”
21

. Desse modo, a arte deve produzir uma dissociação do indivíduo em 

relação ao mundo, e, por meio dessa distância crítica, permitir que um contraste possa ser 

percebido entre aquilo que é, e o que poderia ser.  

Ainda que tenhamos extraído das elaborações marcusianas de 1964 uma espécie de 

saldo reivindicatório para que a arte possa recobrar sua força opositora, seu diagnóstico, no 

entanto, permanece o de que, na sociedade unidimensional, “os esforços para reaver a Grande 

Recusa na linguagem da literatura têm o destino de ser absorvidos por aquilo que refutam. 

Como os clássicos modernos, a avant-garde e os beatniks, compartilham a função de divertir 

sem por em perigo a boa consciência dos homens de boa vontade”
22

. Essa absorção, segundo 

Marcuse, é conduzida pelo progresso técnico; e a recusa, refutada pela suavização da miséria. 

Trata-se, desse modo, de um universo em que as benesses distribuídas pelo sistema aos 

indivíduos são preferidas à recusa. Da mesma maneira, a cultura superior, que mesmo 

prestando-se às dúbias funções em relação à realidade cotidiana – oposição e adorno, clamor e 

resignação – indubitavelmente, “foi também o aparecimento do reino da liberdade: a recusa 

para se comportar”
23

. Pelo mesmo viés, portanto, essa recusa não poderia ser bloqueada sem 

que alguma compensação parecesse mais agradável aos indivíduos que a liberdade, tal qual 

aquela que mediatamente a grande arte manifestou. É nesse ambiente de progressiva 
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satisfação que virá à tona um tipo de controle social que arregimenta os indivíduos por meio 

da própria satisfação – dessublimação repressiva. 

Para Marcuse, “alienação artística é sublimação”
24

. Através desta, a arte cria as 

imagens de condições irreconciliáveis com o Princípio de Realidade. No entanto, em uma 

sociedade em que “o Princípio de Prazer absorve o Princípio de Realidade”
25

, as 

“irreconciliáveis” imagens produzidas pela arte adentraram a vida cotidiana, ornando 

escritórios, cozinhas e lojas; essa incorporação aos negócios e à diversão constitui uma 

dessublimação na medida em que desloca uma satisfação mediata, o modo como outrora se 

fruía a grande arte, para uma satisfação imediata. Desta feita, dessublimar diz respeito, como 

nos lembra Kangussu
26

, ao abandono da concepção kantiana de sublime, de acordo com a 

qual o sublime ocorre quando a imaginação fracassa e é socorrida pela razão, ou seja, o 

sublime kantiano refere-se ao prazer proporcionado pela razão quando ela coloca-se acima da 

imaginação, diferentemente do prazer decorrente da beleza, provocado pelo livre jogo entre 

imaginação e entendimento. Nesse sentido, enquanto no sublime a imaginação encontra a 

razão, dessublimar significa sua volta aos sentidos. No que tange à sexualidade, à proporção 

em que ela é liberalizada sob formas socialmente construtivas, também uma dessublimação 

ocorre. Todavia, este último caso “implica a existência de formas repressivas de 

dessublimação”
27

. Para compreendermos os termos com que Marcuse, no terceiro capítulo de 

O Homem Unidimensional, encerra sua análise acerca do processo de cooptação das esferas 

da arte e da sexualidade na sociedade industrial avançada, cumpre fazermos uma rápida 

incursão pelo vocabulário freudiano. 

Em primeiro lugar, conforme Freud, a sublimação denota “uma alteração na finalidade 

e objeto da pulsão, ‘em vista da qual nossos valores sociais entraram em jogo’”
28

. Disso 

decorre que toda sublimação reconhece o obstáculo social com o qual a livre gratificação se 

defronta. Em segundo, no que concerne às pulsões sexuais, o desvio de sua finalidade em 

direção a atividades socialmente aceitas constitui, para Freud, uma repressão à libido. 

Marcuse, por seu turno, apresenta diferenças relativas à quantidade e à qualidade no 

                                                           
24

 Ibid. No original, p. 75; na tradução, p. 82. 
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mecanismo da sublimação, ao conceber um sentido favorável para a última
29

. Há, para o 

filósofo frankfurtiano, um desvio da pulsão sexual que fortalece o sujeito, isto é, no percurso 

da pulsão em direção à satisfação, ela encontra um desvio que, em vez de reprimi-la, amplia-

a, promovendo sua realização erótica. Eis o que Marcuse denomina sublimação 

desrepressiva. Ora, se a sublimação configura um desvio imposto por um obstáculo à 

gratificação sexual, poderíamos deduzir que a dessublimação se caracteriza pela remoção 

desse obstáculo e que, portanto, não reprimiria a libido. Todavia, o filósofo distingue na 

sociedade industrial avançada um modo repressivo de dessublimação. Essa sociedade 

encorajara o afrouxamento dos costumes em torno da sexualidade, de maneira a culminar em 

sua liberação sob formas que debilitam a energia erótica. Essa liberação, no entanto, 

redundará na intensificação da dominação. Eis, segundo Marcuse, a dessublimação 

repressiva. Examinemos mais de perto essas noções.         

O elo entre dessublimação e sociedade industrial avançada deve ser aclarado pela 

discussão concernente à modificação do uso social da libido. Antes de seguirmos com O 

Homem Unidimensional, porém, tomaremos em uma nova digressão um acólito a fim de 

melhor contornarmos a discussão. Em uma conferência apresentada um ano antes da 

publicação da obra em comento, de nome A obsolescência da psicanálise
30

, Marcuse retoma o 

conflito tal como concebido por Freud entre a sexualidade (como força do princípio de prazer) 

e a sociedade (como instituição do princípio de realidade). Conforme o psicanalista, através 

de sua força mais interna, Eros manifesta-se “contra a pulsão gregária”, recusando “a 

influência da massa”. Todavia, o capitalismo industrial avançado logra inverter essa equação. 

O conflito entre o princípio de prazer e o princípio de realidade “é dirigido por meio de uma 

liberalização controlada, que realça a satisfação obtida com aquilo que a sociedade oferece”
31

. 

Nessa forma de liberação, por conseguinte, a energia libidinal muda sua função social: “na 

medida em que a sexualidade é sancionada e até encorajada pela sociedade [...] ela perde a 

qualidade que, segundo Freud, é sua qualidade erótica essencial, a saber, o elemento de 

emancipação no que se refere ao social”
32

. Era essa a esfera que, segundo o filósofo 

frankfurtiano, guardava a liberdade ilícita, a perigosa autonomia do indivíduo sob o princípio 

de prazer. Na sociedade unidimensionalizada, porém, “com a integração dessa esfera ao 

campo dos negócios e dos divertimentos, a própria repressão é recalcada: a sociedade não 

                                                           
29

 Reconhecemos que, para Freud, a sublimação não possui um significado estritamente deletério. Basta 

lembrarmos que a sublimação é condição indispensável para a vida em sociedade. 
30

 Texto publicado em Cultura e Sociedade, II. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.  
31

 MARCUSE, H. “A obsolescência da psicanálise”, p. 106. 
32

 Idem. 



 

67 
 

ampliou a liberdade individual, e sim o seu controle sobre o indivíduo”
33

. Sob essa sociedade, 

portanto, “a satisfação melhor e maior é bem real, e no entanto repressiva em termos 

freudianos, na medida em que reduz, na psique individual, as fontes do princípio de prazer e 

da liberdade: a resistência pulsional – e intelectual – contra o princípio de realidade”
34

.   

Retomando o fio d’O Homem Unidimensional, Marcuse mostra como o progresso 

tecnológico afasta a libido de formas anteriores de realização. Segundo ele, no mundo pré-

tecnológico havia uma “paisagem”, um meio de experiência da libido que não mais existe. 

Com o seu desaparecimento, toda uma dimensão de atividade e passividade humanas foi 

deserotizada. O ambiente no qual o indivíduo podia obter prazer foi reduzido. Essa redução, 

todavia, faz-se, para o filósofo, de forma correlata a uma outra, qual seja, a do universo ao 

qual os desejos libidinosos dos  indivíduos podiam se aplicar. Segue-se a essa segunda 

redução, “uma localização e contração da libido, a redução da experiência erótica para 

experiência e satisfação sexuais”
35

; i. e.,  a mudança aqui subentendida é a de Eros, como o 

investimento libidinal em todo o organismo, para a sexualidade como impulso parcial 

especializado, ou, se preferirmos, para o que comumente chamamos “genitalização”. Vejamos 

como essa transformação se deu a partir de uma pequena comparação feita por Marcuse entre 

o “amor” numa campina e em um automóvel.  

No primeiro, o ambiente é vivenciado como uma espécie de extensão dos corpos dos 

indivíduos, convida e partilha uma experiência alargada da libido, e, com isso, tende a ser 

erotizado. A libido, consequentemente, transcende as zonas erógenas imediatas – um processo 

de sublimação desrepressiva. Em contraste, um ambiente mecanizado como o do automóvel 

bloqueia tal auto-transcendência da libido. Dirigida à ampliação da gratificação sexual, a 

libido se torna menos “polimorfa”, menos erótica, enquanto a sexualidade é canalizada para as 

zonas erógenas imediatas e, deste modo, é intensificada. Assim, instrumentalizada, a 

sexualidade é transformada em veículo de descarga energética para os indivíduos, e é então 

apropriada pelo capitalismo industrial avançado como maneira de tonificá-los para o trabalho. 

Essa mobilização e administração da libido é, para Marcuse, em grande parte a responsável 

pela servidão voluntária dos indivíduos sob a sociedade unidimensional, e também pela 

harmonização entre as suas necessidades mais íntimas e as demandas socialmente necessárias 

à perpetuação da ordem existente.  
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 Idem. 
34

 Ibid., p. 107. 
35

 MARCUSE, H. O Homem Unidimensional. No original, p. 76; na tradução, p. 83.  
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Na medida em que arrefece a energia erótica e intensifica a energia sexual, “a 

realidade tecnológica limita o alcance da sublimação. Reduz também a necessidade de 

sublimação”
36

. No aparelho psíquico, a tensão entre o que é desejado e o que é permitido, fora 

consideravelmente reduzida, bem como as exigências de onerosas transformações nas 

necessidades pulsionais dos indivíduos pelo princípio de realidade. Assim, eles devem 

adaptar-se a um mundo que não mais parece demandar a negação de suas necessidades mais 

íntimas – um mundo que não lhes é mais fundamentalmente hostil. Os organismos, desse 

modo, são pré-condicionados para a aceitação espontânea do que é oferecido. Considerando, 

por conseguinte, que a maior liberdade proporcionada pelo capitalismo industrial avançado 

compreende mais um retraimento do que a ampliação e o desenvolvimento das necessidades 

pulsionais, ela age mais a favor do que contra o status quo de repressão geral – 

dessublimação repressiva.  

Opondo-se às dessublimações impulsionadas pelo capitalismo industrial avançado, 

Marcuse passa, então, à defesa da sublimação:  

 

Em contraste com os prazeres da dessublimação ajustada, a sublimação 

preserva a consciência das renúncias que a sociedade repressiva inflige ao 

indivíduo, e assim preserva a necessidade de liberação. Na verdade, toda 

sublimação é imposta pelo poder da sociedade, mas a consciência infeliz 

desse poder já se rompe através da alienação. De fato, toda sublimação 

aceita a barreira social à satisfação pulsional, mas também transpõe essa 

barreira
37

. 

 

A aceitação das liberdades satisfatórias concedidas por uma sociedade desprovida de 

liberdade de fato, culmina no soerguimento de uma consciência feliz apta a aceitar os 

malefícios dessa sociedade, o que claramente indicia a perda da autonomia e compreensão por 

parte dos indivíduos. A sublimação, pelo contrário, 

 

exige um alto grau de autonomia e compreensão; é a mediação entre o 

consciente e o inconsciente, entre os processos primários e secundários, 

entre o intelecto e a pulsão, a renúncia e a rebelião. Em suas mais realizadas 

formas, tais como na obra artística, a sublimação se torna a força cognitiva 

que derrota a supressão enquanto se inclina diante dela
38

. 

 

O fim da citação retoma a questão da arte como produto da sublimação. Em uma nova 

comparação literária, Marcuse mostra que o enfoque desinibido dado pela literatura 

                                                           
36

 Ibid. No original, p. 77; na tradução, p. 83.  
37

 Ibid. No original, p. 79; na tradução p. 85 (tradução ligeiramente modificada).  
38

 Idem. (Tradução ligeiramente modificada). 
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contemporânea ao capitalismo industrial avançado no que concerne à sexualidade, rebento da 

dessublimação que acomete a cultura superior como um todo, revela sua função conformista 

quando comparada ao modo como aquela é retratada nas literaturas clássica e romântica. 

Segundo o filósofo, em obras determinadas pelo compromisso erótico, como Phèdre, de 

Racine, Les Fleurs du Mal, de Baudelaire, e Anna Karenina, de Tolstói, “a sexualidade 

aparece consistentemente em forma altamente reflexiva, sublimada, ‘mediada’ – mas sob essa 

forma ela é absoluta, liberta, incondicional”
39

. Nelas, a sexualidade “está além de bem e mal, 

além da moralidade social, e permanece além do alcance do Princípio de Realidade 

estabelecido, que esse Eros rejeita e faz explodir”
40

. Em contraste, “a sexualidade 

dessublimada é desenfreada nos alcoólatras de O’Neill e nos selvagens de Faulkner, em Uma 

Rua Chamada Pecado e sob o Teto de Zinco Quente, em Lolita, em todos os enredos das 

orgias de Hollywood e Nova York, bem como nas aventuras das donas de casa suburbanas”
41

. 

O que esses autores e obras retratam é, segundo Marcuse, “infinitamente mais realista, ousado 

e desinibido. É parte e parcela da sociedade em que ocorre, mas em ponto algum sua negação. 

O que ocorre é, sem dúvida, selvagem e obsceno, viril e saboroso, assaz imoral – e, 

precisamente por isso, perfeitamente inofensivo”
42

. 

Vimos, a partir das discussões propostas em O Homem Unidimensional, que o 

capitalismo industrial avançado dá curso, como nova forma de controle, a um processo de 

dessublimação que atinge a esfera da cultura superior, através da falsa reconciliação 

democratizante, e a esfera pulsional, por meio da satisfação administrada e repressiva, de 

modo a instrumentalizar a sexualidade sem que o recurso à repressão se faça necessário. Essa 

dessublimação institucionalizada desponta, conforme a expressão marcusiana, como um 

aspecto da “conquista da transcendência” por essa sociedade. Tal conquista dá outro nome ao 

fenômeno da absorção das oposições (a diferença qualitativa!) sob a fase industrial avançada 

do capitalismo, cujo resultado é a sociedade unidimensional. Esta, finalmente, vê-se 

cristalizada na figura da Consciência Feliz dominante entre os indivíduos.  

O texto analisado fará interlocução, em maior ou menor intensidade, com os próximos 

trabalhos de Marcuse que aqui serão estudados. A concepção da arte como alienação será 

recuperada com vigor na última obra marcusiana, A dimensão estética. A questão enfatizada 

em O Homem Unidimensional acerca do hiato ou distância entre arte e cotidianidade estará na 

ordem do dia dos textos que veremos a seguir: A arte na sociedade unidimensional e A 
                                                           
39

 Ibid. No original, p. 80; na tradução, p. 86. 
40

 Idem. 
41

 Idem. 
42

 Ibid. No original; pp. 80-81; na tradução, pp. 86-87.  
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sociedade como obra de arte. E continuará a ser pensada no início dos anos setenta, em 

Contra-revolução e revolta. Nestes três escritos, o conceito de dessublimação da arte guiará a 

investigação marcusiana, que, assim, apresentará um novo enfoque no que toca à existência 

da mencionada distância. Por fim, em A dimensão estética, a perspectiva da dessublimação da 

arte será abandonada em razão da inversão do ângulo em que aquela distância ou hiato é 

percebido. A chave mais adequada, porém, à abertura dos próximos textos encontra-se no 

próprio O Homem Unidimensional, em sua parte final. Ali, uma visão mais positiva da arte 

emerge e ainda se lança luz sobre uma questão na qual Marcuse mergulhará até a publicação, 

no fim da década de 1960, de sua obra mais radical, Um ensaio sobre a libertação, qual seja, 

a da intrincada relação entre arte e tecnologia/técnica. Encerramos, portanto, com as seguintes 

citações: 

 

Se a sociedade estabelecida controla toda comunicação normal, validando-a 

ou invalidando-a em conformidade com as exigências sociais, então os 

valores estranhos a essas exigências podem talvez não ter qualquer outro 

meio de comunicação a não ser o meio anormal da ficção. A dimensão 

estética ainda conserva uma liberdade de expressão que permite ao escritor e 

ao artista chamar os homens e as coisas por seus nomes – dar nome ao que 

seria de outro modo inominável.
43

           

 

 

A racionalidade da arte, sua capacidade para “projetar” a existência, para 

definir possibilidades ainda não realizadas poderia então ser visualizada 

como validada pela transformação científico-tecnológica do mundo e 

funcionando nela. Em vez de ser a serva do aparato estabelecido, 

embelezando os seus negócios e a sua miséria, a arte se tornaria uma técnica 

para destruir esses negócios e essa miséria.
44
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 Ibid. No original, p. 251; na tradução, p. 227.  
44

 Ibid. No original, pp. 243-244; na tradução, pp. 220-221. 



 

71 
 

2.2 A emergência de uma nova oposição e a nova situação histórica da arte: a 

perspectiva da dessublimação 

 

Apresentado pela primeira vez em uma conferência proferida no dia oito de março de 

1967, na Escola de Artes Visuais de Nova York, e publicado, posteriormente, na revista nova 

yorkina Arts Magazine, em maio do mesmo ano, o ensaio “A arte na sociedade 

unidimensional” exprime a busca marcusiana por uma linguagem capaz de nomear e de 

acusar a realidade da sociedade contemporânea, além de apta a prefigurar alternativas 

emancipatórias. Convencido da impossibilidade da linguagem prosaica encampar tal 

empreitada, Marcuse volta a depositar esperanças no potencial revolucionário da arte. Ciente 

dos mecanismos integradores da arte à sociedade unidimensional, o filósofo, no entanto, ao 

vê-la conectada com os novos movimentos políticos e culturais de protesto, percebe um 

deslocamento em sua função que a destituiria de seu status ilusório de esfera independente da 

vida social e, por conseguinte, reinvestir-lhe-ia de uma potência liberadora. A arte estaria se 

tornando, na metade final da década de 1960, uma força produtiva capaz de contribuir na 

criação de uma nova sociedade. Eis o que o filósofo denomina como dessublimação da arte, 

conceito que aqui começa a ser investigado, e sobre o qual nos deteremos procurando extrair 

suas significações e consequências para a estética e filosofia da arte marcusianas.  

O ensaio é iniciado por Marcuse em matiz confessional: “A título de introdução 

pessoal, gostaria de contar como cheguei a sentir a necessidade de ocupar-me do fenômeno da 

arte”
1
. Segundo ele, 

  

isso aconteceu por uma espécie de não-esperança ou desespero. Desespero 

ao perceber que toda a linguagem, toda a linguagem prosaica e 

particularmente a linguagem tradicional, de algum modo parece ter morrido. 

Ela me parece incapaz de comunicar o que hoje está acontecendo, arcaica e 

obsoleta em confronto com alguns dos resultados e com a força da 

linguagem poética e artística, especialmente no contexto da oposição contra 

essa sociedade, entre a juventude sublevada e rebelde do nosso tempo. 

Quando assisti e participei de suas demonstrações contra a guerra do Vietnã, 

quando os ouvi cantar as canções de Bob Dylan, senti de algum modo, e isto 

é muito difícil de definir, que esta é na verdade a única linguagem 

revolucionária que hoje nos resta.
2
 

 

                                                           
1
 MARCUSE, H. “Art in the One-Dimensional Society”. In: KELLNER, D. (ed.). Collected Papers of Herbert 

Marcuse. v. 4, Art and Liberation. – Londres e Nova York: Routledge, 2007, p. 113. Na tradução de Luiz Costa 

Lima e Laís Mourão, “A arte na sociedade unidimensional”. In: COSTA LIMA, L. (org.). Teoria da Cultura de 

Massa. – São Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 259.      
2
 Idem. No original, p. 113; na tradução, p. 259. 
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Atestada a “morte” da linguagem prosaica ante o poderio da sociedade 

unidimensional, Marcuse, concomitantemente, conduz a lume um segundo diagnóstico: a arte, 

malgrado a força contaminadora e absorvente daquela sociedade, permanecera viva. Mais do 

que isso, “a sobrevivência da arte pode vir a ser o único elo frágil que hoje conecta o presente 

com a esperança do futuro”.
3
 Elo cuja existência deve-se ao fato de que a linguagem da 

imaginação, da arte, mantivera-se como linguagem de acusação e de protesto. Entretanto, 

interroga-se o filósofo: mesmo essa linguagem estará à altura do desafio colocado pela 

unidimensionalização, a saber, o de ser capaz de comunicar o horror daquilo que é e a 

promessa daquilo que pode ser?  Na arte, de acordo com Marcuse, a procura por uma nova 

linguagem remete aos idos anos trinta, época em que está situado o início da busca por uma 

linguagem poética que seja, ao mesmo tempo, linguagem revolucionária, de uma linguagem 

artística como linguagem revolucionária. Nesse sentido, o filósofo frankfurtiano acolhe a tese 

surrealista, desenvolvida durante esse período, que “eleva a linguagem poética ao nível da 

única linguagem que não sucumbe à envolvente linguagem falada pelo establishment, uma 

metalinguagem de negação total – negação total que transcende mesmo a própria ação 

revolucionária”
4
. Noutros termos, a arte pode cumprir sua função revolucionária interna 

somente se ela própria não se torna parte de qualquer establishment, inclusive o establishment 

revolucionário. Embora, paradoxalmente, para Marcuse, “o surrealismo, há muito tenha se 

tornado uma mercadoria venal”
5
, o deferimento da reportada tese se faz acompanhar de uma 

consequência importante para o ensaio em apreço. 

A submissão da revolução social à verdade da imaginação poética, tal como 

proclamada pelo surrealismo, é interiorizada no texto marcusiano recebendo o significado de 

que qualquer movimento social emancipatório deveria ser guiado por e responsável para com 

as verdades que somente a faculdade estética da imaginação é capaz de desenvolver. 

Conforme essa concepção, “a imaginação estética tinha que dirigir a revolução social, e não 

o contrário. A revolução cultural, nesses moldes, tinha clara prioridade sobre uma revolução 

meramente ‘política’, porque a primeira libera um novo campo (na dimensão da experiência 

humana), ao passo que isso não é necessário à última”
6
. Vemos, destarte que,  na perspectiva 

de Marcuse, as ideias, o “espírito” surrealista permanecera cintilante, enquanto suas obras 

foram incorporadas à ordem unidimensional. Algo semelhante se passou com o fenômeno 

                                                           
3
 Ibid. No original, p. 114; na tradução, p. 260.  

4
 Ibid. No original, pp. 114-115; na tradução, p. 261.   

5
 Ibid. No original, p. 115; na tradução (modificada), p. 261.  

6
 REITZ, C. Art, Alienation and the Humanities: a critical engagement with Herbert Marcuse. – Albany: State 

University of New York, 2000, p. 167.  
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conhecido como a “Cruzada das Crianças” e com a música folk de cantores como Bob Dylan 

(sob uma mirada retrospectiva). No primeiro caso, as canções de protesto entoadas por 

crianças na Idade Média foram esmagadas pela história sem jamais terem conseguido 

atualizar seu desafio ao poder; todavia, e esse é o ponto fundamental ao filósofo frankfurtiano, 

o espírito rebelde daquelas canções persistiu. No que respeita à música folk, particularmente a 

composta por Bob Dylan, esse espírito, mesmo que por um instante, num instante do ano de 

1967, nela foi revivido, ao lado e como inspiração para os protestos que chacoalharam a 

apatia da sociedade unidimensional. É a persistência desse modo de descontentamento e 

rebeldia que, segundo Reitz, “serviu à Marcuse, nesse ensaio, como base para um otimismo 

contrário ao desespero inicial”
7
. 

À diferença da filosofia e da ciência, para o filósofo cada vez mais ajustadas à 

realidade dominante da unidimensionalidade, “a arte responde hoje à crise de nossa 

sociedade”
8
. Em um mundo “em que o sentido e a ordem, o ‘positivo’, têm de ser impostos 

por todos os meios possíveis de repressão”
9
, consequentemente, “as artes por si mesmas 

assumem uma posição política: a posição do protesto, da repulsa e da recusa”
10

. Mais do que 

isso, Marcuse percebe que, em tal contexto, a linguagem da imaginação está fadada a 

manifestar um conteúdo político. “Parece que hoje entram na arte elementos (e hoje aí entram 

elementos mais do que nunca) que, usualmente, foram considerados estranhos e alheios à arte 

e que a arte, por si mesma, em seu desenvolvimento interior e em seus processos, tende para a 

dimensão política, sem abandonar a forma específica de arte”
11

. Nesse processo dinâmico, 

segundo o filósofo, a dimensão estética estaria perdendo seu simulacro de independência, de 

neutralidade. Do mesmo modo, a situação histórica da arte ia de tal maneira se modificando, 

“que a pureza e mesmo a possibilidade da arte como arte se tornam questionáveis”
12

. Assim 

sendo, encontra-se em cheque a concepção segundo a qual a arte poderia realizar-se somente 

permanecendo ilusão e criando ilusões. Nesse ponto, a situação histórica da arte se deixa 

situar de modo preciso: “pela primeira vez na história, é ela [a arte] confrontada com a 

possibilidade de modos inteiramente novos de realização”
13

. Isto é, “o lugar da arte no mundo 

está mudando, e a arte hodierna vem se transformando em um fator potencial na construção 

                                                           
7
 Idem.  

8
 MARCUSE, H. “A arte na sociedade unidimensional”, op. cit., no original, p. 116; na tradução, p. 262.  

9
 Ibid. No original, p. 115; na tradução, p. 262.   

10
 Idem.  

11
 Ibid. No original, p. 116; na tradução, p. 262.  

12
 Idem.  

13
 Ibid. No original, p. 116; na tradução, p. 263. 
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de uma nova realidade, perspectiva que poderia significar o cancelamento e a transcendência 

da arte, no momento da realização de seu próprio fim”
14

.  

Configuramos anteriormente a situação da arte no mundo qual era percebida por 

Marcuse na segunda metade da década de sessenta. Poderíamos, então, perguntar: e o outro 

lado, a posição dos indivíduos em relação ao mundo? A mencionada “crise de nossa 

sociedade” põe em jogo, para o filósofo frankfurtiano, não só alguns aspectos e formas do 

sistema de vida estabelecido, mas o sistema como totalidade, o que se faz acompanhar, no que 

toca aos indivíduos, da “emergência de necessidades e satisfações qualitativamente diferentes, 

de novos objetivos. A construção de um ambiente qualitativamente novo, técnico e natural, 

por parte de um tipo essencialmente novo de ser humano, parece necessária; a era da barbárie 

e da brutalidade avançada não deve continuar indefinidamente”
15

. Isso significa, para 

Marcuse, “que a arte deve encontrar a linguagem e as imagens capazes de comunicar essa 

necessidade como sua própria”
16

. O que, com efeito, responde à nossa pergunta, ou seja, não 

há outro lado. Ante a “crise”, a nova da situação da arte, suas necessidades e objetivos, são 

coincidentes e complementares em relação às novas necessidades e objetivos dos novos 

indivíduos, ambos, estes e a arte, concernidos num mesmo contexto histórico. Pois, ainda 

conforme o filósofo, “é impossível imaginar que novas relações entre homens e coisas jamais 

possam surgir se os homens continuam a ver as imagens e a falar a linguagem da repressão, 

da exploração e da mistificação”
17

.  

O novo conjunto de necessidades e metas, que congrega a nova situação da arte e as 

demandas de um tipo novo de ser humano, pertence, segundo Marcuse, ao reino da 

experiência possível e, ademais, pode ser definido nos termos da negação do sistema 

estabelecido. A consecução de tais metas faria prorromper novas “formas de vida, um sistema 

de necessidades e de satisfações em que as pulsões agressivas, repressivas e de exploração 

sejam subjugadas pela energia sensual e apaziguante das pulsões de vida”
18

. Diante disso, a 

pergunta posta pelo filósofo é: “Qual pode ser então o papel da arte no desenvolvimento e 

realização da ideia de tal universo?”
19

. Pergunta que Marcuse começa a responder do seguinte 

modo: “a negação definitiva da realidade estabelecida seria um universo ‘estético’”
20

 (e com 

isso entendemos o motivo porque perde, a estética, a posição de neutralidade em relação à 
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 Idem.  
15

 Ibid. No original, p. 116; na tradução (modificada), pp. 262-263. 
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 Ibid. No original, p. 116; na tradução, p. 263. 
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 Idem. 
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 Idem. (Tradução modificada).  
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 Idem.  
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ordem dominante). “Estético”, o filósofo insiste, retomando o que afiançara em Eros e 

Civilização, “no duplo sentido de pertencente à sensibilidade e à arte, ou seja, a capacidade de 

receber a impressão da forma: formas belas e agradáveis como o modo possível da existência 

de homens e coisas”
21

. A continuidade da resposta ao questionamento irá versar sobre o 

resgate daquela relação entre arte e indivíduos. Entretanto, a relação é agora trazida à tona 

com o duplo fito de mostrar a existência de um limite no que respeita à função da arte na 

construção do universo estético, mas também para afirmá-la como possuidora de um papel 

indispensável para a realização desse universo. Assim, chegamos ao arremate da resposta que 

pode da seguinte maneira ser disposta: a arte é uma instância fundamental na transformação 

dos sujeitos efetivamente transformadores. A sequência do texto cuidará de aclarar os 

pressupostos de tal conclusão. Duas sentenças, então, passarão a ser desdobradas por 

Marcuse, quais sejam: “a arte é uma faculdade cognitiva com uma verdade própria”
22

 e “a 

linguagem da arte revela uma verdade oculta e reprimida”
23

. 

Para o filósofo frankfurtiano, a arte, em primeiro lugar, descobre que existem coisas; 

não meros fragmentos e partes da matéria a serem manipulados e usados arbitrariamente, mas 

“coisas nelas mesmas”; “coisas que ‘querem’ algo, que sofrem, e que consentem o domínio da 

Forma, ou seja, coisas que são intrinsecamente ‘estéticas”
24

. A arte, assim, “descobre e libera 

o domínio da Forma sensual, o prazer da sensibilidade, em contraposição ao caráter do falso, 

do informe e do torpe na percepção, fatores repressores à verdade e ao poder da sensibilidade, 

da dimensão sensual como dimensão erótica”.
25

 Citando um proeminente autor do movimento  

conhecido como “Formalismo russo”, Victor Chklovski, Marcuse mostra que a percepção na 

arte alcança uma nova imediação.  

Conforme o primeiro: 

 

A arte existe de modo a transmitir a sensação da vida, para fazer sentir o 

objeto, para que se experimente uma pedra ser uma pedra. A finalidade da 

arte é a sensação do objeto como visão e não como objeto familiar. A arte 

‘singulariza os objetos’; obscurece as formas familiares e incrementa a 

dificuldade e a duração da percepção. Na arte, o ato perceptivo é um fim em 

si mesmo e deve ser prolongado. A arte é um meio de experimentar o devir 

do objeto: aquilo que ele já é, na arte é despojado de importância.
26
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O processo artístico redunda, destarte, na liberação dos objetos do automatismo da 

percepção, que distorce e restringe o que as coisas são e o que as coisas podem ser. Por 

conseguinte, “a arte descobre e cria uma nova imediação, que emerge apenas com a 

destruição do velho”.
27

 Nova imediação que, contudo, “é alcançada por um processo de 

lembrança: imagens, conceitos, ideias há muito sabidas encontram, na obra de arte, sua 

representação sensível e sua verificação”.
28

 Com isso, portanto, Marcuse lança luz sobre a 

potência que a arte possui  para despertar nos indivíduos algo que permanecia obscuro, 

reprimido, o que, no mesmo movimento, libera a natureza de seu domínio utilitário. 

As proposições com que iniciamos o parágrafo anterior evidenciam, segundo o 

filósofo frankfurtiano, “em que medida a dimensão estética é uma dimensão potencial da 

própria realidade e não apenas da arte, como oposta à realidade”
29

. Essa medida é auferida a 

partir de um compromisso da arte: “A arte está comprometida com a sensibilidade: nas 

Formas artísticas, as necessidades biológicas e pulsionais reprimidas encontram sua 

representação – tornam-se ‘objetivas’ no projeto de uma realidade diferente”
30

. Com efeito, “a 

‘estética’ é uma categoria existencial e sociológica, e, como tal, não se acrescenta à arte de 

fora para dentro, mas pertence à arte enquanto tal”
31

. A relação da dimensão estética com a 

realidade se deixa compreender através do exemplo do silêncio como dimensão latente da 

realidade. Referimo-nos ao silêncio da tela e da estátua, o silêncio que permeia a tragédia, o 

silêncio que possibilita a música, o silêncio até mesmo como meio de comunicação; ou seja, 

silêncio não apenas em algum lugar ou tempo reservado para a contemplação, mas como 

dimensão integral que existe sem ser atualizada. O silêncio, assim, permanece como potência, 

lapso de uma realidade repleta de sons e ruídos, mas que, não obstante, pode devir atual. Do 

mesmo modo está disposta a relação da dimensão estética para com a efetividade. Como 

“categoria existencial e sociológica”, a dimensão estética pode, e, mais do que isso, deve ser 

tornada uma dimensão atual. Mas eis que, então, uma questão se impõe: por que o conteúdo 

biológico e existencial da estética tem sido sublimado no reino ilusório e irreal da arte, em vez 

de na transformação da realidade? 

Em resposta a esse questionamento, Marcuse arrola uma série de novas indagações, a 

serem debatidas no decorrer do texto, que dão lastro ao seu ímpeto filosófico em afirmar a 
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arte como fonte de engajamento em direção à construção de uma nova realidade. Abaixo as 

interrogações do filósofo: 

 

Talvez não terá chegado o tempo de liberar a arte de seu confinamento em 

mera arte, em ilusão? Não terá chegado o momento de unir a dimensão 

estética e política, de preparar o terreno, no pensamento e na ação, para fazer 

da sociedade uma obra de arte? Talvez, nesse sentido, não se justificaria 

historicamente o conceito de “morte da arte”? As realizações da civilização 

tecnológica não indicam a transformação possível da arte em técnica e da 

técnica em arte? No sentido realmente completo de uma experiência 

controlada com a natureza e com a sociedade, para conceder à natureza e à 

sociedade sua Forma estética, ou seja, a Forma de um universo pacificado e 

harmonioso?
32

 

 

Duas ressalvas são feitas por Marcuse nesse ponto. Em primeiro lugar, o filósofo trata 

de marcar sua posição de afastamento em relação a qualquer tipo de politização da arte. “Por 

certo, o conceito de ‘arte política’ é monstruoso e a arte por si nunca poderia cumprir essa 

transformação, podendo, entretanto, liberar a percepção e a sensibilidade necessitadas para a 

transformação”
33

. Eis aqui, em todas as letras, anunciada a tese da arte como potência de 

transformação dos sujeitos transformadores. Assim, somente após a ocorrência de uma 

mudança social, a arte, Forma da imaginação, poderia guiar a construção da nova sociedade; 

e, à medida que “os valores estéticos são os valores não agressivos por excelência, a arte 

como tecnologia e como técnica também viria a implicar a emergência de uma nova 

racionalidade na construção de uma sociedade livre, isto é, a emergência de novos modos e de 

novas metas do progresso técnico”.
34

 A segunda advertência levantada pelo filósofo concerne 

à tentativa de explicar as categorias estéticas em termos de sua aplicação à sociedade. Essa 

estratégia, segundo ele, “inevitavelmente sugere a impostura das campanhas de 

edulcoramento ou o horror do realismo soviético”.
35

 De maneira resoluta, Marcuse então 

afirma: “a realização da arte como princípio de reconstrução social pressupõe mudanças 

sociais fundamentais. O que está em jogo não é o embelezamento do que existe, mas sim a 

reorientação total da vida em uma nova sociedade”.
36

 

Ora, mencionamos que os valores estéticos são os valores não agressivos por 

excelência, sendo que entre eles contam-se a gratificação, a harmonia, a pacificação e, 

finalmente, a beleza, valor que passará a ser investigado por Marcuse a partir de sua 
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manifestação na arte. Ao referir-se ao poder cognitivo da arte, ligado à maneira como a arte 

exprime e comunica um modo específico de percepção, conhecimento e compreensão, o 

filósofo lança mão, segundo sua própria expressão, “do conhecido clichê do parentesco entre 

a verdade e a beleza”.
37

 Donde ser confrontado com a seguinte questão: “por que a definição 

tradicional da arte em termos de beleza, quando uma grande parcela da arte, e da grande arte, 

é exatamente a negação da beleza?”
38

 A essa pergunta Marcuse, por sua vez,  replica com 

duas assertivas sobre o belo. “A tarefa do belo é talvez preparar a mente para a verdade”
39

, e, 

“se entende por beleza o meio sensorial de uma verdade outra e ainda não realizada, a saber, a 

harmonia entre o homem e a natureza, a matéria e o espírito, a liberdade e o prazer”
40

.  

Reitz, ao seu turno, interpreta ambas as passagens anteriores afirmando que “a beleza 

não é algo necessariamente ‘evidente’, em sentido imediato, mas frequentemente, algo que 

pode acontecer para uma nova e distanciada visão da realidade, mesmo que inicialmente 

possa evocar terror ou repulsão.”
41

 Embora os elementos particulares de um tema considerado 

na obra arte possam, de fato, ser mundanos, grotescos ou até mesmo ofensivos, “o artista só é 

exitoso como artista se ele ou ela for capaz de nos ensinar algo a respeito da necessidade da 

forma em seu mais alto nível, como em eventos torpes ou horrendos (e.g., a beleza abismal 

envolvida na tragédia)”
42

. Ainda segundo o comentador, “Marcuse rigorosamente enfatiza que 

aprendemos através da arte”
43

. O artista revela ao público algo mais do que uma série de 

sensações confortantes ou desconfortantes. Ele ocupa-se em criar um sentido que está fora dos 

eventos ou elementos apresentados, ou seja, em entender aquilo que inicialmente aparece 

como sem sentido, cruel, irritante ou absurdo. Em suma, todo o comentário está corroborado 

pela afirmação marcusiana de que, “a arte, em sentido extremo, fala a linguagem da 

descoberta”
44

. 

A investigação acerca da beleza prossegue agora sob a perspectiva do possível enlace 

de arte e técnica para dar Forma a uma nova sociedade. A imagem da arte assumindo as 

prerrogativas da técnica no construir ou no guiar a construção da sociedade, demandaria, 

segundo Marcuse, “a inter-relação da ciência, da técnica e da imaginação para construir e 
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suster um novo sistema de vida”
45

. A técnica, a sua vez, tornar-se-ia arte na medida em que 

acolhesse os pressupostos da última como construção do belo, não como belos objetos ou 

belos lugares, “mas como a Forma de uma totalidade da vida – sociedade e natureza”
46

. 

Todavia, pondera o filósofo, “o belo como Forma dessa totalidade nunca pode ser natural, 

imediato; deve ser criado e mediado pela razão e pela imaginação com a máxima precisão”.
47

 

Então, mediatamente, e dando Forma a uma totalidade social, incluso à natureza, o belo seria 

produto de uma técnica que, contudo, é o oposto da tecnologia e da técnica que imperam na 

sociedade unidimensional, isto é, “uma técnica liberta do poder destrutivo que experimenta 

homens e coisas, espírito e matéria como simples matéria de fracionamento, de combinação, 

de transformação, de consumo”.
48

 Em via oposta, a arte – tornada técnica – “liberaria as 

potencialidades da matéria, que protegem e reforçam a vida; ela seria governada por um 

princípio de realidade que subjugaria, em escala social, a energia agressiva pela energia das 

pulsões de vida.”
49

  

Vale nos determos aqui a fim de clarificar a concepção de Marcuse no que respeita, no 

atual contexto teórico, ao alcance do progresso tecnológico na sociedade unidimensional e, 

por conseguinte, sua incidência sobre o estágio histórico da arte. Segundo Reitz, “Marcuse 

acreditava que a emancipação através da arte teria se tornado uma possibilidade histórica hoje 

devido às conquistas da civilização tecnológica que permitiram que algumas das mais 

fantásticas e utópicas aspirações da humanidade fossem realizadas.”
50

 Devemos a isso 

acrescentar, entretanto, que, em A arte na sociedade unidimensional, Marcuse argumenta pelo 

redirecionamento do curso do progresso tecnológico, o que implicaria a subordinação das 

metas técnico-científicas atuais, em prol da realização das necessidades materiais, sensuais, 

racionais, enfim, estéticas da humanidade. Isto é, as possibilidades liberadas pelo progresso 

tecnológico, amiúde bloqueadas por seu uso deletério sob a sociedade unidimensional, 

deveriam ser postas a serviço do fortalecimento da vida.  

Mencionamos, em momento precedente, o fato de que à sociedade para a qual a beleza 

emprestaria sua Forma à totalidade da vida social, “corresponderia um princípio de realidade 

em que a energia das pulsões agressivas seria subjugada pela energia das pulsões de vida”. 

Em virtude de que qualidade, porém, pergunta-se Marcuse, pode a beleza ser capaz de 
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neutralizar o poder agressivo das pulsões e de desenvolver a sensibilidade erótica? Em sua 

resposta, uma nova elaboração sobre a beleza: “O belo parece situado numa posição 

intermédia entre os objetivos não-sublimados e os sublimados; não é parente estreito do 

impulso não-sublimado; ele é antes a manifestação sensível de algo diverso do sensível.  É 

esta, penso, a definição tradicional da beleza em termos de Forma.”
51

 É pela beleza que 

somos, portanto, levados além da sensibilidade por meio da sensibilidade. Mais 

precisamente, por intermédio das belas Formas da arte somos conduzidos para além da 

sensibilidade atual, dominante, em direção a uma nova sensibilidade, através da mediação da 

sensibilidade consubstanciada na obra. Essa conceituação sobre a beleza, vale frisarmos, será 

reprisada em Um ensaio sobre a libertação (1969), em um capítulo, não à toa, denominado 

“A nova sensibilidade”. Antes disso, contudo, a investigação acerca da Forma ainda ganhará 

novos elementos em A arte na sociedade unidimensional.  

O filósofo, então, pergunta: qual é o cômpito efetivo da Forma? Como resposta, ele 

afirma que 

 

a Forma dispõe, determina e confere ordem à matéria de modo a conceder-

lhe um fim. Fim no sentido literal, ou seja, estabelece limites definidos 

dentro dos quais a força da matéria consegue delinear-se nos termos de 

realização e completude. A matéria assim formada pode ser orgânica ou 

inorgânica, Forma de uma face, Forma de uma vida, Forma de uma pedra ou 

de uma mesa, mas também Forma de uma obra de arte. E tal Forma é bela à 

medida que corporifica essa pacificação da violência, da desordem e da 

força. Uma Forma tal é ordem, até mesmo supressão, mas a serviço da 

sensibilidade e da alegria.
52

 

 

De tal maneira, a Forma é considerada imanente à sociedade e à natureza. Como tal, a 

Forma não realiza necessariamente a beleza; como Forma estética, no entanto, ela o faz; e o 

faz “à medida que corporifica a pacificação da violência, da desordem e da força.” 

Consequentemente, sociedade e natureza podem assumir uma Forma estética. No que respeita 

à arte, Reitz, em um valioso insight, nos mostra que “Marcuse enfatiza o ponto segundo o 

qual as obras de arte relevantes dão corpo a algo mais que à sensibilidade: dão corpo à Forma. 

Forma esta que é concebida como ativa: ela reúne, determina e delimita a substância sensual 

da obra em questão.”
53

 O caráter ativo da Forma artística possibilita que ela transmute-se em 

Forma da sociedade e natureza. Eis o fim do processo estético em A arte na sociedade 
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unidimensional. Fim no duplo sentido de telos e término, ou seja, o processo estético seria 

consumado ao conceder à natureza e à sociedade a sua Forma estética. O que, de modo 

semelhante, revela também o destino da arte no texto em comento.  

Secundando Reitz, afirmamos que “o ponto central de A arte na sociedade 

unidimensional, está em mostrar que a ‘arte como arte’ deve ser redimida pela sociedade 

como arte ou pela realidade como arte.”
54

 Esta “redenção” da arte significaria a atualização 

de sua promesse du bonheur nos âmbitos socioeconômico, político e afetivo dos indivíduos na 

sociedade. Com isso, a arte como “mera arte”, “arte elevada”, ou “arte pura”, seria cancelada 

e transcendida. Eis o processo de dessublimação. A arte perderia o status de pertencer a um 

reino “transcendente”, “ilusório”, “superior”, para ser incorporada ao processo material de 

produção, ou melhor, de criação, e, assim, tornar-se-ia uma técnica na construção de uma 

totalidade bela. 

Resta, no entanto, ainda algo a ser dito. No fim da citação mais longa feita 

anteriormente, vemos que a “Forma é bela por corporificar a pacificação da violência, da 

desordem e da força, no que se converte em ordem e até supressão, mas a serviço da 

sensibilidade e alegria”. Marcuse, na sequência dessa frase, ainda afirma que “se a Forma é 

nesse sentido essencial à arte e se o belo é o elemento morfológico essencial da arte, seguir-

se-ia que a arte, em sua própria estrutura, é falsa, enganadora e auto-ilusória; a arte é, na 

verdade, uma ilusão.”
55

 Ora, a primeira citação remete ao tema da catarse, ao passo que a 

segunda, evoca o risco de a arte sucumbir ao caráter afirmativo. No que respeita ao tema da 

catarse, o filósofo frankfurtiano afirma que “o clichê da gratificação substitutiva contém mais 

do que uma simples semente de verdade”
56

. Sim, a arte agrada e provê a realidade miserável 

de uma gratificação substitutiva, além de poder capturar toda a amargura e horror, todo o 

desespero e tristeza da realidade – e tudo isso se converte em beleza e gratificação, graças à 

Forma artística. Contudo, a análise da catarse agora está ligada à aludida necessidade da 

Forma tematizada por Reitz, e servirá à Marcuse para encetar a crítica que ele endereçará em 

toda a sua produção filosófica ulterior aos programas da antiarte assentados na abolição da 

Forma como modo de assim realizarem a arte na vida. 

A arte, segundo o filósofo, não se pode apresentar sem a transfiguração e a afirmação 

que ensejam a catarse. “Não pode romper com a catarse mágica da Forma; não pode 
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dessublimar o horror e a alegria.”
57

 Uma pintura, que nada representa ou que tão-só um 

fragmento da realidade represente, ainda é uma pintura, sua Forma subsiste, ainda que seu 

tema e seu propósito sejam propriamente o informe. “Do outro lado, a dessublimação não 

seria de nenhuma ajuda. Tal dessublimação pode obliterar a diferença entre a metalinguagem 

da arte e a linguagem ordinária. Pode capturar e orgulhar-se da captura de happenings de 

cama e bidê, mas o choque há muito se gastou e o produto é comprado e absorvido”
58

. 

Importa-nos dizer, uma vez mais, que o significado da dessublimação mencionada nessa 

citação consiste no abandono da Forma estética para o fito da superação da arte no mundo 

cotidiano. Essa estratégia, entretanto, aparece à Marcuse como fadada a fracassar por esbarrar, 

inevitavelmente, na necessidade da Forma: “de um ou de outro modo, na disposição das 

linhas, no ritmo, no contrabandear os elementos transcendentes da beleza, a Forma artística 

afirma-se a si mesma e nega a negação. A arte parece condenada a permanecer arte, cultura 

para um mundo e em um mundo de terror”.
59

 Consequentemente, “a antiarte mais selvagem 

permanece de frente à tarefa impossível de embelezar e dar forma ao terror. Parece-me que a 

cabeça de Medusa é o eterno símbolo adequado à arte: o terror como beleza; o terror captado 

na forma gratificante do objeto magnífico”.
60

 

A crítica às tentativas de abolição da Forma contemporâneas ao período da elaboração 

de A arte na sociedade unidimensional é seguida pela pergunta: “por que o artista de hoje 

parece incapaz de encontrar a transfiguração e transubstanciação da Forma que capte as coisas 

e as liberte de sua sujeição a uma realidade bruta e destrutiva?”
61

 Sem que uma resposta 

peremptória possa ser oferecida, Marcuse põe-se a espreitar e inquirir a história. “Temos outra 

vez que dirigir nossa atenção ao caráter histórico da arte. A arte enquanto tal, não apenas em 

seus vários estilos e formas, é um fenômeno histórico. E talvez a história esteja agora 

superando a arte e a arte, a história.”
62

 Na posição que parece a de alguém que sabe estar 

observando um processo em vivo desenvolvimento, ele afirma: “A situação e a função 

histórica da arte estão mudando. O real e a realidade estão se tornando o domínio prospectivo 

da arte, e a arte está se convertendo em técnica no sentido literal, ‘prático’ do termo: fazendo 

e refazendo coisas mais do que pintando quadros”
63

. Assim, configurado o processo de 

deslocamento que acomete a arte no interior do contexto da sociedade da afluência e da 
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tecnologia avançada, o filósofo então aventa a hipótese da dessublimação como possibilidade 

aberta neste processo, ele próprio parcela de uma conjuntura histórica mais ampla. “Essas 

criações prefigurarão por acaso a possibilidade da Forma artística que se transforma em 

‘princípio de realidade’ – a autotranscendência da arte à base dos resultados da ciência, da 

tecnologia e dos da própria arte?”
64

.  

Marcuse insiste em afirmar o potencial emancipador inscrito no desenvolvimento 

tecnológico e na abundância material existente no bojo do capitalismo industrial avançado, 

com a condição de que, como mencionamos anteriormente, os recursos disponíveis sejam 

reorientados no sentido da defesa e promoção da vida. “Se podemos fazer qualquer uso da 

natureza e da sociedade, se podemos fazer qualquer uso do homem e das coisas, por que 

seríamos incapazes de transformar tudo isso no sujeito-objeto de um mundo pacificado, de um 

ambiente estético não agressivo?”
65

. Para o filósofo, “os instrumentos e os materiais estão 

disponíveis para a construção de tal ambiência, social e natural, em que as pulsões de vida não 

sublimadas redigiriam o desenvolvimento das faculdades e das necessidades humanas, assim 

como o progresso técnico”
66

. Consequentemente, “estão disponíveis as condições 

preliminares para a criação do belo não como ornamento, não como superfície do disforme, 

não como peça de museu, mas como expressão e objetivo de um novo tipo de homem: como 

necessidade biológica de um novo sistema de vida”
67

. Com a mudança possível da posição e 

da função da arte, ela “tornar-se-ia um fator da reconstrução da natureza e da sociedade, da 

reconstrução da polis, um fator político. Não uma arte política, não a política como arte, 

porém a arte como arquitetura de uma sociedade livre”
68

. Eis o desfecho da crítica dirigida à 

antiarte – arte e vida só poderiam harmonizar-se em um mundo livre, isto é, após a liberação 

de uma nova realidade. 

 A derradeira elaboração marcusiana a respeito da situação contemporânea da arte em 

A arte na sociedade unidimensional retoma a questão do risco do caráter afirmativo que a 

despeito do processo histórico, paira sobre a arte enquanto atividade que indicia um outro 

possível. A resposta à ameaça afirmativa enfatiza a afinidade entre arte e mudança política, 

mas também evidencia a existência de um limite entre ambas. Conforme Marcuse, “a situação 

presente da arte é muito claramente expressa na exigência, formulada por Thomas Mann, de 
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 Idem. (Tradução modificada). 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Ibid. No original, p. 122; na tradução, pp. 269-270. 
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que se refute a Nona Sinfonia”
69

. Deve-se refutar a Nona Sinfonia, “não apenas porque é 

errada e falsa (não podemos e não devemos cantar uma ode à alegria, nem mesmo como 

promessa), mas também, porque ela existe e é verdadeira dentro de seus próprios limites, 

inserindo-se em nosso universo como justificação daquela ‘ilusão’ que não é mais 

justificável”
70

. A recusa de uma obra de arte, contudo, seria outra obra de arte, “E, se a 

revogação da grande arte do passado pode ser cumprida apenas por outra obra de arte, temos 

então o processo da arte de uma para outra Forma, de um para outro estilo, de uma para outra 

ilusão”
71

. Finalmente, a questão atinente ao perigo de a arte sucumbir ao caráter afirmativo – 

relacionada anteriormente à beleza como elemento morfológico essencial da arte, e agora 

recolocada em nova moldura, a partir da sugestão de que o processo da arte consiste na 

permuta de ilusões – obtém sua resposta:  

 

Talvez, entretanto, algo de real acontece nesse processo. Se o 

desenvolvimento da consciência e do inconsciente nos conduz a ver coisas 

que não víamos ou que não são permitidas de ver, falar e ouvir uma 

linguagem que não ouvimos e não falamos ou que não são permitidas de 

ouvir e de falar, e se esse desenvolvimento afeta agora a própria Forma da 

arte – então a arte, com toda sua força afirmativa, operaria como parte do 

poder libertador do negativo e ajudaria a libertar o inconsciente e a 

consciência mutilados, que solidificam o establishment repressivo. Acredito 

que hoje a arte cumpre essa tarefa mais consciente e metodicamente do que 

nunca.
72

 

 

“O resto não diz respeito ao artista”
73

. As palavras finais do ensaio remontam ao limite 

alcançado pela arte na tarefa da transformação – transforma os agentes transformadores. “A 

realização, a mudança real que libertaria homens e coisas, permanece como empresa da ação 

política; aí o artista não participa como artista. Hoje, porém, esta atividade externa se mostra, 

talvez, em estreita conexão com a situação da arte – e talvez com o cumprimento da arte”
74

. 

Vimos, portanto, que A arte na sociedade unidimensional figura como uma vigorosa 

tentativa marcusiana de reabilitar o papel emancipatório da arte em meio ao processo de 

unidimensionalização instaurado na sociedade industrial avançada. Marcuse estava 

convencido de que a arte pode realizar uma função crítica e libertadora. Não obstante, ele 

reconheceu o fato de que a oposição cristalizada na Forma estética é inadequada, tomada 
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isoladamente, à meta de reorganização social que a arte propõe; enquanto a arte, sozinha, é 

insuficiente para a conquista de uma Forma de realidade social pacífica e harmônica, ela é, de 

acordo com esse ensaio, absolutamente necessária e um tonificante único para a chamada à 

ação no que respeita a esta meta. Notamos também que o processo de dessublimação da arte 

começou a ser investigado aqui e aparece como possibilidade incrustada no desenvolvimento 

tecnológico e nas conquistas materiais da sociedade industrial avançada, além de uma 

perspectiva surgida no interior do próprio processo histórico da arte. O tema prosseguirá 

candente até a obra Contra-revolução e revolta, bem como a crítica à antiarte, também 

encetada no ensaio em questão. O texto que analisaremos na sequência, A sociedade como 

obra de arte, escrito poucos meses após o ensaio supra-analisado, está embebido do mesmo 

espírito que o anterior, sendo que, nele, o exame da nova função da arte também dará azo à 

investigação da dessublimação e da afinidade entre arte e técnica.  
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2.3 A imaginação produtiva e a possível convergência entre arte e técnica na 

criação da sociedade como obra de arte 

          

A ideia utópica de uma realidade estética tem de ser sustentada até o ridículo que está hoje 

necessariamente ligado a ela. Pois talvez a diferença qualitativa entre a liberdade e a ordem 

existente esteja nela indicada. 

                                                                    (Marcuse, A sociedade como obra de arte).  

 

Marcuse falou com frequência a grupos de estudantes ao longo do triênio 1967, 1968, 

1969. Convidado a conferenciar na terceira edição de um evento em Salzburg, “Conversa 

sobre o Humanismo”, sobre a função da arte na sociedade contemporânea, o filósofo, em 

agosto de 67, apresentara o texto “A sociedade como obra de arte”, publicado originalmente 

em alemão, na revista Neues Forum (ano XIV, no. 167-168, nov./dez. de 1967). Esse escrito 

retoma os argumentos defendidos pelo filósofo em “A arte na sociedade unidimensional”, que 

podem ser lidos, ambos, como uma espécie de primeira versão das principais teses que 

Marcuse desenvolveria no capítulo “A nova sensibilidade”, de Um ensaio sobre a libertação, 

e no artigo “Arte como Forma da realidade”. A partir desse quadro, veremos que a beleza 

segue sendo pensada como critério normativo para a arte autêntica, e que a teorização da 

convergência entre arte e técnica traz em seu bojo um duplo corolário: o da possível 

ocorrência da dessublimação da arte, e o da ênfase nas qualidades produtivas da imaginação, 

que assim se tornaria uma força social na construção de uma nova realidade – possibilidades, 

com efeito, liberadas pelo desenvolvimento tecnológico do capitalismo industrial avançado.  

Marcuse inicia o texto com a afirmação de que “a função da arte – uma das funções da 

arte – consiste em levar a paz espiritual à humanidade”
1
, mas o estágio de consciência 

alcançado pela arte reconhecera como insuficiente a meta da paz espiritual, uma vez que esta 

jamais impediu ou pôde impedir a ausência de paz efetiva. Na sociedade industrial avançada, 

portanto, essa função deverá perdurar como própria à arte de modo substancialmente alterado, 

na medida em que passa a almejar “também contribuir para a paz efetiva – uma função que 

não é trazida de fora à arte, e sim tem de estar na essência da arte mesma.”
2
 

Para compreender os motivos que conduziram ao surgimento desse estágio de 

consciência e para analisar a função da arte na sociedade unidimensional, deve-se retornar, 

                                                           
1
 MARCUSE, H. “Society as a work of art”. In: KELLNER, Douglas (ed.). Collected Papers of Herbert 

Marcuse, v. 4, Art and Liberation. Trad. John Abromeit. – London and New York: Routledge, 2007, p. 123. Na 

tradução de Ricardo Corrêa Barbosa, “A sociedade como obra de arte”, p. 46. In: Novos Estudos CEBRAP – São 

Paulo: Editora 34, julho de 2001, no. 60, pp. 45-52.     
2
 Idem, na edição em inglês, p. 123; na edição brasileira, p. 46.  
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segundo Marcuse, ao período anterior à primeira Guerra Mundial, período no qual se instala 

na história da arte uma grande crise. Mais do que a simples substituição de um estilo 

dominante por outro, ou a mera substituição do objeto, da figura, por exemplo, nota-se que 

“essa crise foi a rebelião contra o sentido tradicional da arte – iniciada com o cubismo e o 

futurismo, em seguida com o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo até as formas do 

presente”
3
. Um retumbante ‘não’ fora dirigido para a arte ilusionista da Europa, pois esta arte, 

conforme a perspectiva vanguardista, teria apresentado o mundo como um mundo de coisas 

dominado e possuído pelo homem, e, com isso, o teria falsificado. Consequentemente, “a 

tarefa da arte nessa situação é recompor e retificar essa falsa imagem do mundo: apresentar a 

verdade, embora de uma maneira acessível à arte e somente à arte”.
4
 

A rebelião apostrofara a arte tradicional com uma dupla objeção: primeiro, a de que 

ela era conformista, pois permanecia sob o sortilégio do mundo da reificação configurado pela 

vontade de dominação. Em segundo lugar, esse sortilégio transformava a verdade acessível à 

arte em bela aparência. Por conseguinte, o caráter artificial dessa arte e da verdade nela 

mediada aparecia no belo como forma essencial do seu estilo, que transforma o mundo 

objetivo no medium da aparência, nele manifestando também uma verdade oculta e reprimida, 

mas uma verdade que guarda o caráter de aparência. A arte tradicional, segundo o enfoque da 

rebelião, permaneceu impotente e estranha perante a vida efetiva. Ela era apenas aparência. 

Em decorrência disso, quedou-se um privilégio – arte de igreja, de museu ou de colecionador. 

A dupla objeção erguida contra a arte tradicional, “introduziu um forte elemento 

político na arte – ‘político’ no mais amplo sentido, como posição de adversária assumida pela 

arte contra o status quo”.
5
 De maneira correlata à incorporação do elemento político ao âmago 

da arte, uma nova função cognitiva é para ela reclamada, já que a arte passa, então, a ser 

concebida como um modo de apresentação da verdade. A compreensão acerca do novo papel 

epistemológico, concomitantemente político, requerido para a arte é exemplificada por 

Marcuse a partir de duas pequenas citações de artistas vanguardistas. Para Franz Marc, 

“procuramos a face interna, espiritual da natureza”
6
. Raoul Hausmann, a sua vez, afirma que 

“a arte é uma crítica do conhecimento pintada ou modelada”
7
. Assim, com efeito, está 

formulada a exigência por “uma nova ótica, uma nova percepção, uma nova consciência, uma 

nova linguagem que deve trazer consigo a dissolução das formas de percepção existentes e 

                                                           
3
 Idem. 

4
 Ibid., no inglês, p. 124; em português, p. 47. 

5
 Idem. 

6
 Marc apud MARCUSE, idem. 

7
 Hausmann apud MARCUSE, idem.  
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dos seus objetos”
8
. Essa radical proposta de ruptura defronta-se, porém, com a seguinte 

dificuldade: “também essa função radical da arte não tem de permanecer um mundo da 

aparência, já que deve ser realizada apenas na arte, apenas como obra de arte?”
9
  

O desafio posto pela pergunta era conhecido e fora enfrentado pelos propositores da 

ruptura. Conforme Marcuse, “a rebelião é muito consciente dessa contradição. A arte não 

mais deve ser impotente perante a vida, e sim cooperar na conformação da vida mesma; e 

deve, ao mesmo tempo, permanecer arte, ou seja, aparente”
10

. A primeira saída para essa 

contradição “foi indicada pelas grandes revoluções europeias de 1918; aqui foi exigida a 

submissão da arte à política.”
11

 Eis o chamado “realismo socialista”, sem detença rechaçado 

pelo filósofo: “viu-se muito depressa que essa saída não era nenhuma saída”
12

. Uma nova 

antítese foi, então, colocada pelo surrealismo nos anos 1920 e no início dos anos 1930. Os 

surrealistas, de modo inverso, proclamaram um não à submissão da arte à política, e sim a 

submissão da política à arte, à imaginação produtiva. Eis o estratagema adotado pela 

vanguarda como resposta à aludida contradição, exemplificado pela citação seguinte, extraída 

da obra Le déshonneur des poétes, do surrealista Benjamin Péret: 

 

O poeta não mais pode ser reconhecido como tal a menos que oponha ao 

mundo em que vive um não-conformismo total. Ele se ergue contra todos, 

incluindo os revolucionários que se colocam apenas na arena política, que, 

por isso, é arbitrariamente isolada do conjunto do movimento cultural. Esses 

revolucionários assim preconizam a submissão da cultura ao êxito da 

revolução social.
13

 

 

A pergunta que se impõe diante disso é: por que a submissão do movimento político e 

social à imaginação produtiva? Porque esta – acorde ao surrealismo – produz em linguagem e 

imagem novos objetos, como um ambiente da libertação do homem e da natureza da 

reificação e da dominação. Consequentemente, “ela deixa de ser mera imaginação; ela produz 

um novo mundo. A força do saber, do ver, do ouvir, limitada, reprimida e falsificada na 

realidade, transforma-se na arte em força da verdade e da libertação”.
14

 A arte, deste modo, 

preservaria a sua função dupla – opor e reconciliar –, podendo, no entanto, acentuar seus 

aspectos antagônicos relativos à realidade dominante, já que, como obra da imaginação, a arte 
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 MARCUSE, H. Idem. 
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 Idem. 

10
 Idem. 
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 Idem. 
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 Idem. 
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 Péret apud MARCUSE, ibid., no inglês, p. 125; em português, pp. 47-48.  

14
 MARCUSE, H. Ibidem, no inglês, p. 125; em português, p. 48. 
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é aparência, mas nessa aparência manifestam-se as possíveis realidade e verdade vindouras, e 

assim a arte pode romper o sortilégio da falsa realidade existente.  

Pontuamos que até aqui expusemos a tese do surrealismo. Uma nova aporia, 

entretanto, é percebida por Marcuse antepondo-se como desafio a toda sorte de arte de 

oposição. Esta aporia é da seguinte maneira por ele formulada: “a arte deve desempenhar uma 

função dissolutiva, transformadora, como arte, como obra escrita, imagística ou sonora. Como 

tal, ela permanece uma segunda realidade, uma cultura não-material”
15

. Isto posto, levanta-se 

a pergunta: “como pode a arte se tornar uma força material, uma força da transformação 

efetiva, sem que com isso negue a si mesma como arte?”
16

.  

As considerações acerca da forma artística, da beleza e da dimensão estética que 

Marcuse doravante passará a tecer procuram responder a tal questão. Segundo ele, “a forma 

da arte é essencialmente distinta da forma da realidade; arte é realidade estilizada, e mesmo 

realidade negativa, negada”
17

. Além disso, “a verdade da arte, por sua capacidade de 

reconfigurar a realidade, distingue-se da verdade do pensamento conceitual e científico. A 

sensibilidade interna e externa é o elemento da arte, da estética; ela é antes receptiva do que 

positiva”
18

. Arroladas essas propriedades da arte, cabe, então, perguntar: haveria uma 

transição possível da realidade artística para a outra, a realidade efetiva? E de que modo, por 

conseguinte, poderia a arte ser materializada sem que sua forma artística seja anulada? Ora, se 

tal realização da arte deve ser possível, dirá Marcuse, algo da sociedade terá que vir ao 

encontro da arte. Todavia, ele ressalva, não de modo que o processo social se submeta à arte, 

não de modo que o interesse de uma dominação qualquer seja impingido à arte, ou de modo 

que uma heteronomia seja a ela imposta; mas, em vez disso, apenas de maneira que “a 

sociedade produza as possibilidades materiais e intelectuais de acolher a verdade da arte no 

próprio processo social para que assim possa materializar a forma da arte”
19

. 

O parágrafo anterior nos permite entender, ainda que parcialmente, o título do texto 

ora comentado. A possibilidade de a sociedade tornar-se obra de arte deve ter início no 

interior da própria sociedade, isto é, uma mudança na sociedade deve antes ter lugar para que, 

em seguida, ela possa consubstanciar a forma estética, ou seja, tornar-se obra de arte. 

Enunciado esse pressuposto, resta a Marcuse desdobrar os elementos da forma estética. A 

discussão levantada por esse desdobramento está diretamente vinculada à crítica que o 
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filósofo dirige às tentativas de fusão entre arte e mundo material por certas modalidades de 

arte não-objetiva, abstrata ou antiarte, coetâneas à segunda metade da década de sessenta do 

século passado, através da simples abolição da forma estética. A beleza será o primeiro 

elemento mobilizado pelo filósofo a fim de vincar sua posição no debate. 

Assim como em A arte na sociedade unidimensional, Marcuse pergunta-se pelas 

razões da insistência sobre o belo como qualidade essencial da arte, sobretudo em um período 

em que é totalmente manifesto que uma miríade da arte produzida não é de modo algum bela. 

Sua resposta retoma algumas elaborações presentes naquele texto. Segundo ele, a 

determinação filosófica do belo é a de conduzir a ideia à sua manifestação sensível. Como tal, 

“o belo parece estar a meio caminho entre as esferas pulsionais não-sublimadas e sublimadas. 

O objeto sexual imediato não precisa ser belo, enquanto no outro extremo, o objeto 

sumamente sublimado pode ser reclamado como belo apenas num sentido muito abstrato”
20

. 

O belo, portanto, “pertence à esfera da sublimação não-repressiva, como livre formação da 

mera matéria dos sentidos e, com isso, como sensibilização da mera ideia”
21

. Ademais, o belo 

encontra-se em inseparável unidade com a ordem, “mas ordem no seu único sentido não-

repressivo, no sentido, por exemplo, em que a palavra ‘ordre’ aparece em Baudelaire, em 

‘Invitation au voyage’, junto com ‘luxe’ e ‘volupté’”
22

. Ordem como estilização, limitação da 

violência da matéria, e também da matéria humana, ordem, em suma, como composição, 

consonância, harmonia. Marcuse, então, peremptoriamente afirma: “o belo é a forma da arte. 

Toda obra de arte é, nesse sentido, auto-suficiente, repousa em si, é plena de sentido e, como 

tal, tranquilizante, consoladora, reconciliadora com a vida.”
23

  

As considerações feitas até aqui, segundo Marcuse, têm validade também para as 

obras mais radicais da arte abstrata, não-objetiva ou antiarte. Mesmo estas são quadros ou 

esculturas, têm a moldura como limite e fim, e se não têm moldura, têm o seu espaço, sua 

superfície. Na literatura, afirma o filósofo, “não há propriamente nenhuma obra autêntica com 

‘happy end’”.
24

’Todas elas são pejadas de infelicidade, violência, padecimento e desespero, 

“mas esse elemento negativo está suprassumido na forma da obra mesma, através do estilo, da 

ordem, e da consumação da obra de arte. O bem de modo algum triunfa, mas o fracasso tem o 

seu sentido, sua necessidade no todo da obra”
25

. Essa plenitude de sentido alcançada pela 
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 Ibid., no inglês, pp. 125-126; em português, p. 48.  
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 Ibid., no inglês, p. 126; em português, pp. 48-49. 
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obra, resulta na seguinte característica: “A ordem estética é justiça. Desse modo, quer ela 

queira ou não, é uma ordem moral, e como tal implica de fato a catarse que Aristóteles 

atribuiu à tragédia como essencial. A arte purifica, dissolve o que na vida permanece 

irreconciliado, injusto, sem-sentido”
26

. 

Contra essa falsa doação de sentido ao sem-sentido efetuada pela arte, erguera-se a 

rebelião artística ao longo da década de sessenta. Mas com isso, segundo Marcuse, “ela alveja 

a própria existência da arte”
27

. O que o filósofo frankfurtiano pretende mostrar, é justamente 

um equívoco na direção da crítica empreendida pela arte radical contemporânea ao contexto 

de elaboração de A sociedade como obra de arte. A transfiguração do sem-sentido em algo 

repleto de significado, segundo ele, constitui “a resposta da arte às condições e situações 

objetivas, histórico-sociais”
28

. As vanguardas do início do século rebelaram-se devido à 

função decorativa, embelezadora e, portanto, ilusionista que a arte corporificava em um 

mundo de terror, no qual os antagonismos da sociedade tornaram-se patentes em duas guerras 

mundiais, numa série de revoluções e numa crescente produtividade destrutiva. Eis o que 

tinham em mente os primeiros vanguardistas que, desse modo, não arremetiam contra a 

existência da arte enquanto tal, mas sim, mais uma vez, contra a função cristalizada na arte 

naquela circunstância histórica. 

Desde a conjuntura histórica descrita anteriormente, deveio cada vez maior um 

aguçamento da incompatibilidade entre arte e sociedade.  Essa incompatibilidade encontrou 

expressão na frase segundo a qual depois de Auschwitz tornou-se impossível escrever poemas 

líricos. Em sentido reverso, Marcuse escreve: “se a arte não pode resistir também a isso, ela 

não é em geral arte alguma e também não mais pode ter função alguma”
29

. O filósofo, então, 

menciona a literatura de Samuel Beckett como exemplo de resistência da grande arte no 

contexto da sociedade unidimensional. Esse escritor, todavia, “não é o único no qual não mais 

existem nenhuma justiça interna e nenhum sentido. Isso mostra a radical mudança de função 

da arte.”
30

  

A mutação na função da arte leva Marcuse a aventar a seguinte hipótese: “não é o 

terror da realidade que parece tornar a arte impossível, e sim o caráter específico do que 

chamei de sociedade unidimensional e o nível de sua produtividade. Ele indica o fim da arte 
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tradicional e a chance de sua superação realizadora”
31

. A sociedade unidimensional, como 

vimos na análise de O Homem Unidimensional, obstrui a via da transcendência da arte. 

Agora, todavia, sob o signo da produtividade alcançada por aquela sociedade, a possibilidade 

da realização da arte é estimada. Volvendo à hipótese enunciada, o filósofo afirma que “a 

grande arte sempre se deu muito bem com a horrível realidade”
32

. Ele, então, lembra a 

coexistência de opostos como o Partenon e a sociedade escravista, as romanças medievais e as 

carnificinas dos albigenses, Racine e as massas famintas de seu tempo, as belas paisagens dos 

impressionistas e a realidade retratada no Germinal de Zola. Nas belas formas, “a arte havia 

confirmado o conteúdo transcendente. Nelas se encontrava o elemento crítico da 

reconciliação estética, a imagem dos poderes a serem liberados e pacificados”
33

. Essa outra 

dimensão, a dimensão transcendente da arte, na qual ela se colocava antagonisticamente 

perante a realidade, “está porém demolida na altamente desenvolvida sociedade industrial do 

presente e ocupada pela própria sociedade repressiva”
34

. 

A sociedade unidimensional é também caracterizada por vigorar em seu interior uma 

sequiosa tendência a tudo transformar em fonte potencial para o mercado. Vergada por essa 

tendência, “a arte é transformada em artigo de consumo de massa e parece perder sua função 

transcendente, crítica, antagonística. Nessa sociedade a consciência e as pulsões direcionadas 

para uma existência alternativa são atrofiadas ou se manifestam como impotentes. O 

progresso quantitativo absorve a diferença qualitativa entre liberdade possível e liberdades 

existentes”
35

. Mas essa mesma sociedade, como ventilamos acima, também traz guardada em 

seu núcleo potencialidades libertadoras: “Todos os esboços da imaginação produtiva parecem 

hoje se transformar em possibilidades técnicas”
36

. Contra a sua realização, no entanto, a 

ordem existente é mobilizada, “pois as formas e conteúdos hoje possíveis da liberdade, tais 

como a imaginação produtiva pode apresentá-los, não são conciliáveis com os fundamentos 

materiais e morais da ordem prevalente”
37

. Com isso, “a imaginação produtiva, como o 

experimentar metódico sobre as possibilidades do homem e da matéria, torna-se hoje uma 

força social da reconfiguração da realidade, e o ambiente social torna-se material e espaço 

potenciais para a arte”
38

. 
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O mote da imaginação como força produtiva vem à luz a partir do resgate engendrado 

por Marcuse do longínquo parentesco entre arte e técnica encontrado na palavra grega techné. 

Segundo ele, “a convergência de técnica e arte não é algo de inventado, e sim já indicado no 

desenvolvimento do processo de produção material. É antiquíssima essa afinidade de técnica e 

arte, produção de coisas conforme a razão e produção conforme a imaginação”
39

. A 

antiquíssima afinidade entre técnica e arte foi, no entanto, rompida no processo social; a 

técnica permaneceu como reconfiguração do mundo da vida efetivo, enquanto a arte, por seu 

turno, foi condenada à configuração e reconfigurações imaginárias. Em suma, “as duas 

dimensões se separaram: no mundo social real, a dominação da técnica e a técnica como meio 

de dominação, e no mundo estético, a aparência ilusória”
40

. Contudo, a prevalência do uso 

repressivo da técnica na sociedade unidimensional não lhe esvaziara o potencial 

emancipatório. É devido ao desenvolvimento técnico alcançado por essa sociedade que 

Marcuse pôde divisar uma possível nova congruência entre arte e técnica:  

 

Hoje podemos antever a possível unidade de ambas as dimensões: a 

sociedade como obra de arte. Essa tendência parece estar ancorada na 

própria sociedade, especialmente na crescente tecnicização do processo de 

produção material, na redução da força de trabalho físico humano nesse 

processo e na redução da necessidade do trabalho auto-negador e alienante 

na luta pela existência.
41

        

 

Em uma sociedade afluente e tecnologicamente avançada, numa economia 

propriamente caracterizada como economia da pós-escassez, a exigência por trabalho diminui 

e a oportunidade para o ócio aumenta. Eis uma circunstância histórica que estimula por si 

própria “o experimentar sistemático com as possibilidades técnicas de trabalho e ócio, sem 

fardo, alienação ou exploração”
42

, o que constituiria, “um experimentar com possibilidades 

liberadoras e pacificadoras da existência humana – a ideia da convergência não apenas de 

técnica e arte, como também de trabalho e jogo; a ideia de uma conformação artística possível 

do mundo da vida”
43

. Em que pese o fato da existência de uma aptidão a aproximar arte e 

sociedade no contexto do desenvolvimento tecnológico avultado, a realização efetiva da 

sociedade como obra de arte e a transformação do técnico em artista somente viria a ocorrer 

“se a arte e a técnica são liberadas do seu serviço a uma sociedade repressiva, se não mais 
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permitem que seu modelo e sua ratio sejam dados de antemão por uma tal sociedade – em 

outras palavras, somente durante e após uma transformação radical da sociedade como um 

todo”
44

.  

O possível despontar de uma sociedade transfigurada em obra de arte, ou o de uma 

realidade estética, só pode ser considerado por Marcuse em razão de sua concepção alargada 

do estético, que faz deste uma categoria existencial. Consoante ao filósofo,  

 

o estético é mais que o mero ‘estético’. Ele é a razão da sensibilidade, a 

forma da sensibilidade penetrada pelo espírito e, como tal, a forma possível 

da existência humana. A forma bela como forma de vida pertence como 

possibilidade apenas ao todo de uma sociedade livre possível, e não, ao 

contrário, ao apenas privado, ao apenas particular, ao museu.
45

  

 

A superação histórica da arte denota, desse modo, “a possibilidade contemporânea da 

fusão entre a produção intelectual e material, a mútua penetração entre trabalho socialmente 

necessário e trabalho criativo, o amálgama entre beleza e utilidade, valor de uso e valor.”
46

 

Uma tal integração, todavia, “não é possível como embelezamento organizado do feio, como 

invólucro decorativo do brutal, mas apenas como a forma de vida universal que homens livres 

podem se dar numa sociedade livre”
47

. Ora, superação histórica da arte nada mais significa 

que aquilo que analisamos anteriormente sob a denominação de dessublimação da arte. 

Vemos mais uma vez o quão visceralmente ligado está esse tema à ideia de revolução. A 

verdade, os valores e as imagens da arte só ganhariam efetividade, e, por conseguinte, dariam 

forma à sociedade, após a liberação de uma nova realidade. Sobre uma tal forma, no entanto, 

nada se deixa predizer, “senão que ela está ancorada como possibilidade técnica na dinâmica 

da sociedade do presente.”
48

 E, finalmente, a ligação entre a dessublimação e a transformação 

social só seria completada por meio da participação de um terceiro elemento, a saber, os 

agentes concretamente capazes de instaurar uma nova realidade. Afinal, “tal superação da arte 

não seria obra da arte mesma, e sim apenas o resultado de um processo social em todas as 

suas dimensões – econômica, política, psicológica, intelectual”
49

.  
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Assim, “a arte por si própria jamais pode tornar-se política sem se aniquilar, sem 

violar sua essência própria, sem abdicar”
50

. Seus conteúdos e formas nunca são a ação 

imediata, “são sempre apenas linguagem, imagem, som de um mundo não ou ainda não 

existente. E a arte pode guardar a esperança e a lembrança de um tal mundo somente se 

permanece ela mesma”
51

. Como desfecho, Marcuse elenca uma série de características que 

sintetizam sua reflexão respeitante à função que deveria a arte desempenhar no fim da década 

de 1960, caso quisesse colocar-se à altura dos desafios postos pela situação histórica. Ela, 

então, seria “não mais a grande arte do passado, ilusionista, reconciliante, purificante, que não 

mais pode resistir à realidade atual e está condenada ao museu, e sim a intransigente recusa 

da ilusão, a revogação da aliança com o existente, a libertação da consciência, da imaginação, 

da percepção e da linguagem da atrofia pela ordem existente.”
52

 

Vimos, portanto, que o texto A sociedade como obra de arte encerra uma visão 

utópica na qual arte e técnica seguem convergindo, o que potencializa a transfiguração da 

primeira em uma força produtiva na criação de uma nova sociedade que, à sua vez, tornar-se-

ia uma obra de arte. Isso só poderia ocorrer, no entanto, se uma revolução, em sua forma mais 

avançada – da sensibilidade, econômica, política, psicológica – deviesse efetiva. Um evento 

como esse poria fim à arte enquanto domínio separado, o que, em outras palavras, constituiria 

sua realização. Marcuse esmiuçará os componentes de tal evento revolucionário no texto que 

analisaremos na sequência, Um ensaio sobre a libertação. 
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2.4 O fim da arte, a nova sensibilidade e o ressurgimento da oposição em Um 

ensaio sobre a libertação.  

 

Escrito em 1967, revisado em 1968 e, finalmente, publicado em 1969, Um ensaio 

sobre a libertação é tido como o livro mais radical e ativista de Marcuse. Nele, o filósofo 

rompe o véu que mantinha a teoria afastada da práxis, lançando raízes em novos movimentos 

sociais de protesto, como, por exemplo, o dos estudantes, porção de uma vasta plêiade de 

indivíduos e de grupos organizados, reunidos em torno dos dísticos da New Left e da 

contracultura. Conforme a compreensão marcusiana, palpitando entre esses indivíduos estava 

a emergência de algo qualitativamente novo, a saber, as exigências e os valores de uma nova 

subjetividade. O ensaio em questão é, por conseguinte, impulsionado pelo otimismo imantado 

nessa percepção, que, além de afastá-lo em definitivo da tese da unidimensionalização, ainda 

o conduz ao exame não somente das potencialidades tecnológicas objetivas para a libertação 

aglutinadas no capitalismo industrial avançado, mas também das possibilidades subjetivas 

para a revolução manifestas pelos indivíduos em seu interior. À semelhança dos dois textos 

escritos em 1967 e glosados anteriormente, veremos no capítulo intitulado “A nova 

sensibilidade”, a perpetuação da crítica a certas formas de antiarte que perdem seu potencial 

político e transformativo ao recusarem as exigências da Forma. Do mesmo modo, a teorização 

da fusão entre arte e técnica opera o deslocamento da atividade artística de produção da “bela 

aparência”, para a configuração de uma “bela realidade” – uma realidade cuja beleza seria a 

expressão da institucionalização da liberdade. Essa transfiguração, no entanto, será agora 

considerada à luz dos imperativos de uma nova sensibilidade que, como veremos, manifestará 

todas as qualidades de Eros.  

O texto é iniciado por Marcuse com a seguinte assertiva: “A nova sensibilidade 

tornou-se um fator político”
1
. Para entendermos o significado dessa afirmação, cumpre 

trazermos a lume a compreensão marcusiana – anunciada no primeiro capítulo da obra ora sob 

análise – de que o sistema capitalista reproduz-se não somente no intelecto dos indivíduos, 

senão também na própria dimensão das suas sensibilidades, em seus corpos, sentidos, suas 

necessidades e afetos. Por consequência, uma transformação na esfera da sensibilidade que 

fizesse aflorar uma “nova sensibilidade”, implicaria a negação de valores e necessidades 

criados pelo capitalismo e inoculados nos corpos e mentes dos indivíduos para o fito da 

conservação e fortalecimento do sistema. O erigir de tal sensibilidade, portanto, convertera-se 
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em motor da mudança social, i.e., em fator político. Circunstância que “exige que a teoria 

crítica incorpore a nova dimensão a seus conceitos, e projete suas implicações para a possível 

construção de uma sociedade livre”
2
. 

Consonante com tal exigência, Marcuse passa, então, a esboçar os contornos dessa 

sociedade à luz das demandas da nova sensibilidade. Segundo ele, “a nova sensibilidade, que 

expressa a ascensão das pulsões de vida sobre a agressividade e a culpa, nutriria, em escala 

social, a necessidade vital em direção à abolição da injustiça e da miséria, e configuraria a 

subsequente evolução do ‘padrão de vida’”
3
. A vida pulsional dos indivíduos, por 

conseguinte, “encontraria sua expressão racional (sublimação) no planejamento da 

distribuição do tempo de trabalho socialmente necessário no interior e entre os vários ramos 

da produção, determinando assim prioridades de objetivos e escolhas: não somente em relação 

ao que produzir, mas também sobre a ‘forma’ do produto”
4
. Por sua vez, a liberação das 

consciências implicadas no processo de redefinição dos objetivos sociais relativos à esfera da 

produção, “promoveria o desenvolvimento de uma ciência e uma tecnologia livres para 

descobrir e realizar as possibilidades dos homens e das coisas visando-lhes a proteção e o 

gozo da vida, jogando com as potencialidades de forma e matéria para o alcance dessa meta”
5
. 

Importa notar, no entanto, que em Um ensaio sobre a libertação o filósofo frankfurtiano 

ressalta que a mudança em direção à emancipação social liga-se antes ao surgimento de uma 

nova sensibilidade do que ao de uma nova consciência, ou seja, a consciência da necessidade 

de liberdade deveria transformar-se em necessidade pulsional dos indivíduos. Com efeito, é a 

partir da percepção do surgimento de uma nova sensibilidade, no final da década de 1960, que 

Marcuse pode vislumbrar a possibilidade da construção de uma sociedade em que “a oposição 

entre imaginação e razão, faculdades inferiores e superiores, pensamento poético e científico, 

seria invalidada. Emergência de um novo Princípio de Realidade: sob ele uma nova 

sensibilidade e uma dessublimada inteligência científica compor-se-iam na criação de um 

ethos estético”
6
.  

Uma nova organização da sociedade e do trabalho, da ciência e da técnica, criariam as 

condições para o surgimento de um novo princípio de realidade e de um novo ethos capazes 

de reunir em uma totalidade estética o que fora seccionado no decurso da civilização. O termo 

estética, ademais, por sua dupla conotação de “pertinente aos sentidos” e “pertinente à arte”, 
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“pode servir para designar a qualidade do processo produtivo-criativo em um meio ambiente 

de liberdade. A técnica, assumindo as características da arte, traduziria a sensibilidade 

subjetiva em formas objetivas, em realidade”
7
. Essa seria, no entanto, Marcuse adverte, a 

sensibilidade de homens e mulheres “fisiológica e psicologicamente capazes de experimentar 

as coisas, e a si mesmos, fora do contexto da violência e exploração”
8
. Em virtude desse 

aspecto, a nova sensibilidade fora transformada em práxis: “ela emerge na luta contra a 

violência e exploração, na medida em que essa luta é direcionada para a obtenção de modos e 

formas de vida essencialmente novos”
9
. Sua ascensão está ligada, desse modo, “à negação 

integral do Establishment, sua moralidade, sua cultura; afirmação do direito de construir uma 

sociedade na qual a abolição da miséria e do trabalho penoso resultem em um universo onde o 

sensual, o lúdico, o calmo e o belo se tornem formas de existência e, portanto, a Forma da 

sociedade mesma”
10

. 

Conforme Marcuse assinalara nos textos de 1967 comentados anteriormente, a 

possibilidade de a Forma estética ser efetivada por determinada sociedade só poderia ser 

aventada a partir do estágio em que seus recursos, tanto intelectuais, quanto materiais 

estivessem disponíveis para a conquista da escassez. Um dos sentidos atribuídos pelo filósofo 

frankfurtiano ao termo dessublimação, denota o desfecho do processo que nivelaria a forma 

estética com a realidade, aproximando-as à beira da indiferenciação, o que constituiria o 

coabitar de estética e política em uma dada sociedade no instante de sua libertação – eis a 

afinidade entre dessublimação e revolução social. Será, portanto, a partir dos indivíduos que 

no interior da sociedade da afluência surgem como novos agentes da mudança, além de 

representantes de uma nova sensibilidade que enlaça estética e política, que Marcuse encetará 

a investigação acerca do tema da dessublimação. Segundo ele, entre esses jovens – no que 

podemos entrever a coloração militante impressa em cada palavra d’O Ensaio sobre a 

libertação – “a cultura superior na qual os valores estéticos (e a verdade estética) têm sido 

monopolizados e segregados da realidade, colapsa e é dissolvida em formas dessublimadas, 

‘inferiores’ e destrutivas, onde o ódio dos jovens arrebenta em risadas e canções, 

amalgamando as barricadas com o salão de baile, os jogos amorosos com o heroísmo”
11

. 

Esses jovens ainda arremetiam contra o esprit de sérieux que acometia as oposições ao 

proclamarem: “minissaias contra os apparatchiks (oligarcas do Partido, D.A.G), rock ’n’ roll 
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contra o realismo soviético”
12

. Em sua revolta antiautoritária, marcada pela insistência em 

afirmar que uma sociedade livre “pode e deve ser luminosa, graciosa, divertida, que essas 

qualidades são elementos essenciais à liberdade, a fé na racionalidade da imaginação, a 

demanda por uma nova moralidade e cultura”
13

, situa-se o terreno comum às dimensões 

estética e política; e é dessa confluência que Marcuse procurará extrair as consequências e 

desdobrar os elementos.  

Segundo o filósofo, através dos séculos, as análises acerca da dimensão estética 

tiveram sob seu foco a ideia da beleza. Ele, então, se pergunta, “pode essa ideia expressar o 

ethos estético que fornece o denominador comum entre estética e política?”
14

 Sua resposta, 

afirmativa, passa pela recuperação de algumas elucubrações atinentes ao belo ao longo da 

história. Como um objeto desejado, a beleza pertence ao domínio das pulsões primárias, Eros 

e Thanatos. O mito liga os adversários: prazer e terror. A bela Medusa petrifica aquele que a 

confronta. A beleza, por conseguinte, tem o poder de interromper a agressão, ela anula e 

imobiliza o agressor. Na Teogonia de Hesíodo, está narrado que do corpo de Medusa, 

assassinada por Perseu, brota o símbolo da imaginação poética, o cavalo alado Pégasus – “da 

estirpe da beleza, do divino, do poético, mas também da linhagem da beleza e da alegria não 

sublimadas”
15

. De tal maneira, a estética clássica, “enquanto insistia na harmoniosa união de 

sensualidade, imaginação e razão no interior da beleza, insistia igualmente no caráter objetivo 

(ontológico) da beleza, como a Forma na qual homem e natureza chegam a si próprios: 

realização”
16

. Na modernidade, Kant perguntara-se pela existência de uma conexão oculta 

entre a Beleza e a Perfeição
17

; já Nietzsche, por sua vez, anotara: “a Beleza como o espelho da 

Lógica, i.e., as leis da lógica são o objeto das leis da Beleza”
18

. Ainda conforme o último, para 

o artista, o belo é o domínio dos opostos “sem tensão, então a violência já não mais é 

necessária...”. Mais do que isso, a beleza também possui o “valor biológico” daquilo que é 

“útil, benéfico, ampliador da vida”
19

. 

É, segundo Marcuse, “em virtude dessas qualidades, que a dimensão estética pode 

servir como uma espécie de medida para uma sociedade livre”
20

. Esta constituiria uma 

sociedade na qual as relações humanas não mais seriam mediadas pela competição no 
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mercado ou pela exploração; ela seria ainda uma sociedade em que a satisfação das 

necessidades não se voltaria contra o próprio indivíduo, atando-o ao sistema repressor. Por 

conseguinte, o erigir de tal ambiente exige o rompimento com o medium que embota as 

sensibilidades e subministra incontáveis fontes para a satisfação repressiva de necessidades. 

Essa ruptura demanda, com efeito, “uma sensibilidade receptiva a formas e modos de 

realidade que tenham sido projetados apenas pela imaginação estética”
21

. No final da década 

de 1960, tal sensibilidade começa a ser vislumbrada por meio do caráter subversivo das novas 

necessidades denominadas por Marcuse como estéticas: “Pois as necessidades estéticas têm 

seu próprio conteúdo social: elas são clamores do organismo, mente e corpo humanos para 

uma dimensão de completude, que só pode ser criada na luta contra as instituições que, por 

seu simples funcionamento, desmentem e violam esses clamores”
22

. Ora, ainda que saibamos 

serem as necessidades individuais formadas socialmente, para galgarem o status político-

subversivo, elas devem ser guindadas ao campo coletivo. Por isso, o filósofo frankfurtiano 

complementa: “O radical conteúdo social das necessidades estéticas é tornado evidente na 

medida em que sua mais elementar demanda por satisfação é traduzida em ação coletiva de 

ampla escala”
23

. 

Em consonância ao intento de ampliar a esfera das necessidades individuais para a 

coletividade e a fim de qualificar a satisfação requerida pelas necessidades estéticas, Marcuse 

concebe uma moralidade estética. Segundo ele, “a moralidade estética é o oposto do 

puritanismo”
24

. Seu único adágio “insiste na liberdade como uma necessidade biológica: ser 

fisicamente incapaz de tolerar qualquer repressão outra que não aquela exigida para a 

proteção e o melhoramento da vida”
25

.   

Após as elaborações acerca das necessidades e da moralidade estética, Marcuse dirige 

sua atenção à faculdade da imaginação. A investigação é encetada a partir de um retorno à 

Terceira crítica kantiana, obra na qual o reconhecimento do caráter produtivo da imaginação 

possibilita a integração da sensibilidade à dimensão racional. Segundo o filósofo 

frankfurtiano, na Crítica da Faculdade de Juízo, Kant “obliterou as fronteiras entre 

sensibilidade e imaginação, ele reconheceu a extensão na qual os sentidos são ‘produtivos’, 

criativos – extensão na qual eles têm uma parcela na produção das imagens da liberdade”
26

. 
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São os sentidos que fornecem à imaginação o material da experiência a partir do qual ela cria 

seu reino de liberdade transformando o que lhe é dado. A liberdade da imaginação é, em vista 

disso, constrangida pela ordem da sensibilidade, não apenas por suas formas puras (espaço e 

tempo), mas também pelo próprio conteúdo empírico do universo que será transcendido, 

universo que permanece como fator determinante para a transcendência. Por outro lado, a 

imaginação é também restringida pelo outro polo da estrutura orgânica, pela faculdade da 

razão. “As mais desafiadoras imagens de um novo mundo, de novos modos de vida, ainda são 

guiadas por conceitos e por uma lógica elaborada no desenvolvimento do pensamento, 

transmitido de geração a geração”
27

. Em ambos os polos, o da sensibilidade e o da razão, a 

história adentra os projetos da imaginação, pois o mundo dos sentidos é um mundo histórico, 

e a razão, o domínio conceitual e a interpretação desse mundo histórico. 

A organização histórica da sociedade de classes, assim como configurou a 

sensibilidade e a razão do homem, moldou também a liberdade de sua imaginação. Ela 

fomentou um uso controlado da imaginação nas ciências e lhe permitiu um papel autônomo 

na poesia, na ficção, nas artes de modo geral. Na sociedade industrial avançada, entre os 

ditames de uma racionalidade instrumentalizada, de um lado, e de uma experiência sensorial 

mutilada, empobrecida, de outro, o poder da imaginação foi reprimido, e sua possibilidade de 

converter-se em prática transformadora da realidade, alijada para o âmbito da fantasia. 

Entretanto, lançando uma nova mirada sobre a história, Marcuse reconhece que, “nas grandes 

revoluções históricas, a imaginação foi, por um curto período, desagrilhoada e livre para 

entrar nos projetos de uma nova moralidade social e de novas instituições de liberdade”
28

. 

Se no final dos anos de 1960, na rebelião da jovem intelligentsia,  

 

o direito e a verdade da imaginação tornam-se demandas da ação política, se 

as formas surrealistas de protesto e recusa espalhadas por todo o movimento, 

[então] esta evolução aparentemente insignificante pode indicar uma 

fundamental mudança na situação. O protesto político, assumindo um caráter 

total, alcança uma dimensão que, enquanto dimensão estética, tem sido 

essencialmente apolítica. E o protesto político ativa nessa dimensão 

precisamente os elementos fundamentais, orgânicos: a sensibilidade humana 

rebela-se contra os ditames da razão repressiva, e, ao fazê-lo, invoca o poder 

sensual da imaginação.
29

 

 

Essas palavras podem ser sintetizadas, nas palavras de Barbosa, da seguinte maneira: 

“Marcuse via nas ‘formas surrealistas de protesto e recusa’ praticadas pelos movimentos da 
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juventude a expressão do desejo de emancipar a imaginação. Estes movimentos estariam 

realizando uma espécie de crítica prática – surrealista – à crítica kantiana da razão, pois é 

como faculdade soberana que a imaginação exerce a sua função mediadora entre a 

sensibilidade e a razão”
30

. Se o alvo acertado pela crítica dos movimentos rebeldes foi a 

concepção de razão repressora à sensibilidade encerrada nas duas primeiras Críticas de Kant, 

ela também se estende a todas as demais concepções que desvalorizam a imaginação como 

faculdade meramente passiva ou receptiva. Além disso, para Marcuse, a concepção kantiana 

de “imaginação produtiva” presente na Terceira crítica, estará na base do desejo manifesto 

pelos movimentos da juventude de emancipar a imaginação, pois esta, “se faz ‘produtiva’ 

conforme se faz prática: uma força orientadora na reconstrução da realidade – reconstrução 

com a ajuda de uma gaya scienza, uma ciência e uma tecnologia desobrigadas de servirem à 

destruição e exploração, e, portanto, livres para as libertadoras exigências da imaginação.”
31

 

Com o redirecionamento de suas metas, uma nova ciência e uma nova tecnologia 

irromperiam, de forma que se aliariam à nova sensibilidade no projeto racional de formação 

de uma realidade pacificada e de gratificação. 

“O universo estético é o Lebenswelt do qual as necessidades e a faculdade da liberdade 

dependem para sua libertação”
32

. As novas necessidades e a imaginação produtiva não 

poderiam, no entanto, desenvolverem-se em um ambiente configurado por e para os impulsos 

agressivos, nem poderiam ser vislumbradas como mero efeito de um novo conjunto de novas 

instituições sociais. “Elas podem emergir somente na prática coletiva da criação de um meio 

ambiente: nível por nível, passo a passo – nas esferas da produção material e intelectual, em 

um meio ambiente no qual as não-agressivas, eróticas e receptivas aptidões do homem, em 

harmonia com a consciência da liberdade, lutem pela pacificação de homem e natureza”
33

. 

Vemos, desse modo, que as novas necessidades invocam uma consciência revolucionária. Na 

reconstrução da sociedade direcionada à consecução do propósito da pacificação, em que 

ambas aparecem enfeixadas, a realidade assumiria a Forma expressiva dessa nova meta. A 

qualidade essencialmente estética dessa Forma a faria aparecer como uma obra de arte. 

Todavia, na medida em que a Forma estética é acolhida pela realidade social, e torna-se a 

expressão de sua totalidade, a arte tem o seu lócus e função tradicionais modificados; em 
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consequência disso, ela seria convertida em uma força produtiva a um só tempo material e 

cultural. Tornar-se-ia, desta feita, um fator para modelar a qualidade e a aparência das coisas, 

para configurar a realidade, o estilo de vida dos indivíduos. Corolariamente, isso significaria 

 

a Aufhebung da arte: o fim da separação da estética em relação à realidade, 

mas também o fim da unificação comercial de negócio e beleza, exploração 

e prazer. A arte recapturaria algumas de suas mais primitivas conotações 

‘técnicas’: como a arte de preparar (culinária!), cultivar, fazer crescer as 

coisas, emprestando-lhes uma forma que não viole nem a sua matéria, 

tampouco a sensibilidade.
34

  

 

Como faz notar Barbosa, aqui, “a dessublimação da arte implicaria a revalorização de 

componentes que pertencem à história de seu conceito, como as habilidades manuais, 

artesanais, técnicas”
35

 – techné. A propósito, Kangussu nos lembra, citando Read, que 

“afirma-se habitualmente que os gregos não tinham palavra para indicar a arte, e a palavra 

techné era usada; mas os gregos não a tinham porque não concebiam a arte como separada da 

apreensão da realidade.”
36

 Importa ressaltar ainda que a possibilidade da Aufhebung da arte no 

processo material de produção deferida por Marcuse em Um ensaio sobre a libertação, 

significaria o fim da arte. A disposição do filósofo para aceitar o fim da arte, no entanto, não 

se estende à Forma estética. Na sociedade em que a obra de arte fosse destituída do seu lócus 

de alienação em relação à vida coletiva, a ser contemplada como índice de outra organização 

possível dessa totalidade, a Forma estética seria mantida como a expressão da autonomia 

alcançada pelos seres humanos e da pacificação da relação entre estes e a natureza. 

A nova sensibilidade e a nova consciência que irão projetar e guiar a reconstrução da 

sociedade em direção à meta da pacificação e gratificação, “demandam uma nova linguagem 

para definir e comunicar os novos ‘valores’ (linguagem no amplo sentido que inclui palavras, 

imagens, gestos, tons)”
37

. Afinal, a ruptura com o continuum da dominação deve também 

constituir uma ruptura com o vocabulário da dominação. De acordo com Marcuse, a busca por 

uma nova linguagem remonta à tese surrealista segundo a qual o poeta, como o inconformista 

total, encontra na linguagem poética os elementos semânticos da revolução. Além disso, o 

surrealismo não abandona as premissas materiais, mas protesta contra a segregação do 

desenvolvimento material relativa ao desenvolvimento cultural, o que redunda “na submissão 

do último ao primeiro e, por isso mesmo, na redução (ou negação) das possibilidades 

                                                           
34

 Ibid., p. 32. 
35

 BARBOSA, R. “Marcuse e a crítica estética da modernidade. Uma nova educação estética?”, op. cit., p. 8.   
36

 Read apud KANGUSSU. Leis da Liberdade, op. cit., p. 208. 
37

 MARCUSE, H. Um ensaio sobre a libertação, op. cit., p. 33.  



 

104 
 

libertárias da revolução”
38

. O filósofo frankfurtiano aqui, mais uma vez, posiciona-se 

favoravelmente à vanguarda surrealista, que também permanecerá como referência válida em 

Contra revolução e revolta. Um novo elemento em sua apreensão concernente ao programa 

da vanguarda do início do século XX mostra que, “antes de sua incorporação ao 

desenvolvimento material, essas possibilidades são ‘sobre-realistas’: elas pertencem à 

imaginação poética, são formadas e expressas na linguagem poética. Esta não é, nem pode 

ser, uma linguagem instrumentalizada, tampouco um instrumento da revolução”
39

. Isto é, o 

leitmotiv surrealista que, contra o aspecto embotado da arte tradicional, afirmou a necessidade 

de converter a arte em vida, só poderia ser levado a cabo em uma nova realidade, em uma 

realidade revolucionada; não se trata, portando, de embelezamento do cotidiano, ou de 

simplesmente épater le bourgeois, mas de libertar a arte em um novo mundo, libertá-la com a 

construção de uma nova realidade.  

A situação no final da década de 1960, contudo, alterara-se profundamente. “Hoje, a 

ruptura com o universo linguístico do Establishment é mais radical: nas áreas mais 

combativas do protesto, atinge-se uma reversão metódica do significado”
40

. Considerando a 

ruptura ocasionada pela linguagem praticada no interior dos movimentos contra-culturais, 

Marcuse passará a valorizar suas qualidades subversivas, entre as quais a da ressignificação 

de palavras do uso prosaico, da presença de gírias e de expressões obscenas, como o 

proeminente modo através do qual se expressa a recusa em relação à linguagem dominante.  

O movimento Hippie retira palavras do contexto comunicativo ordinário a fim de usá-

las para designar objetos e atividades tabus para o Establishment. A gíria “viagem” e os 

substantivos “erva” e “ácido”, são listados como exemplo. Entre os militantes negros, as 

palavras são deslocadas do contexto ideológico em que são criadas e definidas, para o 

contexto oposto. Assim eles se apossam de alguns dos mais sublimes e sublimados conceitos 

da civilização ocidental e os redefinem. A palavra “soul” (alma), que tradicionalmente 

denotara o lócus da humanidade do homem, de sua ternura, profundidade e imortalidade, foi 

dessublimada, e com essa transubstanciação, emigra para a cultura Negra: “eles são irmãos de 

alma, a alma é negra, violenta, orgiástica; ela não está mais em Beethoven, Schubert, mas no 

blues, no jazz, no rock’ n’ roll”
41

. O ingresso do estético no político também aparece no outro 

polo da rebelião contra a sociedade do capitalismo afluente, entre a juventude inconformista. 

Também aqui, a reversão do significado é levada até o ponto da flagrante contradição: o 
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“flower power” configura a redefinição e a negação do sentido usual de “poder”. Quanto ao 

uso de obscenidades na linguagem dos rebelados, ele deve igualmente ser percebido no 

contexto da metódica subversão do universo linguístico do Establishment. Chamar os 

políticos de porcos e transcrever os seus discursos proferidos em campanhas políticas como 

“oink, oink”, “os redefine como o que realmente são aos olhos dos radicais”
42

. E quando essa 

redefinição invoca a esfera sexual, “ela se alinha ao grande desígnio da dessublimação da 

cultura, que, para os radicais, constitui um aspecto vital da libertação.”
43

 

A recusa manifesta no nível da linguagem dos indivíduos indica a profundidade 

alcançada pela rebelião e exemplifica uma manifestação política da nova sensibilidade. A 

emergência de uma nova sensibilidade, por sua vez, assinala a existência de limites no que 

tange à penetração de valores do sistema capitalista na esfera individual. Não obstante, tão 

verdadeira quanto a existência desses limites, é a identificação dos valores dos indivíduos 

com os da ordem social dominante, que, assim, lança suas raízes na “infraestrutura” daqueles, 

em suas necessidades, modos de agir, desejar, perceber, dentre outros. Dito de outro modo, 

“uma sociedade estabelecida impõe a todos os seus membros o mesmo medium de percepção; 

e a despeito de todas as diferenças individuais e perspectivas de classe, horizontes e panos de 

fundo, a sociedade subministra o mesmo universo geral de experiência”
44

. Eis o desafio com 

que é defrontada a nova sensibilidade, nomeadamente, romper com a sensibilidade gerada por 

esse universo. Os indivíduos rebeldes, cientes da necessidade de descontinuar o medium 

homogeneizador, “querem ver, ouvir, sentir coisas novas de uma nova maneira: eles associam 

libertação com a dissolução da percepção ordinária e ordenada”
45

. Reconhecendo o status 

artificial e privado de uma revolução na percepção, Marcuse, no entanto, afiança que essa 

“libertação antecipa, de maneira distorcida, uma exigência da libertação social: a revolução 

deve ser, ao mesmo tempo, uma revolução na percepção que acompanhará a reconstrução 

material e intelectual da sociedade, criando um novo ambiente estético”
46

. 

Uma revolução social real deve ser acompanhada por uma correlata mudança na 

sensibilidade. Esta, contudo, não será a única a irromper transfigurada no processo de 

transformação social: “a radical transformação da sociedade implica a união da nova 

sensibilidade com uma nova racionalidade”
47

. Invocando mais uma vez a teorização kantiana 
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da imaginação produtiva, Marcuse atesta que no bojo desta concepção está presente a 

conjunção harmônica entre as faculdades sensíveis e a faculdade racional, ou seja, na cessação 

da relação de domínio entre as faculdades no interior do indivíduo, na medida em que as 

demandas da razão põem-se de acordo com as demandas da sensibilidade, encontra-se a 

disposição subjetiva que deverá conduzir a reconstrução da sociedade. Tal comunhão entre 

sensibilidade e razão, com efeito, extrapolara a dimensão da interioridade individual e pôde 

ser percebida como o elemento distintivo da arte. Sua realização, no entanto, fora 

interrompida no ponto em que se tornara incompatível com as instituições e relações sociais 

básicas, pois a realidade, que prosseguiu atrasada em relação aos desenvolvimentos da razão e 

da imaginação, condenara esses desenvolvimentos de modo a deslocar os conteúdos 

libertários e materiais apresentados pela arte para o âmbito sublimado da fantasia, da 

irrealidade e da ficção. Desta feita, a arte não pôde se tornar uma técnica na reconstrução da 

realidade; a sensibilidade permaneceu reprimida, e a experiência mutilada. “Mas a revolta 

contra a razão repressiva que libertaria o aprisionado poder do estético através da nova 

sensibilidade, foi também radicalizada na arte: o valor e a função da arte estão 

experimentando mudanças essenciais”
48

. Segundo o filósofo frankfurtiano, estas mudanças 

afetam o caráter afirmativo da arte (em virtude do qual a arte possui a capacidade de 

reconciliar-se com o status quo), e o seu grau de sublimação (que militava contra a realização 

da verdade, da força cognitiva da arte). O protesto contra tais características da arte teve início 

com as vanguardas surgidas no período anterior à Primeira Guerra Mundial e segue em 

crescente intensidade, pois ele dá voz e imagem ao poder negativo da arte e às tendências em 

direção à dessublimação da cultura. 

A emergência da arte contemporânea, para Marcuse, conota mais que o tradicional 

cambiamento de um estilo por outro. “Pintura e escultura abstratas, não-objetivas, literatura 

formalista e de fluxo-de-consciência, composição dodecafônica, blues e jazz: estes não são 

meramente novos modos de percepção reorientando e intensificando os predecessores; eles, 

ao contrário, dissolvem a própria estrutura da percepção”
49

. O novo objeto da arte não está 

“dado”, mas o objeto familiar foi tornado impossível, falso. Desprendida da função ilusionista 

e de qualquer compromisso com a harmonia ou imitação da realidade, a nova arte antes se 

interroga a propósito do próprio estatuto da realidade, e compreendendo que, além de a 

realidade também não estar “dada”, ela já não mais é aquela que fora objeto do realismo 

artístico. Para a nova arte, “a realidade tem que ser descoberta e projetada. Os sentidos devem 
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aprender a não mais perceberem as coisas sob o marco da lei e da ordem que os formaram; o 

mau funcionalismo que organiza nossa sensibilidade deve ser aniquilado”
50

. 

Conforme Marcuse, desde o início, a nova arte postulou sua autonomia em confronto 

com os movimentos revolucionários por ela mesma exortados, pois a arte permanece alheia à 

práxis revolucionária em virtude do compromisso do artista com a Forma; da Forma como a 

própria realidade da arte. A concepção apresentada pelo “formalista russo” Eikhenbaum, 

segundo a qual a forma porta em si mesma um conteúdo, evidencia a causa da tensão 

existente entre a arte revolucionária e a pragmática política da revolução. Na perspectiva 

assumida por ele, “a noção de forma alcançou um novo sentido, ela já não é mais um 

envelope, mas uma integridade dinâmica e concreta que possui nela mesma um conteúdo, fora 

de toda correlação”
51

. 

A Forma, por conseguinte, constitui “a conquista da percepção artística que quebra o 

inconsciente e falso automatismo, a inquestionada familiaridade que opera em toda prática, 

incluindo a prática revolucionária”
52

. O automatismo da experiência imediata, importa notar, 

fora histórica e socialmente erigido, e se coloca como óbice no percurso da libertação da 

sensibilidade. Conduzindo à baila, assim como em A arte na sociedade unidimensional, o 

também integrante do movimento intitulado “Formalismo Russo”, Victor Chklovski, Marcuse 

pretende mostrar que a percepção artística como fim em si mesmo vai de encontro ao medium 

historicamente formado no qual aquela experiência ocorre. Em consonância com o formalista 

russo,  

 

o objetivo da arte é dar uma sensação do objeto como visão e não como 

objeto de reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento de 

singularização dos objetos, que consiste em obscurecer as formas familiares 

e aumentar a dificuldade e duração da percepção. O ato perceptivo na arte é 

um fim em si mesmo e deve ser prolongado; a arte é um meio de 

experimentar o devir do objeto; aquilo que já ‘veio a ser’, não importa para 

a arte.
53

 

 

 Conforme Marcuse, embutido nas concepções da percepção artística como fim em si 

mesmo e da Forma como Conteúdo, está o elemento transformador da arte. Esse elemento 

reside na transcendência alcançada pela arte em relação à realidade cotidiana, e para o filósofo 

frankfurtiano, é a Forma estética a fiadora de tal característica transcendente. O que faz ver 
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que, “é precisamente em virtude da Forma que a arte transcende a realidade dada, opera na 

realidade estabelecida contra a realidade estabelecida; e esse elemento transcendente é 

inerente à arte, à dimensão artística”
54

. A arte altera a experiência por meio da reconstrução 

dos objetos da experiência; ela os reconstrói, todavia, através de palavras, tons e imagens, de 

maneira que a linguagem da arte, consequentemente, deve comunicar uma verdade e uma 

objetividade não acessíveis à experiência e à linguagem ordinárias. Essa exigência, no 

entanto, “explode na situação contemporânea da arte”
55

. 

O cariz radical, a violência manifesta pela arte contemporânea indicia, para Marcuse, 

que ela se rebela não contra um ou outro estilo, mas contra o estilo ele mesmo, contra a forma 

artística da arte, contra o significado tradicional da arte. A crítica ao caráter ilusório, ao 

significado tradicional da arte, fora consumada pelas vanguardas da primeira metade do 

século. Num contexto em que irrompe a Grande Guerra, em que revoluções são liberadas e, 

na sequência, atraiçoadas, em que se inicia a transição do capitalismo liberal para o 

monopolista, acrescido das investidas das vanguardas contra o aspecto embotado da arte 

tradicional, a função da arte fora transformada, e seu status ilusório destituído de relevância 

para a posterior história da arte. O passo seguinte engendrado pelas novas vanguardas 

consistiu em sua auto-proclamação como antiarte. Como tal, passara a arremeter contra a 

existência da Forma artística. Com efeito, o escopo da crítica escolhido pela antiarte, 

constituirá o alvo da crítica marcusiana a ela dirigida. Na medida em que visa a abandonar a 

Forma artística, propósito auto-anulador, logo dirá o filósofo, ela se torna mais facilmente 

absorvível pelo sistema dominante, pois abdica da instância que guarda o potencial político de 

oposição da arte.  

A erupção da antiarte revelou-se através de inúmeras formas: “destruição da sintaxe, 

fragmentação de palavras e frases, uso explosivo da linguagem ordinária, composições sem 

partitura, sonatas para qualquer coisa”
56

. Todavia, para Marcuse, essa completa de-formação 

ainda é Forma, a antiarte seguiu sendo arte. Mais do que isso, “a revolta selvagem da arte não 

passou de um shock de curta duração, rapidamente absorvido nas galerias de arte, dentro de 

quatro paredes, nas salas de concerto, pelo mercado, adornando praças e vestíbulos de 

prósperos estabelecimentos comerciais”
57

, pois, “transformar o propósito da arte é auto-

anulador – uma autoderrota urdida dentro da própria estrutura da arte”
58

. Não importa o quão 
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afirmativa, “realista” possa ser uma obra, o artista inculcou-lhe uma Forma que não é parte da 

realidade apresentada e na qual ele trabalha. A obra é irreal precisamente na medida em que é 

arte, considerando que “a própria Forma da arte contradiz os esforços que pretendem 

inviabilizar a segregação da arte em uma ‘segunda realidade’, que visam traduzir a verdade da 

imaginação produtiva na primeira realidade”
59

. 

Em concordância com a tradição filosófica, Marcuse, mais uma vez, perpetra a 

associação entre arte e beleza. Segundo ele, “a raiz da estética está na sensibilidade. O que é 

belo é, em primeiro lugar, sensual: dirige-se aos sentidos; é prazenteiro, objeto de impulsos 

não sublimados”
60

. No entanto, a beleza situa-se a meio caminho entre os objetivos 

sublimados e não sublimados. Ela não é uma característica orgânica do imediato objeto sexual 

(pode inclusive deter o impulso não sublimado), e, na outra ponta, um teorema matemático só 

pode ser chamado belo em sentido altamente sublimado, abstrato. As várias acepções da 

beleza convergem, para Marcuse, na ideia de Forma. 

Na Forma estética, o conteúdo é reunido, definido e arranjado de maneira a obter uma 

condição na qual as imediatas, indômitas forças da matéria, são dominadas e ordenadas. “A 

Forma é a negação, o domínio sobre a desordem, violência, sofrimento. Esse triunfo da arte é 

alcançado a partir da sujeição do conteúdo à ordem estética, que é autônoma em suas 

exigências.”
61

 A obra de arte delineia seus próprios limites e fins, a disposição dos elementos 

em seu interior é feita de acordo com suas próprias leis: a Forma da tragédia, do romance, da 

sonata, da pintura etc. O conteúdo é, diante disso, transformado: ele obtém um significado que 

transcende a cada um de seus elementos, “e essa ordem transcendente é a aparência da beleza 

como a verdade da arte”
62

. Por meio da Forma, a arte conduz “a destruição à paralização, faz 

ver o cego, torna o intolerável tolerável e compreensível, ela subordina o errado, o 

contingente e o mau, à ‘justiça poética’”
63

. Homônoma ao fenômeno da catarse, a “justiça 

poética” aclara a ambivalência interna que atravessa mesmo as mais radicais obras de arte: 

“acusar aquilo que é, e ‘cancelar’ a acusação na Forma estética, redimindo o sofrimento, o 

crime. Tal ‘redenção’, o poder de reconciliação, parece ser inerente à arte, em decorrência de 

seu caráter artístico, e em razão de seu poder de dar forma”
64

. 
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Ora, mas se a Forma aloja a arte em uma dimensão particular, devemos nos perguntar 

acerca do mote da dessublimação levantado por Marcuse, que implicaria a possibilidade de 

tornar estética a Forma da totalidade da realidade. Segundo o filósofo, a imaginação, 

desoprimida do empobrecimento a que fora submetida no capitalismo industrial avançado e 

apoiada pelos êxitos científicos alcançados, poderia dirigir sua capacidade produtiva para a 

radical reconstrução da experiência e do universo da experiência. “Nessa reconstrução, o 

topos histórico da estética seria alterado: ele encontraria expressão na transformação do 

Lebenswelt – sociedade como obra de arte”
65

. A consecução desse objetivo, no entanto, está 

condicionada à liberação de uma revolução em que homens e mulheres livres solidariamente 

configurem suas vidas e construam um ambiente em que a luta pela existência perca as 

características de agressividade e fealdade. A Forma da liberdade não é meramente 

autodeterminação e auto realização, mas, antes, “a determinação e realização de metas que 

fortaleçam, protejam e unam a vida sobre a Terra”
66

. Essa autonomia encontraria expressão 

não somente no modo ou nas relações de produção, mas também “nas relações individuais 

entre os homens, em sua linguagem e em seu silêncio, em seus gestos e olhares, em sua 

sensibilidade, em seu amor e em seu ódio. A beleza seria uma qualidade essencial de sua 

liberdade”
67

. 

Todavia, “a rebelião contra a cultura estabelecida também se rebela contra a beleza 

nessa cultura, contra todas as suas formas sublimadas, segregadas, ordenadas e harmônicas. 

Suas aspirações libertárias aparecem como a negação da cultura tradicional: como uma 

metódica dessublimação”
68

. O elã para essa rebelião, partilhado entre os indivíduos e os 

grupos organizados, deriva do afastamento a que estes foram submetidos em relação ao status 

elevado daquela cultura, ao seu caráter afirmativo e à sua magia sublimadora e justificadora – 

seres humanos que viveram sob as sombras dessa cultura, vítimas da estrutura de poder que 

permaneceu como a base sobre a qual ela fora erguida. Eles agora opõem à “música das 

esferas”, um dos mais sublimes produtos da cultura tradicional, sua própria música, com todo 

o desafio, com todo o ódio e alegria de vítimas rebeldes que definem sua própria humanidade 

contra as definições dos patrões. A exigência expressa no Doctor Faustus, de Thomas Mann, 

de que se refute a Nona Sinfonia, é concretizada pela arte dos oprimidos, na medida em que é 

dada a ela, “uma forma dessublimada, sensual, de assustadora imediatez, movendo, 
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eletrificando o corpo e a alma materializada no corpo. A música negra é originalmente a 

música dos oprimidos, iluminando a extensão na qual a alta cultura e suas sublimes 

sublimações, sua beleza, possuem uma base classista”
69

. Conforme a análise marcusiana, a 

afinidade entre a música negra (e seus desdobramentos pelas vanguardas brancas) e a rebelião 

política testemunha a crescente dessublimação da cultura.  

Após esse encômio a certas formas de arte dessublimada, Marcuse distingue no 

interior dessas novas formações da Forma, manifestações artísticas que, por assim dizer, 

perdem a paciência da Forma, e passa, então, a criticá-las. Vale reprisar que, para o filósofo, é 

a Forma estética que abriga o potencial político da arte, precisamente na medida em que 

transcende a realidade dada, permitindo que as subjetividades possam divisar a não-liberdade 

nela imperante. A desatenção para com a formação da Forma cerrada em algumas dessas 

manifestações resulta na “negação elementar, simples antíteses: postura de recusa imediata”
70

. 

Consequentemente, a arte rebelde é facilmente absorvida e moldada pelo mercado – torna-se 

inofensiva. Por conseguinte, “a fim de alcançarem o que lhes é próprio, elas teriam que 

abandonar o apelo direto, a crua imediatez de suas apresentações, que invocam, no protesto, o 

universo familiar da política e dos negócios, e com ele a inevitável familiaridade com a 

frustração e com sua fugaz libertação”
71

. Ora, indaga o filósofo frankfurtiano, não era o 

rompimento com essa familiaridade o que caracterizava o metódico objetivo da arte radical? 

Ao que ele próprio replica: “A revogação do Efeito de Estranhamento (que, em larga 

extensão, também operava na grande arte ilusionista) derrota o radicalismo da arte de hoje”
72

. 

Corolariamente,  

 

o ‘teatro vivo’ fracassa na medida mesma em que é vivo, no nível em que 

nos identificamos com os atores, experimentos nossas familiares simpatias, 

empatias, antipatias. O teatro não transcende essa familiaridade, esse ‘déjà 

vu’ – ele antes a fortalece. Assim como os cada vez mais organizados 

‘happenings’, a cada vez mais comercializável pop arte, essa atmosfera cria 

uma decepcionante ‘comunidade’ no interior da sociedade.
73

  

 

A conquista dessa imediata familiaridade, ou seja, as mediações que fariam das muitas 

formas de arte rebelde uma força libertadora em escala social, segundo Marcuse, estão ainda 

por serem alcançadas. Elas radicariam em novos modos de trabalho e de prazer, de 
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pensamento e de comportamento, em uma tecnologia e em um ambiente natural que teriam 

sua viva expressão em um novo ethos estético. Então, a arte perderia seu privilegiado e 

apartado domínio sobre a imaginação, sobre a beleza e sobre o sonho. Esse deverá ser o 

futuro, mas o futuro está incrustado no presente, como deixam ver as antecipações latentes na 

arte dessublimada e na antiarte:  

 

em sua negatividade, a arte dessublimada e a antiarte de hoje ‘antecipam’ o 

estágio no qual a capacidade produtiva da sociedade poderá se amalgamar 

com a capacidade criadora da arte, e a construção do mundo da arte, estará 

emparelhada com a reconstrução do mundo real – união de arte libertadora e 

tecnologia libertadora. Em virtude dessa antecipação, a desordenada, 

burlesca, incivilizada dessublimação artística da cultura, constitui um 

elemento essencial da política radical: das forças subversivas em transição.
74

 

 

Conforme vimos, a percepção marcusiana segundo a qual a recusa encapsulada em 

uma nascente nova subjetividade, manifesta por indivíduos no interior da sociedade afluente, 

dispôs, também de forma embrionária, a possibilidade da liberação de uma nova realidade. 

Essa possibilidade, na qual o filósofo esperançosamente mergulhou, culminou na elaboração 

de uma arquitetura conceitual que projetou os pressupostos e os pontos de chegada da tarefa 

da reconstrução social. Nova sensibilidade, nova moralidade, nova ciência e tecnologia, 

imaginação produtiva, ethos estético, foram os conceitos mobilizados por Marcuse para a 

incumbência teórica de compreensão e de proximidade em relação à transformação que 

lampejava na nova subjetividade emergente – ou seja, a construção de novos conceitos para a 

construção de uma nova realidade, e vice-versa. Ademais, vimos que o alcance do objetivo da 

revolução transformaria a sociedade em obra de arte, o que resultaria na realização da arte e, 

consequentemente, em seu desaparecimento na sociedade transformada. Por fim, vimos ainda 

que as novas Formas da arte dessublimada desempenharam papel fundamental no cultivo 

dessa nova subjetividade. Isso se deveu a um novo modo de percepção alojado nessas novas 

Formas. Contudo, certas manifestações da arte rebelde visaram a prescindir da Forma estética, 

passo que se tornou objeto da crítica marcusiana.  

No texto que apresentaremos na sequência, A Arte como Forma da Realidade, 

algumas posições de afastamento relativas aos textos da segunda metade da década de 

sessenta, incluindo Um ensaio sobre a libertação, serão tomadas; posições que, 

concomitantemente, aproximam-no de Contra revolução e revolta. Entre elas, veremos que a 

investigação acerca da dessublimação da arte será continuada, todavia, a perspectiva de seu 
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fim, abandonada. Notaremos, ainda, uma crescente ênfase no aspecto político das Formas, e, 

por conseguinte, o prosseguimento da crítica às tentativas de seu abandono.  
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2.5 A alteridade da arte perante a realidade livre: a impossibilidade de sua 

completa dessublimação    

 

Apresentado sob a forma de conferência em 1969, proferida no museu Solomon 

Guggenheim em Nova Iorque, o texto A Arte como Forma da Realidade
1
 fora publicado pela 

primeira vez no ano seguinte, em 1970, em uma coletânea intitulada On the Future of Art, 

organizada por Edward Fry. Nele, Marcuse prossegue sua investigação acerca da 

dessublimação da arte enquanto necessidade histórica manifesta pela situação contemporânea 

da arte em seu intento de afastar-se da função desempenhada pelas formas tradicionais. 

Entretanto, a perspectiva acolhida em Um ensaio sobre a libertação de que o processo da 

dessublimação poderia ser conduzido à sua consumação, ou seja, ao fim da arte, será agora 

indeferida. Veremos ainda que a ênfase na concepção da Forma como o repositório do 

potencial político de oposição da arte terá aqui, como correlata, a exortação de suas 

propriedades alienadoras, o que, por conseguinte, redundará na percepção de que certas 

características da arte tradicional devem ser preservadas a fim de que aquele potencial possa 

ser resguardado. 

Marcuse inicia o escrito delineando o contexto da ofensiva formada no interior da 

oposição em direção à arte. Segundo o filósofo, a tese do fim da arte tornara-se um slogan 

familiar, um truísmo entre os radicais que a rejeitavam simplesmente como parte da cultura 

burguesa. Testemunhava-se naquela conjuntura não só o ataque político, mas, sobretudo, a 

arremetida artística contra a arte em todas as suas formas, contra a arte enquanto Forma ela 

mesma. A dissociação da arte em relação à realidade fora severamente recusada; se a arte 

quisesse permanecer como algo significativo, então ela deveria tornar-se uma parcela da vida 

efetiva – uma vida que, no entanto, expressasse a negação consciente do modo de vida 

estabelecido, de suas instituições, de sua cultura, de sua moralidade imoral, de seu 

comportamento, de seu trabalho e de sua diversão. 

Para o prisma da rebelião instaurada à época, a Arte
2
 figurava como força e parte da 

tradição que “perpetua aquilo que é, e impede a realização daquilo que pode e deve vir a ser”
3
. 

                                                           
1
 In: Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 4, Art and Liberation. KELLNER, Douglas (ed.). – Londres e 

Nova York: Routledge, 2007, pp. 140-148.  
2
 Em nota, Marcuse afirma que o uso da inicial maiúscula para Arte deve incluir não somente as artes visuais, 

mas também a literatura e a música. Já a maiúscula para o termo Forma designa aquilo que define a Arte como 

Arte, isto é, como essencialmente (ontologicamente) diferente não só da realidade cotidiana, mas também das 

outras manifestações da cultura intelectual, como a ciência e a filosofia. Cf., “Art as Form of Reality”, op. cit., 

nota 1, p. 141.    
3
 MARCUSE, H. “Art as Form of Reality”, op. cit., p. 141.  
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Ela o faz, ainda conforme essa visão, precisamente na medida em que é Forma, pois a Forma 

aprisiona aquilo que está em movimento, dando-lhe limite, moldura e lugar dentro do 

universo de experiência e aspirações estabelecido, além de conferir valor ao objeto artístico 

no interior desse mesmo universo, tornando-o, por consequência, mais um objeto entre tantos 

outros. Isso significa que, nesse universo, a obra de arte, assim como a da antiarte, tornam-se 

valores de troca, mercadorias: “e é exatamente a Forma Mercadoria, como a forma da 

realidade, o alvo da rebelião de hoje”
4
.  

Contudo, a comercialização da arte é tão velha quanto a própria sociedade burguesa. A 

despeito de todos os demais fatores históricos – como, por exemplo, os mecanismos técnicos 

que possibilitaram a reprodutibilidade da obra original e as novas formas de percepção e 

pensamento – que naquela formação social transformaram tanto a própria arte, como a sua 

relação com o público, algo na obra, segundo o filósofo frankfurtiano, permaneceu imune a 

todas essas mutações. Para ele, “o que constitui a única e duradoura identidade de uma ouvre, 

e aquilo que transforma um produto em uma obra de arte – essa entidade é a Forma”
5
. É em 

virtude da Forma que o conteúdo adquire a unicidade que o transforma na matéria particular 

de uma obra de arte e não de outra. “O modo como uma história é contada; a estrutura e a 

seleção envolvida na elaboração dos versos e da prosa; aquilo que não está dito nem 

representado, mas que ainda é presente; a inter-relação das linhas, cores e pontos”
6
, são alguns 

aspectos da Forma que dissociam, removem e alienam a obra da realidade dada e a faz 

adentrar a esfera que lhe é própria: o reino das formas. 

Conforme Marcuse, o reino das formas é uma realidade historicamente constituída, 

uma irreversível sequência de estilos, técnicas, regras e temas, sendo que, cada um destes está 

umbilicalmente relacionado com suas respectivas sociedades e só podem ser repetidos por 

meio de imitação. Todavia, “em sua quase infinita diversidade, eles são variações de uma 

única Forma que distingue a Arte de todos os outros produtos da atividade humana”
7
. Para o 

filósofo, a partir do momento em que a arte abandonou seu estágio mágico, desde quando 

cessou de ser prática, uma técnica entre outras, isto é, desde que se tornou um ramo separado 

na divisão social do trabalho, ela assumiu uma Forma própria, comum a todas as artes. 

Tal Forma, nas palavras de Marcuse, “correspondeu à nova função da arte na 

sociedade”
8
, qual seja, prover o descanso, a elevação, a quebra com a terrível rotina da vida 
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para apresentar algo profundo, distinto, mais verdadeiro, melhor, para satisfazer necessidades 

não satisfeitas no dia-a-dia de trabalho e na diversão ordinária, e sobretudo comprazer – eis a 

função social histórica desempenhada pela arte desde o momento daquela ruptura (o que, 

adverte o filósofo, em nada diz respeito ao que ela representa para o artista, suas intenções e 

metas). Todavia, mesmo timbrada com tais características, “a Arte se torna uma força na 

sociedade (estabelecida), mas não da sociedade (estabelecida)”
9
, pois, em que pese ser 

produzida na e pela sociedade instituída, provisionando-a com a beleza e o sublime, a 

elevação e o prazer, a Arte também dissocia-se dessa realidade e a confronta com outra, uma 

vez que, “a beleza e o sublime, o prazer e a verdade que a Arte apresenta não são 

simplesmente aqueles obtidos na sociedade atual”
10

. Por isso, indiferente ao quão 

determinada, moldada ou dirigida pelos valores dominantes, pelos padrões de gosto, 

comportamento e limitações da experiência, a Arte “é sempre mais e outra em relação ao 

embelezamento, sublimação, recreação e validação daquilo que é. Mesmo a mais realista 

ouvre constrói uma realidade própria: seus homens e mulheres, seus objetos, paisagens, sua 

música, revelam algo que permanece não-dito, não-visto e não ouvido na vida cotidiana”
11

. 

Corolariamente, adita o filósofo, “a Arte é ‘alienadora’”
12

. 

A ambivalência política congregada na arte – ou seja, como via de evasão para as 

agruras da realidade cotidiana, a arte pode prover aos indivíduos uma gratificação substitutiva 

e, por conseguinte, o relaxamento em relação à mesma realidade, fortalecendo o status quo; 

ou, através da mesma capacidade alienadora, permitir àqueles que se vislumbre uma 

possibilidade e, em seguida, uma necessidade de outra organização da realidade, a partir da 

recusa da ordem estabelecida – é sintetizada por Marcuse na seguinte sentença: “Como parte 

da cultura estabelecida, a Arte é afirmativa, sustentando essa cultura; como alienação da 

realidade estabelecida, a Arte é uma força de negação. A história da Arte pode ser entendida 

como a harmonização desse antagonismo”
13

. 

O material, os dados da Arte – palavras, sons, linhas e cores, mas também 

pensamentos, emoções e imagens – são ordenados, inter-relacionados e definidos na ouvre de 

maneira a constituir um todo estruturado, fechado em sua aparência externa, como entre as 

duas capas de um livro, dentro de uma moldura, em um lugar específico; sua apresentação 

também elabora um tempo específico, anterior ou posterior àquele da outra realidade, a 
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realidade cotidiana. Em relação ao público receptor, a obra pode perdurar ou ser olvidada, 

mas permanecerá como um todo autocontido, um objeto mental e sensual claramente separado 

e distinto dos objetos da realidade diária. Esse caráter sublimado, todavia, ocupou o centro das 

contestações relativas à arte ao longo da história, e será renovado com especial radicalidade 

pelas vanguardas da segunda metade do século XX – “a vida, a condição humana, 

crescentemente militou contra a sublimação da realidade na Forma da Arte”
14

. 

Antes de passarmos às contestações, porém, Marcuse elenca algumas elucubrações 

acerca da própria sublimação artística. Para ele, “essa sublimação não é primariamente (e 

talvez de forma alguma!) um processo interior à psique do artista, mas antes uma condição 

ontológica, pertencente à Forma da Arte em si mesma”
15

. A arte necessita organizar seu 

material na unidade e estabilidade da obra, “e essa organização, por assim dizer, ‘sucumbe’ à 

ideia de Beleza. É como se essa ideia se impusesse sobre o material através da energia criativa 

do artista (embora de modo algum como sua intenção consciente)”
16

. O resultado dessa 

imposição mostra-se mais claramente nas obras que configuram uma intransigente acusação 

“direta” da realidade. O artista acusa, mas a forma estética da acusação anestesia o terror. 

Assim, conforme o filósofo frankfurtiano, toda a brutalidade, estupidez e horror da guerra 

apresentados nos trabalhos de Goya, como pinturas, são capturados pela dinâmica da 

transfiguração estética e podem ser admirados e contemplados lado a lado com o retrato 

pintado do rei que ordenou todo o terror. De onde se segue que, “a Forma contradiz o 

conteúdo, e triunfa sobre o mesmo: sob o preço de seu anestesiamento”
17

. 

Segundo Marcuse, “o caráter dessa sublimação artística, essencial para a Arte e 

inseparável de sua história como parte da cultura afirmativa”
18

, encontrou na concepção 

kantiana de prazer desinteressado (interesseloses Wohlgefallen), sua mais notável formulação: 

deleite, prazer divorciado de todo interesse, desejo e inclinação. Eis o momento repressivo 

dessa concepção. O objeto estético é, por assim dizer, desprovido de um Sujeito particular, ou 

melhor, desprovido de qualquer relação com um Sujeito outro que não seja o da pura 

contemplação – puro olho, puro ouvido, pura mente. Contudo, como sabemos a partir de 

“Sobre o caráter afirmativo da cultura”, de 1937, “a cultura burguesa não pode ser reduzida à 
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sua função afirmativa”
19

. Portanto, essa concepção também guarda em seu núcleo um 

momento em que pode servir como impulso para a transformação:  

 

Somente nessa purificação da experiência ordinária e de seus objetos, 

somente nessa transfiguração da realidade emerge o universo estético e o 

objeto estético como prazenteiro, belo e sublime. Em outras e mais cruas 

palavras: é precondição para a Arte que se dirija um radical olhar para dentro 

da realidade, e também para além dela – repressão de sua imediaticidade, e 

da imediata resposta a ela
20

. 

 

Na ouvre alcança-se essa repressão e, como repressão estética, ela é aprazível, 

desfrutável. Nesse sentido, a Arte é em si mesma “final feliz”, o desespero se torna sublime e 

a dor, bela. 

A rebelião volta-se contra a Arte justamente por percebê-la como representativa do 

aspecto afirmativo da cultura dominante burguesa, em virtude da sublimação que a afasta das 

reais possibilidades de libertação e a faz tomar a via das forças que lutam para impedir que 

essas possibilidades possam ser efetivadas. Donde o diagnóstico marcusiano:  

 

Parece que a sublimação estética está se aproximando de seus limites 

históricos, que o compromisso da Arte com o Ideal, com o belo e o sublime, 

e com a função de ‘feriado’, agora ofendem a condição humana. Parece 

também que a função cognitiva da arte não mais pode obedecer à 

harmonizadora ‘lei da Beleza’: a contradição entre forma e conteúdo destrói 

a tradicional Forma da Arte
21

. 

 

A rebelião contra a Forma da Arte, de acordo com Marcuse, tem uma longa história. 

No auge da estética clássica, ela foi parcela integrante do programa do Romantismo; seu 

primeiro grito desesperado foi ouvido na acusação de Georg Büchner segundo a qual toda a 

arte idealista manifesta um “afrontoso conteúdo para a humanidade”. O protesto prosseguiu 

sob os renovados esforços para “salvar” a Arte através da destruição do familiar, das formas 

dominantes de percepção, da familiar aparência dos objetos, porque era parte de uma falsa, 

mutilada experiência. O desenvolvimento da Arte para a Arte não-objetiva, minimalista, e 

antiarte, abriu um caminho em direção à libertação do Sujeito, preparando-o para um novo 

mundo-objetal em lugar da aceitação, da sublimação e do embelezamento do estabelecido, 

liberando a mente e o corpo para uma nova sensibilidade incapaz de tolerar a experiência e a 

sensibilidade mutiladas. 

                                                           
19

 SCHWEPPENHÄUSER, G. “Afterword” in Art and Liberation, op. cit., p. 249. 
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“O próximo passo é para a ‘arte viva’ (uma contradictio in adjecto?), Arte em 

movimento, como movimento”
22

. Em seu próprio desenvolvimento interno, em sua luta 

contra as próprias ilusões, afirma Marcuse, a Arte une-se, mental e fisicamente, à luta contra 

os poderes instituídos, à luta contra a dominação e repressão, “em outras palavras, a Arte, em 

virtude de sua dinâmica interna, torna-se uma força política”
23

. Recusando-se a permanecer 

enclausurada em museus, a ser objeto de exibição para uma aristocracia não mais existente e a 

cumprir a função de elevação espiritual das massas nos fins de semana – “ela quer ser real”
24

. 

A dessublimação da arte alicerça o duplo intento, nomeadamente, colocar-se como força 

política de oposição e adentrar a esfera cotidiana. Conforme o filósofo frankfurtiano,  

 

hoje, a arte integra as forças da rebelião somente na medida em que é 

dessublimada: uma Forma viva que dá palavra, imagem e som para o 

Inominável, para a mentira e seu desmascaramento, para o horror e 

sua libertação, e para o corpo e a sensibilidade como as fontes e a base 

de toda ‘estética’, como a base da alma e de sua cultura, e como a 

primeira apercepção do espírito, Geist
25

. 

 

Já o próximo passo da análise marcusiana, consiste na elaboração de sua crítica à 

direção dos ataques à arte perpetrados pela rebelião. Marcuse condenara como auto-derrotista 

os esforços da ‘Arte viva’ em produzir a ausência de Forma, substituindo o objeto real pelo 

objeto estético, pois, enquanto Arte, “ela retém, e deve reter não importa o quão 

minimamente, a Forma de Arte como a instância diferenciadora da não-arte, e é a própria 

Forma-da-Arte que frustra a intenção de reduzir ou mesmo anular essa diferença, de tornar a 

Arte ‘real’, ‘viva’”
26

. Disso decorre que a arte não pode tornar-se realidade, não pode realizar 

a si mesma sem cancelar-se como Arte em todas as suas formas, mesmo as mais destrutivas, 

mais minimalistas e mais ‘vivas’, pois, “o hiato que separa a arte da realidade, a essencial 

alteridade da Arte, seu caráter ‘ilusório’, só pode ser reduzido até o nível no qual a realidade 

se inclina em direção à Arte como a própria Forma da realidade, isto é, no curso de uma 

revolução, com a emergência de uma sociedade livre”
27

. No processo revolucionário – à 

diferença de A arte na sociedade unidimensional, onde se afirmou que “aí o artista não 

participa como artista”
28

 – o artista participaria “antes como artista que como ativista político, 
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pois a tradição da Arte não pode simplesmente ser deixada para trás ou descartada; aquilo que 

for alcançado, mostrado e revelado em formas autênticas, contém uma verdade que ultrapassa 

sua realização ou solução imediata, e talvez ultrapasse qualquer  realização ou solução”
29

. 

A ‘arte viva’ e a antiarte, portanto, permaneceram condenadas a seguir sendo Arte, não 

importando o quão ‘anti’ se esforçassem por ser. Incapazes de suprimir a lacuna entre a Arte e 

a realidade, e de escapar dos grilhões da Forma-da-Arte, “a rebelião contra a ‘forma’ somente 

resulta na diminuição da qualidade artística; destruição ilusória, ilusória superação da 

alienação”
30

. Na medida em que prescindem da Forma-de-estranhamento, em particular o 

‘teatro vivo’, que assim logra reduzir a distância entre os atores e o público, estabelece-se uma 

familiaridade e identificação com os atores e com sua mensagem que rapidamente mergulha a 

rebelião no universo cotidiano, transformando-a em um elemento compreensível e agradável 

desse universo. Em rota oposta, Marcuse dirá que, “as autênticas ouvres, a verdadeira 

vanguarda de nosso tempo, longe de obscurecer essa distância, longe de deitar por terra essa 

alienação, amplia e robustece a incompatibilidade com a realidade dada até o nível em que 

desafia qualquer aplicação (comportamental)”
31

.  

Ora, a distância entre a arte e a realidade caracterizava a relação de cunho afirmativo 

que a arte tradicional estabelecia com a sociedade. A posição que afiança a necessidade da 

preservação dessa distância, também aparecera em Um ensaio sobre a libertação, enroupada 

na invocação do potencial político da transcendência da Forma relativa à realidade; todavia, 

neste último texto, há uma acolhida positiva à arte dessublimada, arte que, de fato, encurta o 

hiato que separa as duas dimensões. Em “A Arte como Forma da Realidade”, diversamente, a 

perspectiva é mais favorável à arte que amplia sua distância no que concerne à realidade (em 

que pese o reconhecimento da relevância política da arte dessublimada para os novos 

movimentos de oposição). Ademais, como veremos na citação seguinte, o repertório da arte 

mobilizado no texto ora em análise, constela artistas já perfilados na tradição da grande arte. 

Evidencia-se, assim, que a posição aqui assumida se aproxima da que fora defendida em 

“Algumas considerações sobre Aragon” e em O homem unidimensional – com a diferença de 

que já não mais se afirma a tese da unidimensionalização – e que será retomada com maior 

vigor em A dimensão estética nos anos setenta, qual seja: a de que na base do caráter 

afirmativo da arte, encontra-se o seu poder de negação. 

                                                           
29

  MARCUSE, H. “A Arte como Forma da realidade”, p. 146. 
30

  Idem.  
31

 Idem. 
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Antagonizando-se à designação da ‘arte viva’ e da antiarte como ‘novas vanguardas’, 

Marcuse afirma que  

 

a autêntica vanguarda dos dias de hoje não é aquela que desesperadamente 

se esforça por produzir a ausência da Forma e a união com a vida real, mas 

antes aquela que não se recolhe ante às exigências da Forma, encontrando a 

nova palavra, imagem e som capazes de compreender a realidade como 

somente a Arte o alcança: e então negá-la. Essa autêntica nova Forma 

emerge nas obras (já ‘clássicas’) de Schönberg, Berg e Webern; de Kafka e 

Joyce; de Picasso, e prossegue hoje nas descobertas da Spirale de 

Stockhausen, e na literatura de Samuel Beckett. Elas invalidam a noção de 

‘fim da arte’
32

.   

  

Encerrando sua crítica aos programas que pretendiam converter a arte em realidade 

cotidiana, o filósofo frankfurtiano atesta que a ‘arte viva’ só poderia ter lugar em uma 

sociedade qualitativamente diferente, na qual um novo tipo de homens e de mulheres não 

mais seriam objetos de exploração e poderiam desenvolver, em suas vidas e em seu trabalho, 

a visão das possibilidades estéticas suprimidas na realidade da dominação – estética, ressalta-

se, “não como propriedades específicas de certos objetos (o objet d’art), mas como formas e 

modos de existência correspondentes à racionalidade e sensibilidade de indivíduos livres”
33

. 

A realização da arte, da ‘nova arte’, portanto, “somente é concebível como o processo de 

construção de uma sociedade livre – em outras palavras: Arte como Forma da realidade”
34

. 

Consequentemente, a Forma da Arte não mais seria consumada como a expressão de uma 

totalidade social, em vez disso, ela denotaria “uma criatividade, uma criação tanto no sentido 

material quanto intelectual, a junção de técnica e arte na total reconstrução do meio ambiente, 

a união de cidade e país, da indústria e da natureza”
35

.  

Podemos perceber, pelas duas citações precedentes, que a ênfase marcusiana no que 

respeita à transformação social agora recua um nível e passa a se assentar sobre o processo 

que buscaria construir uma realidade inteiramente distinta e oposta à do capitalismo industrial 

avançado, e não em seu término, pois tal processo só seria iniciado mediante a “realização” 

possível da arte, ou seja, a partir do cumprimento da transformação dos sujeitos efetivamente 

transformadores, que, assim, estariam dotados de uma nova consciência, percepção, 

moralidade, novas necessidades e sensibilidades, todas elas tornadas estéticas. Para Marcuse, 

Marx já reconhecia a estética como parte do processo revolucionário ao escrever: “o animal 

                                                           
32

 Idem.  
33

 Ibid., p. 147. 
34

 Idem.  
35

 Idem. 
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constrói apenas de acordo com a necessidade; já o homem forma de acordo com as leis da 

beleza”
36

.  

Isto posto, o filósofo frankfurtiano, então, pergunta-se: tal realização da Arte 

implicaria a invalidação da arte tradicional? Em outras palavras, implicaria a atrofia da 

capacidade de compreendê-la e fruí-la, a atrofia da faculdade intelectual e dos órgãos sensuais 

para experimentar as artes do passado? Sua resposta recusa tais possibilidades, pois, segundo 

ele “a Arte é transcendente em um sentido que a distingue e aparta de qualquer realidade 

‘diária’ que se possa vislumbrar. Não importa o quão livre, a sociedade será sempre infligida 

pela necessidade – a necessidade de trabalho, da luta contra a morte, a doença e a escassez”
37

. 

Por conseguinte, “as artes reterão formas de expressão apropriadas para essas necessidades – 

e somente para elas: um belo e verdadeiro antagonismo a essa realidade”
38

. Dito de outro 

modo, após a, por assim dizer, constatação empírica da vacuidade do mote do fim da arte, o 

filósofo conceitua que mesmo ao cabo do processo revolucionário a Forma da Arte não 

poderá expressar a nova totalidade social alcançada, já que também nessa realidade, erigida a 

partir de novos propósitos e de novas metas opostas às que guiaram a construção da realidade 

da não-liberdade, algo perseverará irreconciliado, não-idêntico a essa metas, e a arte, por sua 

vez, permaneceria como sua expressão reveladora. Desse modo, “nos mais ‘impossíveis’ 

versos do drama tradicional, mesmo nas mais impossíveis óperas, árias e duetos, algum 

elemento de rebelião ainda será ‘válido’”
39

, já que ainda perdurará neles a fidelidade a alguma 

paixão não saciada, uma ‘liberdade de expressão’ que desafiará o senso comum, sua 

linguagem e seu comportamento, em suma, alguma acusação e contradição ao modo de vida 

estabelecido: “É em virtude da alteridade manifesta na Beleza das artes tradicionais, que estas 

reterão sua verdade. E essa alteridade não pode e não poderia ser cancelada pelo 

desenvolvimento social”
40

. De maneira inversa, cancelar-se-ia o oposto, nomeadamente, a 

falsa, conformista e confortável recepção (e criação) da Arte, sua integração espúria ao 

establishment, sua harmonização e sublimação em relação às condições repressivas. Com 

isso, finalmente, 

 

talvez pela primeira vez o homem possa desfrutar o lamento infinito de 

Beethoven e Mahler, porque ele estará superado e preservado na realidade 

livre. Talvez pela primeira vez então o homem possa ver com os olhos de 

                                                           
36

 Marx apud MARCUSE, idem. 
37

 MARCUSE. H. Idem.  
38

 Idem.  
39

 Idem.  
40

 Ibid., pp. 147-148.  
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Corot, Cézanne ou Monet, porque a percepção desses artistas terá ajudado a 

formar essa realidade.
41

 

 

Na obra Contra-revolução e revolta, publicada em 1972, Marcuse empreenderá sua 

mais pormenorizada análise acerca da revolução cultural. Nela, à diferença do texto acima 

glosado, em que os exemplos de arte autêntica restringem-se à arte que amplia a distância em 

relação à realidade, Marcuse mais uma vez se posicionará favoravelmente a certas formas de 

arte alinhadas à contracultura – em que o hiato entre as duas dimensões permanece, nada 

obstante possuírem como escopo a sua redução – tal qual a perspectiva assumida em Um 

ensaio sobre a libertação. Aclarar-se-á, entretanto, no capítulo que será objeto de nosso 

comentário, “Arte e revolução”, sua maior proximidade relativa ao texto “A Arte como Forma 

da realidade”, uma vez que a maior parte das posições aqui aventadas serão ali repisadas e 

desdobradas, quais sejam: a invalidação da noção do fim da arte, a afirmação de que para 

expressar seu potencial político a arte não pode renunciar às exigências da Forma, donde as 

críticas que se farão às tentativas de politização direta da arte, e a reabilitação de certos 

elementos da arte tradicional perante o ataque a esta dirigido pela oposição na esfera cultural. 

Isso nos permite considerar, portanto, dada essa estreita proximidade, “A Arte como Forma da 

realidade” como o ponto de abertura para as reflexões marcusianas do início da década de 

1970 pertinentes à estética e filosofia da arte.   

                                                           
41

 Ibid., p. 148. 
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Capitulo 3: Os anos 70 

 

3.1 A revolução cultural e a reabilitação da cultura burguesa em Contra-

revolução e revolta 

 

Na obra Contra-revolução e revolta, publicada em 1972, no capítulo intitulado “Arte e 

revolução”, Marcuse prosseguirá sua análise relativa aos êxitos e descaminhos perpetrados 

pela nova oposição no âmbito cultural. A New Left e a contracultura, agora reunidas sob a 

denominação de “revolução cultural”, serão avaliadas em uma nova ótica, mais distanciada, 

temporal e teoricamente, quando cotejada ao enfoque apresentado em Um ensaio sobre a 

libertação, obra escrita e publicada na metade final da década de sessenta, época do 

surgimento da mencionada rebelião no terreno cultural. Na obra dos anos setenta, o filósofo 

novamente se debruçará, conforme indicado pelo nome dado ao capítulo, sobre a relação entre 

arte e prática política revolucionária, tencionando no novo contexto explicitar a relação de 

compatibilidade entre a tradicional “cultura burguesa” e a pronunciadamente radical arte da 

“revolução cultural”. Esta compatibilização, por seu turno, levará a efeito uma reavaliação 

positiva no que respeita ao caráter afirmativo das formas estéticas tradicionais, o que, como se 

verá, não se resumirá ao encômio do potencial político da arte altamente sublimada, mas, mais 

precisamente, buscará aclarar a forma na qual a política pode legitimamente estar presente na 

arte. Tal reavaliação redundará, mais uma vez, na crítica às tentativas de politização direta da 

esfera artística e da proclamação do fim da arte pela antiarte e pela “arte viva”. Crítica que, no 

entanto, não se entenderá a todas as obras alinhadas à oposição no campo cultural, pois será 

engendrada a par do reconhecimento do potencial antagonista das mais radicais obras da arte 

moderna, distinguindo-se entre suas herdeiras algumas das manifestações contemporâneas 

associadas à revolução cultural. Ao cabo do desenvolvimento dessas elaborações, estarão 

dispostos os prolegômenos da crítica marcusiana à ortodoxia da estética marxista e da 

formulação de sua estética trans-histórica, temas que serão centrais em sua última obra, A 

Dimensão Estética.  

Antes de adentrarmos, porém, o capítulo que será privilegiado em nosso comentário, 

algumas considerações atinentes à estética serão recolhidas em outro capítulo da obra, 

“Natureza e Revolução”. A reabilitação do caráter sublimado da arte tradicional burguesa e o 

anúncio da compreensão da arte como segunda alienação estarão ligados à percepção segundo 

a qual,  



 

125 
 

 

numa sociedade baseada no trabalho alienado, a sensibilidade humana está 

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, petrificada, dos indivíduos seja 

‘dissolvida’, aberta a uma nova dimensão da história, até que a familiaridade 

opressiva com o mundo objetal seja quebrada – numa segunda alienação, 

esta, a que nos afaste da sociedade alienada
1
.  

 

A tese do empobrecimento da sensibilidade já havia sido ventilada em O homem 

unidimensional e em Um ensaio sobre a libertação. Assim como nas obras dos anos sessenta, 

agora também se afirma que a construção de uma sociedade livre pressupõe uma ruptura com 

a sensibilidade mutilada, o que, por conseguinte, demandaria o surgimento de uma nova 

sensibilidade, mote condensado em Contra-revolução e revolta na seguinte formulação: “a 

nova sensibilidade é o meio em que a mudança social se converte numa necessidade 

individual, a mediação entre a prática política de ‘transformar o mundo’ e o impulso de 

libertação pessoal”
2
. Um segundo tema aludido no capítulo “Natureza e revolução”, e também 

presente nos textos da segunda metade da década de sessenta, atribui à forma estética o status 

de qualidade objetiva. Nas palavras do próprio Marcuse, “a forma estética, como um sinal de 

liberdade, é um modo (ou momento?) de existência tanto do universo humano como do 

natural, uma qualidade objetiva.”
3
  

 Ora, as citações feitas acima, em especial a relativa à nova sensibilidade, indiciam que 

Marcuse ainda considera a revolução cultural uma força emancipatória. Schoolman 

relacionará a permanência da revolução cultural enquanto força de oposição à reabilitação do 

potencial político da arte tradicional. Segundo o comentador, “existe uma oposição capaz de 

apreender e politizar os progressivos êxitos do passado burguês e indivíduos criticamente 

dispostos para os quais um clamor radical seria significativo. O que deve ser enfatizado é que 

somente através de uma oposição viva, a morta arte do passado devém animada e uma força 

de oposição”
4
. Não obstante, autores como Miles e Reitz afirmam que a obra Contra-

revolução e revolta concentra os esforços marcusianos na tentativa de responder ao fracasso 

                                                           
1
 MARCUSE, H. Counterrevolution and revolt. – Boston: Beacon Press, 1972, pp. 71-72. Na tradução brasileira 

de Álvaro Cabral, Contra-revolução e revolta. – Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1973, p. 74.  
2
 Ibid., no original, p. 59; na tradução, p. 63. 

3
 Ibid., no original, p. 67; na tradução, p. 70. 

4
 SCHOOLMAN, M. The Imaginary Witness, op. cit., p. 346. 
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dos movimentos do fim dos anos sessenta e aos percalços da revolução cultural de modo 

geral
5
. Uma espécie de síntese entre essas posições, que, de resto, sequer se colocam 

antagonicamente, encontra-se na aludida ótica distanciada – crítica, mas também acolhedora – 

com a qual Marcuse analisará a revolução cultural no capítulo “Arte e revolução”. 

O texto é iniciado com a apresentação da clássica distinção marxista que entrecorta as 

sociedades capitalistas entre base e superestrutura, traduzida e atualizada por Marcuse sob os 

termos de cultura intelectual e cultura material
6
. Segundo o filósofo, a cultura material 

compreende os padrões reais de comportamento em “ganhar a vida”, a esfera do trabalho, 

enfim, o sistema de valores operacionais sob a hegemonia do Princípio de Desempenho; a 

cultura intelectual, por sua vez, abrange os “valores superiores”, a ciência, as “humanidades”, 

as artes e a religião. Essa distinção entre duas esferas da cultura, como veremos 

pormenorizadamente ao longo do texto, ocupará o centro dos ataques engendrados pela 

revolução cultural que – por meio da dessublimação da cultura e, parte dela, também por meio 

do abandono da forma estética – busca alcançar a transformação total da cultura tradicional. 

Um importante rompimento com esta cultura é instaurado na própria linguagem praticada 

pelos indivíduos.  

A necessidade de comunicar a denúncia efetiva da realidade estabelecida e os 

objetivos da libertação, desemboca nos esforços para encontrar formas de comunicação que 

possam romper o domínio opressivo da linguagem convertida em um meio de dominação e 

doutrinação. A comunicação dos novos objetivos históricos, radicalmente não-conformistas 

da revolução cultural, exige uma linguagem igualmente não-conformista. Semelhante 

linguagem é percebida por Marcuse como “a linguagem dos oprimidos e, como tal, possui 

uma afinidade natural com o protesto e a recusa”
7
. Na linguagem negra, por exemplo, qual a 

fomentada pelo povo negro norte-americano, fortalece-se a solidariedade, a consciência de 

sua identidade e de sua tradição cultural reprimida ou distorcida. Por causa dessa função, ela 

milita contra a sua generalização. Outra forma de rebelião linguística consiste no uso 

sistemático de “obscenidades”. À diferença de Um ensaio sobre a libertação, todavia, onde se 

sublinhara o potencial subversivo desse uso linguístico, o filósofo afirma: “hoje, esse 

                                                           
5
 Cf., MILES, M. Herbert Marcuse: an Aesthetics of Liberation, pp. 126 e 128; e REITZ, C. Art, Alienation and 

the Humanities, p. 199. 
6
 Aqui vale recordar que o primeiro texto analisado em nosso trabalho, “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, 

aborda um problema relativo a certa concepção de cultura que se estabelece como polo oposto à esfera da 

civilização. Desde então, Marcuse empreendeu esforços, finalmente consumados, no sentido de unir em um novo 

conceito de cultura a dimensão da civilização. A esse respeito, cf. também, “Comentários para uma redefinição 

de cultura”. In: Cultura e sociedade, II. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
7
 MARCUSE, H. Contra-revolução e revolta, no original, p. 80; na tradução, p. 82.   
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potencial já é ineficaz”
8
. O recurso às obscenidades na linguagem deixou de identificar o 

radical, aquele que não pertence. Ademais, a linguagem obscena padronizada configura uma 

dessublimação repressiva: satisfação fácil (embora indireta) da agressividade. 

No domínio das artes, a revolução cultural, visando à ruptura com a tradição cultural 

burguesa, recorre “a uma dessublimação sistemática da cultura; quer dizer, a dissolução da 

forma estética”
9
. Forma estética cujo significado consiste no “total de qualidades (harmonia, 

ritmo, contraste) que faz de uma obra de arte um todo auto-contido, com uma estrutura e uma 

ordem próprias (o estilo)”
10

. A ilusão harmonizadora, a transfiguração idealista e, 

concomitantemente, o divórcio entre as artes e a realidade, eram as características associadas 

às formas estéticas tradicionais. A sua dessublimação pela revolução cultural significa, 

portanto,  

 

retorno a uma “arte imediata” que responda não só ao intelecto e a uma 

sensibilidade refinada, “destilada”, restrita (e seja o agente de sua ativação), 

mas que seja também, e primordialmente, uma experiência sensorial 

“natural”, emancipada dos requisitos de uma sociedade exploradora em 

crescente envelhecimento. A busca é por formas artísticas que expressem a 

experiência do corpo (e da alma [soul]), não como veículos de poder e 

resignação do trabalho, mas como veículos de libertação. É a busca de uma 

cultura sensual, “sensual” no sentido em que envolve a transformação 

radical da experiência e receptividade dos sentidos do homem; a sua 

emancipação de uma produtividade autopropulsora, lucrativa e mutiladora.
11

  

 

A exigência de uma cultura sensual obtém sua mais eloquente formulação a partir do 

exemplo do “encantamento da serpente”, aventado por Antonin Artaud. Segundo o teatrólogo, 

“a serpente move-se ao som da música, não por causa do ‘conteúdo espiritual’ dos sons, mas 

porque as suas vibrações se comunicam através da terra a todo o corpo do réptil”
12

. A arte 

tradicional, ainda consoante ao teórico francês, cortou essa comunicação e “privou um gesto 

(un geste) de sua repercussão no organismo”; além disso, “sob a poesia do texto há uma 

poesia tout court, sem forma e sem texto”
13

. A redescoberta dessa dimensão é um requisito 

prévio para a libertação do homem, e o teatro, para contribuir na consecução desse objetivo, 

deve abandonar o palco e ir para a rua, para as massas. E deve chocar, deve chocar cruelmente 

                                                           
8
 Idem. 

9
 Ibid., no original, p. 81; na tradução, p. 83. 

10
 Idem. (Tradução modificada). 

11
 Ibid., no original, pp. 81-82; na tradução, p. 83. 

12
 Ibid., no original, p. 111; na tradução, p. 110. 

13
 Artaud apud MARCUSE, ibidem, idem. 
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e despedaçar a consciência complacente e o inconsciente. Volveremos posteriormente à 

questão da dessublimação da arte.   

 Como mencionamos acima, a revolução cultural dirige seus ataques àquilo que 

entende por cultura burguesa e à sua arte, cujas características foram descritas no parágrafo 

anterior. Marcuse, no entanto, promove um diligente reexame dessa noção. Partindo da 

distinção entre cultura intelectual e material, o filósofo frankfurtiano afirma que uma análise 

crítica das obras de arte consideradas burguesas torna evidente o predomínio, nessas obras, de 

uma postura antiburguesa pelo menos desde o século XIX. Pois a cultura superior denuncia, 

rejeita, afasta-se da cultura material da burguesia, na medida em que se dissocia do mundo de 

mercadorias, da brutalidade da indústria e do comércio burgueses, da distorção das relações 

humanas, do materialismo capitalista, da razão instrumentalista. “O universo estético 

contradiz a realidade – uma contradição ‘metódica’, intencional”
14

.  

A contradição existente entre o universo estético e a realidade, todavia, nunca é 

“direta”, imediata ou total. Quando essa contradição assume a forma de determinada obra 

artística (como nos trabalhos de Büchner, Zola, Ibsen, Brecht, Delacroix, Daumier, Picasso), a 

obra permanece comprometida com a estrutura da arte, com a forma do drama, do romance, 

da pintura, articulando, por conseguinte, a distância da realidade. “A negação está ‘contida’ 

pela forma, é sempre uma contradição ‘interrompida’, ‘sublimada’, que transfigura a realidade 

dada – e a libertação desta”
15

. Essa transfiguração, segundo Marcuse, cria um universo 

fechado sobre si mesmo que, por mais realista ou naturalista que pretenda ser, continuará 

sendo o outro da realidade e da natureza. No universo estético, as contradições são, com 

efeito, “resolvidas”, tanto mais por aparecerem no interior de uma ordem universal a que 

pertencem. Ordem universal que, primeiramente, é concreta e histórica: a da cidade-Estado 

dos gregos, das cortes feudais ou da sociedade burguesa. Mas nesse universo, o destino do 

indivíduo (tal como retratado na obra de arte), é mais do que individual, é também o de todos 

os outros. E não há, de acordo com filósofo, obra de arte em que esse universal não se 

manifeste em configurações, ações e sofrimentos particulares. Manifestação, ele adverte, mais 

imediata e sensual do que simbólica: “o indivíduo ‘consubstancia’ o universal; assim, torna-se 

o precursor de uma verdade universal que irrompe em seu destino e lugar únicos”
16

.        

O tema do universal na arte servirá à Marcuse, sobretudo, para redarguir às 

exprobrações da revolução cultural segundo as quais a arte burguesa seria tão-somente a 
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representação das ideias da classe dominante, não ultrapassando, portanto, o seu caráter 

classista e restritivo. Conforme o filósofo, em virtude da transformação de um universo 

histórico específico realizada pela obra, “a arte abre a realidade estabelecida a uma outra 

dimensão: a da possível libertação”
17

. Ainda que essa transformação seja ilusória, nela uma 

outra realidade se manifesta. Mais do que isso, ela somente alcança essa transfiguração se for 

deliberadamente ilusória, como um mundo irreal diferente do estabelecido. “E nessa 

transfiguração, precisamente, a arte preserva e transcende o seu caráter de classe. E 

transcende-o, não no sentido de mera ficção e fantasia, mas no de um universo de 

possibilidades concretas”
18

.  

Um segundo aspecto da reflexão marcusiana a propósito do universal na arte 

relacionará essa universalidade ao trágico (mote que continuará a ser desenvolvido em sua 

última obra, A dimensão estética). Para o filósofo, “a arte ainda prefigura como que outra e 

mais vasta totalidade ‘negativa’: o universo trágico da existência humana e de uma sempre 

renovada busca de redenção secular: a promessa de libertação”
19

. Em lugar da promesse du 

bonheur, a arte agora evoca uma secular promessa de libertação, e em razão dessa evocação, 

ela transcende todo conteúdo de classe sem que, entretanto, o elimine. Pois, sem dúvida, 

existem conflitos e soluções que são especificamente burgueses, estranhos aos períodos 

históricos precedentes (ver autores como Defoe, Lessing, Flaubert, Dickens, Ibsen, Thomas 

Mann), mas o seu caráter específico está carregado de significação universal. Por isso, “o 

conteúdo de classe faz-se presente, mas torna-se transparente como a condição e o sonho da 

humanidade, conflito e reconciliação entre homem e homem, homem e natureza – o milagre 

da forma estética”
20

. Ora, os conflitos enunciados nesta citação, e a reconciliação que, mais 

precisamente, manifesta uma esperança, pois permanece alcançada apenas na forma estética, 

denotam uma circunstância presente em todas as sociedades até agora, independente de sua 

organização histórica específica. Portanto, o universal é ligado ao trágico por apresentar uma 

condição humana, ou melhor, uma condição da história do homem, intrinsecamente ligada à 

natureza, impossível de ser conquistada (ultrapassada) pelo próprio homem. O fim da citação, 

que desvela o “milagre” da forma estética, implica que o conteúdo particular, ao 

consubstanciar-se a essa forma, faz irromper “outra” dimensão, “em que os homens e 
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mulheres burgueses (e feudais) encarnam a espécie homem: o ser humano”
21

; ou seja, a 

humanidade é o verdadeiro objeto da forma estética.  

Mas essa mesma forma estética constitui o alvo privilegiado pelos ataques da 

revolução cultural à arte tradicional. São basicamente quatro os argumentos arrolados na 

condenação: a) o de que a forma não é adequadamente expressiva da verdadeira condição 

humana; b) de que está divorciada da realidade, à medida que cria um mundo de bela ilusão, 

de justiça poética, de harmonia e ordem artísticas, que reconciliam o irreconciliável, 

justificam o injustificável; c) de que nesse mundo de reconciliação ilusória, a energia dos 

impulsos vitais, a energia sensual do corpo, a criatividade da matéria, que são as forças de 

libertação, encontram-se reprimidas; d) de que em virtude dessas características, a forma 

estética é um fator de estabilização na sociedade repressiva e, portanto, é repressiva em si 

mesma. Os quatro pontos da denúncia da revolução cultural concernente à forma podem ainda 

ser condensados em um único, isto é, está em jogo o caráter afirmativo da cultura burguesa, 

em razão do qual a arte serve para embelezar e justificar a ordem estabelecida. Marcuse, 

todavia, respondendo a tais acusações, atesta que a afirmação inscrita na arte tradicional 

possui uma dialética própria. Segundo ele,  

 

não existe obra que não evoque, em sua própria estrutura, as palavras, as 

imagens, a música de uma outra realidade, de uma outra ordem repelida pela 

ordem existente e, entretanto, viva na memória e na antecipação, viva no que 

acontece aos homens e mulheres, e na rebelião contra isso. Quando essa 

tensão entre afirmação e negação, entre prazer e dor, cultura superior e 

cultura material, deixa de prevalecer, sempre que a obra deixa de sustentar a 

unidade dialética do que é e do que pode (e deve) ser, a arte perdeu a sua 

verdade, perdeu-se a si própria. E é precisamente na forma estética que estão 

essa tensão e as qualidades críticas, negadoras e transcendentes da arte 

burguesa – as suas qualidades antiburguesas. Recuperá-las e transformá-las, 

para salvá-las da expulsão, deve ser uma das tarefas da revolução cultural
22

. 

 

Na resposta oferecida à revolução cultural entrevê-se um novo corolário no que 

respeita ao caráter afirmativo da arte. Pois, doravante, avaliza-se que o último “não se baseia 

tanto em seu divórcio da realidade como na facilidade com que poderia se reconciliar com a 

realidade dada”
23

, ou seja, na medida em que é usada (tanto no período feudal quanto no 

burguês) como símbolo de status, em que torna-se objeto de consumo conspícuo ou em que é 

experimentada como valor recompensador. Contudo, mais do que isso, o caráter afirmativo da 
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arte passará a portar o seu contrário, uma vez que “o poder afirmativo da arte é também o 

poder que nega essa afirmação”
24

. Desse modo, fica mais uma vez estabelecida, assim como 

em “Algumas considerações sobre Aragon” e em O homem unidimensional, a concepção 

segundo a qual “o próprio caráter afirmativo da arte vem a ser pensado como a base para a 

negação final de sua afirmação”
25

. E após  o divórcio em relação à realidade – característica 

associada à arte tradicional – ter o seu potencial afirmativo dialetizado, a arte será 

compreendida como segunda alienação.  

 

É uma segunda alienação, em virtude da qual o artista se dissocia 

metodicamente da sociedade alienada e cria o universo irreal, “ilusório”, em 

que a arte tem e comunica a sua verdade. Ao mesmo tempo, essa alienação 

relaciona arte e sociedade: preserva o conteúdo de classe e torna-o 

transparente. Como “ideologia” a arte “invalida” a ideologia dominante
26

. 

 

A alienação artística, ao apartar a obra de arte do plano da reificação das consciências, 

rompe o contexto familiar da percepção e compreensão, da certeza e razão dos sentidos em 

que os homens e a natureza estão encerrados. À proporção em que esta alienação cria um 

mundo ilusório, de aparência, fundamentalmente irreal, ela retém o potencial crítico da arte, 

pois, “nessa transformação da realidade da ilusão e somente nela, a verdade subversiva da arte 

se manifesta”
27

. Verdade subversiva que alcançará, dialeticamente, uma inversão ao mostrar 

que “a ilusão está na própria realidade – não na obra de arte.”
28

 O mote da alienação artística 

também causará ressonâncias na reflexão marcusiana sobre o fenômeno da catarse. Na única 

menção indireta ao tema na obra ora em comento (ponto que será desdobrado n’A dimensão 

estética), o filósofo afirma que ao privar a arte de sua realidade imediata, ao inseri-la em um 

diferente contexto, até o feio, o cruel e o mórbido passam a participar da harmonia estética 

que governa a obra. “Portanto, eles não são cancelados: o horror das gravuras de Goya 

continua sendo horror, mas, ao mesmo tempo, ‘eternizam’ o horror do horror”
29

. Com isso, 

Marcuse agora enfatiza não haver mais reconciliação completa entre indivíduo e realidade 

dada nem mesmo através da característica mais afirmativa da arte. 

Dissemos, no parágrafo anterior, que a arte, por meio da alienação artística, rompe o 

contexto familiar da compreensão e percepção dos indivíduos. Marcuse também encontrará na 
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teoria da recordação do jovem Marx, presente nos Manuscritos Econômico-filosóficos, um 

modo de descontinuidade em relação ao contexto familiar repressor. Nessa obra, a noção de 

recordação, segundo o filósofo frankfurtiano, era endereçada a uma qualidade reprimida em 

homens e coisas que, uma vez reconhecida, poderia levar a uma radical mudança na relação 

entre homem e natureza. Marcuse, a seu turno, afirmará que essa qualidade reprimida também 

será trazida à luz através da arte, pois “num nível primário, arte é recordação: ela recorre a 

uma experiência e compreensão pré-conceituais que ressurgem em (e contra) o contexto do 

funcionamento social da experiência e da compreensão – contra a razão e a sensibilidade 

instrumentalistas”
30

. Ao atingir esse nível primário, ponto terminal do esforço intelectual, a 

arte viola tabus; dá voz, olhos e ouvidos a coisas que estão normalmente reprimidas: sonhos, 

memórias e desejos – os estados últimos da sensibilidade. O sonho, por sua vez, referido 

como uma dimensão reprimida dos homens pela realidade histórica, foi um móbil utilizado 

pelo surrealismo no início do século XX para o fito de acolitar na luta político-revolucionária. 

Em consonância a esse propósito, o autor de Eros e Civilização proclama: “se a arte sonha 

com a libertação dentro do espectro da história, a realização, a concretização do sonho através 

da revolução deve ser possível – o programa surrealista ainda deve ser válido”
31

.  

Para entendermos a validade do surrealismo enquanto referência artística no princípio 

da década de 1970 para Marcuse, uma breve digressão em direção a uma troca de cartas 

efetuada no mesmo ano da publicação de Contra-revolução e revolta, entre o filósofo e 

membros de um grupo de jovens surrealistas situado em Chicago, mostra que, para o 

primeiro, “o surrealismo tentou sustentar e recapturar as transcendentes, sobre-realistas 

qualidades da arte, a fim de sustentar e recapturar a força alienadora da arte como força na e 

para a luta política”
32

. As cartas, entretanto, abarcam uma análise mais abrangente sobre 

aquela vanguarda. A citação anterior exprime uma espécie de primeiro momento do 

surrealismo, o momento da transcendência e da alienação. Em um segundo momento, todavia, 

Marcuse afirma que o surrealismo, em determinada circunstância, contiguamente a outras 

vanguardas, “passou a trabalhar a serviço da revolução”. “Em seu intento político, o 

surrealismo falhou – ele logo foi confrontado com a insolúvel contradição entre a arte e as 

pessoas, entre a arte e a revolução”
33

. Eis o momento da submissão da arte à práxis 

revolucionária. Na sequência da carta, porém, o filósofo encerra sua análise atinente à 
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vanguarda retornando ao primeiro momento. Segundo ele, entre os caminhos possíveis para 

uma arte de oposição, quais sejam, o de sua direta politização, i.e., de sua proletarização ou 

popularização, ou, o do compromisso com a autonomia histórica e a verdade interna da arte, o 

surrealismo escolheu filiar-se à segunda opção. Consequentemente, “o impulso surrealista, 

expressado na forma estética, entra em conflito com a práxis revolucionária. [...] O 

surrealismo paga tributo ao essencial estranhamento da arte”
34

. Na segunda e última carta 

remetida por Marcuse ao grupo, uma súmula da perspectiva assumida na carta anterior é 

apresentada por meio de uma simples fórmula que nos permitirá compreender, com a 

continuação do comentário de Contra-revolução e revolta, a validade do programa surrealista 

no início da década de setenta: “Surrealismo e práxis revolucionária = unidade de opostos”
35

. 

A relação entre arte e revolução, doravante ocupará o centro da investigação 

marcusiana. Para o filósofo, “a revolução cultural continua sendo uma força radicalmente 

progressiva”
36

. Entretanto, em seus esforços para libertar o potencial político da arte, pelo 

recurso ao abandono da forma estética e pela representação direta, imediata, da política na 

arte, ela se vê bloqueada por uma contradição não resolvida. Eis o logro instaurado no seio 

das tentativas de unir arte e vida pela revolução cultural. Ao se deparar com a contradição 

existente entre cultura material e intelectual, entre arte e prática política, enfim, entre arte e 

vida, aquelas tentativas ultrapassam-na, desfazem-na, sem, no entanto, resolvê-la. “Um 

potencial subversivo é da própria natureza da arte”
37

, afirma Marcuse. Mas eis que, sem 

detença, surge a questão: como pode esse potencial ser traduzido para a realidade, isto é, 

como pode ser expresso de modo que se torne um guia e um elemento na prática da mudança 

sem deixar de ser arte, sem perder a sua força subversiva interna? Segundo o filósofo, “a arte 

só pode expressar o seu potencial radical como arte, em sua própria linguagem e imagem, a 

qual invalida a linguagem corrente, a prose du monde”
38

. Mesmo as metas realmente 

alcançáveis da libertação, assim como a crítica real da sociedade, são transcendidas pela 

“mensagem” libertadora da arte. Pois,  

 

a arte continua comprometida com a Ideia (Schopenhauer), com o universal 

no particular; e como a tensão entre ideia e realidade, entre o universal e o 

particular, persistirá, provavelmente, até o advento do Milênio que nunca 

haverá, a arte tem de continuar sendo alienação. Se a arte, por causa dessa 

alienação, não “fala” às massas, isso é obra da sociedade de classes que cria 
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e perpetua as massas. Se e quando uma sociedade sem classes realizar a 

transformação das massas em indivíduos “livremente associados”, a arte terá 

perdido o seu caráter elitista, mas não o seu distanciamento da sociedade
39

.    
 

A resolução da contradição que faz com que uma comunidade de indivíduos seja 

transformada em sociedade de massas deveria ser objetivada em uma transformação 

engendrada por uma força de oposição, e não o abandono dessa contradição pelo pretenso 

nivelamento entre arte e vida. Todavia, ainda no interior da sociedade em que os homens se 

associassem livremente, a arte manter-se-ia numa posição de distância crítica em relação a 

essa organização social, atestando os limites da libertação alcançada. E é essa distância 

crítica, ou melhor, a segunda alienação, o que desaparece nos esforços da revolução cultural 

para eliminar o hiato entre a arte e a realidade. Para Marcuse, no entanto, “o esforço está 

condenado ao fracasso. Há rebelião, sem dúvida, no teatro de guerrilha, na poesia da 

‘imprensa livre’, na música ‘rock’ – mas permanece artística sem o poder negador da arte”
40

. 

Na medida em que faz parte da vida real, “perde a transcendência que opõe a arte à ordem 

estabelecida, permanece imanente nessa ordem, unidimensional, e, portanto, sucumbe a essa 

ordem”
41

.  

Uma dialética intrínseca à obra de arte impossibilita qualquer compatibilização 

imediata entre a arte e a práxis revolucionária. Nas palavras do filósofo frankfurtiano,  

 

a tensão entre afirmação e negação impede qualquer identificação da arte 

com a praxis revolucionária. A arte não pode representar a revolução; ela 

pode apenas invocá-la em outro meio, numa forma estética em que o 

conteúdo político torna-se metapolítico, governado pela necessidade interna 

da arte. E a meta de toda revolução – um mundo de tranquilidade e liberdade 

– aparece num meio totalmente apolítico, sob as leis da beleza, da 

harmonia
42

.     

 

Aqui, oportunamente, Charles Reitz comenta que: “a oposição de Marcuse à revolução 

cultural não implica que ele esteja tentando despolitizar sua teoria estética, mas antes 

buscando clarificar a forma na qual a política pode legitimamente estar presente na arte”
43

. 

O nexo entre arte e revolução será compreendido em Contra-revolução e revolta, 

hegelianamente, como uma unidade de opostos, a partir da mediação da forma estética. 

Conforme Marcuse, “a relação entre arte e revolução é uma unidade de opostos, uma unidade 
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antagônica. A arte obedece a uma necessidade e tem uma liberdade que lhe é própria – não a 

da revolução. Arte e revolução estão unidas em ‘mudar o mundo’ – libertação”
44

. Por isso, a 

arte não abandona as suas próprias exigências, nem abdica de sua dimensão, permanece não-

operacional: “na arte, a meta política somente se manifesta na transfiguração que é a forma 

estética”
45

. Consequentemente, a revolução pode estar ausente da obra de arte, mesmo quando 

o artista for um “engajado”, um revolucionário. O “engajamento” político, destarte, converte-

se em um problema de técnica artística, “em vez de se traduzir arte (poesia) para a realidade, a 

realidade é traduzida para uma nova forma estética”
46

. Assim a recusa e o protesto radical 

poderão legitimamente se manifestar através do modo como as palavras são agrupadas e 

reagrupadas, libertas de seu uso e abuso tradicionais. Em suma: “Permanente subversão 

estética – este é o caminho da arte”
47

. 

Neste ponto, porém, Marcuse chama a atenção para a distinção existente entre uma 

revolução interna da forma e sua destruição. A abolição da forma estética, a noção de que a 

arte podia se tornar uma parte componente da práxis revolucionária, implicaria o fim da arte. 

Diferentemente de alguns textos do final da década de sessenta, em que o filósofo defendera a 

ideia de que a arte emprestaria sua forma à realidade de uma sociedade livre, de modo a 

encontrar sua subsunção no processo produtivo, ele agora sustenta que  

 

seja qual for a sua forma, arte nunca poderá eliminar a tensão entre arte e 

realidade. A eliminação dessa tensão seria a impossível unidade final de 

sujeito e objeto: a versão materialista do idealismo absoluto. Nega o limite 

insuperável da mutabilidade da natureza humana: um limite biológico, não 

teológico. Interpretar essa alienação irredimível da arte como um sinal da 

sociedade burguesa (ou qualquer outra) de classes constitui um absurdo
48

. 

 

 Radicada no próprio indivíduo, devido à inarredável mutabilidade de sua natureza 

(sobre isso, mais será dito em A dimensão estética), está a impossibilidade de que um estado 

de plena liberdade venha a ser atualizado na história, o que, por conseguinte, inviabilizaria a 

perspectiva de a arte poder emprestar a sua forma a uma totalidade social. Resta, contudo, 

distinguível no horizonte da história, a possibilidade de o estado oposto, a barbárie, vir a ser 

materializada, configuração social na qual o fim da arte encontraria domicílio: “O fim da arte 

só é concebível se os homens não forem mais capazes de distinguir entre o verdadeiro e falso, 
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bom e mau, belo e feio, presente e futuro. Isso seria o estado de perfeito barbarismo no auge 

da civilização – e tal estado é, de fato, uma possibilidade histórica”
49

. 

A relação entre arte e revolução prossegue sob a análise do filósofo frankfurtiano. 

Segundo ele, “a própria arte, na prática, não pode mudar a realidade e a arte não pode 

submeter-se às exigências concretas da revolução sem se negar a si própria”
50

. Donde a sua 

“crítica fraterna” dirigida ao grupo teatral Living Theatre que, ao pretender apresentar 

diretamente conteúdos ligados à ação revolucionária, como a libertação do corpo e a 

revolução sexual, prescinde do trabalho de construção da forma, subordinando, por essa via, a 

dimensão estética à política. Para Marcuse, “a inverdade é o destino da representação direta, 

não-sublimada. Aqui, o ‘caráter ilusório’ da arte não é abolido, mas duplicado; os atores 

apenas interpretam as ações que eles querem demonstrar e essa ação é intrinsecamente irreal, 

é representação teatral”
51

. A crítica à direta, não-sublimada, manifestação da revolução na 

obra de arte não impede, todavia, que a arte possa extrair suas inspirações e sua forma de um 

movimento revolucionário prevalente em determinada conjuntura histórica – “pois a 

revolução está na substância da arte. A substância histórica da arte afirma-se em todos os 

modos de alienação”
52

.  E essa substância impede que a valorização da forma estética 

enquanto segunda alienação possa significar o renascimento do classicismo, romantismo ou 

de qualquer outra forma tradicional, pois a forma estética transforma-se com o curso da 

transformação do mundo histórico. 

Conduzindo a lume o filosofema de Adorno segundo o qual a arte responde ao caráter 

total da repressão e administração com uma total alienação, Marcuse encontra na música 

altamente intelectual e construtivista de John Cage, Stockhausen e Pierre Boulez, exemplos 

extremos de formas estéticas que, pela trilha da alienação, encarnam o poder do negativo 

frente ao paradigma histórico do desempenho. Contudo, estes não são os únicos exemplos 

enaltecidos em Contra-revolução e revolta. A música negra, segundo o filósofo, como o grito 

e o cântico ancestral dos escravos que passa a retumbar atualizada nos guetos, faz ecoar a 

vontade de libertação social. “Nessa música, a própria vida e morte dos homens e mulheres 

negros são revividas: a música é corpo; a forma estética é o ‘gesto’ de dor, sofrimento, mágoa, 

denúncia”
53

. Também nas canções de protesto de Bob Dylan, a dimensão política permanece 

vinculada à forma estética; e na literatura, o conteúdo político subversivo tornou-se presente 
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nos mais altamente formados poemas de Allan Ginsberg e Ferlinghetti. Fundamental é notar 

aqui que, tanto a música negra quanto os três últimos artistas mencionados, têm a sua arte 

associada à revolução cultural, o que demonstra a especificidade da crítica marcusiana relativa 

aos esforços, na segunda metade do século XX, de criação de uma nova oposição na esfera 

cultural. Voltando à literatura, Marcuse afirma que a denúncia mais extrema e intransigente 

encontrou sua expressão numa obra que, precisamente por causa do seu radicalismo, repele a 

esfera política: “na obra de Beckett não há esperança que possa ser traduzida em termos 

políticos, a forma estética exclui toda a acomodação e abandona a literatura permanecendo 

literatura. E, como literatura, a obra transmite uma única mensagem: por fim às coisas como 

elas estão”
54

. Analogamente, “a revolução está mais na perfeitíssima lírica de Bertolt Brecht 

do que em suas peças políticas; e no Wozzeck, de Alban Berg, mais do que na ópera 

antifascista de hoje”
55

. 

Nos exemplos listados acima, Marcuse divisa a marca do ultrapassamento histórico da 

antiarte e, consequentemente, do ressurgimento da forma. Com este, afirma o filósofo, 

“encontramos uma nova expressão das qualidades inerentemente subversivas da dimensão 

estética, especialmente a beleza como aparência sensual da ideia de liberdade”
56

. As 

qualidades subversivas da estética foram condensadas nos seguintes versos de Brecht: 

 

Dentro de mim há uma luta entre 

O deleite de uma cerejeira em flor 

E o horror de um discurso de Hitler. 

Mas só este último  

Me força a escrever.
57

    

 

A imagem da árvore permanece presente no poema que foi “imposto” por um discurso 

de Hitler. “O horror daquilo que é marca o momento da criação, é a origem do poema que 

celebra a beleza de uma cerejeira em flor”
58

. A dimensão política mantém-se vinculada à 

dimensão estética que, por seu próprio turno, possui valor político, i.e., na forma da arte, a 

bela expressão configura por si só uma recusa ao mundo das mercadorias. 
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Estranho fenômeno: beleza como uma qualidade que está tanto numa ópera 

de Verdi como numa canção de Bob Dylan, num quadro de Ingres como 

num de Picasso, numa frase de Flaubert como numa de James Joyce, num 

gesto da Duquesa de Guermantes como no de uma garota hippie! Comum a 

todos eles é a expressão, contra a deserotização plástica, da beleza como 

negação do mundo da mercadoria e do desempenho, das atitudes, gestos, 

semblantes, requeridos por ele
59

.  

 

A arte, por si mesma, nada pode fazer para impedir a ascensão do barbarismo; pode, 

contudo, transformar a subjetividade dos agentes capazes de impedi-lo e capazes ainda de 

redirecionar o curso da história para a realização das metas revolucionárias – uma existência 

pacificada e gratificante. As formas de arte tradicionais, timbradas como burguesas, também 

podem contribuir para a aludida transformação, pois podem ter o seu potencial crítico 

atualizado na e contra a sociedade contemporânea. Quanto ao artista, mesmo aquele que levar 

sua existência e exercer o seu ofício de maneira externa e antagônica ao ativismo político, se 

verá impelido para as ruas em virtude da conexão interna, estabelecida através da mediação da 

forma estética, entre arte e política, entre arte e revolução; de modo que 

 

o destino da arte continua vinculado ao da revolução. Neste sentido, é 

deveras uma exigência interna da arte que empurra o artista para as ruas – 

para lutar pela Comuna, pela revolução bolchevique, pela revolução alemã 

de 1918, pelas revoluções chinesa e cubana, por todas as revoluções que têm 

uma possibilidade histórica de libertação. Mas, ao fazê-lo, o artista abandona 

o universo da arte e penetra no universo mais vasto do qual a arte continua 

sendo uma parte antagônica: o universo da prática radical
60

. 

 

Ao término da análise de Contra-revolução e revolta, percebemos o acerto do balanço 

fornecido por Kellner, para quem, nesta obra, Marcuse “tentou defender aspectos e certas 

formas da cultura burguesa de uma crítica e rejeição totalizantes discernidas por ele em alguns 

movimentos ativistas ligados à revolução cultural e à antiarte nas décadas de 60 e 70”
61

. 

Devemos precisar que esses elementos e formas são aqueles tocantes à alienação da obra em 

relação à realidade, e são também encontrados em autores “não propriamente burgueses”, 

como os casos de Brecht e Beckett, e em outros ligados à revolução cultural, como Bob 

Dylan, Ferlinghetti e Ginsberg. Em sua derradeira obra, A dimensão estética, essa defesa será 

radicalizada e nomes como os três últimos serão desconsiderados. O recrudescimento da 

perspectiva segundo a qual o caráter afirmativo é o depositário da qualidade negativa da arte 

terá como correlatas, além das mencionadas defesas da forma e da alienação, a afirmação da 
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impossibilidade de reconciliação entre arte e realidade, e o enfoque de que a arte só é política 

em referência a si própria. 
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3.2 Estética trans-histórica e a permanência da arte: a crítica à ortodoxia 

marxista 

 

A única obra inteiramente dedicada à reflexão sobre arte e estética, que é também a 

última obra publicada em vida por Marcuse, veio a público pela primeira na Alemanha, no 

ano de 1977, com o título Die Permanenz der Kunst: Wider eine bestimmte Marxistische 

Ästhetik, cuja tradução literal seria: “A permanência da arte: contra uma particular estética 

marxista”. No ano seguinte, a obra fora publicada nos Estados Unidos, e, com o 

consentimento do próprio autor, tendo ele sido, inclusive, um de seus tradutores, o título é 

vertido para The Aesthetic Dimension: toward a critique of marxist aesthetics. Em 1981, 

quando finalmente traduzida para o português, a obra é rebatizada laconicamente como A 

dimensão estética
1
. Nesta breve obra, conforme indicado pelos subtítulos das edições em 

alemão e inglês, Marcuse se oporá, como marxista, às principais teses propaladas pela estética 

marxista ortodoxa, de modo a que esta oposição culmine em uma eloquente defesa da 

sublimação, da forma estética, da catarse e da beleza, características que, desde a publicação 

nos anos 50 de Eros e Civilização, foram por ele concebidas como critérios estéticos 

normativos para a arte. Ademais, esta defesa será engendrada conjuntamente à valorização da 

subjetividade como instância fundamental para a prática política transformadora, instância 

que a arte será capaz de transformar a partir de sua autonomia relativa ao contexto familiar e 

opressivo experimentado cotidianamente pelos indivíduos. Ao cabo dessas elaborações, com 

efeito, estará configurada a estética trans-histórica marcusiana. 

Em A dimensão estética, Marcuse pretende contribuir para a estética marxista 

mediante a refutação de sua ortodoxia predominante. Esta ortodoxia é compreendida pelo 

filósofo como a interpretação da qualidade e da verdade de uma obra de arte em termos da 

totalidade das relações de produção existentes, i. e., a interpretação que considera a obra de 

arte como representante dos interesses e visão de mundo de determinadas classes sociais de 

modo mais ou menos preciso. Não obstante, a crítica desta ortodoxia perpetrada por Marcuse 

estará assentada na própria teoria marxista, na medida em que a arte será por ele analisada no 

contexto das relações sociais prevalecentes, e a ela será atribuída uma função e um potencial 

políticos. Serão seis as teses ortodoxas contra as quais o filósofo se erguerá ao longo do texto: 
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1- Existe uma relação definida entre a arte e a base material, entre a arte e a totalidade 

das relações de produção; 

2- Há uma conexão definida entre arte e classe social; 

3- O político e o estético, o conteúdo revolucionário e a qualidade artística tendem a 

coincidir; 

4- O escritor tem a obrigação de articular e exprimir os interesses e as necessidades da 

classe em ascensão; no capitalismo, esta seria o proletariado; 

5- A classe declinante, ou, os seus representantes, só podem produzir uma arte 

“decadente”; e, 

6- O realismo é considerado a forma de arte que corresponde mais convenientemente às 

relações sociais, constituindo assim a forma de arte “correta”.     

 

Cada uma destas teses implica, conforme Marcuse, que as relações sociais de 

produção devem estar representadas na obra de arte como parte de sua própria lógica interna. 

Tal imperativo estético é derivado pela ortodoxia de um esquema não dialético de base e 

superestrutura, concepção cuja rigidez produz um duplo corolário: a construção de uma noção 

normativa da base material como a verdadeira realidade; e a desvalorização política de forças 

não materiais, particularmente as da consciência individual, do inconsciente e de sua função 

política. Esta função, pondera o filósofo frankfurtiano, tanto pode ser regressiva como 

emancipatória, contudo, “em ambos os casos, pode tornar-se uma força material. Se o 

materialismo histórico não dá conta do papel da subjetividade, adquire a aparência do 

materialismo vulgar”
2
. Eis um dos pontos medulares da crítica marcusiana à ortodoxia estética 

marxista, qual seja, o de que ao menoscabar o potencial político inscrito na subjetividade, ela 

minimiza um fundamental pré-requisito da revolução, nomeadamente, o fato de que a 

revolução deve se basear na subjetividade dos próprios indivíduos, na sua inteligência e nas 

suas paixões, nos seus impulsos e nos seus objetivos. Assim, vemos também que, ab initio 

n’A dimensão estética, a valorização da subjetividade não é sinonímia de exortação ao 

recolhimento ou à evasão, pelo contrário, a subjetividade é concebida como uma dimensão 

que pode ser exteriorizada na práxis política transformadora. 

A ortodoxia marxista prevalente na estética intensificara o desprestígio da 

subjetividade ao tomá-la como uma noção burguesa. Marcuse objeta, no entanto, que mesmo 

na sociedade burguesa, a insistência na verdade e no direito da interioridade não é realmente 
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um valor burguês. A afirmação da interioridade da subjetividade permitiu ao indivíduo se 

retirar do emaranhado das relações e dos valores de troca imperantes na sociedade burguesa e 

adentrar, desta feita, noutra dimensão da existência. Essa retirada da realidade, segundo o 

filósofo, levou a uma experiência que pôde tornar-se uma força poderosa na invalidação dos 

principais valores burgueses, na medida em que desviou o foco da realização individual do 

âmbito do lucro para o dos recursos íntimos do ser humano. Além disso, tal evasão não era 

definitiva, a subjetividade lutou por sair da sua interioridade em direção à cultura material e 

intelectual. Libertar a subjetividade, por conseguinte, “faz parte da história íntima dos 

indivíduos – da sua própria história, que não é idêntica à sua existência social. É a história 

particular dos seus encontros, paixões, alegrias e tristezas – experiências que não se baseiam 

necessariamente na sua situação de classe e que nem sequer são compreensíveis a partir dessa 

perspectiva”
3
.  

A arte poderá se tornar uma força motriz na formação da subjetividade radical que se 

desdobrará em vetor da luta política, desde que seja capaz de encarnar a negatividade em 

relação à sociedade estabelecida, na proporção em que ela própria seja uma arte 

revolucionária. Para Marcuse, com efeito, a arte pode ser denominada revolucionária em dois 

sentidos. No primeiro, como a arte que representa uma mudança radical no estilo e na técnica. 

Eis a marca de vanguardas como o surrealismo e o expressionismo, cujas formas anteciparam 

a destruição do capitalismo de monopólios e a emergência de novos objetivos da mudança 

radical. Todavia, a definição meramente técnica da arte nada diz sobre a qualidade e a verdade 

de uma obra.  No segundo sentido, a arte é revolucionária “se, em virtude da transformação 

estética, representar, no destino exemplar dos indivíduos, a predominante ausência de 

liberdade e as forças de rebelião, rompendo assim com a realidade social mistificada (e 

petrificada) e abrindo os horizontes da mudança (libertação)”
4
. Portanto, conforme o filósofo, 

toda a verdadeira obra de arte seria revolucionária, porquanto nelas alcança-se uma subversão 

da percepção e da compreensão ordinárias dos indivíduos, uma acusação da realidade 

estabelecida e a subsequente aparição da imagem da libertação. “Isto verifica-se tanto no 

drama clássico como nas peças de Brecht, tanto nas Wahlverwandtschaften de Goethe como 

nos Hundejahre de Günter Grass, tanto em William Blake como em Rimbaud”
5
. 

Dada a diversidade de obras e autores listados acima, pertencentes, inclusive, a 

períodos históricos distintos, Marcuse afirma que a representação do potencial subversivo 
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dessas obras deve-se, exatamente, à própria história, às diferentes estruturas sociais com que 

elas são confrontadas: a distribuição da opressão entre a população, a composição e a função 

da classe dominante e as possibilidades existentes de mudança radical. Essas condições 

históricas estão presentes na obra de vários modos, explicitamente ou como pano de fundo e 

horizonte, na linguagem e nas figuras de retórica. Todas elas, porém, aparecem nas obras, 

inarredavelmente, apenas de modo alienado e mediatizado. Além disso, estas condições “são 

expressões e manifestações históricas específicas da mesma sustância trans-histórica da arte: a 

sua própria dimensão de verdade, protesto e promessa, constituída pela forma estética”
6
. O 

mote do trans-histórico na arte será adiante revisitado com maior vagar em nosso texto. Por 

ora, fundamental é notar que, ao instaurar uma dimensão específica de verdade, promessa e 

protesto, a arte consubstanciará o poder do negativo não por dirigir-se ao proletariado ou à 

“revolução”, mas,  

 

somente em referência a si própria, como conteúdo tornado forma. O 

potencial político da arte baseia-se apenas na sua própria dimensão estética. 

A sua relação com a práxis é inexoravelmente indireta, mediatizada e 

frustrante. Quanto mais imediatamente política for a obra de arte, mais ela 

reduz o poder de afastamento e os objetivos radicais e transcendentes de 

mudança. Neste sentido, pode haver mais potencial subversivo na poesia de 

Baudelaire e de Rimbaud que nas peças didáticas de Brecht
7
. 

 

Nesta citação, ouvimos ecoar as críticas endereçadas por Marcuse à antiarte a partir 

dos anos sessenta. Também a perspectiva que identifica um maior potencial subversivo nas 

obras de lírica altamente formada do que nas peças didáticas do dramaturgo alemão, aparecera 

previamente em Contra-revolução e revolta. A citação anterior ainda conduz à baila o tema 

da transcendência da arte em relação à realidade estabelecida. A estética marxista ortodoxa, 

como decorrência de sua desvalorização da subjetividade, preconizou o realismo como forma 

da arte progressista em detrimento de suas qualidades transcendentes. Para o filósofo 

frankfurtiano, inversamente,  

 

as qualidades radicais da arte, ou seja, a sua acusação da realidade 

estabelecida e a sua invocação da bela imagem (schöner Schein) da 

libertação baseiam-se precisamente nas dimensões em que a arte transcende 

a sua determinação social e se emancipa a partir do universo real do discurso 

e do comportamento, preservando, no entanto, a sua presença esmagadora
8
. 
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Como transcendência relativa à realidade estabelecida a arte cria um mundo no qual é 

alojada a subversão da experiência ordinária dos indivíduos, uma vez que o mundo formado 

pela arte é reconhecido como uma realidade suprimida e distorcida na realidade existente. 

Essa experiência culmina em situações extremas – do amor e da morte, da culpa e do fracasso, 

mas também da alegria, da felicidade e da realização – que explodem na realidade existente 

em nome de uma verdade normalmente negada ou mesmo ignorada. Conforme Marcuse, por 

consequência, “a lógica interna da obra de arte termina na emergência de outra razão, outra 

sensibilidade, que desafiam a racionalidade e a sensibilidade incorporadas nas instituições 

sociais dominantes”
9
. 

A realidade existente, para o filósofo, é necessariamente sublimada ao ser formada 

esteticamente em uma obra de arte: o conteúdo imediato é estilizado, os “dados” são 

reformulados e reordenados de acordo com as exigências da forma de arte, a qual requer que 

mesmo a representação da morte e da destruição invoque a necessidade de esperança – uma 

necessidade fundamentada na nova consciência personificada na obra de arte. A sublimação 

estética dirige-se à componente afirmativa, reconciliadora, da arte, embora seja, ao mesmo 

tempo, repositório de sua função crítica e negadora. A transcendência da realidade imediata 

alcançada através dessa sublimação, “destrói a objetividade reificada das relações sociais 

estabelecidas e abre uma nova dimensão da experiência: o renascimento da subjetividade 

rebelde”
10

. Devido a esse desadormecer subjetivo, Marcuse percebe como correlata à 

sublimação estética, a experiência de uma dessublimação tocante aos indivíduos. Desse modo, 

“na base da sublimação estética, tem lugar uma dessublimação na percepção dos indivíduos – 

nos seus sentimentos, juízos, pensamentos; uma invalidação das normas, necessidades e 

valores dominantes. Com todas as suas características afirmativo-ideológicas, a arte 

permanece uma força dissidente”
11

. 

A função crítica da arte, a sua contribuição para a luta de libertação, reside, para 

Marcuse, na forma estética. Por conseguinte, uma obra de arte é autêntica ou verdadeira não 

pelo seu conteúdo (i.e., a representação correta das condições sociais), não pela pureza da sua 

forma, mas “pelo conteúdo tornado forma”
12

. A forma estética institui a autonomia da arte 

relativamente ao “dado”. Essa dissociação, entrementes, não produz uma “falsa consciência” 

ou mera ilusão, mas antes uma contra-consciência: a negação do pensamento realístico-

conformista. Aclara-se, assim, a interligação existente entre forma estética, autonomia e 
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verdade da arte. Estas “constituem fenômenos sócio-históricos, transcendendo cada uma a 

arena sócio-histórica”
13

, e embora essa “arena” limite a autonomia da arte, ela o faz sem 

invalidar as verdades trans-históricas expressas na obra, pois “a verdade da arte reside no seu 

poder de cindir o monopólio da realidade estabelecida (i.e., dos que a estabeleceram) para 

definir o que é real. Nesta ruptura, que é a realização da forma estética, o mundo fictício da 

arte aparece como a verdadeira realidade”
14

. 

A sociedade continua presente no mundo autônomo da arte, conforme o filósofo 

frankfurtiano, de três maneiras: primeiramente, como “matéria prima” para a representação 

estética que se transforma nesta representação. Esta é a historicidade do material conceitual, 

linguístico e imaginável que a tradição transmite aos artistas e com a qual ou contra a qual 

têm que trabalhar; em segundo lugar, como o campo de possibilidades concretamente 

disponíveis de luta e libertação; e, finalmente, em terceiro lugar, como a posição específica da 

arte na divisão social do trabalho, especialmente na separação do trabalho intelectual e 

manual. Vemos assim, no que concordamos com Kellner, que, para Marcuse, “a arte é uma 

dimensão quase autônoma”
15

. Tal autonomia, limitada, será obtida pela arte na medida em 

que através da transformação efetuada pela forma estética, a arte erigir um mundo que 

contradiga a realidade estabelecida. E desse modo, apenas, “o mundo da arte é o de outro 

Princípio de Realidade, de alienação – e só como alienação é que a arte cumpre uma função 

cognitiva: comunica verdades não comunicáveis noutra linguagem; contradiz”
16

. Também 

Reitz está correto ao afirmar que a segunda alienação manifesta na arte não se rebela 

simplesmente contra circunstâncias históricas particulares, “ela rebela-se, mais precisamente, 

contra o princípio de realidade estabelecido”
17

. 

Nada obstante, fortes tendências afirmativas para a reconciliação com a realidade 

estabelecida coexistem na arte com as forças de rebelião. Segundo Marcuse, essas tendências 

não se devem à determinação de classe específica da arte, mas, antes, ao caráter redentor da 

catarse que “baseia-se no poder que a forma estética tem de chamar o destino pelo seu nome, 

de desmistificar a sua força, de dar palavra às vítimas – o poder de reconhecimento que 

proporciona ao indivíduo um pouco de liberdade e de realização no seio da servidão”
18

. 

Consequentemente, a interconexão entre a afirmação e a denúncia do que existe, entre a 
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ideologia e a verdade, pertence à própria estrutura da arte. Nas obras autênticas, do mesmo 

modo, “a afirmação não exclui a denúncia: a reconciliação e a esperança preservam ainda a 

memória de coisas passadas”
19

. 

No bojo do caráter afirmativo da arte, encontra-se ainda outro fator, a saber, “o 

compromisso da arte com Eros, a afirmação profunda das Pulsões de Vida na sua luta contra a 

opressão social e pulsional”
20

. A permanência da arte, a sua imortalidade histórica ao longo 

dos milênios, segundo o filósofo frankfurtiano, dá testemunho desse compromisso. A respeito 

da última citação, Reitz faz o seguinte comentário:  

 

Na avaliação de Marcuse, toda grande e autêntica obra de arte, mesmo em 

sua afirmação do status-quo político-econômico, também fornece um 

universo de perene interesse humano, na medida em que suas imagens e sua 

lógica sensíveis falam para (e a partir de) aquilo que ele concebeu, na esteira 

de Freud, Nietzsche e Schopenhauer, como a profunda dimensão dialética 

da natureza humana
21

.   

 

A reificação a que sucumbiu a estética marxista ortodoxa desdobra-se também na 

minimização da função cognitiva da arte como mera ideologia. Instalando-se em via oposta, 

Marcuse afirma que “o potencial radical da arte reside precisamente no seu caráter ideológico, 

na sua relação transcendente com a ‘base’”
22

. A ideologia nem sempre é mera ideologia, falsa 

consciência. A consciência e a representação de verdades que aparecem como abstratas em 

relação ao processo de produção estabelecido possuem, igualmente, o seu momento 

ideológico. Porém, a arte captura o momento de verdade da ideologia e, como ideologia, 

opõe-se à sociedade existente. Sua autonomia relativa ao processo de produção “contém o 

imperativo categórico: as coisas têm de mudar”
23

. No entanto, ainda que para a arte a 

libertação dos seres humanos e da natureza tenha que ser possível, isto não significa que a 

revolução deva ser tematizada por ela; pelo contrário, atesta o filósofo, nas obras 

esteticamente mais perfeitas, isso não acontece. Nessas obras, “a revolução é pressuposta 

como o a priori da arte”
24

. Entretanto, mesmo a revolução é pela última ultrapassada e 

questionada a respeito de até que ponto pode responder à angústia do ser humano, a respeito 

de até que ponto pode levar a cabo uma ruptura com o passado. 
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A dúvida concernente aos êxitos da revolução no que tange ao estancamento da 

angústia dos indivíduos explicita que a arte é permeada por certo pessimismo. Marcuse 

ressalta, todavia, que esse pessimismo não é contra-revolucionário: serve para contrastar o 

otimismo unidimensional da propaganda e advertir contra a “consciência feliz” da prática 

radical, que julga que tudo o que a arte invoca e denuncia pode ser resolvido através da luta de 

classes. Tal pessimismo impregna mesmo a literatura em que a própria revolução fora 

tematizada; segundo o filósofo, a peça de Büchner, A Morte de Danton, é disso um exemplo 

clássico. 

O fato de uma obra representar corretamente os interesses ou a visão do proletariado, 

não faz dela uma verdadeira obra de arte, como desejaria a ortodoxia marxista. Esta qualidade 

“material” pode facilitar o seu acolhimento, torná-la mais concreta, mas de nenhum modo é 

dela constitutiva, emenda Marcuse. A universalidade da arte não pode radicar no mundo e na 

imagem do mundo de uma determinada classe. “A arte visiona uma humanidade concreta, 

universal, que não pode ser personificada por uma classe particular, nem mesmo pelo 

proletariado, a ‘classe universal’ de Marx. O tecido inexorável de alegria e tristeza, celebração 

e desespero, Eros e Thanatos, não pode dissolver-se em problemas de luta de classes”
25

. 

Outra dimensão por muito tempo negligenciada pela ortodoxia marxista, segundo o 

filósofo frankfurtiano, concerne à esfera pulsional dos indivíduos. A revolução da estrutura 

pulsional constitui um pré-requisito para uma mudança no sistema de necessidades que, por 

conseguinte, manifestaria a diferença qualitativa na edificação de uma sociedade socialista. A 

sociedade de classes conhece apenas a aparência, a imagem da diferença qualitativa; esta 

imagem tem sido preservada na arte, foi a ela imposta através da separação do trabalho mental 

e material, como resultado das relações de poder prevalecentes. A dissociação do processo de 

produção tornou-se um refúgio e um ponto de mira a partir do qual é possível denunciar a 

realidade estabelecida através da dominação. Entretanto, a separação entre trabalho intelectual 

e material que confere à arte um lócus específico na esfera de produção, é o que possibilita 

que a atividade artística e, em larga medida, também a sua receptividade, se tornem privilégio 

de uma “elite” afastada do processo material de produção. Eis a circunstância que atribui à 

arte o seu caráter classista, o que não significa, para Marcuse, que a arte não possa se 

autonomizar em relação a essa determinação. Sua autonomia limitada permite, por exemplo, 

que um artista pertencente a um grupo privilegiado não tenha a verdade e a qualidade estética 

de sua obra determinada por sua situação de classe. O que é verdade para “os clássicos do 
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socialismo”, também o é para os grandes artistas. De mais a mais, “a teoria marxista não é 

investigação da família. O caráter progressista da arte, a sua contribuição para a luta pela 

libertação não se pode medir a partir das origens do artista nem pelo horizonte ideológico da 

sua classe”
26

. Tampouco pode ser determinado pela presença (ou ausência) da classe oprimida 

nas suas obras. “Os critérios do caráter progressista da arte são dados apenas na própria obra 

como um todo: no que diz e no modo como diz”
27

. 

No sentido em que a verdade e as qualidades estéticas de uma obra situam-se de modo 

imanente à própria obra, a arte é “arte pela arte”, e enquanto tal, “a forma estética revela 

dimensões da realidade interditas e reprimidas: aspectos da libertação”
28

. Um exemplo 

extremo de “arte pela arte” revelador de dimensões interditas da realidade encontra-se, para 

Marcuse, na poesia de Mallarmé: “os seus poemas evocam distintos modos de percepção, 

imaginação, gestos – uma festa de sensualidade que destrói a experiência de todos os dias e 

antecipa um princípio de realidade diferente”
29

. O valor emancipatório da arte, por 

conseguinte, residirá em seu grau de afastamento relativo a todo tipo de práxis.  

Além de Mallarmé, as obras de Poe, Baudelaire, Proust e Valéry, também constituem, 

para o filósofo frankfurtiano, exemplos de arte emancipatória justamente na medida em que 

exprimem um rígido fechamento contra a práxis. As obras desses autores, ademais, expressam 

uma “consciência de crise”, um prazer na decadência, na destruição, na beleza do mal; uma 

exaltação do associal, do anômico – a rebelião subterrânea da burguesia contra a sua própria 

classe. Rebelião consubstanciada nas ouvres devido ao “ingresso das forças erótico-

destrutivas primárias que destroem o universo normal da comunicação e do 

comportamento”
30

. A literatura de tais escritores revela ainda o domínio de Eros e Thanatos 

para além de todo controle social e assim invoca as necessidades e satisfações que são 

essencialmente destrutivas. Redarguindo à ortodoxia marxista, Marcuse afirma que essa 

literatura, em termos de práxis política, permanece elitista e decadente. Pode, no entanto, 

contribuir para a luta pela libertação “ao desvendar as zonas interditas da natureza e da 

sociedade em que mesmo a morte e o diabo se incluem como aliados na recusa de se 

submeterem à lei e à ordem de repressão. Esta literatura é uma das formas históricas de 

transcendência estética crítica”
31

.      
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Vimos que, segundo Marcuse, a arte desafia o monopólio da realidade estabelecida em 

determinar o que é real e o faz criando um mundo fictício que, no entanto, é mais real que  a 

própria realidade. A criação desse mundo é levada a cabo através de uma linguagem particular 

à arte, que assim torna-se capaz de iluminar a realidade ordinária por meio dessa outra 

linguagem. Além disso, consoante ao filósofo, para que quaisquer temas relacionados à vida 

cotidiana possam ser traduzidos em linguagem artística, eles devem ser submetidos à 

estilização estética: devem ser transformados num romance, numa peça ou numa história em 

que cada frase tem o seu próprio ritmo, o seu próprio peso. “Esta estilização revela em toda a 

objetividade o universal na situação particular, o Sujeito sempre recorrente, desiderante”
32

. Os 

temas subordinados a essa estilização estética constituem o denominador social específico de 

uma obra de arte, é o milieu, a Lebenswelt dos protagonistas. Precisamente esta Lebenswelt é 

transcendida por esses protagonistas – os príncipes de Shakespeare e de Racine transcendem o 

mundo da corte e do absolutismo, tal como os burgueses de Stendhal transcendem o mundo 

burguês e o pobre de Brecht o mundo do proletariado –, e nessa transcendência, “representam 

a humanidade como tal. O universal que aparece no seu destino está para lá da sociedade de 

classes”
33

. Portanto, a permanência que é preservada na arte, como a do Sujeito desiderante e 

sempre recorrente, e a representação de uma universalidade que extrapola a sociedade de 

classes, defronta a revolução com a existência de limites no que toca à reconciliação que lhe 

seria correlata. 

 

A grande literatura conhece a culpa inocente que encontra a sua primeira 

expressão autêntica em Oedipus Rex. Aqui está o domínio do que é mutável 

e do que não muda. Evidentemente, há sociedades em que as pessoas já não 

acreditam em oráculos e talvez haja sociedades em que o incesto não é tabu, 

mas é difícil imaginar uma sociedade que tenha abolido aquilo a que 

chamamos a sorte ou o destino, o encontro nas encruzilhadas, o encontro dos 

amantes, e também o encontro com o inferno
34

.  

 

O excerto supracitado enceta aquilo a que poderíamos chamar de caráter trágico d’A 

dimensão estética, entendido aqui simplesmente como a percepção, na obra de 1977, da 

existência de limites inultrapassáveis à história dos indivíduos, cujo desenrolar se faz em 

estreita conexão conflitiva com a natureza. “O inexorável enredamento humano na natureza 

conserva a sua própria dinâmica nas relações sociais existentes e cria a sua própria dimensão 
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metassocial”
35

. Essa dimensão, segundo o filósofo, é alcançada na transcendência da arte 

relativa à realidade dada e aparece, em grande medida, racionalizada na literatura burguesa; 

nesta, a catástrofe ocorre na confrontação entre indivíduo e sociedade. Balzac, conta-nos 

Marcuse, um escritor reconhecidamente militante da causa burguesa, representou em sua obra 

a sociedade de seu tempo. Seus personagens agem e sofrem nessa sociedade, são, mais do que 

isso, representantes dessa sociedade. A qualidade estética e a verdade da Comédie Humaine 

residem, não obstante, “na individualização do social. Nesta transfiguração, o universal no 

destino dos indivíduos brilha através da sua condição social específica”
36

. Por ignorar o 

potencial crítico que se afirma precisamente na sublimação do conteúdo social, a estética 

marxista ortodoxa condena a transformação dos conflitos sociais em destino pessoal, a 

abstração da situação de classe, o caráter “elitista” dos problemas e a autonomia ilusória dos 

protagonistas.   

No século XX, afirma Marcuse, o capitalismo avançado manifestou possibilidades de 

libertação que ultrapassaram todos os conceitos tradicionais. Com elas, a ideia do fim da arte 

fora conduzida a lume. As possibilidades radicais de liberdade (incrustadas no potencial 

emancipatório do progresso técnico) pareciam tornar obsoleta a função tradicional da arte, ou, 

pelo menos, capazes de aboli-la enquanto ramo especial da divisão do trabalho, através da 

redução da separação entre trabalho intelectual e manual. Na segunda metade do século, na 

sociedade então estabelecida, a acusação e a promessa preservadas na arte perdiam o seu 

caráter irreal e utópico na medida em que informavam a estratégia de movimentos 

antagonistas (como aconteceu, por exemplo, na década de sessenta). A confluência entre 

estética e política no interior desses movimentos, embora feita à custa do caráter irreal e 

utópico da arte, indicaram, segundo o filósofo, a diferença qualitativa própria a essa oposição 

quando cotejada a oposições de períodos anteriores. Na década de 1970, para Marcuse, essa 

diferença era percebida no protesto contra a definição da vida como trabalho, na luta contra 

toda a organização do trabalho própria ao capitalismo e ao socialismo de estado (cadeia de 

montagem, taylorismo, a hierarquia), na luta pelo fim do patriarcado (feminismo), pela 

reconstrução do ambiente natural destruído, e pelo desenvolvimento e criação de uma nova 

moralidade e de uma nova sensibilidade. 

A realização de tais objetivos forçosamente liberaria uma nova realidade. Quanto à 

eventual superação da arte nessa sociedade, Marcuse afirma que  
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mesmo uma tal sociedade não significaria o fim da arte, a superação da 

tragédia, a reconciliação do dionisíaco e do apolíneo. A arte não pode 

separar-se das suas origens. Dá testemunho dos limites inerentes da 

liberdade e da realização, do enraizamento humano na natureza. Em toda a 

sua idealidade, a arte testemunha a verdade do materialismo dialético – a 

não-identidade permanente entre sujeito e objeto, indivíduo e indivíduo
37

.   

 

O aspecto trágico encerrado em A dimensão estética radicaliza a nuança com que a 

não-identidade entre arte e sociedade, entre arte e vida, é afirmada (radicalização que também 

incidirá, como veremos adiante, sobre o estatuto biológico da realização pulsional dos 

indivíduos). Em sua última obra, Marcuse acentua que a maior liberdade alcançável por 

determinada organização social, permanecerá, cabalmente, entremeada por alguma não-

liberdade – devido à não-identidade permanente, entre sujeito e objeto, indivíduo e outro 

indivíduo, e também do indivíduo consigo próprio –, o que redunda na impossibilidade da 

realização histórica da arte (repositório das imagens de libertação e reconciliação). Destarte, o 

hiato que separa arte e vida é definitivamente fechado, ou, se preferirmos, deverá ser 

terminantemente mantido aberto. Com isso, a arte, irrevogavelmente, manter-se-á distante, 

alienada em relação à realidade. Ora, mas esta é uma posição defendida por Marcuse ao longo 

de toda a sua obra, visto serem distância e alienação os aspectos que conferem à arte o seu 

potencial político. A novidade introduzida em A dimensão estética residirá, portanto, na 

concepção que transformará a arte em ideia reguladora, situando-a, de tal modo, como medida 

para o grau de liberdade alcançado na luta da transformação política. Contudo, como ficará 

mais claro na sequência, as belas imagens de liberdade e reconciliação apresentadas pela arte, 

jamais poderão ser efetivadas na história. A esse respeito, Reitz percebe em A dimensão 

estética, a afirmação da complementariedade de dois conceitos: “o da permanência da arte, e 

da permanência da alienação”
38

; alienação, cumpre notar, aqui referente à dimensão da vida 

dos homens, e não à segunda alienação própria à arte.     

Em virtude de suas verdades trans-históricas, universais, a arte apela para uma 

consciência que não é apenas a de uma classe particular, mas a dos seres humanos enquanto 

“seres genéricos”, desenvolvendo todas as suas faculdades de valorização da vida. “Para 

Todos e Ninguém”, a dedicatória de Nietzsche no Zaratustra, pode ser aplicada à verdade da 

arte. No capitalismo avançado, se a arte se refere a qualquer consciência coletiva, esta é a dos 

indivíduos unidos na sua consciência da necessidade universal de libertação, qualquer que 

seja a sua posição de classe. De modo semelhante, o tema a que a verdadeira arte recorre é 
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socialmente anônimo, não coincide com o tema potencial da prática revolucionária. “E quanto 

mais as classes exploradas, ‘o povo’, sucumbem aos poderes existentes, tanto mais a arte se 

distanciará do ‘povo’”
39

.    

 Conforme Marcuse, “a arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir para a 

mudança da consciência e impulsos dos homens e mulheres, que poderiam mudar o mundo”
40

. 

Prosseguindo a análise acerca dos movimentos rebeldes instaurados na década anterior à 

publicação de A dimensão estética, o filósofo atesta que, “o movimento dos anos sessenta 

levou a uma transformação radical da subjetividade e da natureza, da sensibilidade, da 

imaginação e da razão. Abriu uma nova visão das coisas, permitiu o ingresso da 

superestrutura na base”
41

. Todavia, “hoje, o movimento está enclausurado, isolado, na 

defensiva e uma burocracia esquerdista embaraçada apressa-se a condenar o movimento como 

elitismo intelectual, impotente”
42

. A antiarte, expressão artística surgida no seio desses 

movimentos, será, assim como nos textos datados dos anos sessenta e em Contra-revolução e 

revolta, mais uma vez criticada em decorrência do caráter abstrato da autonomia por ela 

alcançada. Por autonomia abstrata, o filósofo frankfurtiano compreende:  

 

a invenção privada de algo novo, uma técnica que permanece estranha ao 

conteúdo ou técnica sem conteúdo, forma sem matéria. Tal autonomia vazia 

rouba à arte a sua própria concretude, que paga tributo ao que existe, mesmo 

na sua negação. Nos seus verdadeiros elementos (palavra, cor, tom), a arte 

depende do material cultural transmitido; a arte compartilha-o com a 

sociedade existente. E por muito que a arte subverta os significados normais 

das palavras e das imagens, a transfiguração é ainda a de um dado material. 

É também esse o caso quando se destroem as palavras, quando se inventam 

outras novas – de outro modo, toda a comunicação seria cortada. Esta 

limitação da autonomia estética é a condição sob a qual a arte pode tornar-se 

um fator social
43

.    

 

Em razão da limitação de sua autonomia, a arte faz parte do que existe, e só como 

parte do que existe, fala contra o que existe. Essa contradição é preservada e resolvida 

(aufgehoben) na forma estética, que dá ao conteúdo familiar o poder de afastamento e assim 

pode conduzir, com efeito, ao aparecimento de uma nova consciência e de uma nova 

percepção. Para Marcuse agora, à diferença de textos como as “Considerações sobre Aragon” 

e “A Arte como Forma de Realidade”, “a forma estética não se opõe ao conteúdo, nem 
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mesmo dialeticamente. Na obra de arte, a forma torna-se conteúdo e vice-versa”
44

. A “tirania 

da forma”, previamente associada ao caráter redentor da catarse, é aqui simplesmente 

concebida como afastamento da arte relativo à realidade imediata mistificada.  

 

A “tirania da forma” – numa autêntica obra, prevalece uma necessidade de 

não se poder mudar uma linha, um som (no melhor dos casos, que não 

existe). Esta necessidade interior (a qualidade que distingue a obra autêntica 

das inautênticas) é, na verdade, tirania porquanto suprime a imediatidade da 

expressão. Mas, o que aqui é suprimido é a falsa imediatidade: falsa na 

medida em que prolonga a realidade irrefletida, mistificada
45

.   

 

A necessidade interior de que não se possa alterar uma linha ou um som na arte 

autêntica revela, mais uma vez, que os critérios para se julgar a autenticidade de uma obra 

devem ser encontrados na própria obra, na relação conjugada por ela entre forma e conteúdo. 

Repisando, contudo, o mote do afastamento da arte em relação à realidade imediata, Marcuse 

atesta que somente por meio da forma estética pode ele ser granjeado. Uma expressão artística 

pretensamente privada de forma teria suprimida a sua oposição atinente ao universo 

estabelecido do discurso. Nesse sentido, o filósofo insiste na indispensabilidade da submissão 

de conteúdos à forma estética, condensados na unidade da obra. Apenas assim, a última pode 

se tornar o veículo da sublimação não-conformista que acompanha a reportada dessublimação 

na percepção dos indivíduos. Na experiência da obra, portanto, o eu e o inconsciente, os 

objetivos pulsionais e as emoções, a racionalidade e a imaginação são removidos da sua 

socialização por uma sociedade repressiva e lutam pela autonomia – embora através de um 

mundo fictício. “Mas, o encontro com o mundo fictício reestrutura a consciência e fornece 

representação sensual a uma experiência contra-societal. A sublimação estética liberta e 

valida assim os sonhos de felicidade e tristeza da infância e da idade adulta”
46

. Aqui importa 

precisar, conforme o faz Marcuse em entrevista concedida a Richard Kearney, provavelmente 

no ano de 1979, que “a imediatidade sensual que a arte expressa, pressupõe, ainda que sub-

repticiamente [...], uma complexa, disciplinada e formal síntese de acordo com princípios 

universais, em virtude dos quais se pode emprestar à obra mais do que um significado 

puramente privado”
47

.     
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 A distância da arte em relação à realidade também aparece na reflexão sobre a 

mimese desenvolvida por Marcuse na obra ora comentada. Segundo ele, “a mimese é a 

representação através do distanciamento, a subversão da consciência”
48

. Através dela, a 

experiência é intensificada até o ponto de ruptura com o imediato contexto familiar, donde a 

possibilidade, por conseguinte, de que o mundo venha a ser percebido de forma 

desmistificada. “A intensificação da percepção pode ir ao ponto de distorcer as coisas de 

modo que o indizível é dito, o invisível se torna visível e o insuportável explode. Assim, a 

transformação estética transforma-se em denúncia”
49

. Sem embargo, para o filósofo 

frankfurtiano, a arte não se esgota em denunciar a realidade estabelecida: “a arte é também a 

promessa de libertação. Esta promessa é, igualmente, uma qualidade da forma estética ou, 

mais precisamente, do belo como uma qualidade da forma estética.”
50

 Promessa que se 

relaciona com a história vivenciada pelos indivíduos, na medida em que é arrancada da 

realidade estabelecida e, destarte, “invoca uma imagem do fim do poder, a aparência (Schein) 

de liberdade. Mas só a aparência; naturalmente, a realização desta promessa não está dentro 

das possibilidades da arte”
51

. 

Marcuse então se pergunta: não poderia haver obras autênticas em que as Antígonas 

finalmente destroem os Creontes, em que os camponeses derrotem os príncipes, ou obras nas 

quais o amor seja mais forte que a morte? Como resposta ele afirma que  

 

esta inversão da história é uma ideia reguladora na arte, na lealdade mantida 

(até à morte) à visão de um mundo melhor, uma visão que mesmo na derrota 

permanece autêntica. Ao mesmo tempo, a arte milita contra a noção do 

progresso inexorável, contra a confiança cega numa humanidade que 

eventualmente se afirmará. De outro modo, a obra de arte e a sua pretensão 

de verdade seriam falsas
52

. 

 

Mais uma vez, porém, a imagem da libertação é quebrada pela realidade, a verdade da 

arte é refutada na história – “a arte não pode cumprir a sua promessa e a realidade não oferece 

promessas, mas apenas ocasiões”
53

. Em decorrência disso, Marcuse passa a estimar 

favoravelmente  a tradicional concepção da arte como bela ilusão (schöner Schein). Segundo 

ele, a arte “como mundo fictício, como ilusão (Schein) contém mais verdade que a realidade 
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de todos os dias”
54

. E ainda, “só no ‘mundo ilusório’ as coisas parecem o que são e o que 

podem ser. Em virtude dessa verdade (que só a arte pode exprimir em representação sensual) 

o mundo é invertido – é a realidade concreta, o mundo vulgar que agora aparece como 

realidade falsa, ilusória, enganadora”
55

. Aquela concepção, todavia, não adentra sem mais o 

arcabouço teórico da Dimensão estética; ela está relacionada com a transcendência da arte 

relativa à realidade dada que, por sua vez, relaciona-se fundamentalmente com a forma e a 

autonomia da arte. Portanto,  

 

a verdade única da arte rompe com a realidade de todos os dias e das férias, 

que bloqueiam toda a dimensão da sociedade e da natureza. A arte é 

transcendência para esta dimensão onde a sua autonomia se constitui como 

autonomia na contradição. Quando a arte abandona esta autonomia e com ela 

a forma estética em que se expressa a autonomia, a arte sucumbe perante a 

realidade que procura abarcar e denunciar.
56

 

 

Tal citação é seguida pela elaboração de mais uma veemente crítica à antiarte e à 

dessublimação da forma, a partir dos conceitos de mimese, autonomia, sublimação, 

distanciamento e forma. Para Marcuse, embora o abandono da forma estética possa 

proporcionar o espelho mais imediato da sociedade onde se destroem, se atomizam e se 

destituem sujeitos e objetos de suas palavras e imagens, a rejeição da sublimação estética 

transforma tais obras em meros pedaços e fragmentos da sociedade cuja anti-arte pretendem 

ser. Por isso, a antiarte é auto-anuladora desde o princípio. Ademais, a assunção de uma 

determinada perspectiva atravessa as várias fases e tendências da anti-arte, a saber, que o 

período moderno se caracteriza por uma desintegração da realidade, que torna toda forma 

fechada em si mesma, toda a intenção de significado falsa, se não impossível. Contudo, ainda 

conforme o filósofo, esta suposição estava em flagrante contradição com o estado de coisas 

vivenciado no fim da década de 1970. “Experimentamos, não a destruição de cada todo, de 

toda a unidade, de todo o significado, mas antes o domínio e o poder do todo, a unificação 

sobreposta, administrada. A catástrofe não é a desintegração, mas a reprodução e a integração 

do que existe”
57

. Por conseguinte, “na cultura intelectual da nossa sociedade é a forma estética 

que, em virtude de sua alteridade, se pode opor a esta integração”
58

. 
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  A liberação e a dessublimação que ocorrem na anti-arte, abstraem-se e falsificam a 

realidade, uma vez que aquela, destituída do poder cognitivo da forma estética, cria 

simplesmente uma mimese sem transformação. Para Marcuse, de modo oposto, a mimese, na 

medida em que inexoravelmente preserva certa distância em relação ao representado, é uma 

mimese transformadora, que persiste como re-presentação da realidade. A colagem, a 

montagem e o deslocamento não podem alterar esse fato; a exibição de uma lata de sopa nada 

diz da vida do trabalhador que a produziu nem da do seu consumidor. “A renúncia à forma 

estética não anula a diferença entre arte e vida – mas anula a que existe entre essência e 

aparência, na qual reside a verdade da arte e que determina o seu valor político”
59

. A 

dessublimação da arte pretende liberar a espontaneidade, tanto do artista como a de sua 

audiência. Mas assim como na práxis radical, a espontaneidade só pode fazer avançar o 

movimento da libertação de maneira mediatizada, ou seja, como resultado da transformação 

da consciência. “Sem esta dupla transformação (dos sujeitos e do seu mundo), a 

dessublimação da arte só pode levar o artista a tornar-se supérfluo sem democratizar e 

generalizar a criatividade”
60

. E nesse sentido, a renúncia à forma estética “é abdicação da 

responsabilidade. Priva a arte da verdadeira forma em que pode criar essa outra realidade 

dentro da estabelecida – o cosmos da esperança”
61

. 

Marcuse defrontará a sua defesa da autonomia da arte com as alegações de Habermas, 

segundo as quais, o programa político da abolição da autonomia artística pode levar ao 

“nivelamento dos estádios da realidade entre a arte e a vida”. Mediante a rendição de sua 

condição autônoma, permite-se que a arte adentre o “conjunto dos valores de uso”. Ainda 

consonante ao teórico do agir comunicativo, esse processo, no entanto, é ambivalente, “pode 

tão facilmente significar a degeneração da arte na cultura de massas comercializada como, por 

outro lado, transformar-se numa contracultura subversiva”
62

. Para Marcuse, entretanto, no 

contexto da elaboração de A dimensão estética, só se poderia conceber uma contracultura 

subversiva em contradição com a indústria cultural prevalente e sua arte heterônoma. Isto é, 

mesmo ao custo de aparecer como fatalmente elitista, “uma verdadeira contracultura teria de 

insistir na autonomia da arte, na sua própria arte autônoma”
63

, pois “a obra de arte só pode 

obter relevância política como obra autônoma. A forma estética é essencial à sua função 
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social. As qualidades da forma negam as da sociedade repressiva”
64

, quais sejam, as 

qualidades da sua vida, do seu trabalho, enfim, do mercado como instância mediadora 

universal das relações interpessoais dos indivíduos. 

Consoante a Marcuse, a qualidade estética e a tendência política estão inerentemente 

relacionadas, mas a sua unidade não é imediata. Para além de qualquer vulgarização 

respeitante à estética marxista ortodoxa, Walter Benjamin formulou a relação interna entre 

tendência e qualidade na seguinte tese: “A tendência da obra literária só pode ser 

politicamente correta se também for correta pelos padrões literários”
65

. Para o autor de A 

dimensão estética, porém, esta formulação não soluciona a dificuldade implícita no conceito 

de “correção” literária, notadamente, a da identificação da qualidade política e literária no 

domínio da arte. Tal identificação redunda, para Marcuse, na harmonização da tensão entre 

forma literária e conteúdo político. Seu enfoque, inversamente, afiança que “a forma literária 

perfeita transcende a tendência política correta; a unidade da tendência e da qualidade é 

antagônica”
66

. 

Voltando à concepção que torna a arte uma ilusão que contém mais verdade do que a 

realidade cotidiana, vale dizer que Marcuse não atribui através dela status ilusório a 

acontecimentos como Auschwitz, My Lai, a tortura e a fome. Diversamente, atesta somente 

que a arte, na medida em que contradiz quaisquer realidades, incluso a realidade elevada aos 

limites do horror ou ao cume da felicidade alcançável, adquire sua autonomia, apresentando-

se, consequentemente, como a diferença qualitativa em relação a tais circunstâncias históricas. 

Quanto aos mencionados acontecimentos que parecem encapsular um horror impossível de 

ser elaborado artisticamente, o filósofo afirma, não obstante, que a arte deve insistir em 

imaginativamente recordá-los, já que 

 

a arte afasta-se desta realidade, porque não pode representar este sofrimento 

sem o sujeitar à forma estética e assim à catarse mitigadora, à fruição. A arte 

está inexoravelmente infestada com esta culpa. No entanto, isto não libera a 

arte da necessidade de evocar repetidamente o que pode sobreviver mesmo 

em Auschwitz e que talvez um dia se torne impossível. Se mesmo esta 

memória houvesse de ser silenciada, então o “fim da arte” teria realmente 

chegado. A autêntica arte preserva esta recordação apesar de e contra 

Auschwitz; esta recordação é o campo em que a arte sempre nasceu – esta 

recordação e a necessidade de criar imagens da “outra” realidade possível. 

[...] A obra de arte, por outro lado, não encobre o que existe – revela-o
67

.         
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Essa “outra” realidade que aparece na arte, todavia, é trans-histórica, porquanto 

transcende toda e qualquer situação específica. Em uma entrevista fornecida a Larry 

Hartwick, no ano de 1978, Marcuse afirmara que: “trans-histórico significa a transcendência 

de todo e qualquer estágio particular do processo histórico, mas não a transcendência do 

processo histórico como um todo”
68

. A dimensão trans-histórica a que a arte autêntica se 

refere mostra que os conflitos por ela apresentados (entre universal e particular, homem e 

natureza, indivíduo consigo próprio e com os demais) são trágicos, ou seja, os limites 

manifestados por esses conflitos não podem ser desatados na história. Nada obstante, as belas 

imagens de reconciliação apresentadas pela arte, expressam, com efeito, uma solução para tais 

conflitos. Mais uma vez, entretanto, essa solução será alcançada somente na obra artística, não 

podendo ser transposta para a história dos indivíduos, pois concilia o inconciliável, o que, por 

conseguinte, confere à arte o seu caráter utópico. Caráter que permaneceria meramente 

utópico não fosse por certa correção a atravessar esse utopismo: 

 

Há na arte inevitavelmente um elemento de hybris: a arte não pode traduzir a 

sua visão para a realidade. Permanece um mundo “fictício”, embora como tal 

visione e antecipe a realidade. Assim a arte corrige a sua idealidade; a 

esperança que representa não deve permanecer um mero ideal. Tal é o 

imperativo categórico oculto da arte. A sua realização situa-se fora da arte
69

. 

 

O ideal da arte apareceu à Marcuse exemplificado na literatura sob a “pura 

humanidade” da personagem epônima Ifigênia, de Goethe. Essa pura humanidade, segundo o 

filósofo frankfurtiano, realiza-se na cena de despedida da peça; no entanto, realiza-se e é 

realizável somente na própria peça. Não pode extrapolar o âmbito artístico mesmo porque 

“sabemos há muito tempo que essa pura humanidade não redime todos os crimes e 

sofrimentos humanos; torna-se antes a sua vítima”
70

. Em razão de o ideal da arte não poder 

ser efetivado na realidade histórica, também “ela [a arte] permanece ideal: o grau de sua 

realização depende da luta política. O ideal entra nesta luta apenas como fim, telos; 

transcende a práxis concreta”
71

. Marcuse reconhece, no entanto, que as imagens do próprio 

ideal transmutam-se com a mudança da luta política. A “pura humanidade” encontrara uma 

nova formulação literária na filha surda-muda da peça Mãe Coragem e Seus Filhos, de Bertolt 

Brecht, que é morta por um grupo de soldados enquanto salva a cidade com o seu tambor. 
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As considerações precedentes conduzem Marcuse à pergunta sobre a dialética entre 

afirmação e negação que a obra de arte conjugaria em seu bojo. Os elementos críticos, 

transcendentes, da forma estética também operariam nas obras predominantemente 

afirmativas? A negação extrema na arte conterá ainda afirmação? Sua resposta se inicia com a 

sentença transcrita a seguir:  

 

A forma estética, em virtude da qual uma obra se opõe à realidade 

estabelecida é, ao mesmo tempo, uma forma de afirmação através da catarse 

reconciliadora. Esta catarse é um acontecimento mais ontológico que 

psicológico. Baseia-se nas qualidades específicas da própria forma, na sua 

ordem não-repressiva, no seu poder cognitivo, na sua imagem de sofrimento 

que chegou ao fim. Mas a “solução”, a reconciliação que a catarse oferece, 

também preserva o irreconciliável.
72

  

 

A catarse é assim compreendida como uma bela expressão do trágico. Segundo 

Kellner, “através da ‘catarse artística’ podemos chegar a um acordo com o sofrimento 

humano, mas não podemos, ao fim, transcendê-lo”
73

; – o irreconciliável em meio à 

reconciliação. Em decorrência da beleza que, como veremos na sequência, é concebida como 

uma qualidade intrínseca à forma estética, a arte preserva em seu interior uma solução, uma 

reconciliação que não pode obter lugar entre as experiências vivenciadas pelos indivíduos na 

realidade histórica; donde, mais uma vez, o seu caráter perenemente utópico que, no entanto, 

pode auferir o grau da liberdade alcançado na luta política pela libertação. 

Concomitantemente, ao apresentar uma reconciliação impossível à experiência dos 

indivíduos, a arte aponta para a existência de limites no que concerne à utopia da libertação, 

aponta para a transitoriedade, para a incompletude do dado.  

 Volvendo, então, à questão acerca da dialética entre afirmação e negação na obra de 

arte, Marcuse completa a sua resposta atestando a presença dessa dialética no cerne da arte em 

virtude da beleza: “A formação estética segue a lei do Belo e a dialética da afirmação e da 

negação, da consolação e da tristeza, é a dialética do Belo.”
74

 A ideia do Belo, no entanto, 

fora firmemente rejeitada pela estética marxista ortodoxa como uma categoria central da 

estética burguesa. Em contraste, o filósofo frankfurtiano enfatiza que a ideia da Beleza 

aparecera amiúde incensada por movimentos progressistas como um aspecto da reconstrução 

da natureza e da sociedade. A primeira fonte para esse potencial radical encontra-se na 

qualidade erótica do Belo: “como pertencente ao domínio do Eros, o Belo representa o 
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princípio de prazer.”
75

 Desse modo, com efeito, como representante do princípio de prazer, a 

beleza manifesta uma rebelião contra o princípio de realidade do desempenho. 

À primeira vista, entretanto, o Belo parece ser uma característica “neutra”. Pode ser 

uma qualidade tanto regressiva quanto progressista; Leni Riefensthal, por exemplo, filmou a 

beleza de uma festa fascista. Essa neutralidade, todavia, revela-se decepcionante ao se 

reconhecer o que nela está suprimido ou oculto. O caráter direto e imediato da apresentação 

visual impede este reconhecimento, pode reprimir a imaginação. Na literatura, diversamente, 

a palavra, não silenciada nem apagada pela imagem, leva livremente ao reconhecimento e à 

denúncia do fascismo. “Assim, a estilização petrifica os senhores do terror em monumentos 

que sobrevivem – blocos de memória que não se renderão ao esquecimento”
76

. 

Nas obras de arte autênticas, portanto, através da forma estética, o terror é evocado, 

chamado pelo seu nome para testemunhar, para se denunciar. Devido à catarse, porém, esse 

terror possui o seu momento de triunfo na experiência da obra; não obstante, a forma o 

captura e confere-lhe permanência, de modo que a denúncia se sobreponha à sua momentânea 

afirmação. “Em virtude desta realização da mimese, essas obras contêm a qualidade da Beleza 

na sua forma mais sublimada: como Eros político.”
77

 Este, consubstancia-se à beleza de 

maneira sublimada pois, como vimos a propósito da arte, sua relação com a política é sempre 

“indireta, mediatizada e frustrante”, além de fundirem-se ambas como “unidade de opostos.” 

Ademais, segundo Marcuse, na criação de uma forma estética, “as pulsões de vida rebelam-se 

contra a fase global sadomasoquista do capitalismo contemporâneo”
78

. O enlace com o Eros 

político, assim, dispõe a segunda fonte para o potencial radical da beleza, nomeadamente: “o 

Belo pertence às imagens da libertação”
79

. 

A obra de arte também perpetua a memória do momento de prazer. Como momento, 

sua fugacidade é irremediável, mas esses momentos podem ser retomados a cada nova 

experiência da obra, que assim invoca a chegada de outro momento de realização, de paz. 

Com isso, a lembrança desafiadora é mitigada e o Belo torna-se parte da catarse afirmativa, 

reconciliadora. “A arte é impotente contra esta reconciliação com o irreconciliável; é inerente 

à própria forma estética”
80

. Sob sua lei, mesmo o grito de desespero paga ainda tributo à 

infame afirmação, e uma representação do mais intenso sofrimento, também contém o 
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potencial de onde se pode extrair prazer. Por consequência, segundo Marcuse, “mesmo a cena 

da prisão no Fausto é bela, tal como a lúcida loucura no Lenz de Büchner ou a história de 

Teresa sobre a morte de sua mãe em América de Kafka ou o Fim de Partida de Beckett”
81

. 

A substância sensual do Belo é preservada na sublimação estética. A autonomia da 

arte e o seu potencial político manifestam-se no poder cognitivo e emancipatório dessa 

sensualidade. Não à toa, segundo o filósofo frankfurtiano, historicamente – na Idade Média a 

arte autônoma fora condenada como sensualidade infame – os ataques a essa arte se uniram à 

denúncia da sensualidade em nome da moralidade e da religião. Eis a terceira e última fonte 

do caráter radical da beleza: “A força sensual do Belo mantém a promessa viva – a memória 

da felicidade passada, que procura regressar”
82

.    

Devido à negação com que confronta o princípio de realidade organizado sob o jugo 

do capital, concomitantemente à evocação de outra realidade possível – as imagens de 

libertação – a arte, em suma, declara o seu respaldo à tese de que chegou o tempo de mudar o 

mundo. Todavia, 

 

embora a arte dê testemunho da necessidade de libertação, também atesta os 

seus limites. O que foi feito não pode ser desfeito; o que passou não pode ser 

reavido. A história é culpa, mas não redenção. Eros e Thanatos são amantes, 

mas também adversários. A energia destrutiva pode ser trazida ao serviço da 

vida num grau mais elevado – o próprio Eros vive sob o signo da finitude, da 

dor
83

.   

 

Comentando a propósito da finitude que acomete até mesmo a Eros, Schweppenhäuser 

afirma: “há um limite biológico para a satisfação da necessidade humana. A natureza finita do 

ser humano é irreversível. A utopia possui um limite thanatológico.”
84

 A introdução do outro 

polo do conflito no interior da arte, como a dialética entre Eros e Thanatos manifestada no 

belo, permite que um paralelo possa ser tecido entre a arte e a subjetividade humana, que 

inclui, para Marcuse, a dimensão pulsional dos indivíduos. Isso nos fará melhor compreender 

a citação de Reitz feita no início do texto, para quem, o interesse humano pela arte se deve ao 

fato de ela falar para e a partir da “profunda dimensão dialética da natureza humana”. 

Portanto, em que pese a afirmação, o compromisso da arte com as pulsões de vida e com 

Eros, ainda que subordinada, Thanatos mantém-se presente na bela forma da obra – mais uma 

vez, a reconciliação do irreconciliável. Do mesmo modo, a subjetividade humana, forjada no 
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seio de uma vida clivada “entre a ilusão e a realidade, entre a falsidade e a verdade, entre a 

alegria e a morte”
85

, permanecerá atravessada por conflitos insolúveis, quais sejam, entre 

pulsão e sociedade (universal e particular), entre o ser humano e a natureza e entre a busca 

pela felicidade inarredavelmente fugaz ante ao encontro implacável com a morte. Neste 

particular, o antagonismo preservado na arte possui similitude com esses conflitos que 

permearão a subjetividade humana. A utopia, por conseguinte, também encontra limites na 

própria subjetividade dos indivíduos. Finalmente, a existência de tais limites – relativos à 

liberdade e à dimensão agonística da subjetividade (que abarca a limitação biológica à 

satisfação) –, somada à perspectiva que atribui à arte o significado de ideia reguladora na luta 

pela liberação de outra realidade, explicam a permanência da arte, título dado à edição alemã 

de A dimensão estética.   

 

Enquanto a arte preservar, com a promessa de felicidade, a memória dos 

objetivos inatingidos, pode entrar, como uma “ideia reguladora”, na luta 

desesperada pela transformação do mundo. Contra todo o fetichismo das 

forças produtivas, contra a escravização contínua dos indivíduos pelas 

condições objetivas (que continuam a ser as do domínio), a arte representa o 

objetivo derradeiro de todas as revoluções: a liberdade e a felicidade do 

indivíduo
86

.  

 

O recorrente uso da terminologia kantiana n’A dimensão estética, cuja culminância 

encontra-se na concepção da arte como ideia reguladora, nos fará incursionar brevemente pelo 

artigo de Artur Chagas – “Sobre a ‘ideia regulativa’ da obra de Arte” –, a fim de melhor 

compreendermos o significado dessa conceituação na obra marcusiana ora em apreço. Este 

artigo contém ainda uma importante contribuição no que tange ao aclaramento de certa 

concatenação metodológica entre o último livro e os demais escritos de Marcuse.  

Vimos, precedentemente, que a relação entre arte e vida não pode adquirir sentença 

porque a forma estética preserva em seu interior a solução utópica de um conflito insuperável, 

como o de Eros e Thanatos. Soma-se a isso, a contumaz defesa marcusiana da autonomia da 

arte frente à realidade dada. A pergunta que se impõe é, ante a tais circunstâncias, como 

poderia a arte exercer uma função política? Assim, a concepção de “ideia regulativa”
87

 na arte 

é conduzida à cena. O conceito de “ideia regulativa” é levantado na Crítica da Razão Pura, de 
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Kant, com o fito de resolver as antinomias com as quais a razão se depara. Entre elas, por 

exemplo, a questão acerca de uma série de relações condicionadas, encadeadas causalmente. 

Se for dado um dos elementos dessa série, a razão, por um comportamento que lhe é próprio, 

exige que a totalidade das condições dessa série também seja determinada, o que gera um 

questionamento infinitesimal. A solução cética para essa antinomia consiste em considerar a 

totalidade das condições como inarredavelmente infinita; já a solução dogmática, 

simplesmente elege um dos elementos da série como incondicionado, causa originária, pondo, 

dessa forma, fim à busca incessante pela totalidade das condições. Kant, primeiramente, 

explicita que as razões desse conflito devem-se ao fato de o entendimento prescrever uma 

relação causal, sem a qual não há mudança, para o conhecimento e, por outro lado, a razão 

pretender encontrar a mais universal de todas das causas. A ilusão ocorre porque esse 

elemento incondicionado buscado pela razão é tomado como algo que pode ser dado, uma 

coisa, um conteúdo, enquanto, na verdade, ele é somente uma ideia regulativa da razão, isto é, 

uma regra universal e necessária, um princípio não-empírico visando sistematizar os 

conhecimentos que são adquiridos pelo entendimento. “Isso significa que o incondicionado 

jamais será dado; ele é uma, por assim dizer, utopia cognitiva, que nos move em direção à 

universalidade do conhecimento”
88

.       

Com o acima exposto, aclara-se a pretensão de Marcuse ao conceber a arte como ideia 

regulativa: “o objetivo derradeiro, a liberdade postulada e exigida pela arte, não é um dos 

elementos na série condicionada das transformações históricas, mas é uma regra que somente 

enquanto ideia regulativa pode ter relevância social e política”
89

. Não se quer com isso, 

salienta Chagas, sugerir que a história funcione como um processo mecânico. O elemento 

abstrato que, no enfoque dialético-materialista marcusiano, opera como regra, como utopia 

que não chega a tornar-se ideologia, visa, precisamente, mover os homens a uma intervenção 

transformadora na história em virtude de seu caráter ideal e abstrato. Se a liberdade ideal 

manifestada pela forma estética pudesse ser realizada, o caminho estaria aberto às múltiplas 

manifestações ideológicas que advogassem sua realização política. Fica impossibilitado, 

portanto, aos moldes kantianos, que, como ideia regulativa, a arte possa ser personificada 

empiricamente por qualquer ideologia dogmática que queira se apresentar como a última no 

encadeamento causal. Configura-se assim, uma crítica à metafísica da história que não poupa 

o próprio materialismo enquanto crítica da teoria revolucionária. 
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É nesse sentido também que o sujeito do princípio de liberdade que a forma estética 

manifesta não se identifica com o povo ou com qualquer outro grupo empírico, mas sim com 

a “humanidade”, um ideal que não pode existir faticamente, uma “regra de compreensão que 

explica a permanência da arte autêntica no capitalismo tardio”
90

. Por sua fidelidade a esse 

ideal, “pode a arte continuar exercendo seu dever e seu papel social e político sem sucumbir 

ao mero expressivismo privado, apesar das acusações de elitismo e decadência.”
91

 Portanto, a 

relevância política da obra de arte resulta de seu caráter universal e abstrato enquanto ideia 

regulativa. Donde advém a conclusão de Chagas:  

 

Marcuse não pretende abandonar esse elemento transcendente, mas o 

reabilita da única maneira consistente, isto é, enquanto ideia regulativa. Isso 

está plenamente de acordo com o seu pensamento filosófico em geral, pois o 

elemento transcendente da arte reside em sua conciliação do inconciliável, 

ou seja, na alteridade insuperável entre humanidade e natureza, entre Eros e 

Thanatos
92

.   

 

Retornando à Dimensão estética, Marcuse afiança que mesmo a sociedade socialista 

mais democrática jamais poderia resolver todos os conflitos entre o universal e o particular, 

entre os seres humanos e a natureza, entre os indivíduos entre si. O socialismo não liberta 

Eros de Thanatos, nem poderia fazê-lo. Este é o limite que impele a revolução para além de 

todo o estado de liberdade conquistado: “é a luta pelo impossível, contra o inconquistável cujo 

domínio talvez possa, no entanto, ser reduzido”
93

. E a arte, em sua própria verdade, reflete 

essa dinâmica. Se, como afirmaram Adorno e Horkheimer, “toda a reificação é um 

esquecimento”
94

, a arte invoca a lembrança imaginativa de valores e desejos que, incapazes de 

se expressar sob um princípio de realidade opressivo, nela se refugiaram e foram preservados. 

Desse modo, “a autêntica utopia baseia-se na memória”
95

; na grande arte, por conseguinte, o 

passado e o presente projetam a sua sombra sobre a realização. Mas mesmo a força da 

lembrança inscrita nessa arte é eclipsada na torrente dos acontecimentos do princípio de 

realidade opressivo. Inexoravelmente? – pergunta Marcuse: “O horizonte da história ainda 

está aberto. Se a lembrança das coisas passadas se tornasse um motivo poderoso na luta pela 
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mudança do mundo, a luta seria empreendida para uma revolução até aqui suprimida nas 

revoluções históricas anteriores”
96

.     
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Conclusão 

 

O objetivo de explicitar a dimensão política atribuída à arte na filosofia de Herbert 

Marcuse conduziu-nos por textos cuja abrangência recobriu um período de cinco décadas de 

produção intelectual, ao longo das quais observamos que o potencial político da arte esteve 

sempre ligado à sua alteridade e à sua autonomia em relação à realidade dada
1
. A presença 

constante de tal característica nas reflexões marcusianas acerca da estética levou-nos, por 

conseguinte, a afirmar o predomínio da consonância e da complementariedade na trajetória 

dos textos. Mostramos também que, no arco temporal que se estende dos anos 30 aos anos 70, 

as avaliações do filósofo respeitantes às atualizações do potencial político da arte sofreram 

variações, ou seja, em determinado contexto o filósofo enfatizou o papel afirmativo da arte 

em relação ao status quo, em outro sublinhou a preponderância de seu papel subversivo em 

relação à ordem dominante. Em nosso entender, no entanto, essas variações não produziram 

diferenças na apreensão marcusiana do caráter político da arte, elas antes atestaram que, para 

o filósofo, a relação entre a arte e o potencial político por ela manifestado articula-se 

historicamente.   

Nos idos de 1930, no proeminente texto “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, 

conforme apresentamos, Marcuse empreendeu uma arqueologia do caráter ideológico da 

cultura burguesa, cujas raízes foram por ele localizadas na clivagem ontológica operada na 

Antiguidade Clássica entre o belo e o útil. Na organização social em que essa cisão vigorou, a 

cultura encontrava-se restrita a uma pequena parcela da população e era concebida como um 

âmbito superior, desligado da luta pela existência, da esfera da provisão material da vida. Essa 

separação foi fundamental para o estabelecimento da cultura burguesa. A despeito de no 

mundo moderno a cultura não mais estar confinada a uma parcela da população, ela 

prosseguiu sendo concebida como uma dimensão apartada da realidade cotidiana, que assim 

poderia prover aos indivíduos um refúgio para as agruras de uma sociedade baseada na 

exploração pelo trabalho. A cultura correspondente ao período em que a burguesia se alçou à 

condição de classe dominante foi denominada afirmativa porque possibilitava que os 

indivíduos realizassem em seu interior o que lhes era vedado no mundo exterior, uma 

experiência íntima da liberdade em meio à opressão. Desse modo, em virtude de seu caráter 

afirmativo, a cultura contribuiu para ajustá-los à ordem social dominante. 

                                                           
1
 Cf. KANGUSSU, I. Leis da Liberdade: a relação entre estética e política na obra de Herbert Marcuse. – São 

Paulo: Edições Loyola, 2008, p. 261.    
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Entretanto, ao ser concebida como uma dimensão apartada do cotidiano, a cultura 

pôde abrigar demandas e anseios cuja satisfação fora negada aos indivíduos pela estrutura 

social vigente. Com isso, ela lançou luz sobre as suas restrições e insuficiências e evocou, por 

consequência, a necessidade da liberação de outra realidade. Como parte dessa cultura, a arte, 

além de proporcionar o atenuador refúgio dentro da ordem opressiva, também apresentou as 

imagens da libertação em relação a essa ordem. Por apresentar as imagens da beleza, da 

completude, de uma possível existência harmoniosa entre a humanidade e a natureza, em 

suma, imagens opostas e que não poderiam obter lugar em uma sociedade organizada sob o 

princípio da eficiência lucrativa, a arte poderia despertar os indivíduos para a necessidade de 

uma vida distinta daquela vivida sob essa sociedade. Assim, o poder de negação foi 

preservado ao lado do caráter afirmativo da cultura; a arte burguesa também foi antiburguesa 

ao apresentar as imagens de libertação. Vale notar ainda que, mesmo que de forma 

embrionária, a autonomia da arte foi afirmada em “Sobre o caráter afirmativo da cultura” 

através da ênfase em sua contradição relativa ao estado de coisas dado, donde a sua 

capacidade de recusá-lo e afirmá-lo.   

A dimensão interior dos indivíduos que a arte poderia transformar despertando neles 

os desejos de alteridade, tornou-se alvo do estado autoritário que emergiu na primeira metade 

do século na Europa. Devido aos riscos que essa dimensão poderia oferecer aos status quo, 

caso deixada livre, o nazismo procurou capturá-la por meio da criação de uma coletividade 

em que as demandas de cada indivíduo foram sacrificadas em prol da manutenção e coesão 

dessa coletividade. Ao processo que pretendeu estabelecer uma total identificação entre 

indivíduos e coletividade, Marcuse denominou como “mobilização total”. Diante de tais 

circunstâncias, as dificuldades para a oposição confrontar a ordem dominante foram 

drasticamente ampliadas. Em 1945, no texto “Algumas considerações sobre Aragon: arte e 

política no período totalitário”, o filósofo perguntou-se sobre a forma com que a arte poderia 

expressar a recusa em meio à organização social total-autoritária. Diferentemente da 

estratégia adotada pelas vanguardas do início do século que, a partir de novos procedimentos 

internos (abandono da representação, fragmentação da linguagem) buscaram se opor aos 

horrores do totalitarismo, a reabilitação de elementos tradicionais da arte engendrada pela 

literatura da Resistência francesa representou, para Marcuse, um novo estágio para a solução 

da dificuldade enfrentada pela oposição .  

Analisando o romance Aurélien de Louis Aragon e os poemas de Paul Éluard, os dois 

grandes expoentes da literatura francesa da Resistência, o filósofo atestou que a retomada das 
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histórias de amor por parte do primeiro autor, e o recurso à modulação tradicional na poesia 

do segundo, através do uso da rima e do sistema clássico de metrificação, produziram o 

verdadeiro antagonismo relativo à realidade do fascismo. Consequentemente, o potencial 

político de oposição da arte consubstanciou-se naquela literatura em virtude de sua alienação 

alcançada em relação ao totalitarismo vigente. No texto de 1945, portanto, Marcuse 

apresentou a tese da arte como segunda alienação, uma vez que em todos os seus escritos 

posteriores, a alienação artística será concebida, qual nos anos quarenta, como uma alienação 

emancipatória por possibilitar um distanciamento crítico relativo à dimensão da reificação das 

consciências.    

Na metapsicologia freudiana, uma atividade mental distinguiu-se por ter preservado 

um maior grau de liberdade em relação ao princípio de realidade. A concepção desenvolvida 

por Freud acerca da fantasia esteve no centro das reflexões sobre a arte contidas em Eros e 

Civilização (1955). Em primeiro lugar, Marcuse mostrou nesta obra que a teoria freudiana 

transformou a compreensão corriqueira da fantasia de uma atividade mental meramente 

lúdica, divagação desligada da realidade, para a de um modo de pensamento com um valor de 

verdade próprio e que, por sua vinculação ao princípio de prazer e ao inconsciente, dimensões 

reprimidas pelo estabelecimento do princípio de realidade, manifesta conteúdos antagônicos 

ao princípio de realidade estabelecido. Em seguida, consonante à Freud, o filósofo afirmou 

que esse modo de pensamento foi cristalizado nas obras de arte para então, dando um passo 

adiante em relação ao psicanalista, afirmar que as imagens produzidas pela imaginação 

(faculdade identificada por Marcuse à concepção freudiana de fantasia) e objetivadas na arte, 

relacionam-se com o futuro da humanidade à medida que invocam a necessidade da liberação 

de um novo princípio de realidade. 

Além de Freud, Kant e Schiller desenvolveram reflexões fundamentais sobre a 

dimensão estética para Marcuse em Eros e Civilização. A leitura marcusiana da Crítica da 

Faculdade do Juízo enfatizou que, para Kant, na dimensão estética, os sentidos e o intelecto, a 

sensibilidade e o entendimento se encontram de maneira harmoniosa através da mediação da 

imaginação. Conforme o filósofo de Königsberg, a percepção estética é sempre acompanhada 

de prazer. Esse prazer deriva da percepção da forma pura de um objeto, e um objeto percebido 

em sua forma pura é belo. Tal representação é obra da imaginação que, devido à sua feição 

ativa e criadora na percepção estética, entra em um livre jogo com o entendimento. O prazer 

experimentado nessa percepção a torna essencialmente subjetiva, mas como é constituído pela 

forma pura do objeto, irá acompanhá-la universal e necessariamente, i.e., será experimentado 
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por todos os sujeitos na apreensão da beleza. Em virtude dessa necessidade e universalidade, a 

percepção estética adquiriu caráter objetivo. E essa objetividade permitiu à Marcuse afirmar 

que na imaginação estética a sensualidade gera princípios universalmente válidos para uma 

ordem objetiva. O filósofo frankfurtiano ainda sublinhou que, na Terceira Crítica, a harmonia 

entre imaginação e entendimento decorrente da percepção do belo, levou Kant a conceber o 

trânsito do domínio da sensualidade para o da liberdade. Assim, o belo tornou-se o símbolo da 

moralidade, a analogia na natureza para a ideia da liberdade.   

Sob o impacto da publicação da Crítica da Faculdade do Juízo, Schiller procurou 

extrair das concepções nela apresentadas o princípio de uma civilização não-repressiva, 

civilização denominada por ele como estética, onde a razão seria sensual e a sensualidade 

racional. Em suas cartas sobre A educação estética do homem, o filósofo-poeta diagnosticou 

uma ferida aberta na civilização devido à relação antagônica entre os domínios da razão e da 

sensualidade. Cada um desses domínios é governado por um impulso básico; o primeiro pelo 

impulso formal e o segundo pelo impulso sensual. A cura para aquela ferida repousará na 

mediação de um terceiro impulso, o impulso lúdico, cujo objetivo é a beleza e a finalidade, a 

liberdade. Schiller buscou com a sua teoria dos impulsos solucionar um problema político, a 

libertação da humanidade das condições existenciais inumanas. Libertar os indivíduos de tais 

condições implicaria, por sua vez, a abolição da tirania repressiva da razão sobre a 

sensualidade. A partir de então o impulso lúdico poderia ganhar ascendência como o princípio 

de uma civilização na qual o mundo objetivo e o mundo subjetivo seriam transformados de 

acordo com a beleza e a liberdade. Com efeito, o diálogo aberto em Eros e civilização com 

Kant e Schiller, pretendeu mostrar que a estética possui uma amplitude que extrapola o 

significado de “conhecimento sobre a beleza e a arte”, o que foi testemunhado nas reflexões 

desses dois autores ao conceberem-na como uma dimensão associada à liberdade e à 

completude, onde os sentidos têm a sua verdade preservada.  

  Nos anos 1950, Marcuse afirmou que as possibilidades libertárias incrustadas no 

desenvolvimento tecnológico e no nível de produtividade alcançado pelo capitalismo 

industrial avançado, permaneceram bloqueadas sob um princípio de realidade repressivo, em 

que a sociedade foi estratificada de acordo com os desempenhos econômicos concorrentes de 

seus membros. Ante a tal contexto, o filósofo frankfurtiano percebeu que a oposição da arte 

não poderia ser manifestada de modo ambivalente como na arte tradicional, que evocou por 

meio de suas formas uma harmonia, completude e pacificação não alcançadas na organização 

social com a qual se relacionou. Em Eros e Civilização, por conseguinte, o papel de oposição 
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da arte à sociedade repressiva dominante foi enfatizado através das formas que se recusaram a 

abrigar em seu interior uma reconciliação que permanecera inalcançada na realidade histórica. 

Isto é, o surrealismo e o atonalismo, na medida em que se tornaram não-representativos se 

opuseram às características afirmativas das formas da arte tradicional, e, assim, tiveram 

sublinhado o seu potencial negativo na década de 1950.     

Na primeira metade da década de sessenta, Marcuse analisou as novas formas de 

controle urdidas no capitalismo industrial avançado. Os êxitos alcançados na esfera da 

produtividade e da tecnologia foram reafirmados como fontes potenciais para a emancipação 

humana. No entanto, em consonância com a apreensão contida em Eros e Civilização, o 

filósofo afirmou que a direção dada ao progresso conquistado nas mencionadas esferas serviu 

para fortalecer uma ordenação social repressiva, que garantiu em seu interior a satisfação dos 

indivíduos a partir de uma ampla entrega de mercadorias. A dominação no contexto da 

satisfação e conforto materiais assumiu a forma de administração, já que o recurso à força 

bruta tornou-se desnecessário para adequar os indivíduos a uma ordem desejada pela maioria 

deles. Tais circunstâncias produziram uma sociedade unidimensional em que a oposição foi 

destituída da base através da qual lhe era possível antagonizar o status quo, nomeadamente, a 

consciência da necessidade da liberação de uma ordem distinta daquela imperante.  

Na obra O Homem Unidimensional (1964), Marcuse analisou os efeitos da 

unidimensionalização sobre os âmbitos da linguagem, da consciência, da política, da 

sexualidade e da arte. Vimos que, no tocante à sexualidade, o capitalismo pôde integrá-la ao 

establishment a partir de uma administração e mobilização da libido que compreendia uma 

maior liberdade relativa à esfera sexual. Através da localização e contração da libido dos 

indivíduos, a experiência erótica foi reduzida à experiência sexual. Direcionada para a 

ampliação da gratificação sexual, a sexualidade foi canalizada para as zonas erógenas 

imediatas e intensificada. Desse modo, o capitalismo industrial avançado pôde exortar um 

relaxamento referente à dimensão da sexualidade após transformá-la em um veículo de 

descarga energética para que os indivíduos pudessem retomar satisfeitos os seus postos de 

trabalho. E como esse relaxamento implicou antes um retraimento do que a ampliação e o 

desenvolvimento das necessidades pulsionais, ele contribuiu para o fortalecimento do status 

quo repressivo, processo denominado pelo filósofo frankfurtiano como dessublimação 

repressiva. 

O capitalismo industrial avançado ainda operou outra dessublimação no que respeita à 

cultura superior. A lacuna que apartava a cultura superior da dimensão da vida cotidiana foi 
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suprimida no contexto em que as conquistas da sociedade capitalista ultrapassaram os feitos 

de seus heróis culturais. A existência desse hiato separando a ordem cultural da ordem 

cotidiana permitia que a arte se colocasse em contradição com a realidade estabelecida e, 

assim, preservasse verdades e valores que não possuíam lugar nessa realidade. Com o 

aplanamento das dimensões alternativas ao capital levada a cabo pelo processo de 

unidimensionalização, a arte foi esvaziada das qualidades transcendentes que lhe 

possibilitavam evocar a necessidade de outra organização do estado de coisas, e assim pôde 

ser incorporada à cotidianidade como mero ornamento e embelezamento do dado, prestando-

se, de tal feita, à função de coesão social. Em O Homem Unidimensional, portanto, Marcuse 

enfatizou a perda da capacidade da arte de colocar-se como segunda alienação em relação ao 

status quo; seu potencial subversivo, consequentemente, foi obliterado, e a Grande Recusa 

que ela outrora expressou foi, em tal contexto, recusada.   

 Na metade final da década de sessenta, uma oposição nascente fez com que o filósofo 

se afastasse da tese da unidimensionalização. Essa oposição “reconheceu que o capitalismo é 

também um sistema cultural e que uma alternativa cultural seria fundamentalmente crucial 

para qualquer política verdadeiramente radical.”
2
 Mais do que uma alternativa, a nova 

oposição perpetrou uma revolução cultural que buscou, de modo complementar, atacar as 

raízes do capitalismo implantadas na sensibilidade e subjetividade dos indivíduos, e atribuir à 

arte uma nova função histórica. Rebelando-se contra as características que inculcavam à arte 

uma função idealista, decorativa e embelezadora, a arte da revolução cultural deveria 

expressar primordialmente a experiência do corpo, deveria dirigir-se não só aos intelectos e 

sensibilidades refinadas, mas se esforçar por ativar uma experiência sensorial “natural”, de 

maneira a libertar a ambos, sentidos e intelecto, da opressão e do empobrecimento a que 

foram submetidos pelo capitalismo. Atento a essas transformações, Marcuse debruçou-se 

sobre o processo de dessublimação da arte, agora como um expediente da própria arte 

relacionado à sua nova função histórica. No grande texto escrito no período em questão, Um 

ensaio sobre a libertação (1969), o filósofo enfatizou o potencial subversivo das formas 

dessublimadas da arte alinhada à revolução cultural, como, por exemplo, a união legítima de 

corpo e forma no blues e no jazz da música negra. Essas formas, com efeito, mantiveram e, 

simultaneamente, encurtaram a distância que separava a arte da realidade.  

                                                           
2
 BRONNER, S.E. “Between Art and Utopia: reconsidering the aesthetic theory of Herbert Marcuse.” In: 

PIPPIN, R. et al. (org.). Critical Theory and the Promise of Utopia – Massachusetts: Bergin & Garvey, 1988, p. 

119.     
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Ainda no Ensaio, Marcuse deferiu a possibilidade da Aufhebung da arte no processo 

de produção material da sociedade. Isso significaria o fim da arte através da atualização de 

seus valores e verdades, de sua promesse du bonheur no cotidiano dos indivíduos. Com isso, a 

arte deixaria de indiciar a necessidade da liberação de uma organização social distinta da 

existente, seria cancelada e transcendida, perdendo, por conseguinte, o status de pertencer a 

um reino “transcendente”, “ilusório”, “superior”, para assim se tornar uma técnica na 

construção de uma totalidade bela. Na sociedade em que as obras de arte seriam superadas em 

virtude da realização de sua promessa, a forma estética seria mantida como a expressão da 

autonomia alcançada pelos indivíduos e da pacificação de sua relação com a natureza. Tal 

circunstância só seria possível, no entanto, mediante a instauração de uma sociedade livre na 

qual os recursos materiais estivessem disponíveis para garantir a satisfação das demandas de 

todos os seus membros. Assim, o processo de dessublimação da arte seria completado na 

identidade entre estética e política estabelecida na criação de uma bela sociedade emancipada. 

Vale insistir que as reflexões marcusianas sobre essa possível identidade referem-se a uma 

sociedade livre, pois, na sociedade capitalista existente no contexto da escrita de Um ensaio 

sobre a libertação, o potencial político da arte continuou ligado à sua alteridade e autonomia 

através da distância que a forma estética assegura em relação à realidade dada, donde as 

críticas endereçadas no livro aos programas da antiarte que visavam suprimir essa distância 

por meio da abolição da forma. Uma síntese das oscilações do filósofo frankfurtiano relativas 

à defesa da dessublimação e da alienação da arte foi engendrada por Kangussu: 

 

O que parece impedir a escolha fechada de um dos caminhos – alienação e 

dessublimação – para a arte, em detrimento do outro, e com isso levar o 

filósofo, em uma posição flexível, a movimentar-se entre os dois parece ser a 

percepção da complementariedade existente entre eles. Enquanto a alienação 

é ontológica, a dessublimação é um movimento histórico impossível de ser 

finalizado. O sentido da alienação é fruto da possibilidade – ou da promessa 

– de dessublimação da forma estética; e a dessublimação, por sua vez, para 

não constituir uma dessublimação repressiva, deve significar a possibilidade 

de (re)integração sensível do que foi alienado para o reino do ilusório
3
. 

 

Como nos permite entrever a citação acima, os pensamentos de Marcuse sobre a arte 

encerram certas elaborações ontológicas. No entanto, conforme atestou Kellner, “as reflexões 

de Marcuse sobre a arte, embora utópicas, estão fundamentadas em ambientes históricos 

específicos e fazem parte de uma teoria crítica da sociedade, provendo análises de uma 

                                                           
3
 KANGUSSU, I. Leis da Liberdade, op. cit., pp. 223-224.  
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determinada sociedade, visando sua radical transformação social”
4
. As reflexões ontológicas 

do filósofo frankfurtiano devem, portanto, ser lidas e interpretadas no contexto de sua teoria 

crítica da sociedade e de seu projeto revolucionário de transformação social. Ademais, essas 

reflexões não redundaram em nenhuma busca metafísica por parte do filósofo, mas sim em 

uma busca política, e a função prática de toda a sua arquitetônica conceitual foi fornecer um 

parâmetro crítico para julgar e condenar a realidade dada à luz de suas próprias 

potencialidades.  

Perguntado por Douglas Kellner sobre as divergências aparentemente abruptas entre 

suas reflexões sobre a arte emancipatória no final da década de 1960 e na década de 1970, 

Marcuse redarguiu afirmando a continuidade em sua teoria estética. Ele simplesmente passou 

a considerar que o uso político dado à arte pela contracultura da década de 1960 foi melhor do 

que o da década seguinte. Nos anos 60, os movimentos da rebelião artística combinaram de 

maneira exitosa forma estética e mensagem política e assim contribuíam em larga escala para 

a radicalização de processos políticos nos quais também participavam efetivamente. Já na 

década de 1970, o filósofo observou que a dissidência cultural perdeu, em sua maior parte, 

sua qualidade estética e política, sacrificada na medida em que prescindiram das qualidades 

formais da obra de arte, qualidades que ele então passou a atribuir à arte autêntica. Diante 

disso, Marcuse percebeu a necessidade de retomar a defesa de valores estéticos e obras da 

herança burguesa clássica que ele julgava possuidora de um potencial político emancipatório 

que estava sendo negligenciado pelos modismos culturais dos anos 70.
5
  

Em Contra-revolução e revolta (1972), o potencial político subversivo da arte 

tradicional burguesa foi enfatizado ao lado das obras alinhadas à revolução cultural que  não 

descuidaram do trabalho de estruturação formal. Comum a todas elas, foi a manutenção da 

contradição entre a cultura material e a cultura intelectual, a distância que preservaram em 

relação à realidade dada. Essa distância, responsável pelo caráter de segunda alienação da 

arte, foi concebida como inscrita na forma, a instância portadora do seu potencial político. No 

texto em questão, Marcuse afirmou que não existe obra de arte completamente dessublimada, 

pois a arte inexoravelmente produz forma, uma forma estética fundamentalmente distinta da 

forma de qualquer organização social. De onde se seguiu que a possibilidade da identidade 

entre estética e política foi recusada, mesmo na mais livre das sociedades. Além disso, a 

relação entre arte e política foi conceituada como uma unidade hegeliana de opostos, cuja 

                                                           
4
 KELLNER, D. “Introduction” in Art and Liberation. Collected Papers of Herbert Marcuse, v. 4 (ed. Douglas 

Kellner). – London and New York: Routledge, 2007, p. 22. 
5
 Cf. KELLNER, D. Ibid., p. 55. 
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relação é indissolúvel, mas inextrincavelmente indireta e mediatizada, assim como, por 

conseguinte, a relação entre arte e realidade histórica e social.  

Em A dimensão estética (1977), Marcuse radicalizou a exigência pelo trabalho de 

estruturação formal dada às obras e o potencial subversivo da arte foi atribuído às obras 

consideradas autênticas. Nessas obras, a dialética entre afirmação e negação continuou a ser 

atestada e foi concebida como a dialética própria ao belo. Nelas, portanto, o caráter negativo 

está presente e se sobressai mesmo quando a obra é eminentemente afirmativa. A noção de 

arte autêntica, cujas características reconciliatórias se revelam subversivas, permite 

compreender que o filósofo não considerava a antiarte, cujos efeitos subversivos pretendidos 

se revelaram conformistas, um exemplo de arte autêntica. Em sua última obra, Marcuse 

afirmou que a arte conservaria o seu potencial utópico e negativo mesmo nas organizações 

sociais que garantissem o maior grau de liberdade para os indivíduos, uma vez que no interior 

dessa ordem, algo permaneceria irreconciliável e a arte persistiria nessa sociedade como a sua 

expressão reveladora. A alteridade que a arte manifesta possibilita que ela transcenda 

quaisquer determinações sociais específicas em virtude de seu caráter trans-histórico, o que, 

com efeito, não a destitui de sua importância política para a luta pela libertação, sempre 

travada em um contexto específico, pois, enquanto ideia reguladora, ela permanece como 

fonte impulsionadora dessa luta e medida para o grau de liberdade conquistado. 

Ao longo das cinco décadas em que Marcuse refletiu sobre a relação entre arte e 

política, ele enfatizou o caráter indireto dessa relação. Tal característica explica-se pelo 

próprio alcance político atribuído à arte pelo filósofo, notadamente, a transformação das 

subjetividades dos indivíduos. A possibilidade da ocorrência dessa transformação esteve 

ligada em toda a sua obra à capacidade de a arte apresentar-se como uma dimensão autônoma 

em relação à realidade dada, capacidade que ele julgou estar sendo perdida no contexto de O 

homem unidimensional e no caso da antiarte, momentos em que ele sublinhou os efeitos 

conformistas e reconciliatórios da arte. Marcuse, ademais, conferiu uma autonomia sui 

generis à arte, na medida em que esta foi integrada à dinâmica política da sociedade. Trata-se 

de uma autonomia relativa que permite à arte contradizer determinada sociedade estabelecida. 

Nessa contradição, ela distancia-se dessa sociedade em virtude da alienação artística que se 

expressa na forma estética. E enquanto segunda alienação, a arte poderia contribuir para 

transformar as subjetividades dos indivíduos.  

O caráter não sistemático dos escritos marcusianos cria algumas dificuldades para a 

sua compreensão. Requerem uma leitura atenta e abrangente das múltiplas fases que o seu 
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pensamento atravessou, a fim de excluir as aparentes contradições e explicitar as noções mais 

importantes de sua teoria. Mas o traço não sistemático também assegura méritos à sua 

filosofia, evidenciando a abertura e o não dogmatismo de suas reflexões, que souberam no 

decurso de cinco décadas articular o potencial político da arte de acordo com cada momento 

histórico. Articulação que se fez, em cada um desses contextos, de par com a ênfase na 

importância política da subjetividade (constituída por sensibilidade, imaginação e 

consciência). Em um capitalismo cada vez mais mundializado, em que a produtividade é 

abundante como nunca e os recursos tecnológicos encontram-se disponibilizados mesmo em 

países outrora considerados “periféricos”, o diagnóstico segundo o qual as “condições 

objetivas” estão dadas prossegue bastante acurado. Ainda falta, contudo, uma força que possa 

direcionar essas conquistas para a construção de sociedades emancipadas. E essa força 

faltante, tal como Marcuse percebera já no século anterior, encontra-se latente na 

subjetividade dos indivíduos. Nas reflexões marcusianas sobre estética, portanto, encontramos 

um convite a uma aproximação profundamente crítica do mundo e um encorajamento à 

transformação subjetiva – tarefa que compete sempre arduamente a cada um de nós – que 

conferem a elas uma atualidade não superada.  
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