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RESUMO 

A dissertação adotou como base de sua investigação a percepção de que as 

ideias sobre a obra de arte, desenvolvidas por Herbert Marcuse (1898-1979), 

permeiam toda a sua teoria. Nessa perspectiva, a investigação aconteceu com o 

intuído de averiguar, pela via da leitura e análise de seus escritos, a relação existente 

entre sua teoria estética e sua teoria política.  

O desejo final de nossa pesquisa volta-se à clarificação do modo como 

Marcuse pensou a dimensão política dos fenômenos artísticos. Assim, nossos 

esforços foram voltados ao esclarecimento da importância política das obras de arte 

que toma como base a naturalização da razão. Noutras palavras, nosso intuito foi 

elucidar a articulação não hierárquica entre razão e natureza, diagnosticando que a 

dimensão estética é a base dessa relação, apresentando a dupla capacidade crítica da 

obra de arte (afirmativa e negativa) 

Em suma, buscamos tornar clara a possibilidade de a dimensão estética ser a 

única esperança para a transformação social. Nossa análise não cronológica dos 

textos marcuseanos, quer aprofundar o debate acerca do entrelace entre razão e 

natureza na filosofia de Marcuse, pela via das categorias desenvolvidas pelo 

pensador. 

Palavras-chave: Herbert Marcuse - Razão – Natureza – Política – Estética   

 

 

ABSTRACT 

This dissertation has adopted as its research basis the perception that the ideas 

about the art work, developed by Herbert Marcuse (1898-1979), permeate all his 

theory. By this perspective the investigation aimed ascertaining, through the reading 

and analysis of his writings, the existing relation between his aesthetic theory and his 

political theory. 

The final wish of our inquiry turns to the clarification of the way in which 

Marcuse thought the political dimension of the artistic phenomena. Thus, our efforts 

were directed to the elucidation of the political importance of the art works that are 

based on the naturalization of reason. In other words, our intention was to enlighten 

the non-hierarchical articulation between reason and nature, diagnosing the aesthetic 



 
 

dimension as the basis of this relation, presenting the dual critical capacity of the art 

work (affirmative and negative). 

 In short, we seek to make clear the possibility that the aesthetic dimension is 

the only hope for social transformation. Our non-chronological analysis of the 

Marcuse’s texts wants to deepen the debate about the interweaving between reason 

and nature in his philosophy, through the categories developed by the thinker. 

 

Keywords: Marcuse - Reason - Nature - Politics - Aesthetics 
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Introdução 

O presente trabalho é o resultado da análise do pensamento de Herbert 

Marcuse. A investigação teve como fio condutor o mapeamento de suas categorias, 

aqueles conceitos centrais que deram corpo à essa dissertação e orientaram todo o 

caminho de sua filosofia, a saber, a Nova Sensibilidade, a Fantasia-Imaginação, a 

Alteridade da Sensibilidade e a Grande Recusa.  

As categorias que formam o arcabouço teórico do pensamento de Marcuse são 

o resultado de todo trabalho filosófico realizado pelo autor de 1922 até sua última 

produção em 1979. O estudo de suas contribuições intelectuais acerca do papel da 

obra de arte na revolução social1 mostrou serem extremamente fortes e estruturadas. 

Assim, defendemos que Marcuse fundamentou e mapeou, num contexto histórico-

filosófico, alguns conceitos que são a base para a compreensão do nosso 

desenvolvimento enquanto sujeitos pertencentes ao todo social.  

Para a compreensão e estruturação da teoria marcuseana, mergulhamos na 

pesquisa sobre o comportamento do sujeito e de sua inserção na sociedade, tomando a 

psicanálise e a teoria social como ancoradouro. É perceptível no decorrer da teoria de 

Marcuse a exaltação da necessidade de ir além do subjetivismo, trazendo a obra de 

arte, mais especificamente a veia artística, a serviço do social.  

Mostramos no correr da dissertação a dedicação marcuseana de tornar 

evidentes as diversas alterações sofridas pelo significado de Aisthesis no decorrer da 

história, levando-nos a crer na possibilidade de reabilitação da sensibilidade2 como 

sendo um dos pilares de sua teoria estética. Apostamos na ideia de que as reflexões de 

Marcuse sobre a arte foram movidas pela Crítica da Faculdade do Juízo de Immanuel 

Kant, pela Educação estética do homem de Friedrich Schiller, pela teoria psicanalítica 

de Sigmmund Freud e, pelo Manifesto surrealista de André Breton.  

No Capítulo 1 dessa dissertação, Fantasia-Imaginação, mergulhamos na 

análise da Fantasia, um dos pilares da teoria de Marcuse que foi estruturada desde O 

romance de artista alemão de 1922. É extremamente importante lembrar que para 

                                                           
1 Marcuse nos apresenta a ideia de que a arte traz consigo a crítica à sociedade que nos oprime, 

culminando numa figuração da possibilidade do novo.  
2 Com o intuito de estimular a ideia de sensibilidade (sinnlichkeit) iniciada no século XVII, mas ainda 

presa pela tradição idealista (de Platão a Hegel) na ‘posição inferior’. 
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compreender a filosofia de Marcuse temos der entender o conceito de Fantasia em 

comunhão com a concepção de Kant da Imaginação.  

A caracterização explícita da Imaginação-Fantasia aparece nos anos 50 em 

Eros e Civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. E ali, 

temos uma pequena análise dos conceitos de Freud, Kant e Schiller que formam a 

tríade que compõe a base da investigação marcuseana sobre os padrões da 

imaginação. Destacando o papel da fantasia-imaginação na emancipação 

revolucionária, pautada na capacidade que ela tem de ir além da repressão pulsional.   

Assim, a investigação de Marcuse tem como foco a realização da natureza e 

da humanidade por meio da libertação das forças libidinais. E, foi sob as luzes da 

teoria freudiana que Marcuse analisou a fundo os sujeitos e sua inserção na sociedade. 

Sua produção quer a transformação radical da sociedade e a emancipação da 

humanidade. Destacando e caracterizando, assim, o enlace entre a teoria social, a 

filosofia e a política revolucionária que consolida o nosso autor como um teórico da 

revolução3.   

No capítulo 2, Alteridade da Sensibilidade: arte e sociedade, investigamos as 

diferenças entre o interior do sujeito e as características do todo social, pontuando sua 

origem inseparável da emergência do desejo de libertar a subjetividade das garras do 

sistema.   

Nosso ponto de partida foi a análise do Romance de artista alemão, que 

apresenta um subgênero literário, o Kunstlerroman. Nesse momento a investigação 

sobre a alteridade da sensibilidade é conduzida a partir da investigação da 

subjetividade artística apontando que a divergência entre a interioridade do artista e a 

sociedade pode trazer em si toda a crítica as desigualdades sociais.  

Em seguida passamos à análise do ideal de cultura dos anos 30 e mostramos o 

anseio da vida mais feliz, como parte do mundo superior. Onde as formas estéticas se 

transformam na trincheira dos valores mais elevados que proporcionam aos sujeitos a 

realização daquilo que não pode ser realizado no prosaísmo.   

                                                           
3 Marcuse, segundo Isabel Loureiro, pensou a revolução depois da “derrota (...)[da] revolução alemã 

[que] o sensibilizou para a política, como ele mesmo reconhece em várias entrevistas dadas ao longo 

da vida. Marcuse tem uma necessidade premente de entender por que uma revolução, que parecia na 

ordem do dia, acaba derrotada e a antigas classes dominantes retornam, fortalecidas” (In: “Marcuse – 

anticapitalismo e emancipação”, pág. 9).  
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A pluralidade harmônica, a convivência pacífica de valores contraditórios, 

toma a frente da nossa investigação que apresenta um novo totalitarismo da 

perspectiva cultural e econômica que nos leva à aceitação dos modos de agir e pensar, 

transformando os sujeitos em pequenas peças de uma grande máquina que é o 

sistema.  

Para Marcuse a mecanização (a substituição do trabalho físico por máquinas 

que exercem a mesma função) poderia libertar o sujeito das intensas horas de labuta. 

As horas libertas do trabalho poderiam libertar também a energia pulsional erótica 

canalizada que pode ser remanejada para outras tantas atividades que possibilitam o 

exercício das potencialidades da humanidade findando o trabalho alienado. 

A abolição do trabalho alienado permitiria investir a 

libido no trabalho – que se tornaria assim trabalho lúdico – e 

nas relações sociais, o que transformaria a vida num jogo 

estético/erótico em que os sentidos humanos não seriam 

moldados pela forma mercadoria.4 

O estudo da sociedade repressiva, a partir das ideias marcusenas, foi voltado a 

análise do progresso qualitativo e quantitativo a fim de exaltá-los como parte 

estrutural da sociedade unidimensional, parte do capítulo 2 da dissertação. Eles (o 

progresso qualitativo e/ou quantitativo) são, também, a base do processo de 

funcionamento do trabalho; um ponto de grande destaque na teoria de Marcuse, já 

que é a partir da transformação de como nos relacionamos com ele que podemos 

perceber um viés da possibilidade de libertação dos sujeitos sociais. 

Marcuse defende a importância de se compreender as reais possibilidades para 

a revolução social apontando a arte como o principal fio condutor da mudança, pois 

temos nela a única e verdadeira esperança para a transformação que quer a 

emancipação da humanidade. A justificativa política para a revolução pauta-se na 

estrutura material alcançada nas sociedades capitalistas que podem contribuir 

positivamente para a transformação, já que a produção e a tecnologia já dão a base 

para a sobrevivência dos sujeitos.  

Para Marcuse, temos “a possibilidade objetiva d[a](...)‘utopia concreta’. 

‘Utopia’, porque essa sociedade não existe em lugar algum; ‘concreta’ porque é uma 

                                                           
4 LOUREIRO. “Marcuse – anticapitalismo e emancipação”, pág. 13.  
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possibilidade histórica real”5 Um enorme problema para a transformação radical da 

sociedade está na repressão da consciência dos sujeitos sociais.  

Para que a humanidade se liberte é necessária à mudança na subjetividade, na 

consciência dos sujeitos. O novo projeto político da teoria marcuseana caracteriza a 

New left (Nova Esquerda) como a intenção de trazer a mudança aos sujeitos sociais 

frente à verdadeira faceta do capitalismo tardio.  

No capítulo 3, A Grande Recusa e a Nova Sensibilidade a favor da Sociedade 

Livre, nossa análise investigou o trânsito entre a compreensão das potências 

tecnológicas objetivas para a libertação junto ao capitalismo e as possibilidades 

subjetivas para a revolução no interior dos indivíduos. 

A esquerda [que] tem que procurar despertar a 

consciência e a consciência moral dos outros. Quebrar o 

modelo corrupto de linguagem e comportamento imposto a 

toda atividade política é uma tarefa quase sobre-humana e 

exige uma imaginação quase sobre-humana. Exige encontrar 

uma linguagem e novas formas de organização que não tenha 

mais nada em comum com o uso político conhecido.6 

Cientes de que ocorrendo uma transformação no âmbito subjetivo, nos 

direcionando a uma nova sensibilidade, teremos, por um viés marcuseano, a negação 

dos valores criados pelo sistema que nos habitam a priori e fomentam a sua 

permanência. Destacamos o quão importante é na filosofia de Marcuse a esperança a 

favor da luta contra a sociedade repressora em busca da sociedade verdadeiramente 

feliz e livre. 

Na sociedade unidimensional administrada7, as condições tecnológicas, que 

suprem as necessidades materiais, já foram alcançadas. Assim, os sujeitos sociais 

podem ampliar suas potencialidades, no levando a possibilidade se ir além da esfera 

                                                           
5 Idem, pág. 12.  
6 MARCUSE. “Não basta destruir – pela estratégia da esquerda”, pág. 86.   
7 Nesse estudo, mais precisamente no capítulo 2 na subseção 3, apresentamos um possível viés de 

interpretação da sociedade unidimensional marcuseana em um enlace com a sociedade administrada de 

Adorno e Horkheimer. Nosso intuito não foi submeter uma teoria a outra ou criar juízos de valor, 

queremos tornar claro o quanto esses conceitos se assemelham e se completam. Lembramos que a 

percepção da sociedade unidimensional administrada foi pensada a partir da investigação feita diante do 

fracasso do projeto iluminista que nos levou a um sistema social que impede toda e qualquer 

possibilidade de emancipação fazendo o contrário do que se esperava, ou seja, o oposto a uma sociedade 

justa e livre.  
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do trabalho, transformando o corpo do sujeito num instrumento de prazer que fornece 

as bases para o novo princípio de realidade erótico.  

Marcuse defende a possibilidade de uma sociedade livre que já perpassou a 

transformação que arrebentou as amarras da dominação repressora caminhando em 

direção à transformação consciente de que a o consumo exagerado e o trabalho 

alienado são diferentes da liberdade.  

Para concluirmos, a partir de um viés antropológico, Marcuse, foi até a origem 

da sociedade repressora para compreender a possibilidade de autonomia e liberdade. 

Pontuando que mudanças radicais no consciente e no inconsciente da humanidade são 

necessárias para toda e qualquer revolução que não seja fadada ao fracasso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 -   Fantasia-Imaginação  

A fantasia é um dos pilares das ideias de Herbert Marcuse e, desde sua tese de 

doutorado O Romance de Artista Alemão (Der Deutsche Kunstlerroman, 1922) seus 

atributos são traçados, estruturados e trazidos à baila pelo pensador, porém sua 
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formulação mais explícita aparece apenas em 1955 em Eros e Civilização: uma 

interpretação filosófica do pensamento de Freud. 

Para Marcuse, a fantasia tem incorporado o conceito de imaginação, como se 

esse trouxesse em si a potência da fantasia. Para explicar melhor, recorremos a 

Kellner que afirma que ao tomar como sinônimos a formulação freudiana de fantasia 

e a definição de imaginação8, nosso autor, tem o intuito de combinar a ideia de jogo 

com a de constituição das imagens.  

Bretas, em concordância a essa acepção, faz referência a Hegel exaltando a 

fantasia e sua característica criadora; pois “é, com efeito, nesta acepção 

eminentemente ativa que a fantasia – assim como a imaginação – é referida nos 

escritos de Marcuse”9.  

Provida pela memória, a fantasia é a atividade mental que guarda o mais 

elevado grau de liberdade em relação ao princípio de realidade. É totalmente ligada 

ao princípio de prazer e sua potência, para Marcuse, pauta-se na possibilidade de ela 

(a fantasia) dar corpo a uma forma distinta de realidade ao figurar a expressão de um 

desejo recalcado10.   

As ideias sobre a fantasia e a busca da felicidade do indivíduo humano, 

apresentadas por Freud, são concebidas apenas por meio da satisfação dos desejos e 

dão corpo a um dos pontos centrais no pilar da construção da fantasia na percepção 

marcuseana.  

A importância da estética e da política na filosofia do nosso autor tem, 

também, como base a Crítica da faculdade de juízo de Kant e as Cartas sobre a 

educação estética do homem de Schiller. Assim sendo, para caracterizar sua 

categoria, Marcuse toma como guia os conceitos de Freud, Kant e Schiller, e 

salvaguardado por estes três pensadores quer trazer à tona alguns padrões da 

imaginação. Em especial, aqueles que falam da realização da natureza e da 

humanidade por meio da libertação das forças libidinais. Pois, a seu ver, essas têm a 

                                                           
8 KELLNER. Cf., “Introduction” in Art and Liberation, nota 51, pág. 33  
9 BRETAS. 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.  
10 O pensador alemão não faz distinção entre a repressão (consciente) e o recalque (inconsciente) como o 

pai da psicanálise.  
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capacidade de ir além da repressão pulsional, clarificando o papel da imaginação na 

emancipação.  

É em Eros e Civilização, a primeira obra escrita por Marcuse após o seu 

contato com a teoria freudiana, que pontuamos o seu diálogo direto com o pai da 

psicanálise. Trazendo a percepção de Freud de que, em toda e qualquer civilização, 

os sujeitos seriam infelizes porque a sociedade bloqueia a realização de seus desejos, 

porém, Marcuse afirma que nós podemos repensar essa situação.  

A categoria edificada por Marcuse tem de ser compreendida como a 

comunhão entre o conceito freudiano de fantasia e a concepção de Kant da 

Imaginação. Pois, ao falar da Imaginação de sua objetivação e atuação, Marcuse 

leva-nos à percepção de que, em sua teoria, as obras de arte (seus encantos e 

diagnósticos sociais) estão presentes figurando a Grande Recusa e a petição por um 

novo modo de sentir. 

A teoria desenvolvida por Freud foi de suma importância para a construção 

da cadeia de ideias marcuseanas. Em sua interpretação filosófica da teoria de Freud, 

Marcuse quer investigar os fundamentos que possibilitariam a nova razão sensível 

que é contrária à razão instrumental e repressora que dá corpo à dominação 

tecnológica. Defendendo que o novo sujeito civilizado e social iniciará a nova 

sociedade, noutras palavras, busca desvelar a característica repressiva das realizações 

e dos valores da Cultura. 

Defendemos que a análise de Marcuse quer ir além da teoria freudiana 

buscando a união entre o sujeito e o objeto, entre a razão e a sensibilidade, exaltando 

o corpo como instrumento de trabalho e de prazer. (Re)Ativando as necessidades 

orgânicas suspensas e reprimidas, desenvolvendo a teoria da sociedade livre – o novo 

sujeito e a nova razão sensível.  

Aqui “estaria em pauta não só a revolução, mas uma concepção da razão num 

nexo essencial com a liberdade: a emancipação. A revolução por esta perspectiva 

nada seria além de uma realização efetiva da razão”11. Pois, a crise da razão e a 

dissolução da autonomia, para Marcuse e os outros teóricos da Escola de Frankfurt, 

estão enlaçadas, devido à adesão instantânea à sociedade administrada repressora que 

                                                           
11 MAAR, Leo. “Marcuse: em busca de uma ética materialista”, In: Cultura e sociedade. Herbert 

MARCUSE, São Paulo: Terra e Paz, 1997.  
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adota a racionalidade técnica como guardiã em todas as esferas da vida social 

culminando, no século XX, no controle tecnológico assumindo a personificação da 

razão.  

A defesa é voltada à percepção de que o estado natural da humanidade é de 

igualdade, liberdade e felicidade dos indivíduos. Porém, ao assumir a labuta a favor 

da dominação dos sujeitos e da natureza, a razão e a percepção de sua progressão 

conduzem a humanidade à barbárie e à regressão social, reconhecendo sua 

característica dominadora e totalitária12.  

1.1. Os pilares psicanalíticos 

Com o intuito de melhor explicar as contribuições freudianas a toda produção 

de Marcuse, faremos um sobrevoo sobre as produções desses dois pensadores13, 

vislumbrando trazer um pequeno estudo sobre esses grandes intelectuais, destacando 

o caráter de continuidade conferido às elaborações de Marcuse em relação às ideias 

desenvolvidas por Freud. 

Na obra de 1955, Eros e Civilização: uma interpretação filosófica do 

pensamento de Freud, Marcuse não tem por intuito ser um crítico do pai da 

psicanálise, apenas quer ir além do que ele já nos clarificou. E seguindo a via de sua 

teoria, deixa clara que a exigência de repressão das pulsões no processo civilizatório 

e, a felicidade não é um valor próprio da civilização. 

A libido (a energia vital do ser humano) é movida por duas pulsões: a pulsão 

de união (de Eros, erótica, o desejo de agregar pessoas) e a pulsão de recolher-se (de 

afastar-se da união, de Thanatos14). Assim sendo, a nossa energia vital funciona em 

dois movimentos: o erótico, aquele que se abre para a situação da busca por integrar-

se em grupos cada vez maiores e o de morte que busca uma interioridade primitiva, 

um isolamento.  

Nas ideias freudianas, temos um primeiro momento em que o ser humano 

está voltado apenas ao prazer, não como um princípio, mas como a totalidade da 

psique que só deseja o prazer. Em seguida, temos a introdução do princípio de 

                                                           
12  ADORNO e HORKHEIMER. Cf. Dialética do Esclarecimento. 
13 O trabalho foi desenvolvido a partir da leitura das obras de Marcuse visando a constatação de quais 

obras de Freud que mais o influenciaram na construção das ideias presentes em cada texto.  
14 Lembramos que Freud se referiu à pulsão de morte como Thanatos pouquíssimas vezes, essa 

caracterização aparece em seus estudiosos e também nas ideias de Marcuse. 
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realidade e, consequentemente a percepção da necessidade de algo exterior, 

percepção das necessidades impossíveis de serem resolvidas.  

Assim sendo, o processo de funcionamento mental, originalmente unificado e 

totalmente voltado ao prazer, sofre uma cisão quando tem a percepção da 

necessidade do mundo exterior para suprir as necessidades (Anankê) e carências 

(Lebensnot) vitais. Temos então os dois princípios mentais: o princípio de prazer e o 

princípio de realidade. 

A primeira forma que buscamos para suprir essa dependência exterior volta-

se à alucinação. Em outras palavras, temos o sujeito se compreendendo como 

absoluto, sem precisar de nada exterior para sobreviver e satisfazê-lo.  

A cisão do aparelho psíquico introduz o princípio de realidade, fornecendo-

nos a percepção de uma carência.  Porém, há um modo de atividade de 

funcionamento mental que permanece subordinado ao princípio de prazer, 

dominando uma parte da psique: a fantasia, o fantasiar. 

Nas palavras de Freud: “Com a introdução do princípio de realidade, uma das 

espécies de atividade do pensamento foi separada; ela foi liberta do teste de realidade 

e permaneceu subordinada apenas ao princípio de prazer. Esta atividade é o 

fantasiar”15. Assim, o processo mental da fantasia é pautado no fato de essa 

atividade, mesmo depois da introdução do princípio de realidade, continuar ligada ao 

princípio de prazer. 

Freud defende que a humanidade tem a capacidade de reconhecer o 

sofrimento e a restrição do prazer que são filhos da vida em civilização. Entretanto, 

ele não pontua a possibilidade de uma sociedade não repressiva, pautado na 

percepção de que os meios sociais ainda são escassos para a manutenção da vida dos 

sujeitos. E, por assim ser, a libido (a energia vital da humanidade) tem de ser 

canalizada para a labuta.  

Nessa perspectiva a Anankê e a Lebensnot assumem a forma das insatisfações 

da humanidade. A notoriedade da existência de um ciclo de necessidades humanas, 

que uma vez satisfeitas ressurgem em outro momento, quando o sujeito passa a 

desejar outros bens de consumo, corrobora essa perspectiva. A produção dos valores 

                                                           
15 FREUD. “Formulação sobre dois princípios de funcionamento mental” (1911), O.C., v. XII, pág. 249. 
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e bens culturais impede a vida regida pelo princípio de prazer, já que a origem desses 

valores está nas pulsões sublimadas em prol das carências e necessidades que 

conduzem a vida prosaica.  

A batalha a favor da sobrevivência é eterna, assim como a luta entre o 

princípio de prazer e de realidade percebidos por Freud como o irreversível e 

inevitável processo de repressão. O regulamento opressor da civilização pauta-se na 

percepção de que (1) os homens não são trabalhadores por natureza e na ideia de que 

(2) as paixões não são vencidas pela argumentação.  

Nesse viés, a influência de líderes e a repressão são necessárias para que os 

sujeitos sociais se reconheçam e permitam a indução da massa à labuta com o intuito 

de consentir as renúncias exigidas para a manutenção da existência. A repressão na 

metapsicologia de Freud atua fortemente em dois âmbitos.  

O primeiro deles o (1) filogenético, na espécie: quando nas hordas primitivas 

o chefe da horda (o pai) detém todo o poder, monopolizando-o e impondo a renúncia 

aos seus filhos, que movidos pelo desejo de rebelião dão fim a vida do pai e tomam 

para si o poder, atribuindo aos sujeitos sociais membros de sua comunidade os 

mesmos tabus e ordens de seu pai.  

E, o segundo o (2) ontogenético, no sujeito: quando na infância (os sujeitos) 

recebem a imposição, por seus pais, do princípio de realidade nascido dos 

ensinamentos daquilo que percebemos como certo/errado ou útil/prejudicial ou 

bom/mau. Em seguida, temos as instituições assumindo essa tarefa delimitando a 

adesão ao status quo. 

Primeiro o pai primordial, depois seus filhos assumindo o domínio e seu 

posto. O princípio de realidade corporificando-se e transformando-se num domínio 

sócio-político institucionalizado. O sujeito, nascido e ‘criado’ no interior desse 

sistema, habitua-se, percebendo as normas, as leis e sua ordem como naturais. Desse 

modo incorpora espontaneamente os requisitos do princípio de realidade, passando-

os de geração em geração.  

Assim, a repressão é continua no sujeito e na espécie. 

a submissão ao princípio de realidade é imposto pelos 

pais e outros educadores. Mas, tanto no nível genérico como no 

individual, a submissão é continuamente reproduzida. Ao 
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domínio do pai primordial segue-se, após a primeira rebelião, o 

domínio dos filhos, e o clã fraternal desenvolve-se para dar 

origem a um domínio social e político institucionalizado. O 

princípio de realidade materializa-se num sistema de 

instituições. E o indivíduo, evoluindo dentro de tal sistema, 

aprende que os requisitos do princípio de realidade são os da lei 

e da ordem, e transmite-os à geração seguinte.16 

Para Freud, a repressão sofrida pela civilização deve-se às determinações 

internas, biológicas e naturais. Assim, a repressão é orgânica e designa o caminho a 

ser trilhado pela civilização, que se estabelece por meio da memória arcaica - das 

experiências infantis enlaçadas à experiência da espécie -, ligando o sujeito reprimido 

à comunidade repressora.  

Temos a partir daí a dissolução da autonomia do sujeito, que se transforma 

numa manifestação solidificada da repressão da espécie e, a edificação da 

personalidade assume a semelhança e imagem da repressão filo e ontogenética.  

Ressaltamos que Freud, em sua metapsicologia, clarifica que humanidade 

compartilha de uma herança arcaica, um traço minemônico inconsciente de um 

estágio anterior ao princípio de individuação17 e dele guarda a imagem perdida de 

uma experiência do princípio de nossas vidas. Esse momento, o conteúdo da fantasia 

primeva (a imagem perdida) é o impulso de voltar à totalidade, como se o nosso 

passado sub-histórico estivesse marcado pela presença da totalidade.  

A fantasia é anterior ao princípio de individuação e, por assim ser, a 

imaginação é uma ‘arma’ contra esse princípio, pois ela reivindica a totalidade. 

Assim, todos nós somos dotados de um desejo irrealizável o mais arcaico deles, 

aquele que quer a reconciliação do indivíduo com o todo – do desejo com a 

realidade, da felicidade com a razão. Portanto, temos na filosofia marcuseana “O 

reconhecimento da fantasia-imaginação como processo de pensamento, com suas 

próprias leis e valores de verdade”18.  

Marcuse não discorda de Freud, apenas deseja trazer uma nova possibilidade 

de ver essa conjectura afirmando que a teoria freudiana não justifica sua conclusão 

                                                           
16 MARCUSE, Eros e Civilização. Pág. 35. 
17 Princípio esse que nos torna indivíduos dotados do que nos completa e nos divide 
18 MARCUSE. Eros e civilização. Pág. 132. 
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ao naturalizar a forma histórica. Ao pensar outro modo de enfrentar o processo 

civilizatório, Marcuse vê o seu fundamento erótico, ou seja, percebe o processo 

guiado pelo desejo de construir uma comunidade erótica, pois como vimos, Eros é 

anterior à civilização e, por assim ser, a civilização fecunda-se nesse desejo de união.   

A teoria freudiana não faz a análise integral e concreta da personalidade dos 

sujeitos, pois não faz a análise de como ela existe no meio social público e no 

privado. Sem percebê-la como o resultado de incontáveis processos históricos que 

quando consolidados nas relações institucionais e humanas deliberam e regulam a 

sociedade.   

O princípio de realidade que o sujeito experimenta tem seu nascedouro num 

contexto histórico. Por assim ser, Marcuse, defende que a personalidade é uma 

construção histórico-social, pois:  

O princípio de realidade ampara o organismo no mundo 

externo. No caso do organismo humano, é um mundo histórico. 

O mundo externo que o ego em evolução defronta é, em 

qualquer estágio, uma organização histórico-social específica da 

realidade, afetando a estrutura mental através de agências ou 

agentes sociais específicos.19 

A repressão filogenética é uma organização dominadora que tem sua essência 

histórica; diferente da teoria psicanalítica que percebia as contingências históricas 

como biológicas. Noutras palavras, para o pai da psicanálise, a repressão perpetua as 

carências e necessidades que nascem juntamente com o pai primordial e, para 

Marcuse, essa é uma forma de dominação social, específica e histórica– ou seja, um 

princípio específico de realidade que, é o “Princípio de Desempenho: [noutras 

palavras] a forma histórica predominante do princípio de realidade” 20, que pode ser 

modificado historicamente.  

Assim as carências e necessidades são organizadas no decorrer da história de 

diferentes modos, eles são os princípios que regem a civilização, como percebidos 

por Freud e, são também as imposições sofridas pela humanidade. Essas imposições, 

                                                           
19 Idem, pág. 49.  
20 Idem, pág. 50.  
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num primeiro momento são violentas e, logo em seguida assumem a forma das 

racionalizações de poder.  

A perspectiva defendida por Marcuse, aponta a repressão em sua duplicidade: 

(1) como histórico-social e (2) como biológica/natural - necessária para a manutenção 

da comunidade. Temos a caracterização da “Mais-Repressão: as restrições requeridas 

pela dominação social. [E ela] Distingue-se da repressão (básica): as modificações 

dos instintos necessários à perpetuação da raça humana em civilização”21.  

Para explicar melhor, Marcuse diz que são “as instituições históricas 

específicas do princípio de realidade e os interesses específicos de dominação [que] 

introduzem [esses] controles adicionais acima e além dos indispensáveis à associação 

civilizada humana”.22 As capacidades técnicas, para Marcuse, têm de ir além dos 

limites da busca pela existência. Reproduzir as necessidades e carências não é mais 

preciso, pois as forças intelectuais, técnicas e materiais já foram alcançadas, podemos 

então conceber a nova sociedade menos repressiva.  

Temos aqui a base argumentativa da teoria marcuseana, segundo a qual, a 

administração da civilização social não é mais necessária como o fora em outra 

época, quando se exigia o recrutamento repressivo das pulsões, hoje “As forças da 

produção permitem objetivamente uma organização não-repressiva da sociedade e do 

trabalho, limitando a esfera da Anankê, abrindo espaço de uma calma erotização da 

vida social.”23 

O conceito de mais-repressão é o estudo marcuseano sobre as relações e as 

instituições que dão forma ao corpo social do princípio de realidade, que tem sua base 

numa realidade precária e repressiva que assume o princípio de realidade como seu 

governante desde o nascedouro da civilização. No  

 princípio de desempenho (...) a sociedade é 

estratificada de acordo com os desempenhos econômicos 

concorrentes dos seus membros (...) Os homens não vivem sua 

própria vida, mas desempenham tão-só funções 

                                                           
21 Ibid. Idem.  
22 Idem, pág. 51-52.  
23 PRADO, Bento Jr., “Entre o algo e o objeto do desejo: Marcuse, crítico de Freud”, pág. 271. In: O 

desejo (Adauto Novais, org.), São Paulo: Comp. Das Letras, 1990.  
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preestabelecidas. Enquanto trabalham, não satisfazem suas 

próprias necessidades e faculdades, mas trabalham em 

alienação. O trabalho tornou-se agora geral, assim como as 

restrições impostas à libido: o tempo de trabalho, que ocupa a 

maior parte do tempo de vida de um indivíduo, é um tempo 

penoso, visto que o trabalho alienado significa ausência de 

gratificação, negação do princípio de prazer. 24 

O processo rumo à evolução expansiva é parte de uma sociedade guiada pela 

concorrência entre os sujeitos sociais e pelo faturamento. Quanto maior o intelecto, a 

técnica e a matéria, maior a opressora dominação. A manutenção da existência requer 

a submissão dos sujeitos que se relacionam com o trabalho, devido a sua organização, 

como uma forma de poder que não depende do próprio sujeito.  

Assim sendo, o corpo e a mente assumem a forma dos instrumentos do 

trabalho alienado, do constrangimento, da opressão e da protelação do prazer sob o 

domínio do princípio de desempenho. Para Marcuse, romper a continuidade do 

progresso é “a mudança radical que deve transformar a sociedade atual [e] deve 

atingir primeiramente a dimensão biológica”25.  

O ciclo detém-se no desabrochar de novas necessidades básicas e em sua 

satisfação, propiciando o nascedouro de novas necessidades pulsionais – reações do 

corpo que são as novas necessidades que preexistirão em prol da revolução. O desejo 

de libertação da feroz produtividade e do conforto entorpecedor, conduz à revolução 

que, em vias marcuseana, é uma conjectura histórica. 

 A defesa do pressuposto histórico da revolução pauta-se na origem objetiva 

do processo de produção desenvolvido. Justamente por termos alcançado o 

desenvolvimento intelectual e material para a estruturação da sociedade livre.  

A liberdade está sim ligada ao progresso técnico-científico, porém temos de 

ressaltar, que os sujeitos “terão de mudar sua atual direção e objetivos para se 

tornarem veículos de libertação”26. O possível fim da mais-repressão aconteceria de 

modo gradual e dar-se-ia a partir do fim da sociedade do trabalho alienado. 

                                                           
24 MARCUSE. Eros e Civilização, pág. 57.  
25 MARCUSE. Vers la liberation, pág. 29. Paris: Minuit, 1969.  
26 Idem, pág. 32. 



24 
 

 Assim, quando o processo histórico assumir a forma arcaica que lhe convém 

e as instituições do princípio de desempenho forem percebidas como obsoletas na 

edificação opressora das pulsões da humanidade, então seremos livres das repressões 

da vida prosaica.  

A defesa de Marcuse está na concepção de que a técnica deve ir além da luta 

pela existência e da servidão humana. Quer o fim da automatização da vida, da 

sociedade do trabalho, além da exaltação da consciência da sociedade repressiva, com 

o intuito de fomentar uma prática política que propiciaria mudanças fecundas na 

natureza humana27. 

Em síntese, Marcuse diz que os sujeitos tem de quebrar os laços com a 

passividade (re)ativando a base biológica da humanidade que originaria a nova 

sensibilidade; o protesto de Eros contra a repressão. A humanidade livre das amarras 

sociais irá exigir e enaltecer as capacidades humanas estruturando um novo sujeito e 

um novo princípio de realidade, transformando a exigência do progresso, sua direção 

e seu objetivo, na exigência da pulsão de vida.  

Defendendo que o potencial da libertação se detém na essência da 

humanidade, que tem sua fundação na natureza, na pulsão de vida, ou seja, em Eros. 

Compreendemos que a partir das ideias freudianas, Marcuse vê a necessidade de um 

novo sujeito que tem, em si, a receptividade e fruição do prazer sem a necessidade do 

trabalho alienado, da culpa e de sua sujeição ao status quo.  

Sabido que Eros tem a capacidade de agregar as substancias viventes em 

grupos e esses grupos se tornam cada vez maiores desenhando o impulso que 

preserva a existência. E, por assim ser, é que a razão se corporifica eroticamente 

guiando-se pelo princípio de prazer, não dominador-repressivo, mas sim, 

contemplativo, receptivo e fruidor.     

Marcuse aponta para a tentativa de pensar uma nova forma histórica da 

civilização donde a felicidade é possível. Afirma que são “nos processos de 

imaginação que preservam a liberdade, em face do princípio de desempenho” que 

                                                           
27 Essa ideia será melhor apresentada no capítulo 3.   
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temos “(...) a reivindicação de um novo princípio de realidade”28. De uma forma 

histórica destinada à concepção segundo a qual nos falta a concepção de um sujeito 

histórico, capaz de domar as potências alcançadas a favor da civilização.  

Seguindo essa concepção, temos a percepção de que sempre haverá na 

civilização o princípio de realidade que é fruto da cisão com o princípio de prazer, da 

noção de dependência do mundo exterior. Depuramos aqui, nas ideias marcuseanas, a 

existência de um princípio de realidade necessário e natural, assim como há um 

princípio de realidade histórico que por ser histórico pode ser modificado.  

Marcuse nos lembra de que alcançamos o grau de dominação objetiva da 

natureza, que nos permite mudar o princípio de desempenho29. Ou seja, nós já 

alcançamos as potências para suprir nossas necessidades básicas, apenas não 

apreendemos como distribuí-las e/ou remanejá-las.  

O poder de equalização das carências devido à má distribuição e ao consumo 

ostensivo, reafirma-nos que o poder da objetividade já foi alcançado, a proposta 

marcuseana quer mostrar o poder da subjetividade e a falta que o sujeito histórico 

apresenta. Retomando as ideias freudianas, detectamos a percepção de que a fantasia 

está presente nas obras de arte, nas brincadeiras infantis e nas fantasias subjetivas 

(aquilo que quando adultos guardamos em nossas profundezas e não revelamos a 

ninguém).  

Ela tem as mesmas forças motrizes que os sonhos e buscam a correção da 

realidade insatisfatória. Assim, as obras de arte são a objetivação da fantasia e elas 

nos agradam em um primeiro momento pela bela forma e num segundo momento o 

que nos deleita é o seu conteúdo. Os artistas dominam a mestria de encarnarem suas 

fantasias de forma objetiva; pois aquilo que é expresso esteticamente é o objeto do 

prazer30. 

                                                           
28 MARCCUSE. Eros e Civilização, pág. 142-143.  
29 Destacamos que princípio de desempenho não é estritamente biológico ele é, também, a efetivação do 

princípio de realidade nas sociedades industriais avançadas, o momento, quando a racionalidade 

tecnológica passa a operar na determinação dos sujeitos sociais.   
30 Aqui estamos conferindo destaque ao caráter libertador da estética, pautando-nos na ideia de que aquilo 

figurado ultrapassa a barreira do tabu. 



26 
 

 A fantasia percebida como a capacidade mental de produzir imagens 

abstratas, como a imagem mental abstrata do objeto, conceito clássico, é tida como a 

criadora de objetos que suprem a realidade imprópria, produzindo o prazer e 

“corrigindo a realidade”, equivalendo-se à imaginação para Marcuse.  

Em seus dizeres, a função exercida pela fantasia é “das mais decisivas na 

estrutura mental total: liga as mais profundas camadas do inconsciente aos mais 

elevados produtos da consciência (arte), o sonho com a realidade (...), memória 

coletiva e individual, as imagens tabus da liberdade”31.  

Assim, o destaque conferido à potência da fantasia nas determinações da 

realidade é concebido em dois sentidos: o primeiro relativo à capacidade de fantasiar, 

às fantasias interiores, o processo mental, autônomo em relação ao princípio de 

realidade e, o segundo as fantasias objetivadas, relativo aos produtos dessa 

capacidade, as obras de arte.  

Marcuse tem a estética como a ciência (da harmonia) entre a sensibilidade e a 

razão. Sua função cognitiva está, entre outras, na fantasia objetivada na forma 

artística, transpondo o princípio de individuação e o faz pelo prazer da experiência 

estética: um valor próprio e autêntico. Sobre a arte e a sociedade Marcuse noz diz 

que;  

O mundo significado na arte nunca é de modo 

algum apenas o mundo concreto da realidade de todos 

os dias, mas também não é o mundo da mera fantasia, e 

assim por diante. Não contém nada que também não 

exista na realidade concreta: as ações, pensamentos, 

sentimentos e sonhos dos homens e mulheres, as suas 

potencialidades e as da natureza. No entanto, o mundo 

de uma obra de arte é ‘irreal’, no sentido vulgar da 

palavra: é uma realidade fictícia. Mas é ‘irreal’ não 

porque seja inferior em relação à realidade existente, 

mas porque lhe é superior e qualitativamente ‘diferente’. 

Como mundo fictício, como ilusão (Schein), contém 

mais verdade que a realidade de todos os dias. Pois, esta 

última é mistificada em suas instituições e relações, que 

fazem da necessidade uma escolha e da alienação uma 

autorrealização. Só no ‘mundo’ ilusório as coisas 

parecem o que são e o que podem ser.32 

 

                                                           
31 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 132.   
32 MARCUSE, A Dimensão Estética, pág.61. 
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Para falar sobre as características e funções da fantasia, o pai da psicanálise 

pesquisou a fundo o artista e a suas Artes. Percebeu a arte e os artistas em relação aos 

dois princípios de prazer e de realidade clarificando o baque aplicado no sujeito pela 

realidade e pelo mundo externo dotado de um frágil equilíbrio, apostando na fantasia 

como um ofício de destaque, a possibilidade do horizonte da criação da obra de arte. 

Pois, nas palavras de Barboza sobre Freud: 

A arte, portanto, permitiria uma reconciliação dos 

dois princípios. O artista é originalmente uma pessoa 

afastada da realidade, um indivíduo não conformado com 

a renúncia à satisfação dos impulsos. Contudo, ele 

encontra o caminho de volta da fantasia para o mundo real. 

(...) Assim, o artista se torna uma espécie de herói criador, 

que conquista gratidão admiração e obtém o que 

originalmente conseguia somente em sua fantasia.33 

 

Marcuse foi além do psicanalista ao pensar uma fantasia prospectiva e, com 

isso, pensa um futuro mais harmônico, pelo viés da arte. Dessa maneira, pontua o 

valor de verdade da imaginação vinculando-se não apenas com o passado, mas 

também, com o futuro. Nas palavras do nosso autor, a função crítica da fantasia 

encontra-se “Na sua recusa em aceitar como finais as limitações impostas à liberdade 

e à felicidade pelo princípio de realidade, na sua recusa em esquecer o que pode 

ser”34. 

Diferentemente da constatação freudiana de que “o artista assina uma 

pacificação com a realidade, que muito encanta o público”35, nosso autor afirma que 

as formas de verdade e liberdade invocadas pela fantasia são dotadas da capacidade 

de emancipar a realidade histórica. A arte abraçada à Grande Recusa traz em si a 

“luta pela forma de liberdade”, fecundando sua função crítica na grande recusa, ou 

seja, no “protesto contra a repressão desnecessária” (...) que busca “‘viver sem 

angústia’”36. 

                                                           
33 BARBOSA. Freud: A Arte – Entre o sonho e a vida real.  pág. 41. Temos aqui, como a concepção da 

obra de arte como a objetivação da fantasia.  
34 MARCUSE. Eros e civilização, pág. 137. 
35 BARBOSA, Freud: A Arte – Entre o sonho e a vida real, pág. 42 
36 MARCUSE. Eros e Civilização, pág. 139. 
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1.2. Livre jogo, rememoração e imaginação 

Obviamente, a dimensão estética não pode validar um princípio 

de realidade. Tal como a imaginação, que é a sua faculdade mental 

constitutiva, o reino da estética é essencialmente irrealista; conservou a 

sua liberdade, em face do princípio de realidade, à custa de sua 

ineficiência na realidade. Os valores estéticos podem funcionar na vida 

para adorno e elevação culturais ou como passatempo particular, mas 

viver com esses valores é o privilégio dos gênios ou a marca distintiva 

dos boêmios decadentes.37 

A separação entre a imaginação e a razão trazida por Marcuse pela via da 

teoria freudiana é revisitada sob os olhares da história da concepção da estética. O 

ponto de partida é a terminologia homologada na metade final do século XVIII, 

donde se tem a imaginação como sua faculdade em primazia, assim como, essa é 

percebida por Immanuel Kant em sua Crítica da Faculdade do Juízo.  

Marcuse investiga a possibilidade de a dimensão estética ratificar um 

princípio de realidade que escapa à repressão, guiado pela ideia de que a divergência 

entre vida e arte transformou-se num artefato “de uma ‘repressão cultural’ de 

conteúdos e verdades que são inimigos do princípio de desempenho”38. Destacamos 

aqui que o pensador alemão é um grande defensor da manutenção da forma da obra 

de arte como modo de enfrentar a forma da realidade.  

Marcuse quer explicar a relação existente entre beleza, prazer, arte, 

liberdade, sensibilidade e verdade. Seu exame do pensamento kantiano sobre a 

estética enaltece a terceira faculdade, a do juízo, que liga as faculdades inferiores 

às superiores, pois entre a razão teórica39 e a razão prática40 tem de haver o 

trânsito entre o reino da liberdade e o reino da natureza.  

Em sua origem, a estética, segundo Marcuse, nomeava aquilo que “pertencia 

aos sentidos” e sua função cognitiva estava cravada em sua compreensão. Na Era 

Moderna, no tempo da defesa da razão em relação aos axiomas da fé, temos uma 

transformação em sua significação, que acaba por desviar de “pertinente aos 

sentidos” em direção à “concernente à beleza e à arte”, indo além de uma mera 

transformação.  

                                                           
37 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 155.  
38 Idem, pág 172  
39 A natureza, as leis da causalidade.  
40  A liberdade na auto-legislação. 
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A função cognitiva da sensualidade na era do racionalismo predominante, ou 

seja, no tempo em que se acreditava na racionalidade científica como a explicação 

para tudo, temos a fixação de uma faculdade mental “inferior” que era separada das 

faculdades “superiores” mentais. 

 Nessa percepção, a sensualidade fornecia apenas o elemento primeiro para 

que as faculdades não-sensuais se estruturassem no processo da cognição. A estética, 

então, foi exaurida pela metafísica e a lógica.  

Os filósofos gregos e os padres da Igreja sempre 

distinguiram cuidadosamente as coisas sensíveis (asthéta) das 

coisas inteligíveis (noéta). É evidente o bastante que as coisas 

sensíveis não equivalem somente aos objetos das sensações, 

uma vez que honramos com este nome as representações 

sensíveis de objetos ausentes (logo, os objetos da imaginação). 

As coisas inteligíveis devem, portanto, ser conhecidas através 

da faculdade do conhecimento superior, e se constituem em 

objetos da Lógica; as coisas sensíveis são objetos da ciência 

estética (epistemé aisthetiké), ou então, da estética.41 

O emprego moderno da terminologia estética foi designado por Alexander 

Baumgarten que percebia essa nova disciplina como “uma lógica das faculdades 

cognitivas inferiores”42. O rebaixamento da sensualidade devido a sua constituição 

cognitiva descrita, mais uma vez, por sua desarmonia e distanciamento à razão, 

pontua que “não é a razão, mas a sensualidade, que constitui a verdade ou falsidade 

estética”.  

Assim sendo, “O que a sensualidade reconhece, ou pode reconhecer, como 

verdadeiro, a estética pode representar como verdadeiro, mesmo que a razão o rejeite 

como falso”43. Nas palavras de Baumgarten, “o objetivo e propósito da estética é a 

perfeição do conhecimento sensitivo. Essa perfeição é a beleza.”44. De tal modo 

sendo, Marcuse nos diz que, “está dado o passo que transforma a estética, a ciência 

da sensualidade, na ciência da arte, e a ordem da sensualidade em ordem artística.”45. 

No desenvolvimento do termo estética, permanece encoberto o que Kangussu 

desnuda, ou seja, “A mudança subentendida na evolução conceitual de (1) 

                                                           
41 BAUMGARTEN, Estética: a Lógica da Arte e do Poema, pág. 53 (parágrafo 116).  
42 Baumgarten citado por MARCUSE. Eros e Civilização, pág. 163-164. 
43 Idem, pág. 164. 
44 Ibid. Idem 
45 Ibid. Idem. 
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sensualidade (sensuality) para (2) cognição sensível, sensorial (sensuousness, 

sensitive cognition) e daí para (3) conhecimento da beleza e da arte”46.  

Seguindo seus dizeres, “no primeiro significado, o que estava em jogo era a 

possibilidade de um saber pré-conceitual a respeito das pulsões”, assim o termo 

médio trazido à baila, “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.” 

Nos clarificando que “restrito à arte e à beleza, o termo estética perde sua 

amplitude.”47 

O método transcendental de Kant edifica as sólidas fronteiras que localizam a 

filosofia nas pistas trilhadas para o tratamento repressivo dos processos cognitivo-

sensuais excluídos por Baumgarten na instituição da nova disciplina estética. Porém 

Marcuse nos diz que “a sua concepção ainda fornece, mesmo assim, o melhor guia para 

se entender todo o âmbito da dimensão estética”.48  

A razão teórica fornece a priori os princípios cognitivos e a razão prática 

fornece os princípios da vontade. A faculdade de julgar, por sua vez, faz o 

trânsito entre a teoria e a prática em prol do prazer e da dor. E o julgamento 

estético quando se liga ao prazer volta-se à obra de arte.  

Nessa perspectiva, Marcuse, enlaça os dois sentidos do termo estética – 

pertinente aos sentidos e pertinente ao belo. O belo49 é o local onde a razão 

prática acontece e demonstra simbolicamente a ideia de liberdade. A 

manifestação simbólica é a base do enlace entre a moralidade e as faculdades da 

sensibilidade pela via estética.  

“Na filosofia de Kant, a dimensão estética ocupa a posição central entre a 

sensibilidade e a moralidade – os dois pólos da existência humana. Se é esse o 

caso então a dimensão estética deve conter princípios válidos para ambos os 

domínios”50. “A Crítica da faculdade do juízo pode ser compreendida, dentre 

                                                           
46 Ibid. Idem  
47 Ibid. Idem.  
48 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 157 
49 O reino da liberdade e da moralidade.  
50 MARCUSE. Eros e civilização, pág. 176. 
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diversas possibilidades, como uma busca da transição entre natureza e liberdade 

diante da autossuficiência de tais domínios.51”  

É na terceira crítica kantiana que encontramos a junção do significado 

primeiro da estética com a novidade trazida na modernidade conferindo destaque a 

obra de arte. Foi a imaginação concebida, por Baumgarten, enquanto uma faculdade 

inferior consonante à sensualidade toma para si a centralidade na novidade surgida 

na significação da disciplina estética.  

Retomando, com Marcuse, a “Estética transcendental”52 kantiana, 

encontramos a estruturação do seu conceito de imaginação: “a faculdade de 

representar objetos sem que eles estejam ‘presentes’”53. Por assim ser, foi concedida 

à imaginação a possibilidade de criar livremente uma forma original ou rememorar 

algo antes apreendido.  

Neste ponto, recorremos a Reitz que nos clarifica que “isso é o que torna 

possível a união fundamental de sensibilidade e entendimento no esquema cognitivo 

kantiano”54. O misto entre ação e passividade intrínseca à imaginação faz com que 

essa faculdade responsabilize-se pelo médio do enlace entre o intelecto e os sentidos.  

Uma terceira faculdade deve mediar entre a razão 

teórica e a prática uma faculdade que propicie uma 

transição do reino da natureza para o da liberdade e 

estabeleça a ligação das faculdades inferiores e superiores, 

as do desejo e as do conhecimento.55 

Ao ocorrer a mediação, teremos então o médio da dimensão estética. Em suas 

ideias sobre a arte, Marcuse, afirma que a experiência em sua base é mais sensorial 

(sensual) que conceitual, pois a estética é em sua essência intuição. O âmago da 

sensualidade é o acolhimento, ou melhor, o alcance da cognição uma vez que a 

afecção por objetos toca o indivíduo.  

O que queremos ressaltar é que a percepção estética dependente da 

imaginação, que é consoante à sensualidade e, concomitantemente tem a capacidade 

                                                           
51 Referência a fala inicial de Carolina Miranda Sena em sua apresentação na defesa de mestrado 

apresentada, ao Programa de Pós-Graduação em Estética e Filosofia da Arte da UFOP, intitulada “Beleza 

como símbolo estético da moralidade na Crítica da faculdade do juízo”.  
52 In: Crítica da Razão Pura. 
53 Kant citado por MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 162. 
54 REITZ, C. Art, Alienation and the Humanities, pág. 104 
55 MARCUSE, Eros e Civilização,  pág. 155.  
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de ir além dela em razão de seu traço ativo.  Para melhor clarificar, nas palavras de 

Marcuse, “Embora sensual e, portanto, receptiva, a imaginação estética é criadora: 

numa livre síntese de sua própria criação, ela constitui beleza”56.  

A dimensão estética, em sua teoria, tem a capacidade de repercutir para além 

das subjetividades, indo além da harmonização entre os domínios percebidos como 

opostos na tradição filosófica, inclusive nas duas primeiras críticas escritas por Kant. 

Assim com a percepção kantiana, temos a compreensão de que a estética sempre 

estará em companhia do prazer.  

O deleite que tem sua origem na apreensão da forma pura do objeto, sem 

finalidades e independente de sua matéria - nas palavras de Marcuse, fortemente 

inspiradas pela filosofia kantiana; “Um objeto representado em sua forma pura é 

‘belo’. Tal representação é obra ou melhor, o jogo da imaginação”57.  

Explico melhor: na dimensão estética a experiência primeira é sensível e 

não teórica, a percepção estética é, por assim ser, intuição e o prazer tem seu 

nascedouro na forma pura do objeto que é belo. A representação da obra de arte 

é parte da imaginação e a percepção estética é em sua essência subjetiva, 

entretanto tem sua base na forma pura, que fornece a completude do belo por 

todos os sujeitos que a percebem em sua forma estética.  

O objeto retratado na representação estética não se apresenta em termos 

de sua utilidade, mas sim na liberdade em si mesmo. A experiência estética 

difere de todas as demais experiências porque “essa experiência, que liberta o 

objeto dentro de seu ser ‘livre’, é obra do livre jogo da imaginação”. O jogo da 

imaginação e a beleza são guiados por leis libertas que “são a forma pura da 

existência em si mesma”58.  

Por assim ser, a unidade na multiplicidade, a manifestação pura e simples 

da existência é a manifestação da beleza que tem sua unidade sugerida pela 

forma pura do objeto. A percepção estética é essencialmente subjetiva devido ao 

prazer por ela experimentado, pois é o deleite fundado na forma pura do objeto ele 

                                                           
56 Idem, pág. 159 
57 Ibid. Idem  
58 Idem, pág. 178-179.  
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mesmo em companhia do universal que é a percepção, necessariamente, 

experimentada por qualquer indivíduo que a perceba.  

Temos aqui um pilar pontuado na objetividade recebida pelo juízo estético, 

em consequência da sua característica de necessidade e universalidade afirmadas nas 

palavras do nosso autor: “Na imaginação estética, a sensualidade gera princípios 

universalmente válidos para uma ordem objetiva”59.  

Retomando os dizeres de Kant, assinalamos, mais uma vez, que a observação 

da beleza provém da apreensão da forma pura do objeto. Pois é, para Marcuse leitor 

de Kant, a forma pura que “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”60.  

Segundo Kant, é na apreciação do belo que “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”61. A imaginação estética que é sensual e receptiva é a criadora da beleza. É, 

também, o guia para o caminho trilhado à percepção e compreensão da imaginação 

como a faculdade que possibilita a legislação sobre a realidade objetiva.  

Na teoria de Kant o belo é a “intencionalidade sem intento” e a liberdade a 

“legitimidade sem lei” remetem, num plano mental, a essência de uma ordem não-

repressiva. 

A faculdade do juízo estético puro é autônoma, pois ela fornece 

leis a si mesma. [E] A faculdade do juízo da beleza é livre ao buscar leis 

para si, da mesma forma, a razão prática determina a si mesma a 

vontade de um sujeito racional agir conforme a leis morais.62  

                                                           
59 Ibid. Idem  
60 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 160. 
61 Ibid. Idem. 
62 Referência a fala inicial de Carolina Miranda Sena em sua apresentação na defesa de mestrado 

apresentada, ao Programa de Pós-Graduação em Estética e Filosofia da Arte da UFOP, intitulada “Beleza 

como símbolo estético da moralidade na Crítica da faculdade do juízo” 
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Na percepção marcuseana, “Para Kant, a dimensão estética é o meio onde os 

sentidos e o intelecto se encontram (...) Além disso, a dimensão estética também é o 

meio onde a natureza e a liberdade se encontram”63.  

Consequentemente é na dimensão estética que os sentidos e o intelecto, a 

natureza e a liberdade são mediados pela imaginação, que necessitam dessa dupla 

mediação a partir do nascedouro dos conflitos entre as faculdades superiores e 

inferiores oriundos do processo repressivo racionalista.  

A tradição racionalista, como apresentamos, vê a imaginação apenas como 

um processo mental inferior sem valor cognitivo e a sensibilidade, por assim ser, 

assume uma posição epistemológica inferior em relação à razão e volta-se apenas à 

receptividade.  

Por sua vez, a reconciliação estética, ou seja, a libertação e o fortalecimento 

da sensibilidade é, na filosofia kantiana, a demonstração dos primórdios de uma 

civilização não repressiva, donde a razão assume-se em sua característica sensível e a 

sensibilidade mostra-se em sua racionalidade. 

A historicidade do termo estética, em vias marcuseanas, é o reflexo da 

repressão sentida no processo cognitivo da sensibilidade. A ruptura com a tradição 

(ocorrida no século XVIII) traz a percepção da teoria do belo e da arte em busca da 

contraposição da ordem da sensibilidade à predominância da ordem da razão.  

A ciência da sensibilidade tem por objetivo a beleza, noutras palavras, ela 

deseja a perfeição do conhecimento sensível, donde a ordem sensível iguala-se a 

ordem artística. Latente à transição estética, detectamos a ideia de que o ofício dos 

sentidos não se destina a cognição, mas sim a sua característica apetecível.  

Dois ofícios ordenados e misturados seguindo as leis do princípio de prazer (o 

conhecimento sensível) que fora qualificado como inadequado pelo princípio 

racionalista de realidade. Assim sendo, a sensibilidade liberta da razão transforma-se 

na trincheira da teoria da arte.  

                                                           
63 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 160.  
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Nessa perspectiva e seguindo o viés de Marcuse, notamos a estética idealista 

clássica caracterizar a libertação da sensibilidade como a verdade da arte que ocorre 

por meio de sua reconciliação com a razão. Portanto, o desafio da arte (vinculada ao 

princípio de prazer – ao princípio de razão dominante) pauta-se na representação da 

ordem sensível que incorpora a lógica do tabu e da gratificação.  

Na arte o pensamento é materializado, e a matéria não é 

extrinsecamente determinada pelo pensamento pois ela própria é livre, 

na medida em que o que é natural, sensual, afetivo, possui sua 

dimensão, propósito e harmonia em si mesmo. Enquanto a percepção e 

o sentimento são erguidos á universalidade do espírito, o pensamento 

não só renuncia á sua hostilidade contra a natureza, mas nesta se 

consente. Sentimento, alegria e prazer são sancionados e justificados, 

pelo que a natureza e a liberdade, sensualidade e razão, encontram em 

sua unidade o seu direito e a gratificação.64 

É necessário enaltecer que o enlace harmonioso entre entendimento e 

imaginação é fruto da apreensão do belo e, pode nos direcionar à liberdade. Pois, 

temos na Faculdade do juízo em seu célebre parágrafo 59, “Da beleza como símbolo 

da moralidade”, a passagem da jurisdição da sensualidade para a liberdade. 

A base para essa acepção está fundada na percepção de que no sistema 

kantiano o reino da liberdade é a moralidade que procede em concordância com leis 

auto-rogadas justificadas em sua razão prática. É nesse sentido que:  

Como valor estético, a verdade não-conceptual dos 

sentidos está sancionada e a liberdade, em face do princípio de 

realidade, é consentida ao livre jogo da imaginação criadora. 

Aqui, é reconhecida uma realidade com padrões muito 

diferentes. Contudo, uma vez que estoutra realidade “livre” é 

atribuída à arte, e sua experiência à atitude estética, não é 

vinculativa e não compromete a existência humana no modo de 

vida corrente; é “irreal”.65  

É na teoria de Kant que o belo se manifesta como símbolo desse reino devido 

à sua capacidade de intuitivamente solidificar a realidade da liberdade.  

Enfim, é essa uma percepção que traz a demonstração como analogia, uma 

demonstração indireta que leva à afirmação marcusena de que a terceira crítica 

kantiana traz a dimensão estética como aquilo que se refere ao sentimento de prazer 

                                                           
64 HEGEL citado por MARCUSE em Eros e Civilização, pág. 164. Nossa intenção aqui não é explicar as 

ideias kantianas a partir do texto hegeliano, queremos mostrar a base idealista alemã do pensamento de 

Marcuse em conjunto com essas ideias.  
65 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 164.  
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aflorando não só como uma faculdade da mente e uma terceira dimensão. Mas 

também, “como o seu próprio centro, através do qual a natureza se torna suscetível à 

liberdade, necessária à autonomia”66. 

1.3. Beleza: o caminho para a liberdade  

O dramaturgo e poeta alemão, Friedrich Schiller, escreveu diversas cartas 

entre os anos de 1791 e 1793 que culminaram em sua obra As cartas sobre a 

educação estética do homem que tem o intuito de reconstruir a civilização em virtude 

da força de libertação presente na função estética – função que fora percebida em seu 

enlace com a possibilidade de um novo princípio de realidade67.  

Sua teoria busca a plenitude da vida humana que se funda na relação entre 

racionalidade e sensibilidade. A relação entre esses opostos poderia tornar possível 

mudanças sociais necessárias pautadas na educação estética que vai além das 

necessidades primordiais da natureza, ampliando a percepção cultural e revelando a 

Beleza.  

Apoiando-se nas ideias de seu tempo, quais sejam, nas ideias da Revolução 

Francesa (1789) que almejavam a igualdade, liberdade e fraternidade, Schiller quer 

propor a libertação da humanidade por meio da reunificação entre mente e corpo. 

Assim, sua busca deseja a totalidade do ser humano, que tem consciência de sua 

natureza ambígua constituída pela sensibilidade e racionalidade.  

Inspirado pela teoria aristotélica da substância (apresentada na Metafísica), ou 

seja, inspirado na percepção de que o modelo da substância dar-se-ia pela forma, pela 

matéria e pelo composto desses dois elementos e um não existe sem o outro68, 

Schiller relaciona dimensões opostas, como alma/corpo, universal/particular e 

razão/sensibilidade, fomentando uma tensão que cria, em sua teoria, uma terceira 

dimensão lúdica que transpassa a dimensão racional e a sensível. 

A libertação para Schiller tem de ocorrer, em primeira instância, no interior 

dos sujeitos para depois manifestar-se de modo íntegro na exterioridade. O belo e a 

                                                           
66 Idem, pág. 160. 
67 Como é sabido a expressão nasceu na teoria de Freud.   
68 Na percepção de Aristóteles a forma se igualaria a mente, a matéria seria percebida como o corpo e o 

composto delas designaria o homem consciente.  
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arte são percebidos, em sua teoria, como o termo médio para o ideal de humanidade e 

para o impulso lúdico, baseado na ideia de que esses nunca serão corrompidos – ou 

seja, essas categorias sempre serão compostas pela justiça e pela verdade.  

Schiller afirma que a humanidade ideal é aquela que domina sua natureza 

selvagem com o intuito de alcançar a eticidade. A educação estética e os três 

impulsos lúdico, formal e sensível são os meios para essa conquista; indo além da 

percepção de que as ações humanas têm sua base nos interesses da humanidade 

caracterizando-se não só como atitudes que desejam refletir a dimensão humana.  

O poeta defende que a sociedade só pode ser transformada pela via das ideias. 

E apenas a transformação não é suficiente, assim, é necessária também sua 

perpetuação e, para que isso ocorra, a educação estética se mostra necessária. 

Consequentemente, a educação dos sujeitos tem de ser atravessada pela 

contemplação do belo e pela estética. Desse modo, e só assim, será possível o 

nascedouro da humanidade ideal.  

Em 1795, sob o impacto das ideias kantianas, Schiller, compreendido a partir 

da leitura marcuseana, traça sua teoria com o intuito de clarificar as bases de uma 

civilização não-repressiva que se caracteriza por sua razão sensual e pela 

sensualidade racional.  

A concordância entre sensibilidade e razão, na percepção schilleriana, 

concerne a um novo ‘princípio do conhecimento e da existência’ compreendido aqui 

como estético. Esse princípio traz consigo a inspiração pautada no diagnóstico de 

uma questão entranhada na civilização e, consequentemente, a necessidade da 

resolução deste problema.  

Nas palavras de Marcuse “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”69.  

                                                           
69 MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 166. 
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Detectamos a lesão aberta na civilização fundada na relação adversa entre as 

dimensões polares da existência humana. Seguindo as ideias de Schiller, cada uma 

dessas dimensões recebe comando de um impulso básico: o “sensual” e o “formal”.  

O último, o formal, é dominador e ativo; o primeiro passivo e receptivo, 

tendo a cultura como o produto do diálogo entre esses dois impulsos, donde somente 

eles, são dotados da potência que toca essencialmente o existir da humanidade. 

Assim, Schiller nos apresenta um terceiro impulso, com o intuito de criar um médio 

reconciliador entre o “sensual” e o “formal”. 

O “impulso lúdico” de Schiller tem como objetivo a beleza e sua finalidade é 

a liberdade. Pontuamos então que a busca schilleriana, a partir das ideias sobre os 

impulsos, “é a solução de um problema ‘político’: a libertação do homem das 

condições existenciais inumanas”70. Por essa via, é necessário exaltar que para a 

extinção dessas atribulações “tem de se passar através da estética, visto ser a beleza o 

caminho que conduz à liberdade”71.  

O “impulso lúdico” não joga com algo ou alguma coisa, pois o jogo é a sua 

vida e “a manifestação de uma existência sem medo nem ansiedade e, assim, a 

manifestação da própria liberdade”72.  Assim, o impulso lúdico é o veículo dessa 

libertação, da liberdade que acarreta a ausência de coações tanto morais quanto 

físicas, tanto externas quanto internas. A liberdade experimentada livre das coações é 

nas palavras de Schiller a realidade que “perde sua seriedade”. 

Em tal sociedade, “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”73, à 

medida que as necessidades humanas e suas carências são satisfeitas sem a presença 

do trabalho alienado.  

Entretanto, o lúdico não é caracterizado pela prática abundante dedicada ao 

adereçamento e ao ócio na realidade mais repressiva. Ao contrário, é compreendido 

aqui “como um princípio que governa toda a existência humana, e só poderá fazê-lo 

                                                           
70 Ibid. Idem.  
71 SCHILLER citado por MARCUSE. Eros e Civilização, pág. 166. 
72 MARCUSE, ibid. Idem.   
73 MARCUSE, idem, pág. 167-8 
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se se tornar ‘universal’”74 enquanto o princípio da civilização, pois “o impulso lúdico 

transformará literalmente a realidade”75.  

A transformação abarca o mundo subjetivo e o mundo objetivo, o primeiro 

constituí sua realidade através do impulso lúdico prognosticando “uma revolução 

total no modo de percepção e sentimento”76. O último, por sua vez, passa a 

experimentar a natureza como objeto de contemplação e não mais como um domínio 

da humanidade como nas sociedades primitivas e, não como a natureza domada pela 

humanidade (a sociedade estabelecida).  

Assim, desse momento em diante, o homem como instrumento de trabalho, 

fruto da violenta exploração da criação a produtividade está suspensa, temos então o 

florescer, sob o domínio do impulso lúdico, da realidade estética schilleriana.  Em 

suma, o conflito entre os impulsos básicos sensuais e formais fora diagnosticado 

como a enfermidade da civilização.  

“A ideia subentendida na Educação Estética schilleriana” 77, ou seja, a 

hipótese de que no interior da civilização existe uma porta de saída desse conflito, 

localiza-se na consolidação da autocracia da razão em detrimento da sensualidade, 

em consequência disso, a harmonização dos impulsos opositores tem de envolver a 

suspensão do comando repressivo imposto a sensualidade pela civilização.  

Nessa perspectiva, a liberdade estética ou a passagem do estado passivo da 

sensibilidade ao estado dominador da razão traz consigo a aplicação da liberdade 

interior no livre jogo, pois na alteridade da “dominação” não há uma imposição que 

ultrapasse as regras do jogo. Em outras palavras, a liberdade tem sua morada na 

sensualidade liberta ocupando o assento da razão nos limites das faculdades 

‘superiores’ em prol das ‘inferiores’; do mesmo modo que as leis da razão 

necessitam do apaziguamento com os sentidos.  

A parceria entre sensibilidade e razão ocorre em prol da nova sociedade que 

enaltece a vida da humanidade como um todo. Seguindo o viés kantiano dos 

                                                           
74 Idem, pág. 168 
75 Ibid. idem. 
76 SCHILLER citado por MARCUSE, Eros e Civilização, pág. 168.  
77  MARCUSE, pág. 169. 
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princípios racionais da beleza, Schiller, celebra o belo além do juízo da experiência 

empírica e o evidencia como a forma objetiva com leis próprias.  

A questão da natureza humana defendida por Schiller quer ir além do seu 

estado natural, perpassando a realidade física e alcançando um estado moral. Sua 

defesa aponta que os valores culturais, muito das vezes, não são o suficiente para a 

libertação da humanidade, visto que, inúmeras carências são criadas assim como a 

privação da liberdade.  

 Assim sendo, apenas a educação estética do homem seria capaz de originar a 

humanidade moral e ideal. Nessa perspectiva, a obra de arte pode indicar o caminho 

da humanidade devido as suas leis imortais e seus arquétipos eternos que não 

pertencem a um tempo definitivo. Nas palavras de Schiller “As leis da arte não são 

fundadas em formas mutáveis de um gosto de época contingente e amiúde totalmente 

degenerado, mas no que há de necessário e eterno na natureza humana, nas leis 

originárias do espírito”78.  

Quando educados para beleza, os sujeitos refinam seus hábitos e resgatam a 

humanidade dos atos animalescos e da barbárie, que são especificidades da vida 

humana. É a razão que possibilita aos sujeitos a busca pela verdade e pela justiça 

conduzindo-a em direção a plenitude e suplantação da selvageria. O impulso sensível 

que se liga ao corpo e exterioriza-se por meio dos sentidos associa-se ao tempo.  

Congregado à sensibilidade e aos instintos, Schiller nomeia esse impulso de 

vida que almeja a forma e distancia-se de uma mera impressão da realidade. A mente 

e os pensamentos, a expressão da racionalidade não pertencem ao tempo e aparecem 

no impulso formal que requer a unicidade e procura pela sensibilidade e pelo 

conteúdo para não se enrijecer.  

Para isso seria necessário que sua forma fosse viva e sua vida, 

forma. Enquanto apenas meditamos sobre sua forma, ela é inerte, mera 

abstração; enquanto apenas sentimos sua vida, esta é informe, mera 

impressão. Somente quando sua forma vive em nossa sensibilidade e 

sua vida se forma em nosso entendimento o homem é forma viva.79  

A interposição do Belo na configuração de uma educação estética embala o 

impulso lúdico em prol do relacionamento entre os outros dois impulsos que são 

                                                           
78 SCHILLER, A educação estética do homem, pág.149 
79 Idem, pág.77-78  
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intrínsecos ao homem, e tornam-se, na concepção de Schiller, semelhantes à 

humanidade. Temos aqui a possibilidade da demonstração da humanidade na forma 

viva) de um conceito que aponta a beleza.  

A proposta schilleriana do relacionamento entre sensibilidade e razão defende 

a arte e a educação como possibilidades para o resgate das emoções e da razão que 

são reprimidas na vida prosaica. Noutras palavras, Schiller, defende que há um 

empecilho que se localiza na percepção de incontáveis sujeitos que não reconhecem 

sua própria razão e sensibilidade, num mundo exaltado por sua desumanidade.  

Assim, seria necessário primeiro assegurar a razão e recuperar a 

sensibilidade. Para em seguida tornar possível a configuração das demandas para a 

educação que permita à humanidade o deleite da libertação e de sua autonomia. Nas 

ideias defendidas pelo dramaturgo alemão, a beleza seria o fio que conduz à 

possibilidade da esperançosa recuperação e da batalha à favor da liberdade.  

A estética localiza-se na natureza e nos objetos, em consequência disso o belo 

é percebido em sua objetividade e em sua percepção subjetiva. Sua reflexão pela via 

da sensibilidade não atinge o conceito, assim como sua reflexão pelo entendimento 

não chega até a subjetividade da beleza. Nesse contexto, o belo, não se limita e não 

exclui a realidade, ele é a infinitude e a inclusão absoluta. 

Para melhor clarificar a unidade no universal, da necessidade e da liberdade 

recorremos as palavras de Hegel fortemente inspiradas pela teoria schilleriana: 

O belo é determinado como a expressão da formação 

unificadora [Ineinsbildung] do racional e do sensível e esta expressão da 

formação unificadora é determinada como o efetivamente verdadeiro. 

(...) Esta unidade do universal e do particular, da liberdade e da 

necessidade, do espiritual e do natural, que Schiller concebeu 

cientificamente como princípio e essência da arte e se esforçou 

ininterruptamente para chamar à vida efetiva por meio da arte e da 

educação estética, foi então transformada (...) em princípio do 

conhecimento e da existência.80  

 Em seu estado natural, os sujeitos apenas sentem a realidade de modo 

passivo, quando tocado pela educação estética eles a contemplam e a realidade surge 

diante de sua face.  

                                                           
80 HEGEL, Cursos de Estética, “Introdução”, pág. 79-80.   
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A contemplação é uma reflexão que permite a primeira relação liberta da 

humanidade com o mundo que a cerca, possibilitando a construção da trilha a ser 

seguida para a percepção da realidade estética cambiando a sensibilidade, os 

sentimentos vitais, rumo aos sentimentos da beleza que nas ideias schillerianas são o 

reflexo da liberdade e o caminho para o estado estético da humanidade.  

Por assim ser,  

O homem não existe para retornar a uma unidade perdida, mas 

sim para conquistar uma autonomia antes inexistente que, a partir da 

alienação e fragmentação da vida terrena, tenta conquistar uma nova 

plenitude. Essa plenitude não permite o abandono do mundo; exige a 

sua transformação. A arte, em todas as suas extensões, é, nesse sentido, 

o caminho da realização do homem e da transformação da natureza 

como suporte da liberdade humana.81 

Então, apenas quando transformados é que os sujeitos podem requerer para si 

a transformação da sociedade, perpetuando e revolucionando a pretensão à liberdade, 

igualdade e fraternidade. É necessário exaltar que, na teoria de Schiller, a 

transformação de superação da humanidade apresenta-se como um devir, como 

objetivo a ser trilhado em favor da existência humana. 

Por assim ser, Marcuse quer apenas enaltecer a tentativa de Schiller de trazer 

a possibilidade de uma configuração não-repressiva da realidade. Antecipando as 

ideias que, mais tarde, o transfomaram num popular crítico social e libertário. 

Defendemos que o locus da contracultura da década de 60, nas vias marcuseanas, 

começou a tomar corpo nas ideias aqui apresentadas, conferimos destaque à 

dimensão da subjetividade, a Eros, ao jogo e a libertação.   

                                                           
81 VEIGA, Da “Teoria do Belo” à “Estética dos sentidos”, reflexões sobre Platão e Friedrich Schiller. 

pág. 154. 
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Capítulo 2 – Alteridade da Sensibilidade: arte e sociedade.  

Essa seção irá se dedicar à análise dos escritos marcuseanos, priorizando a 

alteridade da sensibilidade ,ou seja, a divergência existente entre o interior do sujeito1 

e as características do todo social. 

Num primeiro momento, voltamos nossa atenção à sua tese de doutorado, O 

romance de artista alemão, pontuando seu agradecimento às ideias desenvolvidas por 

Georg Lukács na Teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as formas. 

Ali, Marcuse, fala de um subgênero do romance de formação (Bildungsroman), um 

subgênero literário bastante desenvolvido pelos autores do romantismo alemão, o 

Kunstlerroman. 

O Kunstlerroman toma como tema a história da formação de uma personagem 

artista. Analisando não a qualidade estética e/ou o enredo do romance, mas sim a 

tentativa de evidenciar a cisão entre essência/existência. Marcuse, caracteriza esse 

gênero como a busca de integração sem sucumbir ao trágico.  

Tem-se aqui a defesa da transcendência gerada pelas obras de arte, pela via da 

experiência estética, pois ela nos leva para fora de nós mesmos e, é a alienação do 

artista o alto custo dessa transcendência, pois “a vida se realiza e se aliena nas formas 

estéticas”2. Seguindo esse viés, faremos um salto na história e passaremos à análise 

do ideal de cultura, no fim dos anos 30 do século XX, com o intuito de mostrar o 

anseio da vida mais feliz, como parte do mundo não cotidiano e superior a ele. 

 Assim, as formas estéticas tornam-se um abrigo para os valores mais elevados 

que proporcionam ao sujeito a realização, em sua dimensão, daquilo que não pode ser 

realizado na vida. Em outras palavras, iremos aprofundar nosso estudo na percepção 

das obras de arte como a figuração daquilo que é tido como utopia na realidade e, por 

assim ser, é distinto da realidade efetiva e se mostra como uma apresentação do real. 

Nesse momento, percebemos a igualdade abstrata, trazida à baila pelas obras 

de arte, como uma desigualdade concreta, pois o poder de aquisição do necessário à 

                                                           
1 Aqui, iremos pontuar nossa investigação na subjetividade artística, assim sendo, defenderemos que essa 

diferença entre a interioridade do artista e a sociedade é capaz de trazer em si toda a crítica as 

desigualdades sociais.  
2 KANGUSSU. Sobre Eros, pág. 72. 
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felicidade não é universal e o domínio do controle seria ameaçado se essa igualdade 

abstrata se realizasse concretamente.  

No caminho da historicidade das sociedades, e nos direcionando ao fim dessa 

seção, analisamos como essa forma de pluralidade harmônica, ou seja, a convivência 

pacífica de valores contraditórios se transforma num novo totalitarismo na 

perspectiva cultural e econômica.  

Nos direcionando à aceitação, compreendida como membro integrante do 

aparelho psíquico, pois a eficácia da dominação se mostra na imposição dos modos 

de agir e pensar, transformando os sujeitos em pequenas peças de uma grande 

máquina do aparato produtivo pertencente ao sistema.  

Assim, a partir da percepção histórico-crítica, mostraremos a análise do 

desenvolvimento da alteridade da sensibilidade artística, que se faz presente nas 

ideias marcuseanas desde o início de seu pensamento, pontuando sua origem 

inseparável da emergência do desejo de libertar a subjetividade das garras do sistema.  

Sem mais delongas, analisamos a assimetria entre o mundo da vida e mundo 

da arte, deixando clara a imensurável fortuna da criatividade humana e da fantasia, 

sempre percebidas numa batalha social e estética com o mundo real.  

2.1. Os primeiros passos: um ensaio histórico-filosófico do romance de artista 

alemão  

Em sua obra, Teoria do romance: um ensaio histórico-filosófico sobre as 

formas, o jovem Lukács, faz o exame minucioso das características próprias dos 

gêneros épico, trágico e romance; explicando o dilema essencial do homem: a 

investigação sobre “como a essência se torna existência” e “como a existência se 

torna essência”.   

Seu ponto central é clarificar o gênero romance quanto à sua estrutura e 

fundações constitutivas da história “transcendental da consciência”, contrastando e 

comparando com os outros dois gêneros e estruturando sua definição num contexto 

histórico conceitual. 
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A definição clássica dos gêneros cunhada por Aristóteles, em A poética, 

apresenta o épico como um poema em forma de narrativa contínua, que celebra os 

feitos de um ou mais personagem(ns) heróico(s) da história de um povo, num estilo 

cerimonioso.  

O protagonista habitualmente é protegido pelos (ou descende dos) deuses e 

realiza feitos sobre-humanos em batalhas e/ou em viagens maravilhosas quase sempre 

salvando ou gerando uma nação, e a objetividade da narrativa é a resposta a uma 

pergunta, feita a uma musa, no início da trama.  

E por fim, o trágico que tem em seu corpo seis elementos: o caráter, as falas, a 

fábula, as ideias, o canto e o espetáculo. O primeiro volta-se à qualidade das 

personagens, o segundo são os versos, o terceiro é a mimesis da ação. O quarto é tudo 

aquilo que se manifesta nas ideias das personagens e, o ponto alto do espetáculo - a 

parte cênica.  

Por assim ser  

[183] a tragédia (...) contém todos os elementos da epopeia 

(chega até a servir-se do metro épico), e demais, o que não é pouco, a 

melopeia e o espetáculo cênico, que acrescem a intensidade dos 

prazeres que lhe são próprios. Possui, ainda, grande evidência 

representativa, quer na leitura, que na cena; [184] (...) Por consequência, 

(...) a tragédia é superior por todas estas vantagens e porque melhor 

consegue o efeito específico da arte (...) é claro que supera a epopeia e, 

melhor que esta, atinge sua finalidade.3 

Lukács, por sua vez, percebe que a questão de como a essência se torna 

existência é parte do gênero trágico que tem como aspecto subjetivo o caráter, a 

moral e a personalidade do protagonista e seu aspecto objetivo são as formas sócio-

culturais de uma comunidade que tem a sua representatividade está no coro.    

Traz um protagonista que teve sua essência definida, não apresenta um 

conflito entre os aspectos subjetivo e objetivo e, por assim ser, a questão aqui não é 

estruturada a partir da inferiorização da essência, mas sim na busca de como a 

essência do herói se expressa na trama, ou seja, na existência. 

                                                           

3ARISTÓTELES, A Poética. Tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de Eudoro de 

Sousa. 5 ed. [S.l]: Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1998.   
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 O destino do herói é determinado pelos deuses e ele se apropria da crise e da 

sequela desastrosa por meio do reconhecimento e da resolução. A premissa maior da 

tragédia é que a essência do protagonista não é perfeita, assim ela inclui uma falha 

trágica que junto com o destino implica o curso da ação e, por assim ser, o destino do 

autor é dramatizar essa ação, de como a essência se torna existência. 

O gênero épico traz a questão de como a existência se transforma em essência, 

refletindo a realidade social enquanto totalidade4. Aqui a essência não está determinada 

em sua totalidade e necessita da existência que é caracterizada por episódios 

desafiadores - as aventuras que a constituem.  

Lukács caracteriza dois tipos de literatura épica e as divide conforme a época 

histórica mundial: a primeira pautada na infância do homem ocidental – uma unidade 

coletiva caracterizada pela fé comunitária limitando o alcance das essências disponíveis. 

E a segunda voltada à “maturidade viril” – um período de crise de valores que tem o seu 

início na fuga dos deuses que condenam os homens agora como indivíduos e a 

comunidade a uma escolha entre essências heterogêneas e até caóticas.  

Na épica, no seu sentido mais estrito, ou seja, de juventude, temos a ingenuidade 

da comunidade fazendo com que a totalidade da essência seja alcançada facilmente. O 

aspecto subjetivo é a essência inicial e parcial, determinada pelos poderes e virtudes do 

herói já postas pelos deuses e, o aspecto objetivo é a herança e o plano da comunidade, 

determinados pelo espírito protetor vigente.  

Em primeiro plano, não há um conflito entre a essência do herói épico e a do seu 

povo. O processo de desenvolvimento da essência do herói na sua totalidade é o mesmo 

processo de totalização da comunidade, mas só se a fortuna do herói for simbólica e 

causadora da fortuna coletiva. As vitórias e derrotas do herói épico servem para 

estabelecer as estruturas fundamentais de sua coletividade.  

Assim, então, o desafio do autor é o de narrar e dramatizar como a existência 

heroica as aventuras e suas resoluções estabelece a essência do herói e da comunidade 

heroica, donde as estruturas imaginativas e comportamentais para a educação e 

edificação de um povo no caminho de sua autodefinição. A épica, na maturidade do 

                                                           
4Lembramos que em cada época histórica tempos uma composição da realidade.  
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ocidente, é o desaparecimento da essência presumidamente íntegra e total tornando 

impossível a escritura épica. Por assim ser, na juventude há a incorporação da forma 

épica propriamente dita e na maturidade assume-se a forma do romance. 

O romance, em sua origem, tem como conteúdo a secularidade do mundo e, é 

uma narrativa longa onde a(s) personagem(ns) são mostradas em um processo de 

desenvolvimento que é o resultado dos eventos da trama.  A definição de Lukács, 

como mostramos, é diferente da aristotélica que pressupõe a continuidade entre épica 

e trágica.  

Assim, nas palavras de Lukács “O romance é a forma da aventura do valor 

próprio da interioridade; seu conteúdo é a história da alma que sai a campo para 

conhecer a si mesma, que busca aventuras para por elas ser aprovada e, pondo-se à 

prova encontrar a sua própria essência.”5 

A questão chave de como a vida dá corpo a essência dos protagonistas é 

construída de forma diferente na épica e no romance. Para o pensador húngaro, 

herdeiro da tradição épica e não da trágica, o romance é construído em uma 

circunstância histórica caracterizada pela multiplicidade de cosmovisões.  Aqui 

ocorre a abolição da hierarquia entre essência e existência criando a necessidade de 

“negociação” entre a multiplicidade de essências.  

Os protagonistas se tornam indivíduos, cada um controlando sua vida e a 

direção de sua tragédia pessoal. O seu aspecto subjetivo está na tarefa do indivíduo de 

se definir em termos de um projeto existencial elaborado concretamente e o aspecto 

objetivo está na heterogeneidade de projetos existenciais representados pela polifonia 

do romance mesmo quando a multiplicidade de vozes é articulada por um só 

personagem. 

Herbert Marcuse em 1922 retoma Lukács ao dizer que na Idade do Ouro, ou 

seja, na Grécia Arcaica, os homens viviam na plenitude da indiferenciação inicial, 

noutras palavras, viviam afastados das dualidades corpo-psique, sujeito-objeto, pois 

essas eram indefinidas e eroticamente entrelaçadas.  

                                                           
5 LUKÁCS. A teoria do romance, trad. José Marcos Mariani de Macedo (São Paulo: Duas Cidades/Ed. 

34, 2000), pág. 91-92. 
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Assim sendo, Lukács e Marcuse defendem que houve um momento primevo 

do homem na Grécia Arcaica e, ali teria ocorrido um tempo em que o homem e o 

cosmos viviam em estado de harmonia e esse estado harmônico da sociedade foi se 

perdendo até a cisão ocorrida na modernidade. 

Marcuse faz a distinção entre a poesia épica e a do romance a partir das ideias 

lukácsianas, pautando a grande distinção entre a epopeia6 e o romance no período do 

cristianismo. Assim, após a época clássica da antiguidade, os seres humanos foram 

submetidos às verdades da Igreja, pouco importando a fidelidade à doutrina católica, 

pois a existência de Cristo já é trazida na humanidade.  

No Kunstlerroman, o protagonista tenta uma forma de se integrar sem violar a 

sociedade que o cerca, fundando sua curiosidade não sobre o entendimento do enredo 

ou da qualidade estética, mas justamente em salientar essa separação. O 

desenvolvimento do romance de artista alemão é, para o pensador, a emergência do 

desejo de libertar a subjetividade das garras do racionalismo iluminista e do 

cristianismo.  

A diferença de arte e vida, a separação entre o artista e o mundo 

que o rodeia são pressupostos do Kunstlerroman, segundo Marcuse, "e 

seu problema é o sofrimento e a solidão do artista, sua luta por uma 

nova comunidade" (KR, p. 332). O Kunstlerroman só aparece quando a 

forma de vida artística difere daquela da sociedade em geral, quando a 

arte não é mais imanente à vida, quando o artista representa um tipo 

humano e social cuja essência é permanecer fora dos limites da 

sociedade estabelecida, estranho a ela, em êxtase, raiva ou desespero. A 

substância de sua vida é a beleza, e a forma é a alienação, a 

impossibilidade de integração. Ultrapassar esta situação alienada se 

transforma, portanto, no telos de seu romance.7 

Marcuse apresenta a ideia de que a forma artística aparecia na vida coletiva, 

na Idade do Ouro, pois ali a vida era arte e, assim sendo, o épico (sob a perspectiva de 

uma época histórica) nos direciona a percepção de que há algo épico nos romances 

modernos, já que a tarefa do artista é construir sentido num mundo onde parece não 

haver sentido.  

                                                           
6
 A forma épica aqui aparece não apenas para se referir à epopeia épica, mas também a uma 

historicidade épica, que diz respeito a toda cultura grega e não só a poesia épica (incluindo a trágica e 

a lírica).  
7 KANGUSSU, “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse”, pág. 347. 
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O romance dá corpo às formas abstratas que são o fundamento do gênero, pois 

a forma exige um sentido imanente e é isso que o romance busca: o sentido num 

mundo que não oferece sentido. “O olhar apreende o não-senso de sua própria nudez, 

sem nenhum comedimento, a força envolvente desse olhar que não conhece nem 

receio, nem esperança, confere-lhe o sacramento da forma.”8  

Nessa busca por sentido, nenhum sentido é encontrado, mas sim o 

desnudamento de sua falta, nos levando a concluir que o sentido do romance na 

modernidade é apresentar essa impossibilidade de sentido, tornando a falta de sentido 

a sua forma. Resumidamente, o romance quer dar sentido a um fragmento do caos.  

Lembrando que na época épica tínhamos a totalidade (pensamento, psique, 

mente, alma) e a ruptura com essa totalidade de mundo implica a perda da totalidade 

subjetiva. A imanência de sentido à vida tornou-se um problema, mesmo existindo 

ainda o desejo dessa totalidade, então, a aspiração ao desejo de totalidade configura a 

função da epopeia moderna, o romance.  

Retomando Lukács, temos o desafio do autor em narrar o desenvolvimento 

das essências dos personagens, ou a falta dela, por meio de uma série de episódios de 

tal modo que o indivíduo aprofunda a alma no contexto de perspectivas coletivas 

maiores. O romance é uma síntese dialética dos outros dois gêneros, pois a tragédia 

destaca a relação do homem com seu destino e sua alma. E a épica, a relação (neste 

caso o isolamento) do homem com sua comunidade.  

A pergunta épica de como a subjetividade do herói se objetiva por meio da 

narrativa, cujos episódios representam o confronto com as essências eternas e 

visíveis, reflete a relação de integração entre destino e alma. O herói não busca o 

conhecimento, apenas levanta o véu de sua própria existência que revela o seu 

desamparo.  

Nas palavras de Lukács, “ser herói não é mais a forma natural de existência”9, 

a importância (aqui) é ofertada ao resultado final, pois esse é mais importante que a 

luta, já que é ali que o indivíduo se torna o herói que está destinado a ser, realizando 

                                                           
8 LUKÁCS in: A teoria do romance. Trad. A. Margarido. Lisboa: Presença, [s.d.]. Pág.55 citado por 

KANGUSSU em “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse”, pág. 348.  
9  LUKÁCS. Teoria do Romance: trad. José Marcos Mariani de Macedo, pág. 41. 
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seu papel social. O mundo moderno se contrapõe ao épico e é caracterizado pela cisão 

entre essência e vida, o sujeito é fenômeno, ou seja, um objeto diante de si mesmo e, 

ser herói não é mais o modo natural, mas sim o elevar-se a si mesmo acima do 

meramente humano. 

A arte, que era a facticidade iluminada do mundo concebida sob medida, 

torna-se autônoma e independente, ou seja, ela não é mais uma cópia, pois ali não 

mais existem os moldes. O romance é a representação da necessidade de reflexão, é a 

forma representativa da modernidade – representa a “virilidade madura”10.  

A épica é a aventura da exterioridade e o romance é a aventura da 

interioridade, donde seu conteúdo é a “estória da alma que encontra a si mesma”11. O 

herói é o indivíduo tentando o seu próprio projeto existencial, que é o resultado de 

sua escolha individual, pois o problema da hierarquia entre existência e essência é, no 

romance, parte integrante da forma mesma, ou seja, é a sua própria problemática. 

Marcuse crê que os heróis substituem a impossibilidade sentida pela 

percepção da necessidade de ultrapassar o subjetivismo, conferindo à veia artística o 

serviço do social, pois o desejo de integração à sociedade, trazido pelo artista, 

demanda sacrifícios e renúncias. Assim, “Marcuse apresenta a concepção de que um 

tipo social concreto pode expressar uma crítica persistente, imune às forças do status 

quo.”12  

Denunciando que é nessa impossibilidade de integração que temos a saída 

vital, sobretudo para o artista e exaltando que não há nada superior a vida, sua “tese 

sobre o romance do artista alemão forneceu-lhe a armação conceitual, que vai muito 

mais além do que qualquer perspectiva convencional de análise materialista, para uma 

crítica social.”13  

Por assim ser, o desejo marcuseano, não é direcionado ao reconhecimento da 

sociedade como desejável e boa, mas sim ao reconhecimento da necessidade de 

integrar-se à sociedade imperfeita ao invés de abrigar os valores superiores apenas na 

                                                           
10 Idem, pág 71.  
11 Idem, pág. 89.   
12 KANGUSSU, “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse”, pág. 355.  
13 Idem.  
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fantasia14. Finalmente, temos a apresentação da ideia de que é melhor se integrar ao 

mundo imperfeito sem perder a capacidade de indignar-se do que viver no 

isolamento, pois é a necessidade de buscar a integração que nos direciona à superação 

da alienação do artista.  

Aqui nos é claro que Marcuse volta-se à “abordagem literária através da 

estética e da filosofia política” que, por sua vez, “delineia uma sociologia do romance 

e esboça reflexões sobre a situação do intelectual e do artista, que serão inseparáveis 

de sua obra ulterior”, trazendo em seu corpo “uma luta pelo caráter libertário ”15.  

2.2. O diagnóstico da cultura afirmativa na era burguesa  

Nos anos finais da década de 30, Herbert Marcuse, volta-se à análise 

histórico-crítico da cultura. Encontramos em seus escritos a detalhada explanação da 

historicidade da cultura desde o mundo grego, onde se buscava a excelência, 

passando pelo mundo medieval – ou seja, pela busca da vida eterna -, e chegando, 

enfim, ao mundo burguês,16 à busca da mercadoria e das relações humanas que são 

mediadas pela sua produção. 

Partindo de um tempo onde a imaginação era o instrumento de investigação 

acerca das verdades do mundo, a filosofia voltava-se à práxis e os conhecimentos 

hierarquicamente organizados a partir da função desempenhada pelo sujeito na pólis e 

a excelência de cada um no seu lugar é necessária para manter a cidade em ordem. 

Temos a percepção do homem grego se formando a partir da sua troca com a 

sociedade que o cerca - o homem e o cosmos em harmonia.  

Durante o percurso da filosofia clássica, a clivagem ontológica, a separação 

entre mundo das ideias, da razão, do belo e mundo dos sentidos da sensibilidade, do 

necessário, deu-se numa forma histórica da existência. A cisão essencial existe de fato 

                                                           
14 É necessário esclarecer que nessa seção nossa análise é voltada ao artista, parte integrante da sociedade, 

que se vê alienado diante dessa sociedade por perceber a impossibilidade de sua adequação. Porém, nos 

distanciamos da percepção do paradoxo de Goethe (ou Wlhelm Meister ou Werter), que cometia suicídio 

diante da não adequação da sua vida a realidade, o artista, para Marcuse, integra-se a sociedade imperfeita 

e não perde sua capacidade de indignar-se frente a essa sociedade. Podemos perceber isso nas obras de 

arte que trazem em seu corpo a crítica a essa sociedade imperfeita, assim sendo, a alienação artística 

transforma-se num fio condutor da crítica/transformação social.   
15 KANGUSSU, “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse” 
16 Lembrando que nas ideias marcuseanas e, seguindo a tradição alemã, o termo “burguês” significa 

“moderno”: não tem, portanto, a conotação pejorativa que costuma acompanhá-lo na contemporaneidade.  
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e pode ser notada claramente quando pensamos a separação entre sensível/inteligível 

e belo/necessário para além dela, pois um dos frutos dessa separação é a alienação da 

cultura17.  

Nos tempos épicos, o mundo surgia incorporado à arte. A 

divisão posterior desta unidade foi vigorosa no platonismo, quando 

viver devotado à arte significava viver à distância da Idéia. Tal cisão foi 

fundamental no mundo europeu medieval, quando o artista estava preso 

a algum setor social, como a Igreja, a aristocracia feudal ou a burguesia 

emergente. Segundo Marcuse, a primeira figura que encarna a 

autoconsciência da alienação provocada pela arte se apresenta no final 

da Idade Média, quando, com o surgimento das universidades, aparece 

uma comunidade viajante de músicos (...) e estudantes jovens que 

romperam as células monásticas e a disciplina dos claustros e se 

lançaram fortemente em uma vida de prazeres, vagando de terra em 

terra.18 

Noutras palavras, na era Medieval queria-se a natureza integrada: a 

incorporação do espírito, unindo vida e arte. A arte era submetida à religião e à Igreja; 

o artista e sua subjetividade estavam à mercê das potências atuantes. E, assim sendo, 

a subjetividade era impossível de ser alcançada.  

Ainda no medievo, ocorreram os primeiros estágios do despertar da 

subjetividade, como se os sujeitos estivessem fora do espaço da vida que os cercam. 

Temos aqui a percepção da figura do artista ciente da alienação do que o cerca, em 

referência à “um grupo de artistas que surgiram na Europa, no século XII, e ficaram 

conhecidos como goliardos”19. 

Esses artistas eram percebidos de modos distintos pela sociedade que os 

cercava. Por alguns “como vagabundos, lascivos (...) falsos estudantes”, por outros 

“com ternura, [pois] é preciso viver a juventude”. Tantos outros os viam “com temor 

e desprezo (...) [como] transgressores da ordem” e, alguns tantos em oposição 

percebiam nesse grupo “uma espécie de intelligentsia urbana, um grupo 

                                                           
17 O problema aqui diagnosticado por Marcuse não é pautado na identificação de coisas distintas, mas 

sim, em criar uma hierarquia entre elas, ou melhor, não é só hierarquizar, mas querer submeter uma à 

outra (submeter a matéria ao espírito), pois a submissão é o oposto da harmonia.   
18 KANGUSSU. “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse”, pág. 349-50.  
19 KANGUSSU, “Sobre a alteridade do artista em relação ao mundo que o cerca, segundo Herbert 

Marcuse”, pág. 350.  
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revolucionário, aberto a todas as formas de oposição declarada ao feudalismo [o 

sistema vigente]”20. 

Com  o desenrolar da história da humanidade, temos a exigência histórica da 

libertação universal do indivíduo, colocada pelas revoluções modernas21. A partir daí 

vem às claras a noção de que todos os indivíduos são iguais e livres, além de terem os 

mesmos direitos na busca pela felicidade. Então, a partir do pensamento da 

modernidade a diferença entre cultura e civilização ultrapassou a clássica, ou seja, foi 

além da diferença entre o necessário dotado de finalidade e o belo desprovido de 

finalidade22.  

Durante a era burguesa, os ideais de libertação do indivíduo alcançados pelas 

revoluções trouxeram consigo uma nova exigência de felicidade. A relação entre o 

trabalho, o necessário, a beleza e o prazer, ou seja, a ideia de que voltar-se aos valores 

supremos era uma atividade para poucos foi substituída pela cultura universal. 

Para continuar com a exigência da universalidade da felicidade, a 

modernidade teve de colocá-la no âmbito do privado, pois as contradições – as 

desigualdades reais existentes entre os indivíduos – eram incompatíveis com a 

validade universal. A felicidade posta no mundo dos espíritos, onde cada um e todos 

têm acesso imediato e interior, permite a resignação diante da miséria, do sofrimento 

do mundo exterior, cuja justificativa se detém na inferioridade própria do sensível. 

Os ideais culturais trazidos pela burguesia (a universalidade, a beleza, a 

liberdade) e os valores políticos, estéticos, éticos e morais são difundimos pela 

cultura mediante a distorção da ideologia que assume o caráter afirmativo. A era 

burguesa permite que a cultura assuma a característica de “pertencerem a um mundo 

superior, mais puro, não cotidiano”23. 

Encontramos aqui a denominação de Kellner do ofício escapista da cultura, 

pois “a cultura afirmativa cumpre uma função escapista permitindo ao indivíduo 

                                                           
20 Idem - em referência à BURNS in: História da civilização ocidental, a LE GOFF, in: .A civilização do 

Ocidente medieval e à MARCUSE in: Der deutsche Kunstlerroman. As palavras entre colchetes foram 

por nós colocadas almejando uma melhor interpretação das ideias de Marcuse trazidas à baila por seus 

estudiosos.    
21 A Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, por exemplo.  
22 Esse último quando interiorizado é entendido como os valores culturais, originando o domínio do ideal 

de liberdade e unidade, donde os antagonismos das relações sociais se apaziguam.  
23 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo de cultura” pág. 113. 
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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”24.   

Assim, um problema central apresentado por Marcuse é o isolamento da 

cultura do mundo da vida, pois a liberdade não empírica é ideologia e esta 

compreendida numa interioridade é um desvio da realidade. Dito de outro modo, se 

não podemos ser livres de fato, podemos experienciar a liberdade interior, 

experimentar os estados da alma e sentimentos, realizar expressões de desejo 

incompatíveis com o mundo real. 

 Marcuse traz a percepção de que a experiência interior de liberdade do sujeito 

é o primeiro passo para se desejar ser livre de fato. Afirmando a força crítico-

revolucionária do ideal e clarificando que a crítica é capaz de transformar o existente. 

A origem dessa forma histórica de cultura está no surgimento da burguesia, pois ali, a 

cultura passou a assumir o caráter afirmativo na ordenação social, tornando-se o local 

de acolhimento dos desejos e dos sonhos. Deste modo, aquilo que não encontrava 

lugar no mundo real passou a ser experimentado na cultura25.  

Dito isso, caracterizamos as duas definições de cultura: a primeira como 

totalidade da vida: a cultura em seu sentido primário: mundo da reprodução do ideal, 

espiritual e o mundo da reprodução material – que mesmo distintos formam uma 

unidade histórica, pois temos aqui o entrelace entre o processo histórico da sociedade 

e o espírito. A segunda, o conceito opondo o mundo material ao mundo espiritual26. 

A cultura passa a ser uma instância de celebração que permanece acima da 

vida e não se mistura a ela. Todos os sujeitos têm acesso interior e imediato aos bens 

culturais, assim, todos podem experimentar a beleza e a liberdade desde que não 

ultrapassem o mundo da cultura. Concluímos então que os bens culturais são 

distribuídos para que os bens sociais fiquem restritos.  

                                                           
24 KELLNER, D. “Introduction”. In: Art and Liberation, pág. 24.  
25 Marcuse segue por um viés dialético que, num primeiro momento, faz uma denúncia ao caráter 

afirmativo da cultura fundamentada na sua função de trincheira aos valores sem lugar no cotidiano (ou 

seja, são apenas ideais sem lugar no mundo da matéria). E, num segundo momento, ela a cultura é capaz 

de manter esses valores vivo, que não poderiam sobreviver de outra forma se não nos ideais culturais.  
26 Esse é o conceito moderno de cultura que faz um recorte do mundo espiritual da totalidade criando uma 

diferenciação entre cultura e civilização, ou melhor, retirando a cultura do processo social. 
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Assim, para Marcuse, a cultura afirmativa “é essencialmente um reino da 

alma”27. Essa será parte de um campo que não foi explorado no mundo e que 

necessita ser conhecido e conquistado, pois “A riqueza da alma, da ‘vida interior’, é 

assim o correlato de riquezas recém-descobertas da vida exterior”28. 

Ou seja, a riqueza da alma teria que assumir o papel de prolongar as 

conquistas até o domínio da liberdade do sujeito e da racionalidade do mundo.  Já que 

“A liberdade da alma foi utilizada para desculpar miséria, martírio e servidão. Ela 

serviu para submeter ideologicamente a existência à economia do capitalismo”29.  

Sobre a obra de arte, exaltamos que o ideal quando é apresentado pode ser 

crítico e revolucionário (servindo de trincheira aos valores mais elevados sem lugar 

na má-realidade; pois sem esse local seguro, os sentimentos mais elevados não 

permaneceriam vivos), mesmo que seja apenas no mundo abstrato da cultura - cada 

indivíduo em sua própria interioridade. 

Desse modo, a grande arte burguesa figura como o condutor que pede à 

memória “daquilo que poderia existir” e, assim indo profundamente no interesse 

legítimo da base da vida na era moderna.  A arte desse tipo, afirma 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”30. 

“Este é o milagre propriamente dito da cultura afirmativa. Os homens podem 

se sentir felizes quando efetivamente não o são”31.  A felicidade nessa configuração 

social só é possível a partir da experiência estética, que como já foi dito só ocorre de 

modo privado e não vinculado com o social, que por esse viés torna-se imune às 

petições pela felicidade de fato social e material. Temos então o império da felicidade 

aparente na cultura afirmativa. 

Por mais que majoritariamente a cultura dotada do caráter afirmativo sirva 

como espécie de refúgio do mundo que não é ideal, a força crítica do ideal pode 

                                                           
27 MARCUSE, H. “Sobre o caráter afirmativo da cultura”, pág. 103  
28 Idem, pág. 107.  
29 Idem, pág. 108.  
30 Idem, pág. 99.   
31 Idem, pág 120.  
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conduzir a transformações. Quando uma realidade má não permite a realização de 

certas verdades, essas verdades aparecem como arte: é interessante notar aqui, que 

elas aparecem como arte no espaço político afirmando que a apresentação do ideal 

desqualifica o real.  

Seguindo a interpretação de que o idealismo burguês é contra a própria 

natureza, a dominação mercantilista e fabril impõe ao indivíduo a escravização, 

detectamos que, à primeira vista, a classe burguesa foi de fato revolucionária, mas 

uma vez no poder ela mantém seus ideais só na cultura e não na sociedade material, 

daí a cultura afirmativa. A cultura afirmativa tem caráter antecipatório dos desejos 

que poderiam se transformar em realidade. 

Não só a representação do que não existe serve de consolo para o que existe - 

mas também reafirma a necessidade do que não existe: nesse processo a cultura é tão 

consoladora quanto crítica. É preciso ir além do idealismo burguês, da ideia de um 

mundo maravilhoso preso no mundo da cultura – temos de vislumbrar que essa ideia 

pode ser superada. 

Assim sendo, há no texto de 1937, no que tange à arte e à cultura afirmativa, 

um desenrolar dialético que traz um momento de negatividade. Quanto à arte, pauta-

se na esfera transcendente que traz os desejos por uma vida autêntica e os objetos dos 

desejos de alteridade, por meio da expressão da possibilidade.  

Temos na obra um feixe condutor das reflexões marcuseanas que fará parte 

dos questionamentos edificados por suas elaborações filosóficas ligadas à estética e à 

arte, ou seja, encontramos em “Sobre o caráter afirmativo da cultura” os esforços de 

Marcuse em estruturar uma teoria crítica da sociedade.  

A crítica à interiorização das demandas da vida material e dos conflitos sociais 

trazidas às claras por Marcuse é, seguindo esse viés, a crítica a um certo tipo de 

subjetivação que tem sua origem no encontro com a obra de arte que tem como 

resultado percepções como, por exemplo, a interiorização da felicidade.  

Assim, recorrendo às palavras de Leo Maar, no fim de seu comentário sobre o 

texto de 1937, temos a porta de entrada para a estética futura de Marcuse, pois  
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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 subjetiva32.  

Temos então um objeto central que cobre toda a teoria de marcuseanas sobre a 

estética: a subjetividade, o sujeito histórico e sua situação.  

2.3 A sociedade unidimensional administrada 

A análise crítica feita por Marcuse sobre a sociedade industrial investiga a 

fundo o modo como essa tem, em seus mecanismos de dominação, dado corpo a 

novos modos de controle e de exploração do indivíduo tomados pela racionalidade 

instrumental.  

Nosso contexto político é o capitalismo sustentado por uma sociedade 

“esclarecida” e “plana”, que pauta os seus interesses no pensamento técnico-

operacional caracterizando uma nova forma de totalitarismo que está fundamentado 

no modo como a base tecnológica da sociedade industrial foi organizada. Assim “O 

que nos propuséramos era saber por que a humanidade mergulha num novo tipo de 

barbárie em vez de chegar a um estado autenticamente humano.”33 

Marcuse, em sua obra O homem Unidimensional (1964), toma como alicerce a 

crítica às contradições da modernidade, trazidas por Theodor Adorno e Max 

Horkheimer na Dialética do Esclarecimento (1947). Deixando claro o modo como 

essa época histórica pauta sua origem na autonomia do sujeito e na razão 

emancipatória, que se transforma em uma razão instrumental interrompendo assim a 

sua proposta original de liberdade34.  

Desejamos, seguindo a percepção dos três pensadores, compreender o motivo 

pelo qual o projeto iluminista da racionalidade teve como efeito um sistema social 

que bloqueia qualquer possibilidade emancipatória, ao invés de nos direcionar a uma 

sociedade justa e livre. 

                                                           
32 LEO MAAR, W. “Introdução”. In: Cultura e Sociedade, I, op. cit., p. 27. 
33 ADORNO, HORKHEIMER. Dialética do Esclarecimento. 2006.  
34 Trazidas à cena pelas petições esbravejadas nas revoluções burguesas.   
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 Sobre o indivíduo que não se identifica com o status quo e é punido com a 

impotência econômica e espiritual, nas palavras de Adorno e Horkheimer - em 

referência à análise de Tocqueville -, sobre o monopólio privado da cultura 

encontramos a elaboração de que: 

A tirania deixa o corpo livre e vai direto à alma. O mestre não 

diz mais: você pensará como eu ou morrerá. Ele diz: você é livre de não 

pensar como eu: sua vida, seus bens, tudo você há de conservar, mas de 

hoje em diante você estará estrangeiro de nós.35 

Assim sendo, o pensamento independente e a autonomia perderam sua função 

básica numa sociedade que cada vez mais se mostra capaz de atender, por meio de 

sua organização, às necessidades dos sujeitos. E é pela tecnologia que a sociedade 

fundamentada pela razão instrumental tem o controle velado no âmbito político e 

econômico sobre a consciência dos sujeitos.  

A transformação da razão instrumental fundamentou a dominação do homem 

e da natureza, denunciando sua instrumentalização e, consequentemente, a do 

conhecimento voltado à eficácia e à técnica ao invés da busca pela verdade e pelo 

saber.  

Sendo assim, temos a crítica à racionalidade que tem o seu fim na 

instrumentalização, que acaba por questionar a própria razão, apoiando-nos na 

percepção de que a atividade da razão equipara-se a um processo de produção formal 

e técnico, pois “a razão esclarecida (...) conduziu a sociedade para o beco sem saída 

da dominação, subjugada ao poder econômico que coisificou o próprio homem e sua 

capacidade de pensar”.36 

Quando introduzida na lógica de mercado, a razão instrumental fundamenta a 

ideia de que o esclarecimento está a serviço da dominação, pois tem-se a abertura 

para o domínio da ideologia que dá base ao mundo capitalista e a sociedade industrial 

administrada.  

Nossa concepção é de que o campo ideológico serve a dominação e de que a 

economia é a base da percepção e de que “o processo civilizatório foi sempre movido 

                                                           
35 Idem, pág. 110. 
36 Idem, pág. 65.  
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pelo desejo de dominação, com trágicas consequências éticas, políticas e sociais para 

a humanidade”.37 

Temos o diagnóstico de que as sociedades capitalistas avançadas transformam 

as produções do espírito em pura mercadoria, trazendo às claras a estreita relação 

entre dominação econômica e a dominação cultural (como parte da ideologia da razão 

instrumental), tornando os bens culturais elementos de massificação, aflorados nos 

indivíduos como algo natural e racional.  

Assim sendo, detectamos a crítica ao controle voltada à cultura, que assume a 

forma ideológica de dominação, pois deste modo temos a percepção da indústria 

cultural como parte do programa de instrumentalização da razão. Ou seja: 

A relação entre indústria cultural e razão instrumental reside no 

fato de que no mundo capitalista esse processo se constitui num grande 

sistema de produção e consolidação do poderio político e econômico, 

assemelhando-se a duas faces de uma mesma moeda.38 

Em outras palavras, a indústria cultural associa-se à ideologia e mascara as 

contradições sociais e as relações de dominação e exploração, firmados através de um 

sofisticado aparato comunicativo e visual – sendo assim, é a massificação da cultura, 

que gera a mercantilização exagerada dos objetos e que serve aos interesses 

dominantes. 

Na década de 60, encontramos a análise de Marcuse do capitalismo tardio 

interpretado como um caminho para a sociedade unidimensional, ou seja, para uma 

sociedade que integra e controla a existência pública e privada, assimilando as forças 

antes opostas. Uma sociedade que administra de modo metódico os instintos 

humanos, reprimindo a força de negação e convertendo-a num fator de coesão e 

afirmação. 

A sociedade industrial avançada é caracterizada pela produção e destruição 

em massa e o aumento incessante da produtividade é o instrumento fundamental para 

a repressão das pulsões e da liberdade, donde as necessidades individuais são 

tornadas necessidades políticas, transformando o sistema, como um todo, na 

personificação da razão. 

                                                           
37 Idem, pág. 71.  
38 Idem, pág. 73.  
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Contrariando a imagem que construímos dessa sociedade, Marcuse nos diz:  

Não obstante, essa sociedade é irracional como um todo. Sua 

produtividade é destruidora do livre desenvolvimento das necessidades 

e faculdades humanas; sua paz, mantida pela constante ameaça de 

guerra; seu crescimento, dependente da repressão das possibilidades 

reais de amenizar a luta pela existência.39 

Retomando Horkheimer, em Eclipse da Razão, Marcuse afirma que os 

recursos intelectuais e materiais necessários para a repressão hoje são maiores que 

antes, ou seja, o alcance da dominação da sociedade sobre o indivíduo, na sociedade 

unidimensional, é maior que em etapas históricas anteriores.  

Diferenciando a sociedade sem oposição pela capacidade de subjugar as 

forças sociais críticas não pela opressão explícita, mas sim pela eficácia técnico-

cientifica, exaltando um de seus aspectos mais paradoxais: “o caráter racional de sua 

irracionalidade”.40 

Na sociedade industrial, tudo é padronizado e perfeitamente integrado 

segundo normas comuns, homens e coisas aparecem como um produto do 

conformismo social. Os bens de consumo são produzidos segundo a “lei de 

mercado”, imposta ao cotidiano do indivíduo por meio das necessidades individuais 

transformadas em falsas necessidades, que são impostas pelo interesse de grupos 

dominantes.  

Tais necessidades têm um conteúdo e uma função social 

determinada por forças externas sobre as quais o indivíduo não tem 

controle algum; o desenvolvimento e a satisfação dessas necessidades 

são heterônomos. Independentemente do quanto tais necessidades 

possam ter se tornado do próprio indivíduo, reproduzidas e fortalecidas 

pelas condições de existência; independentemente do quanto ele se 

identifique com elas e se encontre em sua satisfação, elas continuam a 

ser o que eram de início – produtos de uma sociedade cujo interesse 

dominante exige repressão. 41 

O contraste entre as necessidades satisfeitas e não satisfeitas é aquele entre 

aquilo que é dado e aquilo que é possível, e o resultado conserva o nivelamento das 

classes e é o fruto da homogeneização ideológica dos interesses sociais e políticos 

gerando um conformismo enraizado e generalizado.  

                                                           
39  MARCUSE, A ideologia da sociedade industrial, pág. 14. 
40 Idem, pág. 29. 
41 Idem, pág. 26.  
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A denúncia, trazida à baila por Marcuse, fala do fim da liberdade e da 

individualidade na sociedade unidimensional: 

Em virtude do modo pelo qual organizou a sua base 

tecnológica, a sociedade industrial contemporânea tende a tornar-se 

totalitária. Pois totalitária não é apenas uma coordenação terrorista da 

sociedade, mas também uma coordenação técnico-econômica não-

terrorista que opera através da manipulação das necessidades por 

interesses adquiridos. Impede, assim, o surgimento de uma oposição 

eficaz ao todo. Não apenas uma forma específica de governo ou direção 

partidária constitui totalitarismo, mas também um sistema específico de 

produção e distribuição que bem pode ser compatível com o 

‘pluralismo’ de partidos, jornais, ‘poderes contrabalançados’ etc.42 

Esses traços totalitários assim o são porque operam o aparato técnico-

econômico que impede o nascimento de alternativas às formas de produção do 

existente. O modo de produção capitalista e os interesses de classes usam a tecnologia 

com o intuito de manipular as necessidades e adestrar os indivíduos administrando 

todas as instâncias sociais como se estivessem de acordo com os interesses 

individuais. 

Simultaneamente ao desenvolvimento totalitário da base tecnológica e 

produtiva do capitalismo, ocorre a integração dos indivíduos à cultura. Essa que antes 

era o elemento de oposição, transcendência e alteridade em relação à realidade agora 

é assimilada e incorporada à ordem estabelecida.  

A uniformização da cultura e sua integração são características da sociedade 

unidimensional igualando-se ao processo pelo qual o progresso da racionalidade 

tecnológica liquida os elementos de oposição e transcendentes da cultura superior. 

Assim sendo, no que tange à cultura, o novo totalitarismo assume a forma plural e 

harmônica – donde os valores contraditórios coexistem pacificamente e introduzem 

na consciência dos indivíduos a aceitação resignada aos valores propostos.  

Aqui qualquer oposição aos status quo é reprimida, impossibilitando toda e 

qualquer forma de transformação social em termos qualitativos, fornecendo aos seres 

humanos a sensação de felicidade, mesmo quando efetivamente não são.  

O caráter utilitarista e pragmático, instalado na sociedade industrial avançada, 

é hostil à sensibilidade estética, pois cria um tipo de comportamento conformista nos 

                                                           
42 Idem, pág. 24-25  
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indivíduos em relação ao existente, ressaltando que a forma da organização da 

realidade exerce um impacto sobre o modo como lidamos com a dimensão estética. 

Nesse contexto, a cultura e a arte adentram o circuito das mercadorias como 

um instrumento ideológico na sociedade tecnocrata, sob a qual os valores são 

avaliados e medidos de acordo com os preceitos formulados pelo aparato científico e, 

sobretudo, pelos meios de propaganda. Concedendo a esses a responsabilidade pela 

criação dos mecanismos ilusórios de totalidade, que produzem objetos criados por 

elementos que transmitem uma sensação de conforto e comodidade – típicos da 

sociedade burguesa.  

Essa façanha “não representa nada mais do que o último oásis de segurança 

burguesa (...) a propaganda cultural é uma espécie de ópio pelo qual se disfarça o 

perigo e se desperta uma enganosa consciência de ordem”.43 Para Marcuse, a 

pretensão à totalidade harmônica coloca as formas reais do existente como algo 

absoluto e, seguindo essa perspectiva, temos a análise da nova forma de configuração 

dos indivíduos conformistas através de seu comportamento padronizado e 

manipulado facilmente pelo sistema totalitário.  

Nessa perspectiva, pontuamos que a forma mais avançada de dominação 

funciona como administração total, ou seja, na vida administrada percebida como 

agradável e satisfatória para grande parte da população, entrelaçando as categorias 

antes antagônicas.  

A sociedade unidimensional administrada fundamenta sua legitimação na 

abundância e eficácia da satisfação das necessidades, pois aqui a opressão assume a 

forma da abundância, tornando a realidade material e econômica, produzida pela 

sociedade, a confirmação de sua repressão. 

Enfim, temos a percepção de que a adesão dos indivíduos é obtida por meio de 

mecanismos de submissão frente às tendências sociais dominantes visando à 

manutenção do status quo, ou seja, os valores culturais não mais estão a serviço dos 

seres humanos, esses encontram sua morada na coesão e manutenção da ordem 

vigente reprimindo a transformação social radical. 

                                                           
43 Idem, pág.125.  



63 
 

2.4. Arte e Unidimensionalidade  

Na sociedade unidimensional, “a realidade ultrapassa sua cultura”44, ou seja, 

as questões antes insolúveis trazidas na literatura encontram, sob o olhar da 

unidimensionalidade, a sua resolução, o sujeito assume uma postura mais poderosa 

que aquela dos semideuses e heróis da cultura.  

Assim, o “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”45 é a 

característica primordial que toma forma, “por sua incorporação total na ordem 

estabelecida, pela sua reprodução e exibição em escala maciça”46 que, na sociedade, 

apresenta-se no processo de liquidação da cultura bidimensional.   

O pilar marcuseano aqui está em trazer a incorporação da cultura superior à 

vida prosaica, por meio da propagação inabalável e da reprodução que “é 

historicamente prematura; estabelece igualdade cultural, preservando, ao mesmo 

tempo, a dominação”47.  

A falsa reconciliação com a alta cultura, está presente ao compor o cotidiano 

dos sujeitos, na sociedade industrial avançada, sem se realizar na vida de fato. Ou 

seja, na dimensão material da vida – justamente porque suas verdades e valores, sua 

força antagônica, é dissolvida até que a cultura assuma outra forma que não ela 

mesma, transformando-se numa mercadoria cultural. 

Antes da pseudo-reconciliação da cultura, “a literatura e a arte eram 

essencialmente alienação, conservando e protegendo a contradição”48, tínhamos então 

a consciência infeliz do mundo dividido. As promessas não cumpridas, as esperanças 

não realizadas eram a força racional cognitiva, dando forma às dimensões da natureza 

e do homem que são reprimidas na realidade.   

Nas palavras de Marcuse, essa dimensão foi representada pela via dos 

“caracteres demolidores como o artista, a prostituta, a adúltera, o grande criminoso e 

                                                           
44 MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial., pág. 69.    
45 Idem. pág. 69-70 (com algumas modificações). 
46 Idem. pág. 70. 
47 Idem. pág. 76. 
48 Idem. pág. 73.    



64 
 

pária, o guerreiro, o poeta insubmisso, o demônio, o tolo”49. Na sociedade industrial, 

esses caracteres da literatura assumem uma função contrária às anteriores. Eles agora 

não são mais a imagem de outra forma de vida, mas sim, as “aberrações ou tipos da 

mesma vida, servindo mais como afirmação do que como negação da ordem 

estabelecida”50.  

O trânsito na função da arte, de antagônica à afirmadora do status quo, deve-

se à redução progressiva da sublimação na sociedade industrial avançada. Explico 

melhor: a inquietude existente entre o que é desejado e o que é concedido aos sujeitos 

e as exigências de transformação das necessidades pulsionais pelo princípio de 

realidade foram reduzidas.  

Os indivíduos não mais têm de negar suas necessidades, pois o mundo não é 

mais hostil, assim seus organismos são condicionados à aceitação resignada ao que é 

oferecido. O aumento da liberdade trazido pelo capitalismo avançado é compreendido 

mais em seu retrocesso que em seu desenvolvimento e ampliação das necessidades, 

pois sua ação apresenta-se mais a favor do que contra à repressão geral do status quo 

- a dessublimação repressiva.  

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.51   

A aceitação das liberdades satisfeitas percebidas por meio da sociedade 

desprovida de liberdade de fato, nos direciona à consciência feliz, que aceita todos os 

pormenores dessa sociedade indicando, sem sombra de dúvidas, a perda da autonomia 

e da compreensão individual. A sublimação por sua vez:  

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 

                                                           
49 Idem. pág. 71. 
50 Ibid. idem  
51 Idem. Pág. 85 (ligeiramente modificada).    
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torna a força cognitiva que derrota a supressão enquanto se inclina 

diante dela.52  

O produto da dessublimação repressiva que acontece na cultura superior como 

um todo é percebido na literatura contemporânea, a partir do adjetivo desinibido que a 

sexualidade passa ter, destacando o conformismo perante as literaturas clássica e 

romântica. 

 Nas palavras de Marcuse, as obras que têm em seu corpo o determinismo 

erótico (como as obras de Baudelaire e Tolstói) “a sexualidade aparece 

consistentemente em forma altamente reflexiva, sublimada, ‘mediada’ – mas sob essa 

forma ela é absoluta, liberta, incondicional”53, ali ela “está além de bem e mal, além 

da moralidade social, e permanece além do alcance do Princípio de Realidade 

estabelecido.”54. 

Em oposição, “a sexualidade dessublimada é desenfreada nos alcoólatras de 

O’Neill e nos selvagens de Faulkner, em Streetcar named Desire (...), em todos os 

enredos das orgias de Hollywood e Nova York, bem como nas aventuras das donas de 

casa suburbanas”55. Ou seja, os autores em suas obras fazem uma representação 

“infinitamente mais realista, ousada e desinibida. 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”56.  

A “alienação artística é sublimação”57 e por meio dela a arte dá corpo às 

imagens não reconciliáveis ao princípio de realidade. Porém, na sociedade 

administrada unidimensional, “o Princípio de Prazer absorve o Princípio de 

Realidade”58. As imagens antes irreconciliáveis são absorvidas pelo prosaísmo e 

tornam-se ornamentos, caracterizando uma dessublimação, devido sua capacidade de 

mover a satisfação mediata oposta a satisfação imediata antes fruída nas grandes 

obras de arte.  

                                                           
52 Ibid. idem. (com algumas alterações) 
53 Idem. pág. 266.   
54 Ibid. idem.  
55 REITZ, C. Art, Alienation and the Humanities, pág. 172  
56 Ibid, idem..  
57 Idem. pág. 82. 
58 Ibid. idem  
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Recorrendo às ideias trazidas por Kangussu,59 percebemos que a 

dessublimação liga-se ao afastamento da percepção do sublime de Kant que 

compreendia sua incidência na falha da imaginação, que tem em seu socorro a razão. 

Assim, o sublime na teoria kantiana traz à baila o deleite advindo da razão quando ela 

se posiciona adiante da imaginação, diferindo-se do aprazimento originado na beleza 

incitado no livre jogo do entendimento e da imaginação.  

Se no sublime temos a imaginação indo de encontro à razão, na dessublimação 

temos o retorno aos sentidos. No que diz respeito à sexualidade, percebemos que a 

sua liberdade moldada por formas sociais traz também a dessublimação, implicando 

“a existência de formas repressivas de dessublimação”60. O avanço da tecnologia leva 

a libido para longe de suas formas já conhecidas.  

Antes, a libido era experimentada e compreendida como a extensão dos 

sujeitos, de seus corpos, indo além das imediatas zonas erógenas. Solicitando e 

dividindo a crescente experiência – um procedimento da sublimação (des)repressiva. 

Agora compreendido como uma compra da libido, que tem a sexualidade inacabada e 

especializada, voltada à “genitalização”.  

É o ambiente da mecanização, nas ideias marcuseanas, o local que bloqueia a 

(auto)transcendência libidinosa e que se dedica à satisfação sexual que faz com que a 

libido perca sua erotização, reduzindo sua “poliformia” e intensificando  a 

sexualidade conduzida às zonas erógenas imediatas. Agora então a libido tem seu 

prazer encurtado - deserotizando o ambiente da passividade do sujeito que se liga à 

dimensão donde as vontades da libido são consagradas.  

Aqui, então, temos uma redução que conduz a “uma localização e contração 

da libido, a redução da experiência erótica para experiência e satisfação sexuais”61.  

Trazendo à baila a mudança sofrida por Eros, pois a libido então percebe a luta a ser 

travada na tentativa de dar fim à livre satisfação.   

Sobre a sexualidade e a pulsão sexual, temos de pontuar as distinções entre 

Freud e Marcuse. Para o pai da psicanálise, o deslocamento da finalidade da pulsão 

                                                           
59  Referência: KANGUSSU, I. “Marcuse, vida e arte”, pág. 208. 
60 MARCUSE, H. O Homem Unidimensional. Pág. 82  
61 Idem, pág. 83.   
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sexual em virtude de ações aceitas socialmente dá corpo à repressão da libido, porém, 

Marcuse vê distinções qualitativas e quantitativas no aparato da sublimação.  

O deslocamento da pulsão sexual pode tornar o indivíduo fortalecido, no 

correr da pulsão rumo ao seu deleite. Quando alí ela encontra uma vereda, que 

permite sua ampliação ao invés de sua repressão e suscita a satisfação libidinosa, 

temos a sublimação desrepressiva. Compreendemos então que o processo mental 

oriundo do travamento à ‘recompensa’ sexual é a sublimação, disso concluímos que o 

deslocamento desse entrave é a dessublimação que não coibi a libido.   

No entanto, temos na filosofia de Marcuse – na sociedade industrial 

administrativa -, a dessublimação repressiva que incentiva a dissolução das tradições 

culturais que cercam a sexualidade e permite a liberdade sob o controle da erotização. 

Temos então, nas ideias de Marcuse, uma liberdade que transbordará a dominação, a 

dessublimação repressiva.  

O embate freudiano entre sexualidade a força motriz do princípio de prazer e a 

sociedade oriunda do princípio de realidade é revisitado62, por Marcuse, seguindo seu 

impulso ‘mais central’ que emerge na luta contra a “a influência da massa”, a saber – 

Eros, que tomado pelo capitalismo tardio provoca o oposto daquilo que lhe é 

costumeiro.   

O embate entre sexualidade e sociedade – entre o princípio de realidade e o 

princípio de prazer – “é dirigido por meio de uma liberalização controlada, que realça 

a satisfação obtida com aquilo que a sociedade oferece”63.   Nos direcionando a 

percepção de que “na medida em que a sexualidade é (...) 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”64.  

Marcuse, mais uma vez por vias freudianas, apresenta a função social da 

libido pautada em sua forma libertária que sofre algumas modificações na sociedade 

unidimensional. A liberdade erótica que embala a autonomia do sujeito ao princípio 

de prazer, na sociedade que aplana os antagonismos, sofre “a integração (...) ao 

                                                           
62 MARCUSE. “A obsolescência da psicanálise”, em Cultura e Sociedade, II. – Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1998. 
63 MARCUSE, H. “A obsolescência da psicanálise”, pág. 106 
64 Ibid. idem.  
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campo dos negócios e dos divertimentos, a própria repressão é recalcada: a sociedade 

não ampliou a liberdade individual, e sim o seu controle sobre o indivíduo”65.  

Temos de salientar que “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”66.  

Assim, detectamos que a ponte entre a dessublimação e a sociedade industrial 

avançada funda-se na modificação sofrida no uso costumeiro da libido. É partir da 

obra O homem unidimensional, que percebemos, como o capitalismo avançado é uma 

forma de controle, que edifica um processo de dessublimação que vai até a esfera da 

cultura, por meio da falsa reconciliação e da satisfação administrada e repressiva dos 

desejos.  

A ‘conquista da transcendência’ pela sociedade é o ponto final da 

dessublimação institucionalizada e é o fenômeno da absorção das oposições, de 

diferenças qualitativas ante o capitalismo industrial avançado resultando na sociedade 

unidimensional. 

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.67             

A racionalidade da arte, sua capacidade para “projetar” a 

existência, para definir possibilidades ainda não realizadas poderia 

então ser visualizada como validada pela transformação (...) 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.68  

Nos direcionando ao fim dessa seção temos de destacar que a integração das 

relações de oposição, surgidas na sociedade unidimensional, não significa 

                                                           
65 Ibid. idem 
66 Idem. pág. 107 
67 MARCUSE, H. One-Dimensional Man.. pág. 227.  
68 Idem. pág. 220-221. 
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necessariamente, o conformismo frente a sociedade que mantém sua polaridade, por 

exemplo, quando pensamos na relação entre sindicatos e empresas ou entre partidos 

políticos rivais. Marcuse aponta que tudo se transforma numa ambiguidade pautado 

na percepção de que os polos das relações se estruturam e se reconhecem socialmente 

na medida que se apoiam numa mesma base.  

Para Marcuse esse regime das ambiguidades tem a capacidade de “paralisa[r] 

a crítica” e parte do interesse do nosso autor, como já destacamos diversas vezes, é a 

possibilidade de uma nova forma de operar a crítica. Percebemos na reta final de sua 

obra do início da década de 60, já temos nos novos feixes de luz que apontam para 

uma percepção um tanto quanto positiva em relação à sociedade os movimentos 

revolucionários e a arte que torna-se o fio condutor do seu Ensaio sobre a libertação. 
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Capítulo 3 – A Grande Recusa e a Nova Sensibilidade a favor da 

Sociedade Livre  

Voltando nossos sentidos à compreensão de duas categorias estruturadas por 

Marcuse, a saber, a Grande Recusa e a nova sensibilidade, desembocamos em suas 

obras da década de 60 e da década de 70. Nosso foco é o destaque conferido por 

Marcuse ao trânsito entre a compreensão das potências tecnológicas objetivas para a 

libertação frente ao capitalismo industrial e as possibilidades subjetivas para a 

revolução no interior dos indivíduos.  

Nosso ancoradouro será a ideia de que as categorias marcuseanas são 

corporificadas no movimento Surrealista e no Maio de 68. Assim, apontaremos a 

percepção da potência sensível exaltada pelos movimentos, percebida como a nova 

sensibilidade - como a busca por um modo de sentir transformado na luta a favor das 

novas formas de vida e contra a exploração. 

Seguindo as vias marcuseanas, identificamos os movimentos como a 

personificação da grande recusa, ou seja, da negação daquilo que era imposto pelo 

sistema, apontando claramente a emergência de novas metas e valores. Conferimos 

destaque ao entrelace da grande recusa com a nova sensibilidade: juntos a favor da 

retaliação necessária a algo que fora percebido/sentido como prejudicial.  

Nas palavras de Marcuse, “a nova sensibilidade é o meio no qual a mudança 

social se converte em necessidade individual, é a mediação entre a prática política de 

‘transformar o mundo’ e o impulso de liberdade pessoal”1 e assim ela “expressa a 

ascensão das pulsões de vida sobre a agressividade e a culpa, alimentaria em escala 

social a necessidade vital de abolir a injustiça e a miséria e modelaria a evolução 

seguinte do ‘padrão de vida’”2.  

Apresentada a ideia de que o sistema socio-econômico vigente é capaz de se 

reproduzir no intelecto dos indivíduos e, também, em seus corpos e sentidos. 

Queremos destacar a petição de princípio que norteia as ideias marcuseanas, qual 

seja; ocorrendo uma transformação no âmbito subjetivo, nos direcionando a uma 

                                                           
1 MARCUSE, Contra-Revolução e Revolta, pág. 63.  
2 MARCUSE, An Essay on Liberation, pág. 23-24.  
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nova sensibilidade, teremos a negação dos valores criados pelo sistema que nos 

habitam a priori e fomentam a sua permanência. 

Nesse contexto, para Marcuse, a verdadeira revolução só seria possível 

quando os indivíduos sociais compreendessem a real razão da mudança que é 

necessária para a construção de um novo Sistema. É aqui que a obra de arte, por 

meio de sua forma, que vai além da realidade prosaica, tem a possibilidade de 

conduzir a racionalidade inconsciente da mudança até a necessidade da 

transformação social.  

Como vimos na seção anterior na sociedade unidimensional administrada, as 

condições tecnológicas, que suprem as necessidades materiais, já foram alcançadas. 

Assim, a justificativa da ausência de liberdade dos sujeitos perde o seu valor, pois as 

bases necessárias para a transformação social foram alcançadas.  

Por assim ser, os sujeitos podem ampliar suas potencialidades, chegando a 

percepção de que é possível ir além da esfera do trabalho. Temos aqui a possível 

transformação do corpo num instrumento de prazer que fornece as bases para o novo 

princípio de realidade, o erótico. 

Na sociedade livre defendida por Marcuse os sujeitos não são passivos e 

alienados, ao contrário, possuem senso crítico e já perpassaram a transformação 

intelectual – para então caminharem em direção à transformação material, conscientes 

de que a o consumo exagerado e o trabalho alienado não são o mesmo que a 

liberdade.  

Enfim, temos nos anos 60 e 70 da produção marcuseana a clara percepção da 

obra de arte como a linguagem da revolução. Na medida em ela se torna o fio 

condutor da construção da nova realidade, pois ela pode emancipar o sujeito das 

amarras da sociedade repressiva, viabilizando a nova racionalidade e culminando nas 

sensações cognitivas que conduzem ao amanhecer da nova forma de realidade.   

3.1. O surrealismo e os movimentos de 60 

No fim da década de 60 do século XX, várias rebeliões tiveram sua ascensão 

em diversos países, como por exemplo, em março as manifestações contra os Estados 
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Unidos e a sua atuação no Vietnã, em maio as manifestações em Paris e em agosto a 

Primavera de Praga e,  

Apesar das diferentes fontes da contestação – por certo, 

não havia uma razão unificada a incitar os acontecimentos – é 

possível reconhecer nesse ano um momento no qual, para 

lembrarmos Lênin, “os de baixo” – estudantes, operários, 

negros, gays, mulheres… – não queriam mais obedecer e “os de 

cima” não podiam mais dominar como antes. Estudantes 

mexicanos, japoneses, alemães, tcheco-eslovacos, poloneses, 

estadunidenses, franceses, brasileiros… atuaram como 

protagonistas nessa verdadeira onda mundial de revoltas que 

sacudiu o mundo. 3 

O Ensaio sobre a Libertação (1969) é um texto dedicado aos estudantes de 68 

que deram forma à grande recusa, ou seja, que gritaram contra às imposições do 

sistema. A rebelião parisiense foi a união dos intelectuais, estudantes e trabalhadores, 

tornando-se uma movimentação revolucionária que vai contra as repressões impostas 

pelo sistema em busca daquilo que podemos imaginar como o melhor para o todo 

social. É uma revolução que pede por novas formas de vida e é contra a exploração.  

O movimento tem em sua companhia o desejo de libertação e o desejo de 

tornar possível aos sujeitos sociais a realização de seus anseios e vontades, distintos 

daqueles impostos pelo sistema, tornando-o a corporificação da transformação que 

clama a liberdade. Os movimentos são o acontecimento mais importante do século 

XX, quando compreendidos como a insurreição popular que superou barreiras 

étnicas, culturais e classistas.  

Lá a correlação de forças de classe se proclamou, não apenas como um 

potencial ou uma estatística abstrata, mas sim como um poder real nas ruas e nas 

fábricas; tornando-se o ponto final para todos os descrentes, que duvidavam da 

capacidade de transformação da sociedade.  

O protesto teve início com uma série de greves estudantis que tiveram seu 

start no interior das universidades francesas, contra a rigidez do sistema educacional. 

Após inúmeros confrontos com a administração e a polícia, o governo tentou calar as 

                                                           
3 BRAGA, Ruy. A rebelião estudantil: para além do espetáculo. In: 

http://revistacult.uol.com.br/home/a-rebeliao-estudantil-para-alem-do-espetaculo/   

 

http://revistacult.uol.com.br/home/a-rebeliao-estudantil-para-alem-do-espetaculo/
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greves com mais ações policiais, o que culminou em uma ascensão do conflito que 

levou o país a uma greve geral estudantil e em greves nas fábricas.  

Uma revolução é uma situação tal onde a massa de 

homens e mulheres normalmente apática começa a participar de 

maneira ativa na vida da sociedade, quando adquire consciência 

de sua força e se move para tomar seu destino em suas mãos. 

Isso é uma revolução. E foi o que aconteceu em uma escala 

colossal na França em maio de 1968.4 

Uma greve geral é diferente de uma greve normal. Ela é tomada de 

consciência dos sujeitos sociais, é a compreensão de que não se trata de uma greve 

por reivindicações econômicas apenas, é a percepção de que o poder também está em 

suas mãos, entendendo o quão debilitado são aqueles que supõem representar todo o 

poder do Estado.  

A libertação defendida pelos movimentos de 68, de modo geral, não têm algo 

definido, ou melhor, não têm uma forma defina, porém, eles dão corpo às 

reivindicações contra o status quo, são as exigências pela liderança de sua própria 

vida. 

O ensaio marcuseano sobre a libertação tem seu ponto de partida na 

concepção de Hegel acerca da experiência interior de liberdade como chave central 

para o desejo da liberdade de fato. Assim sendo, adota a ideia de que a experiência 

interior de libertação do sujeito tem de preceder a sociedade livre e, em consequência, 

pode caracterizar a nova sensibilidade. 

A nova sensibilidade é a recusa do status quo e o desejo de incorporação de 

coisas distintas, de uma infraestrutura humana diferente e de uma superestrutura do 

sistema diversa. Nesses termos, Marcuse argumenta que a conjectura “exige que a 

teoria crítica incorpore a nova dimensão a seus conceitos, e projete suas implicações 

para a possível construção de uma sociedade livre”5. 

Na teoria hegeliana, que muito inspirou nosso autor, a filosofia aplicada à 

história cumpre a função de pontuar e tornar claro o desenrolar da liberdade no 

                                                           
4 Woods, A. “A revolução francesa de maio de 1968”, pág. 118.  
5 MARCUSE, H. An Essay on Liberation, pág. 23.  
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interior dos incontáveis acontecimentos políticos-sociais. Recorrendo às palavras 

Konrad Utz, sobre a relação entre o sujeito e a liberdade na filosofia de Hegel, vemos 

que  

Ser livre significa não ser coagido, não ser determinado pelo 

outro, não ser subordinado a ele, não ser condicionado (...) ser livre é 

ser incondicionado simples e absolutamente. (...) o livre não pode 

receber sua determinação de fora, ele precisa determinar-se por si 

mesmo. Ele precisa ser não apenas incondicionado, mas também 

autodeterminante. Toda determinação é negação (...) portanto, o livre 

precisa ter uma estrutura de negatividade autorreferencial.6 

A estrutura de negatividade autorreferencial que Utz traz à tona tem seu local 

na abstração, pois de acordo com Hegel ela é dada no conceito. Por ser um conceito é 

autorreferente indo além da ‘referência extensional’ e dando corpo à sua intenção e 

sentido que é uma “estrutura de negatividade: uma estrutura complexa de negação 

simples, de negação voltada sobre essa negação e, com isso, da negatividade voltada 

sobre si mesma”7.  

Aqui, de modo extremamente sucinto, está a percepção da dialética hegeliana, 

na medida em que “o conceito é imanentemente articulado, é autoexpressivo ou 

autoexplicitante”, culminando na “autodeterminação do conceito por si mesmo”. 

Nessa perspectiva temos a percepção de que “a liberdade, em sua essência abstrata ou 

lógica, consiste em tal estrutura autorreferente, autodeterminante e autoexpressiva ou 

autocompreensiva”8.  

“O sujeito não apenas tem liberdade, ele é liberdade”9, nas ideias 

desenvolvidas por Hegel. Nesse sentido, temos de compreender que a necessidade 

articulada e determinada em si mesma possivelmente é absoluta, deste modo não só  

os sujeitos finitos devem compreender e aceitar a necessidade 

para que sejam livres, mas que a própria necessidade precisa 

compreender e articular a si mesma e por si mesma, para ser realmente 

necessária (e isso ela pode fazer apenas no logos, isto é, como 

necessidade lógica). Necessidade absoluta coincide com liberdade. (...) 

Apenas a própria liberdade pode ser o objeto e o fim da liberdade, 

                                                           
6UTZ, KONRAD. “Ser Liberdade – O sujeito livre na filosofia hegeliana”, 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5233&secao=430.  
7 Ibid, idem.   
8 Ibid, idem.   
9 Ibid, Idem.   

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5233&secao=430
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senão, ela não é verdadeiramente livre, mas subordinada a outro 

princípio.10  

A questão da subjetividade, mais uma vez, se mostra de suma importância na 

teoria de Marcuse, pois nos é claro que em suas ideias apenas a materialidade não 

pode dar conta de como as coisas são no mundo.  

Para o frankfurtiano, assim como para Hegel, um pré-requisito para a 

transformação social é a existência, em primeira instância, da transformação da 

subjetividade, assim sendo, tem de haver o despertar para a consciência de falsas 

necessidades criadas pelo sistema que valorizam o lucro e a mercadoria ao invés da 

própria vida.   

Destacamos aqui uma das bases do desenvolvimento da teoria de Marcuse, 

qual seja, o diagnóstico da má distribuição das tecnologias e avanços da sociedade.  

Marcuse argumenta que podemos crer na mudança reivindicada pelos protestos de 68, 

não mais como uma utopia, mas sim como uma possibilidade, envoltos pela ideia de 

que todas as tecnologias desenvolvidas e aprimoradas no decorrer da história são 

capazes de suprir objetivamente as carências do sujeito.  

O que falta é algo no sujeito, uma subjetividade transformada. Tem-se aqui 

em mente a seguinte petição surrealista: “vamos mudar os sonhos para que a 

revolução não seja um fracasso”. O surrealismo é percebido pelo movimento de 68 

como uma de suas expressões pautados na percepção de que, como aponta André 

Breton líder dos surrealistas, “o surrealismo era acima de tudo um movimento 

revolucionário”.  

Os surrealistas tinham como objetivo revolucionar a experiência humana 

(pessoal, cultural, social e politicamente). Normalmente é associado às artes com o 

intuito de transcendê-las, porém seus ideais vão além disso. O movimento não fez 

referência, apenas, àqueles auto-identificados surrealistas, mas sim a uma longa série 

de atos criativos de revolta, de esforços de liberdade da imaginação.  

Sua base está nas ideias de Hegel, Marx e Freud e, em suma, é pensado como 

o esforço da humanidade para libertar a imaginação como um ato revolucionário 

                                                           
10Ibid, idem.   
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contra a sociedade. O acesso ao supersensível almejado pelo surrealismo, ou o acesso 

ao inconsciente pensado por Freud, podem ser traduzidos por uma frase marcante do 

movimento: “seja realista, deseje o impossível”. 

A potência sensível de que os movimentos falam é a nova sensibilidade, o 

desejo de um modo de sentir transformado, diferente daquele introjetado pela 

sociedade unidimensional que modela a imaginação e razão.  

Em sua obra de 69, Marcuse caracterizou o importante papel da arte na 

transformação social: semear a nova sensibilidade e se transformar na força material 

da reconstrução social; compor o impulso, a sensibilidade e a percepção que são 

vitais à transformação radical da sociedade, presente em suas ideias desde Eros e 

Civilização parte do capítulo 1dessa dissertação.  

A nova sensibilidade traz em seu corpo a percepção do papel ativo dos 

sentidos na composição da experiência indo contra o classicismo da filosofia que 

remete os sentidos à passividade e recepção. Assim, os fenômenos artísticos são 

trazidos, por Marcuse, como aquilo que ressalta a possibilidade de a fantasia 

proporcionar ao sujeito a realização, na dimensão estética, daquilo que não acontece 

na vida - figurando aquilo que é tido como não-realizável na realidade distinta dela e 

efetivamente mostrando-se como uma apresentação do real. 

Marcuse afirma que ao gritarem contra as imposições incorporadas pelo 

sistema, os jovens franceses do fim da década de 60, deram corpo a uma retaliação 

contra o sistema que vislumbrava algo qualitativamente novo e que exigia uma nova 

subjetividade. Por assim ser, seguindo suas palavras, “a nova sensibilidade tornou-se 

um fator político”11 ao representar uma dupla práxis, a negação daquilo que era 

estabelecido e a afirmação do desejo de liberdade.  

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’.12  

                                                           
11 MARCUSE. An Essay on Liberation, pág. 23  
12 Ibid. Idem. 
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Por assim ser, a nova sensibilidade possibilita a construção de uma nova 

sociedade, pois “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” 13  e acaba por nos direcionar à  

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 ela 

mesma.14  

Findado o movimento, percebemos que as relações entre diversas gerações, 

entre gêneros, entre raças (etc.) tiveram modificações profundas nos países que foram 

às ruas reivindicar uma nova concepção de mundo. Muitos estudiosos defendem que 

com o passar dos anos tais manifestações fundamentaram as ideias ocidentais acerca 

da igualdade (entre gêneros e raças), do direito das minorias e da liberdade civil 

democrática. 

Os componentes do Maio de 68, todos a favor de um ponto em comum: a 

recusa a realidade estabelecida e a necessidade de liberdade, trouxeram às claras as 

injustiças existentes no sistema capitalista e, assim como Marcuse, acreditavam que o 

nascer da nova subjetividade, parte do todo social, dispõe também de um modo 

rudimentar a possível libertação de uma nova realidade.  

Destacamos aqui que a categoria da nova sensibilidade edificada no Ensaio 

sobre a libertação faz a ligação da teoria marcuseana com Eros e Civilização e 

Contra-revolução e revolta, levando o frankfurtiano para além do pessimismo de sua 

teoria apresentada em O homem unidimensional15. 

A relação entre Marcuse e a vanguarda artística surrealista faz parte das obras 

do autor de 1945 até 1971. Em 1945, Marcuse escreve o seu ensaio, “Algumas 

considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária”.  

                                                           
13 Idem, pág. 29. 
14 Ibid. Idem. 
15 Ver: KELLNER, D. “Marcuse, art, and liberation”. In: MARCUSE, H. Art and liberation: collected 

papers of Herbert Marcuse. Editado por Douglas Kellner. New York: Routledge, 2007. 
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Em seu texto “ao analisar a série de romances Le monde réel, Marcuse acaba 

por revisar suas posições sobre o surrealismo”16. Assim, o surrealismo é o tema do 

ensaio que analisa o potencial emancipatório de uma dimensão estética transformada, 

adotando a potência negativa da arte como seu vetor político.  

O enlace entre o frankfurtiano e o surrealismo foi analisado com o intuito de 

tornar claro que a união entre as dimensões estética e política, na via marcuseana, não 

busca apenas um elogio trivial à politização do fazer artístico ou da representação do 

ato político como uma simulação da experiência estética.  

Ela vai além e deseja fundar os pilares solicitados ao suporte das novas formas 

de sensibilidade indispensáveis à construção das “formas de vida” essencialmente 

distintas daquelas ratificadas pelo status quo e seus aparatos repressivos.  

A arte como instrumento de oposição, depende da força 

alienadora da criação estética, de seu poder em permanecer estranha, 

antagônica, transcendente à normalidade e, ao mesmo tempo, ser o 

reservatório das necessidades, faculdades e desejos reprimidos do 

homem.17 

Para Marcuse, a dimensão estética é um meio privilegiado quando tomada 

como o único médium capaz de ligar as condições materiais do presente às esperanças 

“utópicas” do futuro, ela então se converte num esteio da construção de uma nova 

realidade, liberta dos automatismos determinantes impostos à sociedade 

unidimensional introjetados pela cultura de massa.  

Os movimentos de vanguarda visavam, em primeira instância, uma ‘outra 

educação estética do homem’, ou seja, buscavam o novo sentido e a nova função da 

sensibilidade, manifesta como uma força de ação. Traziam a emancipação dos 

sentidos como uma pré-condição medular para a edificação de uma sociedade livre, 

tendo como foco a mescla entre arte e vida.  

                                                           
16 CARNEIRO, Silvio. “Poder sobre a vida: Herbert Marcuse e a biopolítica”. Tese apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, USP – 2014, pág. 181.    
17 MARCUSE. “Algumas considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária”, pág. 270  
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Amparado pelas ideias de Whitehead18 e André Breton, Marcuse traz a função 

crítica da imaginação afirmando que sua importância política é um ato de resistência 

contra as imposições da sociedade que findam a liberdade. Para o pensador, os 

surrealistas foram os primeiros a dar corpo à potência revolucionária da teoria 

psicanalítica freudiana sustentando a possibilidade da nova conjectura do real, donde 

a fantasia-imaginação e a realidade não seriam análogas: 

Reduzir a imaginação à condição de escrava, ainda quando 

disso dependesse o que é grosseiramente chamado de felicidade, seria 

atraiçoar o supremo imperativo de justiça que se encontra no íntimo de 

cada um. Somente a imaginação é capaz de mostrar-me aquilo que pode 

ser.19 

Marcuse afirma que o potencial de oposição está na capacidade de tomar o 

artista, enquanto tema, como um “a priori político de oposição artístico”. O 

surrealismo, na teoria marcuseana; é “forma artística”, pois sua poesia, é a “forma 

artística” mais eficaz no trabalho de dar base a uma nova sensibilidade que 

potencializa as “novas formas de pensar e sentir” 20.  

Foi a segunda conferência internacional da revista Telos o marco inicial da 

troca de correspondências entre Marcuse e os surrealistas de Chicago21,  que falavam 

sobre a “viabilidade presente e futura do surrealismo.”22  

Numa carta de 1971 publicada no Collected Papers está o endossamento da 

posição marcuseana sobre os surrealistas, pautada na afirmação das notáveis 

afinidades em suas linhas de pensamento e, em 1989 foi Rosemont (membro dos 

surrealistas de Chicago) quem apontou essas afinidades afirmando que; 

O encontro de Marcuse com o surrealismo aconteceu 

numa rua de mão dupla. Seu magistral comentário sobre Hegel, 

                                                           
18 Marcuse traz Whitehead ao pensar que “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”.  A Grande Recusa então é “o protesto contra a 

repressão desnecessária, a luta pela forma suprema de liberdade – ‘viver sem angústia’” e, somente é 

formulada sem as repreensões do princípio de desempenho (do momento histórico em desempenho) na 

elocução da arte. (Citações de WHITEHEAD feitas por MARCUSE em Eros e civilização. Pág. 138) 
19 BRETON citado por MARCUSE em Eros e civilização. Pág. 138. 
20 MARCUSE, “Algumas considerações sobre Aragon: arte e política na era totalitária" pág. 274  
21 MARCUSE. “Letters to the Chicago Surrealists”, In. Collected papers of Herbert Marcuse, vol. 4: Art 

and liberation. Londres e Nova York: Routlegde, 2007.  
22 ROSEMONT, Franklin. “Marcuse and the Surrealist Revolution.” Arsenal 4 (1989), pág. 33. 

Disponível em: < http://www.marcuse.org/herbert/pubs/70spubs/73surreal/arsenalindex.htm#top>. 

Acesso em: 18/06/2014  
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sua apaixonada explicação do ‘poder do pensamento negativo,’ 

sua crítica à ‘razão repressiva,’ sua iluminadora exploração do 

trabalho de Freud, suas valiosas noções de ‘mais-repressão’ e 

‘dessublimação repressiva,’ sua vigorosa polêmica contra os 

revisionistas neofreudianos e outros ideólogos conservadores 

(Karl Popper, por exemplo), sua visão libertária de um 

marxismo sempre aberto e inspirado pelo erótico e pelo poético: 

estes foram importantes fatores no desenvolvimento do 

surrealismo nos anos 60 e 70, especialmente nos Estados 

Unidos, mas também em outros países.23 

Os surrealistas e Marcuse buscavam o aperfeiçoamento das ideias a partir da 

concepção da “arte como índice de um outro possível”24. Por assim ser, a visão 

marcuseana não aborda a questão a partir do viés da crítica e da história da arte (uma 

visão protocolar), sua análise defende que “A arte é a imagem do potencial que 

aparece no universo da existência estabelecida.”25 

O posicionamento de Marcuse perante as artes advindas desse período se 

distancia a dos teóricos da dissolução da forma como os do Living Theater e do 

engajamento didático defendido Bertolt Brecht, por exemplo. O filósofo esclarece 

que  

Quanto   mais   imediatamente política for a obra de mais ela 

reduz   o   poder    radical e do estranhamento, metas transcendentes 

para   a    mudança.   Neste   sentido, pode    haver   mais   potencial 

subversivo    na   poesia   de   Baudelaire e Rimbaud do que nas peças 

didáticas de Brecht. 

Não são só Baudelaire e Rimbaud que recebem elogios de Marcuse, Breton e 

Aragon, também são lembrados quando pensa-se no esforço feito para promover o 

caráter essencialmente alienador da arte como sua força revolucionária. O argumento 

é que o pré-requesito para a efetivação do potencial político das obras de arte está  na 

capacidade que ela têm de tornar clara a separação existente entre o “universo 

possível” e o “universo dado”.  

Na contracorrente dos heróis da modernidade estética, Marcuse assume sua 

resistência em conferir grande valor artístico aos ready-mades, de Marcel Duchamp a 

Andy Warhol e, se justifica dizendo:  “O urinol de Duchamp continua sendo um 

                                                           
23 ROSEMONT, Franklin. “Marcuse and the Surrealist Revolution.” Arsenal 4 (1989), 31-38, 39-47. 

Disponível em: < http://www.marcuse.org/herbert/pubs/70spubs/73surreal/arsenalindex.htm#top>. 

Acesso em: 18/06/2014.  
24 MARCUSE. “Letters to the Chicago Surrealists”, pág. 74. 
25 Idem, pág. 181 
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urinol mesmo num museu ou galeria; ele carrega sua função ‘real’ suspendida . Ao 

contrário, uma pintura de Cézanne permanece uma pintura de Cézanne mesmo no 

banheiro.”26 

 Assim sendo, distanciando-se dos vanguardistas Marcuse deixa clara a 

necessidade de “preservar a incompatibilidade entre a “forma artística” e a “forma da 

realidade”, a fim de que a primeira não seja inteiramente subsumida pela última”27. 

Pois a ‘outra educação estética do homem’ não provém da não materialização da 

arte, em outras palavras, não advém da superação da categoria obra de arte, 

almejando a estetização da vida.  

Aqui percebemos a reabilitação da sensibilidade (sinnlichkeit), como o 

objetivo geral da teoria de Marcuse e resultado do interesse do pensador pelos 

movimentos de vanguarda, em especial, o surrealismo. Tal valorização da 

sensibilidade, em suas ideias, é indispensável à emancipação política, pois (como já 

afirmamos) a sociedade se reproduz, tanto na consciência dos homens, quanto em 

seus sentidos.  

Para Marcuse, a grande arte é em si mesma revolucionária desde que sua 

conjectura ontológica a conserve autônoma em elação aos acontecimentos de mundo, 

apontando para a percepção da arte em sua “trans-historia”.  

Assim sendo, a defesa marcuseana é de que não se trata de um “gesto 

filosófico” ou uma redefinição em seu sentido ontológico dos objetos28. O que se quer 

é a caracterização da função social e política da arte, pois “a arte não pode mudar o 

mundo, mas pode contribuir para a mudança de consciência e impulso nos homens e 

mulheres que poderiam mudar o mundo”29. 

3.2. Arte, forma e realidade  

No fim da década de 60, as análises de Marcuse são a favor da organização 

do trabalho e da sociedade edificados a partir de um viés erótico e, por assim ser, 

                                                           
26 Idem, pág. 192.  
27 Ibid, idem. 
28 Com o intuito de trazer à baila a crítica aos aparatos tradicionais e ao próprio circuito artístico.  
29 MARCUSE, A dimensão estética, pág. 42  
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estético. 

 A investigação marcuseana aponta que a arte é linguagem da revolução e a 

esperança da mudança da sociedade. Pois, “a sociedade e a espécie humana 

poderiam ser moldadas pela forma estética e a teoria se tornaria crítica ao se mover 

da ciência para a utopia.”30 

Marcuse questiona como a arte perdura na sociedade unidimensional 

administrada, que pode dissolver sua representação e comunicação, trazendo 

consigo a nova possibilidade contra o establishment. A característica libertadora da 

arte é o instrumento da revolução. Assim, ela incorpora as imagens e a linguagem 

que possibilitam a percepção da necessidade da mudança social. Marcuse afirma que  

Isso aconteceu por uma espécie de não esperança ou 

desespero (…) quando assisti e participei das 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 nos resta hoje. Isso pode soar romântico, e 

muitas vezes me censuro por ser talvez demasiado romântico 

em avaliar o poder radical, libertador da arte.31 

Primeiro é necessário negar o sistema repressor vigente, pois “é impossível 

imaginar que novas relações entre homens e coisas jamais possam surgir se os 

homens continuarem a ver as imagens e a falar a linguagem da repressão, [e] da 

exploração.”32 A realidade estabelecida quando negada é um universo estético, 

pautado na possibilidade de oferecer acomodação as formas belas e agradáveis, que 

são a possibilidade de um novo mundo das coisas e dos seres. 

 Em suas palavras “a imagem e a realização de tal universo é a finalidade da 

arte”, pois a seu ver “a linguagem da arte fala de tal universo sem nunca ser capaz de 

alcançá-lo e que a razão e a verdade foram defendidas e validadas pela própria 

irrealidade e inexistência de seu objetivo”33. Para Marcuse, a arte se realiza mesmo 

quando cria ilusões e permanece na ilusão, que em suas ideias caracterizam a 

situação da arte nessa década.  

                                                           
30 SILVEIRA, Alienação artística: Marcuse e a ambivalência da arte, pág 17.  
31 MARCUSE. A arte na sociedade unidimensional, pág. 259 
32 Idem, pág. 263 
33 Ibid, idem.  
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Queremos defender a possibilidade da mudança social, que tem a arte como o 

fio condutor na construção da nova realidade, pois ela quando confrontada com a 

possibilidade de novas formas de realização, assume-se em sua característica 

cognitiva e, por assim ser, traz às claras a sensibilidade e percepção que são 

necessárias para a transformação da sociedade.  

Temos de assinalar que a arte tem a função de emancipar como se orientasse 

o sujeito na construção do novo real e, pressupor que a mudança social requer a 

efetivação da arte como o princípio dessa transformação. Marcuse adota a percepção 

da arte como o dispositivo que conduz à revolução, fundamentado na autonomia da 

obra de arte e na contestação que ela traz em seu corpo contra as relações existentes 

na sociedade.  

A construção do novo sistema é necessária e, para tal as obras de arte, têm o 

papel central de conduzir a racionalidade inconsciente da mudança à necessidade da 

transformação social; uma noção que tornou-se intrínseca ao sujeito visto que é 

resultado da historicidade.    

        A realidade deve ser descoberta e projetada. Os sentidos 

devem aprender a não ver coisas além do meio da lei e ordem 

que os formaram; o mau funcionalismo que organiza a nossa 

sensibilidade deve ser eliminado.34 

O papel da arte ao viabilizar a possibilidade da nova racionalidade é trazer 

as sensações cognitivas caminhando para o amanhecer da nova forma realidade e, 

não só exteriorizar algo conhecido.  Ela não tem a necessidade da compreensão e da 

clareza, quando desenvolve o entendimento intelectual, donde é necessária a 

percepção da arte como um fim, um fim em si mesma. 

É por sua forma que a obra de arte ultrapassa o prosaísmo e traz a verdade 

em sua linguagem. O radicalismo violento da arte contemporânea pode trazer a 

inquietude contra a forma e o estilo tradicional da bela arte.  

(Re)Lembramos os movimentos estudantil, dos negros, das mulheres, dos 

trabalhadores, etc. e sua rebeldia que proclamaram a recusa total ao estabilishment. 

Nos direcionando as  

                                                           
34 MARCUSE. An Essay on Liberation, pág. 39. 
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“formas baixas e dessublimadas, onde o ódio dos jovens 

explode em gargalhada e música, misturando-se as barricadas e 

a pista de dança, amor leviano e heroísmo. Os jovens atacam 

ainda o esprit de sérieux (...): minissaias contra os uniformes, 

rock´n roll contra o Realismo (...). A insistência de que a 

sociedade (...) pode e deve ser leve, bela, divertida, que essas 

qualidades são elementos essenciais da liberdade, a fé na 

racionalidade da imaginação, a exigência de uma nova 

moralidade e cultura.35    

A rebeldia foi contra ao autoritarismo e foi, também, o anúncio das radicais 

mudanças. Marcuse investiga se “existe algo na dimensão estética que possui uma 

afinidade essencial com a liberdade não apenas em sua forma sublimada – artística – 

mas também em sua forma existencial e política”36.  Buscando compreender como 

que alguma coisa que vai contra os parâmetros do belo pode tornar-se válida nos 

quesitos estéticos.  

Para tal, recorre a filosofia de Nietzsche e acolhe a ideia de que o “belo tem o 

‘valor biológico’ daquilo que é ‘útil, benéfico, ampliador da vida’”37, pois  

O caráter radical, a “violência” desta reconstrução na 

arte contemporânea parece indicar que ela não se revolta contra 

um estilo ou outro, mas contra a noção de estilo “em si”, contra 

a forma artística da arte, contra o “significado” tradicional de 

arte.38   

  A ruptura é uma exigência não só de novos parâmetros estéticos, mas 

também, de novos parâmetros da sociedade dentro da qual eles surgiram. O momento 

histórico é o das frustradas revoluções da Primeira Guerra Mundial, que trouxe 

consigo o movimento artístico, contra a arte ilusionista. 

O nascedouro do movimento da antiarte – a batalha da arte contra si mesma, 

que apresenta a realidade que não a verdadeira. Temos então, a proclamação da 

antiarte como a forma de recusa do a priori estético da opressão e da dominação, 

tem-se a oportunidade para transvalorar os valores da "velha sociedade”. 

Encabeçada pela contracultura a antiarte e o seu papel contestatório clamam 

pela ruptura radial e superação do sistema vigente. A arte é o grande veículo do 

                                                           
35 MARCUSE. An Essay on Liberation. Pág. 26 
36 Ibid. idem. 
37 Idem, pág. 27   
38 NIETZSCHE citado por MARCUSE em An Essay on Liberation, pág. 41 
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possível rompimento com o sistema, o que lhe concede grande importância na 

articulação com a New Left. 

Porém, pouco tempo após o surgimento desse movimento, o capitalismo 

começa a lucrar com suas obras, tornando-as mercadorias. O sistema, mais uma vez, 

prova sua força e subverte o elemento revolucionário da arte, assim:  

 Todas as denúncias são facilmente absorvidas pelo Sistema 

que elas denunciam. A exposição dos campos de concentração, da 

execução continua de forças antifascistas por todo o mundo geram 

best-sellers e filmes de sucesso. A arte revolucionária vira moda e 

clássica. Guernica, de Picasso, é uma valiosa peça de museu.39 

O potencial revolucionário de uma obra, na filosofia de Marcuse, não está 

no seu conteúdo explícito, pois ela é em si revolucionária, de modo que, o seu 

radicalismo não está expresso necessariamente na virulência da forma. 

Certamente existem rebeldia no teatro de guerrilha, na poesia 

da “imprensa livre”, no rock´n roll – mas, ela permanece artística sem 

o poder negador da arte. Na medida em que ela se torna parte da vida 

real, essa rebeldia perde a transcendência que opõe a arte à ordem 

estabelecida – permanecendo imanente a esta ordem, unidimensional, 

e sucumbe, enfim, a esta ordem.40 

Nessa conjectura a antiarte sucumbe diante da realidade, pois o seu sentido 

está ligado à sua inserção ao cotidiano e à transcendência dessa determinação, 

apresentando a dupla característica da obra de arte: a de rebelião e de reconciliação.  

Marcuse pergunta qual é a viabilidade da transformação efetiva da sociedade, 

afirmando que a verdadeira revolução dar-se-ia quando os indivíduos sociais 

compreendessem a real razão da mudança. 

Sem questionar a relação natureza-objeto, a arte rebela-se contra a forma 

apreendida correta esteticamente (mantendo-se como obra de arte) e, dá corpo ao 

sujeito distinto daquele que se via amedrontado pelo estado de Guerra. A rebelião 

artística, como vimos, não perdurou devido a sua vontade de autoderrota da arte. 

                                                           
39 MARCUSE, Herbert, “Some remarks on Aragon” (1945?), in Technology, War & Fascism, pág. 201. 

(The collected papers of Herbert Marcuse, vol. I. Routledge, NY, 1998.  
40 MARCUSE, Herbert, Counter revolution and revolt, pág. 101. No original “Certainly, there is rebellion 

in the guerrilla theater, in the poetry of the "free press," in rock music-but it remains artistic without the 

negating power of art. To the degree to which it makes itself part of real life, it loses the transcendence 

which opposes art to the established order-it remains immanent in this order, one dimensional, and thus 

succumbs to this order”.   
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Como apresentamos, não é necessária a representação do real, a arte é arte 

justamente por sua ilusão.  

A irrealidade da arte é, em vias marcuseanas, uma realidade segunda, já que 

a imaginação artística de criação não pode ser reduzida à realidade primeira. Nas 

palavras de Marcuse o “romance não é uma estória de jornal, a natureza morta não 

está viva e mesmo na arte pop a verdadeira lata de estanho não está no 

supermercado.”41 

A forma é aquilo que abraça a obra de arte. O belo é o centro da análise 

estética, é a “aparição sensual da Idéia, o caminho que a verdade passa” – assim, ele 

tem inúmeras acepções. Pode ser, num sentido abstrato, um teorema da matemática 

belo; independente de sua forma estética e, é o belo também a essência do estético 

(a ordem sensorial), aquilo que apraz aos sentidos.   

A condição para dominar a matéria e mantê-la ordenada é a forma, pois para 

Marcuse ela, “é a negação (…), apresenta (…) a violência [e o] sofrimento.”42 As 

leis, os limites e a finalidade da obra de arte são por ela impostos.  

Na arte, a tristeza pode tornar-se felicidade, a morte pode ganhar vida e o 

silêncio perder-se nos sons – temos aqui a ambivalência interna da arte que pode 

dar corpo, dar forma ao que é de sua vontade. Assim ela é capaz de oferecer o 

socorro, o resgate e a harmonia reconciliadora.  

A antiarte e a arte ilusória são incompatíveis entre si. A antiarte expressa 

uma revolta contra a arte ilusionista - porém, ambas buscam o recurso reconciliador 

da arte, pelo elogio ao belo. Assim sendo, é pela necessidade estética que a arte 

assume sua própria ordem e sua própria forma. Indo além do retrato fidedigno da 

realidade, possibilitando a substituição do horrendo pelo agradável na medida que 

pode levar os sujeitos à sublimação das emoções e sentimentos naturais e sociais.  

No espaço da arte, o horrendo encontra-se com a beleza em sua 

contemplação – porém o aprazimento súbito é falacioso e mantém-se apenas no 

                                                           
41 Idem, pág 42. 
42 Idem, pág 43. 
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universo estético. Aqui temos um pequeno enlace com a catarse artística que 

tomada pelo deleite finda-se num pequeno desencanto, segundo Marcuse, “esta é 

(…) a mais notável expressão da contradição, a derrota de si mesmo se constrói em 

arte: (…) a transfiguração do objeto se mantém irreal – assim como a revolução na 

percepção se mantém irreal.”43  

O questionamento que toma as ideias marcuseanas, diante da sublimação da 

arte quer saber se “é possível escrever poesia após Auschwitz?”44 Assim, 

percebemos que – para Marcuse -, diante do holocausto e sua horrenda realidade é 

impossível a (re)apresentação (numa forma literária) sem amenizar as dores desse 

momento, uma consequência da forma estética). Pois o único modo não sublimado 

de mencionar o horror do holocausto é a preservação das lembranças, da memória 

daqueles que compunham a carnificina.  

“A memória é um potencial da subjetividade”45 decretada em Auschwitz, no 

momento político e histórico de sua brutalidade. São os sujeitos encarregados de 

suas mazelas e das circunstâncias que se submetem, assim o ponto de partida do 

que ocorreu no holocausto foi a livre crueldade da humanidade contra seus 

semelhantes.  

Em tal conjectura, é a arte o gatilho do movimento de emancipação, que se 

passa no sujeito, esse é o primeiro passo, para a mudança das instituições objetivas 

e das situações econômica e política.  Em primeira instância, é necessário mudar a 

estrutura mental – os impulsos, as emoções, o inconsciente, o intelecto, o 

consciente. E para tal, tem de haver o percurso da arte até o seu fim, ou seja, até a 

mudança da realidade, do prosaísmo que a compõe. 

A projeção e produção calculadas do comportamento 

humano, a invenção frívola de desperdício e lixo luxuoso, a 

experimentação com os limites da tolerância e destruição são 

evidências da maestria da necessidade de interesse na exploração – 

que indica, entretanto, progresso no domínio da necessidade. Liberada 

da prisão para a exploração, a imaginação sustentada pelas 

                                                           
43 Idem, pág 44. 

 
44 Ibid, idem. 
45 MARCUSE. “Poesia lírica após Auschwitz?” – in: http://www.revistapontodoc.com/7_luisggs.pdf.   

http://www.revistapontodoc.com/7_luisggs.pdf
http://www.revistapontodoc.com/7_luisggs.pdf
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realizações da ciência, poderia tornar seu poder produtivo em 

reconstrução radical da experiência e no universo da experiência.46 

A sociedade unidimensional administrada não se preocupa com as formas 

trazidas pela arte e, no que elas podem representar. Ou seja, não se inquietam pela 

forma concedida à vida e às coisas pela via da sensibilidade. A sociedade industrial, 

como é sabido, não vislumbra a emancipação – porém, Marcuse exalta que as 

possibilidades tecnológicas e das ciências frente à libertação são parte dessa 

realidade.  

“A transformação é concebível somente como a maneira pela qual os 

homens livres (…) moldam sua vida em solidariedade, e constroem um ambiente 

em que a luta pela existência perde suas feições feias e agressivas.”47 Noutras 

palavras, a arte (na reconstrução) tomará para si um lugar para a transformação da 

sociedade e para sua manifestação.  

Reconhecemos que há um quê de utopia nas aspirações marcuseanas, no 

entanto, metamorfosear a sociedade em obra de arte requer uma revolução 

libertadora. A forma da liberdade (o desejo de liberdade) tem a necessidade de que 

os objetos sejam valorizados e defendidos por todos os sujeitos, como se fosse uma 

força global, para em seguida alcançar uma ação.  

A nova forma de vida adota a harmonia estética como atributo essencial 

para a libertação. O que é almejado pelos rebeldes que travam a batalha contra a 

cultura repressora vigente, indo contra a estética tradicional, é a metódica 

dessublimação.  

Um exemplo, é o caminho seguido por meio da música que questiona a 

música e a cultura que na teoria de Marcuse está corporificada na black music 

percebida como o canto da revolta, pois é,  

No ritmo subversivo, dissonante e gritante, nascido no 

‘continente escuro’ e no ‘profundo sul’ da escravidão e privação, os 

oprimidos revogavam a Nova sinfonia e dão à arte uma forma de-

                                                           
46 MARCUSE. An Essay on Liberation,, pág 45. 
47 Idem, pág 46 
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sublimada e sensual de imediatismo assustador, movedor, 

eletrificando o corpo e a alma materializada no corpo.48 

A cultura subversiva tentou negar a cultura repressiva, porém não seguiu o 

caminho esperado. Ela fora invadida pelo mercado do capitalismo e da cultura pop. 

Sua poesia e seu ritmo inovador foram absorvidos e adaptados a fim de satisfazer a 

indústria cultural, assim a rebelião assumiu um caráter ilusionista.  

Num primeiro momento, a cultura subversiva, tinha em seu corpo a revolta 

contra a repressora sociedade e a petição por algo qualitativamente novo, porém 

suas queixas foram moldadas e assimiladas na cultura do status quo com a 

finalidade de satisfazer as vontades do mercado.  

No entanto, é preciso destacar que mesmo enquanto mercadoria, a arte se 

mantém como um instrumento formador de consciências, destacando seu 

importante papel social apresentado por Marcuse em “Arte como Forma da 

realidade”49 uma palestra realizada no último ano da década de 60.   

No início de sua fala, Marcuse, argumenta que a arte, para aqueles que são 

radicais, é, devido a sua parte na cultura burguesa, um artefato de repulsa.  Assim 

ela, enquanto forma, vem sofrendo desaprovações artísticas e políticas.  

Então, a obra de arte tem de ser realista e negar a realidade estipulada pelo 

sistema vigorante. Ela tem de negar a distância tradicionalista de sua representação 

e a realidade, pois a recusa e a potência de liberdade no mundo são reais – para 

“aqueles [que estão] engajados em qualquer esforço artístico é ainda válido recusar-

se a dizer ‘sim’ para ambos, realidade e arte”50.  

O exemplo trazido por Marcuse fala daqueles sujeitos que vivem a repressão 

e, não têm o direito de se expressar pela via das formas e das imagens. O que se quer 

é uma experiência humana distinta, uma realidade outra que é oposta à fornecida. 

Pois, exteriorizar essa experiência acarreta um grande zelo, devido o perigo iminente 

da deturpação e redução dessa experiência.  

                                                           
48 Idem, pág. 47   
49 Publicado em 1970 em forma de ensaio.  
50 MARCUSE. Art as form of reality, pág 140-41. 
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A forma é aquilo que não está representado, não está dito, mas 

que está presente na inter-relação entre as linhas, as cores, os pontos e 

etc. Esses aspectos subtraem, separam e alienam a obra da realidade 

dada e dão a ela realidade própria: (...) uma realidade histórica, uma 

sequência irreversível de estilos, temas, técnicas (...) – cada qual 

inseparavelmente relacionada com sua sociedade, e repetível somente 

como imitação.51 

A forma é o que movimenta a distinção significando que ela, a forma da obra 

de arte, “é ‘componente essencial’ da tradição que mantém o que é e o que evita a 

concretização do que pode e deve ser”52. Noutras palavras é a arte Forma – artística 

enquanto arte ou antiarte, pois é ela que retém aquilo que movimenta, valoriza e 

localiza o âmbito da experiência e, torna o objeto um meio. Se ela se transforma 

numa mercadoria, num valor de troca ela dissipa seu caractere revolucionário. 

As técnicas de repetição e multiplicação das mercadorias forneceram um 

alavanque na negociação da arte. Em sua origem ela tem um significado, uma 

função e finalidade; a sua reprodução desenfreada faz com que o sentido da obra 

original seja alterado perante o momento histórico.  

Ou seja, para o espectador e para o artista que criou a obra original, com as 

novas técnicas de reprodução mais ricas e complexas, ela não mais possui seu 

sentido primeiro. E mesmo nessa desenfreada (re)produção a Forma da arte é o que 

confere unicidade à sua acepção. 

Assim, para Marcuse, a Forma é o que confere o caráter de arte ao 

fenômeno e é assim que ela se difere das demais produções. Em sua origem, a obra 

de arte é a transcendência da alma, do espírito em sua natureza e, nos movimentos 

culturais ela pode cambiar os hábitos e costumes.  

No correr da história a arte assume sua forma própria a partir do momento 

que assume uma vertente social do trabalho, passando de magia à técnica. Nesse 

momento, a forma toma para si um novo papel no todo social da arte. 

Diferentemente do propósito intuído pelo artista, a arte volta-se apenas à sua função 

                                                           
51SILVEIRA. Alienação artística: Marcuse e a ambivalência política da arte, pág. 79 citação de 

MARCUSE, In. Art  as Form  of Reality. 
52 Idem, pág. 78.  
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social, ou seja, ela é um descanso na rotina que exterioriza algo “além” - que apraz 

as necessidades, que ameniza as mazelas trazidas pela sociedade.   

Porém, temos de ressaltar que, “por mais que a arte possa ser determinada, 

conformada e dirigida pelos padrões de gosto e comportamentos dominantes, ela é 

sempre mais que mero embelezamento, entretenimento e reavaliação do 

existente.”53 

“A arte é absolutamente autônoma perante as relações sociais. A arte 

protesta contra estas relações na medida em que as transcende. Nesta 

transcendência, rompe com a consciência dominante, revoluciona a experiência”54.  

Assim, ela é apenas a orientadora da revolução por meio das relações sócio-

políticas.  

A dimensão política da arte, para Marcuse, é latente à dimensão estética no 

atributo de sua forma. Quanto maior a intenção imediata da arte ser política, menos 

ela contribui efetivamente para a transformação objetiva, a arte política para 

Marcuse, fecunda-se apenas na dimensão estética.  

Por assim ser, a arte55 revolucionária é revolucionária porque ela: transpassa 

a realidade reificada e esotérica almejando a transformação qualitativa à liberdade – 

mostrando-se revolucionária gritando contra a sociedade repressora e exaltando a 

possibilidade da nova e livre sociedade. E ela, também, (2) traz às claras as 

modificações no que tange a técnica e o estilo, abraçada por ideias vanguardistas, 

espelhando transformações vitais na vida social.  

Aquilo que transmuda a sociedade é, na teoria marcusena, a ideia trazida na 

estética marxista, qual seja: a percepção da realidade social que busca sua 

transformação radical.  A base está na relação entre o político e o estético, ou seja, 

na relação entre a arte e a totalidade das relações/entre a classe social e arte/entre a 

base material e a arte. E, cada uma destas relações, “destas teses implica a exigência 

                                                           
53 Idem, pág. 79.  
54  MARCUSE. A dimensão estética, pág.  11. 
55 Temos de ressaltar que a arte exaltada e analisada por Marcuse é a literatura (dos séculos XVIII e 

XIX). No entanto ele acredita que “o que se aplica à literatura (...) também se pode aplicar a (...) 

[outras] artes”. MARCUSE. A dimensão estética, pág. 12.   
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de que as relações de produção fundadas nos contextos sociais se expressem na 

obra”56.  

A estética com base dialética querer a normatividade da base material, da 

realidade prosaica. Ela é uma estrutura rígida que deprecia a função social, a 

consciência individual e a política não materialista. E, por assim ser, torna-se 

necessário enaltecer que a transformação social, nas vias marcuseanas, tem de se 

enraizar na psique dos sujeitos, em sua (in)consciência.  

Num primeiro momento temos de conseguir rescindir as relações de valores 

e de troca, invalidando os valores burgueses. Feito isso, os sujeitos sociais 

poderiam, por meio da sua subjetividade, domar os meios de sua essência 

culminando nas emoções, contemplação e imaginação.  

A “subjetividade libertadora constitui-se na história intima que é adequada 

ao indivíduo”57. O interior do sujeito, sua subjetividade, livre das amarras da 

sociedade repressora transforma-se num valor político que compensa a sociedade 

administrativa de exploração.  

 Destacamos que a teoria estética marxista58 desconsidera a subjetividade 

percebida como parte integrante da categoria política e, por assim ser, nega a 

possibilidade da transformação no interior dos sujeitos (que tanto se mostra 

necessária) como o primeiro passo para a transformação da sociedade, Marcuse, 

entretanto, vai além da ortodoxia marxista e exalta que  

       As qualidades radicais da arte (...) ou seja, a sua acusação 

da realidade existente e da “bela aparência” 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.59 

                                                           
56 Idem, pág. 16.  
57 Idem, pág. 18.   
58 Aqui estamos pensando pelo viés de Lukács que propõem um Marxismo Ortodoxo, uma crítica as 

correntes marxistas da época, que propõem uma percepção abarcam, ao mesmo tempo, a fidelidade ao 

espírito de Marx e garantisse o desenvolvimento crítico-criador do marxismo, ou seja, ‘o renascimento do 

marxismo’. 
59 Idem, pág. 19.  
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Quando a arte faz a queixa à má realidade, ela vai além da esfera de classes, 

trazendo a realidade repressora e deformada que é corriqueiramente negada/ignorada 

pelo prosaísmo existente.  “A forma estética constitui a autonomia da arte”60, assim a 

arte (em sua função crítica e na orientação para a libertação) inscreve-se na forma 

estética.  

Nessa conjectura, percebemos que nas ideias marcuseanas, a verdade da arte 

pauta-se na possibilidade de a realidade deliberada fixar e desvendar o que é ou não é 

real.  A característica de propagar e revelar as verdades da realidade social 

estabelecida nas artes é uma possibilidade para transformar o todo social. Recorrendo 

às palavras de Alain Martineau exaltamos que  

A arte é ao mesmo tempo afirmativa e negativa (...) Na 

verdade, uma obra de arte pode adquirir um conteúdo 

afirmativo através de seu caráter social e político, enquanto ela 

se mantém negativa em virtude de sua forma (...) a qual está 

sempre demonstrando seu afastamento da realidade. A arte 

sempre transforma a realidade.61 

A “dialética do Belo”62 está na ambivalência da arte - negativa e afirmativa. 

Marcuse exalta que há a possibilidade de soar tradicionalista ao falar do belo e da 

beleza na arte revolucionária, porém a ideia da beleza é uma presença constante nos 

movimentos que clamam o (re)construção da sociedade. 

 Assim o que se quer é a exaltação dos caracteres revolucionários do belo, pois 

esse está no domínio de Eros que se liga ao princípio de prazer ‘contra’ o princípio de 

realidade e, apresentando a arte em seu livre ímpeto de vida e em sua linguagem 

libertadora63. 

O belo pode ser uma categoria neutra, representando a decepção daquilo que é 

obscuro que pode inibir a imaginação. Indo contra a neutralidade, ele pode anunciar e 

denunciar o totalitarismo repressor da vida social, pois no exemplo da literatura; ele 

pode por meio da linguagem, mais precisamente da palavra, mediar o conhecimento.  

                                                           
60 Idem, pág. 21 
61 MARTINEAU. Hebert Marcuse´s Utopia, pág. 69 (livre tradução).  
62 MARCUSE. A dimensão estética, pág.   65 
63 O belo aqui é o elemento emancipatório no interior da afirmação estética.   
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É “na forma estética (...) [que] o terror é evocado, chamado pelo seu nome, 

para testemunha e para se denunciar”64 e, assim preserva-se a forma que em tal 

conjectura encontra o belo em sua sublime forma – o Eros político. Assim sendo, é 

bela a arte que se opõe a sua ‘ordem real’, pois o belo faz parte da libertação, das 

imagens da libertação preservando a sublimação estética que resguarda seu conteúdo 

sensível.  

“A autonomia da arte e seu potencial político manifestam-se no poder 

cognitivo e emancipatório dessa sensibilidade.”65 Assim, a arte consegue transformar 

o conhecimento abstrato em um âmbito da sensibilidade, mantendo viva a promessa 

de felicidade na batalha pela transvaloração dos valores na velha e repressora 

sociedade por meio da força do belo.  

3.3. A possibilidade da sociedade livre  

De fato, a sociedade tem de criar primeiro os requisitos de 

liberdade para todos os seus membros antes de poder ser uma sociedade 

livre; tem de criar primeiro a riqueza, antes de poder distribuí-la de 

acordo com as necessidades individuais livremente desenvolvidas; deve 

primeiro possibilitar aos seus  escravos  aprender,  ver  e  pensar antes 

que eles possam saber o que se está passando e o que podem  fazer  

para modificar as coisas.66 

Na sociedade livre, os sujeitos não sucumbiriam à alienação e à passividade. 

São dotados de senso-crítico e já perpassaram a transformação intelectual – para 

então caminharem em direção à transformação material.  Cientes de que a 

consumação resignada e o trabalho alienado não são o mesmo que a liberdade.  

A sociedade unidimensional administrada já alcançou condições tecnológicas 

capazes de suprir as necessidades materiais, não mais justificando sua ausência de 

liberdade. As bases para a transformação qualitativa da sociedade já foram 

alcançadas, assim, tem-se que direcionar os sujeitos à incitação de suas 

potencialidades; culminando na assimilação de que o seu corpo pode ir além da esfera 

da labuta e, possibilitando sua transformação num instrumento de prazer. Fornecendo 

as bases para o novo princípio de realidade, o erótico. 

                                                           
64 Idem, pág. 65. 
65 Idem, pág. 66-67 
66 MARCUSE, Herbert. One-Dimensional Man, pág. 40  
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Podemos fazer do mundo um inferno, (...) como vocês 

sabem, caminhamos para isso. Mas podemos fazer também o 

oposto. Este é o fim da utopia, ou seja, a recusa de ideias e 

teorias que ainda servem de utopia para indicar determinadas 

possibilidades hitórico-sociais, podemos hoje concebê-los, em 

termos bastante preciosos.67 

A base da nova sociedade, nas ideias marcuseanas, funda-se na historicidade, já 

que a organização do todo social fundamenta-se no desenvolvimento histórico e, não na 

continuidade ou na ruptura. E, por assim ser, historicamente temos a possibilidade de 

sua transformação.  

É “precisamente na busca do reino da liberdade, (...) no interior do trabalho e 

não além dele”, que percebemos claramente que na teoria de Marcuse, a satisfação das 

necessidades básicas e reais dos sujeitos é necessária para alcançar a liberdade de fato. 

Para ele, o trabalho que serve às necessidades sociais, às mercadorias, ao lixo luxuoso e 

não às necessidades básicas é alienado.   

A mecanização do trabalho possibilitou inúmeras mudanças nas condições e 

nas ações dos sujeitos. Com a mecanização, as ações passam a ser automáticas (ou 

semi-automáticas). Há maior produção num menor período de tempo e, o sujeito-

trabalhador sofre um isolamento, já que o maquinário cumpre grande parte das 

funções. Temos então uma escravidão magistral, a larga produção de objetos sem 

utilidade.  

A transformação social, para Marcuse, é possível porque ”devemos perseguir 

a ideia de [que ela é a possibilidade de] um caminho (...) que leve da ciência à utopia 

e não, como (...) um caminho que vá da utopia à ciência”68.  

A ideia de utopia para Marcuse é histórica e, por isso, ela se enlaça à 

transformação social que ainda não aconteceu devido a “imaturidade das condições 

sociais, que obstaculiza a realização de um determinado fim”69. Marcuse defende que 

vivemos num momento em que a subjetividade e a objetividade divergem sobre a 

transformação, impedindo a realização dos projetos que clamam pela mudança social.  

                                                           
67 MARCUSE, Herbert. O fim da utopia, pág.  13. 
68 Idem, pág. 14.  
69 Idem, pág. 15. 
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É necessário pontuar que Marcuse reconhece que existem projetos de 

transformação social que não podem ser realizados, mas afirma que são apenas 

aqueles que infringem as leis da ciência, física e biologia – pois, são hipóteses que 

vão além da matéria, além do cenário da humanidade.  

As conquistas tecnológicas, para Marcuse, podem fortalecer a transformação 

da sociedade, basta transformar o modo como lidamos com o trabalho. Pois, a 

mecanização permitiu a diminuição do trabalho braçal que liberou o sujeito-

trabalhador do esforço físico gerando o tempo livre.  

Quando os sujeitos dispõem de tempo livre, eles podem direcioná-lo à 

incitação de suas faculdades e potencialidade, mudando o modo como são 

compreendidos pela sociedade, pois agora são reconhecidos como sujeitos e não 

como força de trabalho.  

Assim, o status conferido ao sujeito baseado em sua profissão não mais 

existirá, mas sim, sua condição humana. A mais-repressão, então, será dissipada e, 

apenas a repressão básica, necessária à vida em sociedade, será mantida. Assim, nas 

palavras de Marcuse:  

A automatização parece, de fato, ser o grande catalisador da 

sociedade industrial desenvolvida. É um catalisador (...) na base 

material da transformação qualitativa, o instrumento técnico da 

mudança de quantidade para qualidade. [Pois] por mais justa e racional 

que possa estar organizada a produção material, [ela] jamais pode 

construir um domínio da liberdade e da gratificação, mas pode liberar 

tempo e energia para o livre jogo das faculdades humanas, fora dos 

domínios do trabalho alienado.70  

Como foi por nós clarificado, é necessário primeiro acontecer a mudança no 

interior do sujeito e em cada um dos sujeitos sociais. Pois, somente assim, um novo 

tipo de ser humano ganharia vida. Entretanto, a sociedade do capitalismo tardio 

reprime as necessidades da subjetividade por meio das regalias das mercadorias e da 

tecnologia.  

A diferença qualitativa, oriunda do capitalismo, é na sociedade administrativa 

maquiada em prol de sua permanência, pois; para Marcuse, a sociedade industrial 

                                                           
70 MARCUSE, Herbert. One-Dimensional Man, pág. 36 e MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização, pág.  

144. 
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além de conquistar os bens materiais para a transformação, também possibilita a 

transformação pulsional no começo de um novo tempo não administrativo.  

A mudança qualitativa não é pensada como uma revolução no sentido da troca 

do poder dominador, mas sim, na transformação em todo o sistema, no interior dos 

sujeitos e na estrutura dominadora.  

O problema que enfrentamos é em que proporções a 

quantidade pode converter em qualidade, onde a mudança 

quantitativa das condições e das instituições pode se converter 

em uma mudança qualitativa que comprometa toda existência 

humana (...) [Pois, a] capacidade inerente a todas as sociedades 

industriais desenvolvidas nas quais o aparato técnico perfeito – 

montado como um poder separado e acima do indivíduo – 

depende, para funcionar, do desenvolvimento da expansão da 

produtividade intensificados.71  

Essa é a verdadeira realidade da sociedade que produz, por meio de 

suas mercadorias, a falsa sensação da liberdade que administra 

sistematicamente seus componentes. Assim, temos de negar a falsa sensação 

de bem-estar social em prol da liberdade que nos domina, por meio de um 

elevado grau de repressão e, nos levando à percepção de que na sociedade 

administrada prevalece a agressividade de Thanatos, da pulsão de morte.  

Para Marcuse, a civilização madura é regida por Eros72, pela pulsão de 

vida, pois as condições objetivas e subjetivas estão enlaçadas, a repressão não 

seria a mais-repressão e a quantidade de energia pulsional destinada ao 

trabalho seria mínima, sem comprometer o sujeito. E por assim ser, “a relação 

antagônica entre princípio de prazer e princípio de realidade alterar-se-ia em 

favor do primeiro. Eros, os instintos de vida, seriam libertados num grau sem 

precedente”73.   

A sociedade livre é a que dá fim, gradativamente, à mais-repressão 

conforme percebe que as restrições existentes têm o intuito de preservar o 

                                                           
71 MARCUSE.  La liberaciàn de la sociedad opulenta, pág. 134 e MARCUSE. One-Dimensional  

Man, pág. 48.  
72 A pulsão de vida, Eros e a pulsão de morte, Thanatos foram apresentados e explicados no capítulo 1 

dessa dissertação.   
73 MARCUSE. Eros e Civilização, pág.  142 
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repressivo princípio de desempenho que sexualiza  o corpo ao extremo e o vê 

apenas como instrumento de trabalho.  

É a sociedade que tem Eros em seu pilar “desenvolvida a partir de, e 

sustentada por, livres relações libidinais”74. O princípio de realidade erótico 

vê o corpo como objeto de prazer que tem afazeres que aprazem e gratificam 

o sujeito.  

Eros, livre da mais-repressão, seria reforçado; e o Eros 

reforçado como que absorveria o objetivo do instinto de morte. O 

valor instintivo de morte alterar-se-ia: se os instintos buscaram e 

atingiram sua realização numa ordem não-repressiva., a 

compulsão repressiva perderá muito de sua racionalidade 

biológica. Quando o sofrimento e carências retrocederem, o 

princípio do Nirvana poderá reconciliar-se com o princípio de 

realidade”75  

A elevação de Eros mobiliza Thanatos e juntos começam a agir a partir 

do princípio de Nirvana, ou seja, começam a agir em busca do prazer, e se 

distanciando da dor, desejando o fim das tensões e das Anankes (carências). 

No novo princípio de realidade os seres humanos transformam-se nas 

instâncias biológica, social, política e pulsional.  

Em termos práticos, o que tem de ser feito primeiro é a redução da 

opressão e o fim da violência que aparecem como uma “democracia 

totalitária”. Elas aparecem na escassez da democracia e no fim da oposição.  

Visto que, sem oposição não há divergência de ideias na sociedade e, por 

assim ser, há o consenso geral. 

Marcuse reconhece dois tipos de violência: (1) reacionária e (2) 

revolucionária. Apesar de ambas serem desumanas, aquela praticada pelos 

oprimidos que lutam contra aqueles que os oprime é revolucionária e, ela 

pode ser justificada se a compreendermos como uma batalha contra a real 

violência, a que estamos submetidos.  Romper com o sistema totalitário 

democrata requer a  

                                                           
74 Idem, pág. 181.  
75 Idem, pág. 202-203.  



99 
 
 

Suspensão da tolerância com a expressão e assembleia no 

caso de grupos e movimento que promovessem políticas 

agressivas (...), a discriminação sobre fundamentos de raça e 

religião, ou que se opusessem à ampliação dos serviços públicos, 

da segurança social. Dos serviços médicos; e assim por diante.76 

Marcuse, ao longo de toda sua teoria, defendeu que “as possibilidades 

reais de liberdade humana são relativas à fase da civilização alcançada”77. 

Argumentando que somos capazes de conduzir as instituições políticas em 

prol da permanência da paz entre os seres humanos e a natureza.  

Ou seja, a transformação nas opiniões individuais e nas instituições 

políticas tem o intuito de disseminar paz, pois, “existem hoje todas as forças 

materiais e intelectuais necessárias à realização da sociedade livre”78. 

Em outras palavras, é possível definir a direção em que as 

instituições políticas e opiniões predominante teriam de ser 

mudadas a fim de aumentar a possibilidade de paz, que não é 

idêntica à Guerra Fria o às pequenas guerras quentes, e 

proporcionar a satisfação de necessidades que não se alimentam 

de pobreza, opressão e exploração.79 

O processo tecnológico da produção, a distância surgida entre o 

sujeito-trabalhador e os instrumentos de produção e a automatização do 

sistema, são “certas tendências na infra-estrutura da sociedade industrial 

avançada que podem dar a esta noção um conteúdo realista”80.  

Os sujeitos dotados da autonomia e da consciência crítica, que grande 

parte das vezes conquistam pela via da criatividade artística, são sujeitos 

sociais esclarecidos, que fornecem a fundamentação política para a mudança 

social.  

Para Marcuse, a forma da sociedade livre assemelha-se à ideia da 

forma estética no jogo da imaginação produtiva (possibilitada pela ciência e a 

tecnologia). Porém, mesmo que a transformação técnica da natureza tenha 

                                                           
76 MARCUSE. Tolerância Repressiva, pág. 105. 
77 Idem, pág. 109.   
78 MARCUSE. O fim da utopia, pág. 16  
79 MARCUSE. Tolerância Repressiva, pág. 109.  
80 MARCUSE. An Essay on Liberation, pág 49.   
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conseguido tornar as coisas mais sutis, ela não conseguiu harmonizar a 

realidade. 

A linha de produção e consumo deseja a riqueza por meio da 

consumação desnecessária de suas produções, assim, quanto maior a 

produção de trabalho, maior a produção de artigos de luxo. Segundo Marcuse, 

o desejo de consumo das novas bugigangas, as necessidades vaidosas, movem 

o “rendimento discrional” do sujeito, ou seja, movem o quanto ele gasta de 

seus ganhos com objetos falsamente necessários. Deixando clara a influência 

do sistema capitalista sob a existência humana.   

O momento vivido por Marcuse, e que envolve sua teoria, é permeado 

por uma agressividade difusa81 da falsa liberdade trazida pela transformação 

tecnológica e pelo bem-estar na vida. A oposição radical é guiada por sua luta 

pela a totalidade da sociedade prospera, é a imagem da sociedade livre e um 

protesto contra aquela que introjeta nos sujeitos a falsa moral e os falsos 

valores.  

Esta nova consciência e a rebelião instintiva isolam tal 

oposição das massas e da maioria dos trabalhadores organizados, 

a maioria integrada, e transforma a concentração de políticas 

radicais em minorias ativas, principalmente entre a jovem 

intelligentsia de classe média, e entre as populações de gueto. 

Aqui, antes de toda a estratégia e organização política, a 

libertação torna-se uma necessidade vital.82 

A necessidade de libertação, que é uma necessidade vital, traz em seu 

corpo a nova consciência. Um exemplo da percepção da necessidade são os 

pequenos grupos e movimentos que têm a consciência da necessidade83 

percebidos, por Marcuse, como os catalizadores potenciais da rebelião. 

 A transformação radical da sociedade depende da classe que constitui 

a base humana da produção no capitalismo, a classe operária. “O 

desenvolvimento de uma consciência política radical entre as massas é 

                                                           
81 É a falsa necessidade e a falsa consciência dos filhos da repressão.   
82 MARCUSE, An Essay on Liberation pág. 51.   
83 A luta por uma nova que vida, distante da relação social “senhor e escravo”.   
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concebível somente se, e quando, a estabilidade econômica e a coesão social 

do sistema começa a enfraquecer”84.  

A transformação do papel político do trabalho quer a mudança na 

classe operária, em sua estrutura junto ao avanço de sua interatividade com o 

sistema. 

A tecnocracia, não importa quão ‘pura’ (...) e simplificada 

(...) [é] o elo fatal [que] pode ser cortado somente com a 

revolução que torna a tecnologia e a técnica subserviente às 

necessidades e objetivos dos homens livres: (...) e somente nele, 

seria uma revolução contra a tecnocracia.85 

As mudanças qualitativas para a transformação inferem a necessidade 

de orientar e controlar o aparelho de produção a partir de finalidades e 

necessidades muito distintas da capitalista tecnocrata. A “nova classe 

trabalhadora”, ciente da necessidade da mudança e, em consequência da sua 

função estruturalista, pode alavancar a reorganização dos meios de produção 

e, também pode orientá-los.  

Não podemos pontuar qual será momento para a revolução, pois os 

fatores objetivos e subjetivos frente à revolução (como já destacamos) ainda 

não coincidem. A base da produção e de seu processo é o fator objetivo que 

se encontra na classe operária. Tentar desenvolver na psique dos sujeitos 

explorados a consciência da exploração introduziria o desejo do fim da 

dependência do sistema explorador 

A instância subjetiva pauta-se na consciência política daquela 

população que sempre sofreu com a repressão e sente, agora, a necessidade 

vital da mudança e, a nova intelligentsia oposta ao conformismo. Tem de 

haver a ruptura, que é resultado da educação política no interior da ação para 

que a revolução não seja derrotada ou transformada na origem da contra-

revolução.  

                                                           
84 MARCUSE, An Essay on Liberation, pág. 54. 
85 Idem, pág 56.   
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O trânsito entre a situação não-revolucionária e pré-revolucionária 

requer o aumento da atividade política na tentativa do esclarecimento radical 

e a diminuição da economia capitalista. Para Marcuse, nas grandes cidades, 

nos grandes centros industriais, a necessidade vital de transformação dá corpo 

a esse momento pré-revolucionário que detém seu significado histórico no seu 

caráter preparatório.  

O exemplo marcuseano aponta para os sujeitos que habitam os guetos 

estadunidenses, pois essa formação de grupos menores facilita sua orientação 

e organização na batalha a favor da transformação, porém estes grupos são 

(a)políticos e, por assim serem, propiciam sua abolição.  

O movimento racial e os conflitos raciais ocorridos nos Estados Unidos 

(EUA) são expostos por Marcuse e analisados a partir de sua ascendência sob 

as lutas de classe quase esquecidas. Defendendo que as fronteiras entre as 

etnias incorporaram a efetividade política-econômica.  

Nesse mesmo viés, o movimento estudantil, sob a afirmação de que a 

consciência verdadeira é função das universidades, torna-se essencial no 

estímulo à nova mentalidade. “Na medida em que a universidade se torna 

dependente financeira e politicamente da boa vontade da comunidade e do 

governo, a luta por uma educação livre e crítica torna-se uma parte vital da 

luta maior pela mudança”86.  

Como vimos, na seção desse capítulo, o movimento dos estudantes 

foram além das universidades, movido pela recusa à sociedade repressora. 

Esses pequenos grupos estenderam suas exigências para toda a organização 

social da democracia parlamentar-liberal e, a New Left (nova esquerda) dá 

forma à hipótese que questiona a esfera política.  

A New Left é o protesto contra o sistema; é a oposição racial a favor da 

reorganização da sociedade, da reavaliação do significado da democracia 

                                                           
86 Idem, pág. 61.  
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enquanto compõe “partes de seu metabolismo”87 edificando a capacidade 

política inata, caminhando para a sociedade livre.  

A “mudança radical sem base de massa parece inimaginável”88, assim 

a oposição tem de possuir uma base de massa para seu fortalecimento. Grande 

parte da população tem a origem de suas ideias nos interesses do status quo, 

que os produz e os financia. O trânsito de ideias almejado só é possível por 

meio da comunicação de massa que não é acessível aos grupos de esquerda. 

Na medida em que o processo pseudodemocrático, com 

ajuda da parte do monopólio da mídia tradicional, produz e 

reproduz a mesma sociedade e, assim, uma ampla maioria 

indiferente, na mesma medida a formação e preparação políticas 

precisam ultrapassar as formas liberais tradicionais. A atividade e 

o esclarecimento político precisam ir além de ensinar e escutar, 

discutir e escrever.89 (...) [A] mudança radical depende de uma 

base de massa, mas cada passo na luta pela mudança radical isola 

a oposição das massas e provoca uma repressão intensificada: 

mobilização da violência institucionalizada contra a oposição, 

diminuindo então, ainda mais as expectativas de mudança 

radical.90  

A falsa sensação da democracia advinda da falta de acesso aos meios 

de comunicação corporifica a imprensa moldada pelo capital. A nova 

esquerda tem de trazer as novas formas de organização e uma nova linguagem 

– uma nova estratégia que não encontre similaridades políticas.  

A real conjectura, a sociedade estabelecida e a falsa democracia são  

ainda o que concedem a legitimidade à transformação, assim temos de 

resguardar a atual democracia dos ataques da direita e, simultaneamente, 

temos de ter em mente que preservá-la requer também preservar o status quo.  

Essas ambiguidades são o desafio enfrentado pela New Letf, que 

encontra uma alternativa na racionalização do status quo contra a 

transformação, pois ao reproduzir o sistema em si mesmo há uma pequena 

abertura para as transformações internas, que desejam ir além da 

institucionalização.  

                                                           
87 Idem, pág. 63.   
88 MARCUSE, Herbert. “Não basta destruir – pela estratégia da esquerda”, pág. 82.  
89 Idem, pág. 84.   
90 MARCUSE. An  Essay  on  Liberation, pág.68  
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Outro movimento que recebeu a atenção de Marcuse foi o movimento 

hippie, surgido durante a Guerra do Vietnã, que clamava por amor em 

protesto à guerra. O sistema disseminou a percepção de que esse grupo era 

composto por sujeitos com traços animalescos, sujos e contagiosos, que 

colocavam em risco o mundo limpo, saudável e livre.  

Envolto por uma enorme ironia, Marcuse exalta que  

O inimigo já tem sua ‘quinta coluna’ dentro do 

mundo limpo: os comunistas e os hippies e seus iguais 

(...) – aqueles que são promíscuos e tomam as liberdades 

negadas aos limpos e ordeiros que permanecem limpos e 

ordeiros mesmo quando eles matam, bombardeiam e 

queimam.91  

A solução, pensada pelo sistema repressor, contra esses grupos 

‘baderneiros’ está na sua caçada e extermínio desejando a purificação a favor 

da liberdade e da democracia.  

Finalmente, pontuamos que a grande inquietação de Marcuse é sobre a 

marginalização e ilegitimidade conferida aos movimentos surgidos no seio 

dos pequenos grupos. Pois, para ele, são eles que travam a batalha em favor 

da sociedade livre que pode alavancar as transformações da sociedade e, um 

exemplo é a instauração da Nova Esquerda. 

Os participantes da Nova Esquerda são uma herança da tradição 

revolucionária. Foram eles que agiram “contra os radicais que se opunham a 

um partido de massas revolucionário”. Porém, “Esse tipo de partido não 

existe mais”92; tornando-os personagens infantis e radicais, assim chamados 

pela sociedade repressora.  

Enfim, o projeto político defendido por Marcuse visa à emancipação 

social provida por sujeitos conscientes da possibilidade da transformação. E, 

as disposições subjetiva e objetiva são necessárias para a sociedade livre, a 

única esperança seria um movimento que  

                                                           
91 Idem, pág. 76.   
92 Ibid. Idem.   
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tem como tarefa preparar-se, no pensamento e na ação, 

moral e politicamente, para o momento em que os conflitos 

inerentes ao capitalismo corporativo rompam sua coesão 

repressiva e se abra uma fenda na qual o verdadeiro trabalho (...) 

possa começar.93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 MARCUSE. “Não basta destruir – pela estratégia da esquerda”, pág.  85. 
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Conclusão - Arte e Política 

A dimensão política concedida à arte, na filosofia marcuseana, investigação 

feita nessa dissertação, levou-nos à análise de grande parte de sua produção 

intelectual, que teve seu início na década de 20 e findou-se na década de 70 do século 

XX.  

Nosso objetivo foi compreender que o potencial político da dimensão estética 

se detém na autonomia e na alteridade da arte em relação à realidade estabelecida. 

Defendemos ao longo do estudo que essa foi uma constante nas indagações estéticas 

levantadas por Marcuse, nos direcionando à clara percepção do caráter corroborativo 

e harmônico do caminhar de suas ideias.  

Com o intuito de tornar claro o entrelace (não hierárquico) entre razão e 

natureza diagnosticamos, pela via de Marcuse, a dimensão estética como base dessa 

relação. O que nos levou à necessidade de clarificar a dupla capacidade crítica da 

obra de arte - a saber, afirmativa e negativa. 

Entre os escritos dos anos de 1930 e 1970, pontuamos as diversas análises de 

Marcuse sobre a arte política: dito de outro modo, nos foi notória que, dado certo 

contexto, o nosso filósofo deu corpo ao caráter afirmativo assumido pela arte em 

analogia ao staus quo; noutro momento foi o seu papel subversivo que tomou conta 

da teoria marcuseana.  Assim, defendemos nesse estudo, que para o pensador alemão 

o enlace da arte com o seu potencial político dar-se-ia por uma articulação histórica.  

No capítulo 1 investigamos a metapsicologia de Sigmund Freud e a defesa da 

atividade mental que difere das demais, devido ao seu elevado resguardo da liberdade 

em relação ao princípio de realidade. Investigamos a Fantasia-Imaginação, 

apreendida pelo viés psicanalítico freudiano abraçada as percepções de Kant e 

Schiller, parte central das reflexões estéticas marcuseanas. 

Seguindo a psicanálise vimos que antes entendida como uma simples 

atividade mental puramente lúdica, uma digressão afastada da realidade, a fantasia, na 
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teoria de Freud, recebe a caracterização de um modo de pensamento dotado de 

verdade própria e valor. Pois ela se liga ao inconsciente e ao princípio de prazer – 

partes do sujeito que são reprimidas na instalação do princípio de realidade – assim, 

ela manifesta os conteúdos contrários ao princípio de realidade estabelecido.  

Por esse viés e indo além das ideias de Freud, Marcuse aponta a consolidação 

desse modo de pensar nas obras de arte. Destacando a percepção de que as imagens 

objetificadas na obra de arte, criadas pela imaginação mantêm relação não só com o 

passado da humanidade como defendia o pai da psicanálise, mas também com o 

futuro, pois clamam a emergência de um novo princípio de realidade.  

Fundamentais nas reflexões estéticas de Marcuse, Kant e Schiller, dão corpo à 

tríade que dá estrutura a sua teoria. Ainda no capítulo 1, temos a investigação da 

interpretação de Marcuse da terceira Crítica da Faculdade do Juízo. Destacando a 

percepção kantiana de que nas obras de arte o entendimento e a sensibilidade (o 

intelecto e os sentidos) descobrem-se em harmonia por meio da mediação feita pela 

imaginação, e o juízo estético sempre vem em companhia do prazer.  

O aprazimento estético, na via kantiana, origina-se na apreensão da forma 

pura do objeto, que quando assim percebido é belo. A representação é fruto da 

imaginação, que por ser fecunda e ávida na percepção estética, embarca num livre 

jogo com o entendimento.  O prazer oriundo da experiência estética é 

fundamentalmente subjetivo, mas por formar-se a partir da forma pura do objeto é 

conduzido à necessidade e universalidade que são experienciadas por todos os 

indivíduos na assimilação do belo.  

A percepção estética toma essa feição objetiva por causa da necessidade e da 

universalidade e, é essa objetividade que concede a Marcuse a exaltação de que a 

sensualidade (a imaginação estética) origina princípios válidos universalmente para a 

ordem da objetividade.  

A concordância entre entendimento e imaginação resultante da percepção do 

belo trouxe a noção kantiana da transferência do domínio da imaginação estética a 

favor da liberdade.  O belo se transforma no símbolo da moralidade, ou seja, tornou-

se a similitude na natureza para o juízo da liberdade.  
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Para Marcuse, nessa mesma linha e, sob o efeito da terceira crítica, Schiller 

vislumbrou sacar das intuições ali exaltadas um princípio de uma civilização não-

repressiva. Marcuse vê que, em suas Cartas sobre a educação estética do homem, o 

poeta detectou o ferimento lacerado na civilização fundado no antagonismo da 

relação entre sensualidade e razão.  

Esses dois domínios são regidos por impulsos básicos distintos, o primeiro 

pelo sensual e o último pelo formal. E, a tentativa de recuperação desse laceramento 

estaria num terceiro impulso, mediador, o impulso lúdico que tem como meta a 

beleza e o como escopo, a liberdade.  

Por assim ser, vimos que o intuito de Schiller foi dar fim ao problema 

(político) da liberdade da humanidade dos requisitos existenciais percebidos como 

inumanos. A libertação dos sujeitos acarreta a anulação da repressão tirânica da 

racionalidade sobre a sensualidade. Como consequência, o terceiro impulso (o lúdico) 

seria capaz de ascender como um princípio próprio de uma civilização que teria o 

mundo subjetivo e objetivo alterados em concordância com a beleza e, por 

conseguinte, a liberdade. 

Destacamos que a intenção marcuseana, ao conversar livremente com as 

teorias de Kant e Schiller, é elucidar que a estética vai muito além da sua definição de 

conhecimento sobre o belo e a arte. Pois nos foi atestada, nas ideias desses autores, a 

compreensão do enlace dessa dimensão à completude e à liberdade – assim, para 

Marcuse, a sensibilidade salvaguardaria sua verdade. 

No Capítulo 2, Alteridade da Sensibilidade: arte e sociedade, temos a análise 

do texto “Sobre o caráter afirmativo de cultura”, onde apresentamos o 

empreendimento de Marcuse ao fazer a sistemática análise de toda a estrutura da 

cultura ideológica burguesa, que detém sua origem na clivagem ontológica, entre 

aquilo que é útil e aquilo que é belo, advinda da Grécia Clássica.  

Vimos que a cisão vigorou na organização social e consequentemente na 

cultura que se detinha a uma camada restrita da sociedade grega que era arquitetada 

numa esfera superior à vida prosaica, desprendida da vida material, da luta pela 

existência. Essa separação é essencial na afirmação marcuseana da cultura burguesa, 
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pois, na Era Moderna, a esfera da cultura não se detinha à determinada parcela da 

população, ela foi além sendo percebida como uma dimensão separada do cotidiano, 

fornecendo aos sujeitos uma trincheira para as mazelas da sociedade fundada na 

opressão pelo trabalho.  

Vimos que a cultura chamada afirmativa, apresentada por Marcuse, fornecia 

aos sujeitos sociais a realização (no seu interior) daquilo que não lhes era permitido 

na exterioridade, ou seja, permitia-lhes a experiência interior de liberdade numa 

sociedade opressiva. Porém, foi o seu caráter afirmativo que contribuiu para o seu 

enquadramento à camada social dominante.  

Do mesmo modo, a cultura, ao servir de trincheira às vontades e às demandas 

que tiveram sua satisfação negada pela composição social, disseminou suas 

limitações e parcimônias, tornando clara, a necessidade da libertação da outra 

realidade. A arte, na perspectiva de Marcuse, parte integrante da cultura, além de 

prover o abrigo no interior da opressão, também trouxe consigo as imagens da 

libertação da opressora ordem vigente. 

Ao revelar as imagens da esperançosa vivência harmônica entre natureza e 

humanidade, as imagens da beleza, da plenitude e da integridade, que são distintas e 

não tem lugar na sociedade administrada regida pelo lucro e pela eficiência tecnicista, 

a obra de arte, poderia reavivar nos sujeitos o imperativo de uma forma de vida 

diferente da vivida.  

Defendemos, pela via marcuseana, que o poder de negação da arte fora 

resguardado no caráter afirmativo da cultura que, em certa medida, trazia a 

característica antiburguesa ao manifestar as imagens da liberdade. É notório aqui, 

mesmo que de modo rudimentar, que a autonomia da arte já se fazia presente nas 

ideias marcuseanas dos anos 30, pela via de sua incongruência à conjectura fornecida 

(em sua envergadura afirmativa e negativa).   

Ainda no capítulo 2 encontramos a análise da sociedade unidimensional que 

investiga as consequências da unidimensionalidade nos domínios da sexualidade, da 

política, da arte, da consciência e da linguagem. A sexualidade, por exemplo, foi 
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incorporada ao establishment tomando como base o estímulo administrado pela libido 

que é entendida, pelos sujeitos sociais, como a liberdade sexual.  

Explico melhor: mostramos que detectar e restringir a libido abreviando o 

erotismo à experiência sexual e nos conduzindo à sensação do aumento da 

recompensa sexual, que é direcionada à satisfação intensa e repentina, foi o modo 

como o capitalismo industrial avançado encorajou a suavização ligada à sexualidade. 

Lembrando, pela via marcuseana, que antes ela fora transformada no fio condutor do 

descarregamento da energia sexual94 que permite a entrega conveniente dos sujeitos 

ao trabalho.  

A dessublimação repressiva é na teoria marcuseana o movimento de 

relaxamento que nos direciona à sensação da liberdade sexual que coopera com a 

consolidação do status quo, fazendo o contrário da sensação causada, ou seja, 

provocando a redução da satisfação das necessidades pulsionais. Não só a 

dessublimação da sexualidade concretizou-se no capitalismo avançado, a 

dessublimação da cultura superior também se faz presente.  

A separação existente entre a vida prosaica e a cultura superior foi extinta 

tomando como base a percepção de que os avanços da sociedade foram além dos 

grandes feitos dos deuses, semi-deuses e heróis da cultura. A lacuna entre a dimensão 

da vida cotidiana e a cultura superior davam suporte para que a obra de arte se 

pusesse em oposição à realidade instituída resguardando os valores e verdades que 

não dispunham espaço na vida cotidiana.  

Assim, a arte perdeu seu atributo transcendente que dava base à possibilidade 

de exaltação de outro ordenamento social. Ou seja, tornou-se um mero adorno de 

embelezamento ao incorporar-se ao prosaísmo, adotando a coesão social como seu 

ofício. Portanto, o processo de unidimensionalização igualou dimensões antes 

diversas.  

                                                           
94 Que traz consigo o relaxamento, o alivio das tensões originadas pela sociedade administrada 

unidimensional, que doma os sentidos dos sujeitos e dá fim ao antagonismo ao status quo,ou seja, põe 

fim  a consciência da necessidade de liberação da ordem diversa daquela soberana.   
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Temos então, na obra de 1964, analisada e apresentada no capítulo 2, a 

exaltação marcuseana da perda da habilidade da dimensão estética de apresentar-se 

como a segunda alienação, sua capacidade de subversão ao status quo foi suprimida e 

a recusa às mazelas sociais que ela antes trazia em seu corpo agora são indeferidas. 

Porém, percebemos que no fim da década de 60 (Marcuse) vê o nascer de uma 

oposição ao establishment.  

O sentido concedido ao progresso alcançado que é fundamental no 

fortalecimento da ordem social repressiva que preserva na interioridade o 

contentamento dos sujeitos alicerçada à progressiva concessão de mercadoria é o 

desassossego de Eros e Civilização e parte do capítulo 1 dessa dissertação. É, também 

o foco da nossa análise no capítulo 2 e o que move a teoria marcuseana no 

capitalismo industrial avançado que tece novos modos de controle. Contudo, a 

emancipação da humanidade, ainda sim, seria oriunda do triunfo da tecnologia e 

produtividade.  

Nas reflexões apresentadas no capítulo 2 vimos que dominar pela via da 

comodidade material e pelo júbilo torna-se a administração dos sujeitos, pois 

percebemos pela via marcuseana que a intervenção violenta agora é obsoleta no 

adestramento dos sujeitos à ordem dominante. A sociedade assume a forma 

unidimensional donde os antagonismos são cessados e o protesto contra o status quo 

destituído. 

Nos estudos sobre a arte e política na filosofia de Marcuse investigamos o 

processo que quer a absoluta assimilação entre os sujeitos e o coletivo. Ou seja, nas 

palavras de Marcuse, investigamos o processo que quer uma “mobilização total” que 

dificulta substancialmente o confronto e a oposição à ordem dominante.  

No Capítulo 3, A Grande Recusa e a Nova Sensibilidade a favor da Sociedade 

Livre, vimos que no texto sobre a “Arte e a política na era totalitária”, Marcuse 

questiona quais possibilidades a arte teria ao proclamar a recusa no interior dessa 

sociedade que proporciona a “mobilização total”. 

Nosso autor adota uma postura diversa das vanguardistas do início do século 

XX que alicerçada nas novas metodologias internas (como por exemplo, a renúncia a 
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representação ou o esfacelamento da linguagem) intuíam a oposição às odiosidades 

do totalitarismo. Porém, é a literatura de Resistência francesa (ou seja, a recuperação 

dos tradicionais princípios da arte) que foi, em vias marcuseanas, o momento original 

para a resolução do problema enfrentado.  

O potencial de oposição político da arte corporificou-se naquela literatura 

pautada em sua alienação diante do totalitarismo vigorante. Assim sendo, Marcuse, 

percebeu a teoria da arte como segunda alienação – pois, em suas ideias 

subsequentes, presente já nos anos quarenta, a defesa da alienação artística será 

compreendida como a emancipação alienada que tem a capacidade de proporcionar o 

distanciamento arguidor pertencente à extensão reificada das consciências.  

A investigação marcuseana sobre alternativas de libertação frente a 

produtividade exagerada do capitalismo industrial e ao alargamento tecnológico 

apontam que elas continuam inibidas sob o império do princípio de realidade 

repressivo, sedimentando o corpo social em conformidade ao comportamento 

econômico competitivo. 

Temos aqui a percepção de Marcuse de que a contestação da arte não iria se 

manifestar como na arte tradicional, em sua ambivalência – que convocara sua 

harmoniosa forma e completude, que não foram obtidas na ordem social que a 

catalogou. A função de opositora à sociedade dominante repressiva, exercida pela 

arte, dar-se-ia por meio daquelas formas que vão contra a trincheira interior que 

reconciliaria o sujeito com sua realidade histórica. 

Explico melhor: na teoria de Marcuse, a arte vanguardista surrealista e o 

atonalismo surgidos, na instancia em que se tornaram não-representativos, formaram 

a oposição ao caráter afirmativo da arte tradicional e, em consequência disso, 

trouxeram às claras o potencial negativo da dimensão estética da década de 50.  
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Defendemos, assim como Marcuse, que a oposição “reconheceu que o 

capitalismo é também um sistema cultural e que uma alternativa cultural seria 

fundamentalmente crucial para qualquer política verdadeiramente radical.”95  

A oposição surgida fomentou uma alternativa e uma revolução cultural que 

trouxe a petição do reconhecimento do papel histórico da arte, o enfrentamento do 

capitalismo e o combate ao seu suporte instaurado na subjetividade e sensibilidade 

dos sujeitos.  

Na luta a favor das artes, os rebeldes questionavam sua idealidade e 

indagavam sua função embelezadora e ornamental. A arte revolucionária, que 

compõe o capítulo 3 da dissertação, queria enaltecer a naturalidade da experiência 

sensorial, indo além da sensibilidade e do intelecto erudito, buscava a experiência do 

corpo libertando a sensibilidade e a razão da repressão e do esgotamento advindo do 

capitalismo.  

O Ensaio sobre a libertação é o arrebatamento marcuseano originado pelas 

transformações. Pontuamos sua análise da dessublimação da arte relacionada à 

exaltação de sua função histórica. Ali, o papel subversivo desempenhado pela 

dimensão estética volta à cena. 

A arte engajada à revolução traz o potencial subversivo de suas formas 

dessublimadas presentes, por exemplo, no enlace entre forma e corpo no jazz da 

música negra e no blues, formas que se mantém e, ao mesmo tempo, reduzem o 

apartamento entre arte e vida.  

No procedimento adotado na produção dos materiais da sociedade, Marcuse, 

incorpora a esperança na Aufhebung da arte. Conduzindo à caracterização do fim da 

arte pautada na requalificação da sua promessa de felicidade na vida prosaica, na 

remodelação de suas verdades e valores.  

Seguindo esse viés, a arte não mais exaltaria a necessidade de liberdade da 

estrutura social e a petição por outra organização diversa da vivente. Transcendida e 

                                                           
95 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, pág. 119.       
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anulada tal característica e, em sua consequência, cessa-se a superioridade ilusória da 

arte que se transforma na técnica de fundação da totalidade bela.  

Essa sociedade que suplanta as obras de arte em razão da concretude de sua 

promessa preserva a forma estética entendida como a representação da autonomia 

concedida aos sujeitos e seu apaziguamento com a natureza.  

A conjectura trazia à baila por Marcuse só seria constituída a partir do 

estabelecimento da sociedade livre. Nela, as produções materiais são acessíveis a 

todos os sujeitos no contentamento de suas carências. Teríamos então a similitude 

entre dimensão política e dimensão estética, pautada na completa dessublimação da 

arte, originando a bela sociedade livre.   

Aqui é necessário pontuar que Marcuse fala de uma possível similitude numa 

sociedade livre distinta da sociedade capitalista vigente no contexto de sua obra. Em 

sua conjectura o potencial político da dimensão estética está ligado à sua autonomia e 

alteridade que se mantém na separação entre a forma estética e a forma realidade.  

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 determinada 

sociedade, visando sua radical transformação social.96 

Para explicar, de modo sucinto, as exaltações de Marcuse sobre alienação e 

dessublimação da arte, recorremos às palavras de 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.97   

Concluímos em nossa pesquisa que Marcuse não tece uma investigação 

metafísica. Sua busca é política e a construção de suas categorias dá corpo a um 

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

Douglas Kellner). – London and New York: Routledge, 2007, pág. 22.   
97 KANGUSSU,  Leis da Liberdade, pág. 223-224.    
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modelo de crítica voltada ao ajuizamento e penalização da vida prosaica. São notórias 

as diferenças nas reflexões estéticas marcuseanas da década de 60 e 70, porém 

também é notória a constância de sua teoria.  

Nessa perspectiva, clarificamos que o frankfurtiano apenas cambia sua 

consideração acerca da função política concedida a dimensão estética pela via da 

contracultura dos anos 60. Marcuse percebia que a rebelião trazida no campo das 

artes cooperava em ampla proporção com enaltecedora metodologia política (das 

quais faziam parte), fundada no enlace triunfante entre a mensagem política e a forma 

estética.  

Nos anos 70, a discórdia cultural teve sua virtude política e estética dissipada 

em consonância ao abandono de seus atributos formais. Atributo que, Marcuse, 

concedeu então à arte autêntica. Temos aqui a retomada, marcuseana, das obras do 

legado burguês clássico (percebidas a partir de seu potencial de emancipação político 

que fora omitida pela indústria cultural da década de 70) e dos valores estéticos. 

O subversivo potencial político da arte tradicional moderna fora exaltado em 

conjunto às obras da revolução cultual que não negligenciaram a tarefa de 

composição formal. Manter a incoerência da cultura intelectual com a cultura material 

e, é o afastamento que à resguarda da vida cotidiana partilhada por elas. É esse 

afastamento guardião da segunda alienação das obras de arte, que são compreendias 

cravadas na forma da obra de arte e que dirige seu potencial político. 

Finalmente, encontramos, nos anos finais da produção marcuseana, a negação 

da possível identificação entre arte e política, ainda que na mais liberta sociedade, 

pautada na afirmação marcuseana de que a arte produz forma – uma forma 

essencialmente diversa da forma de toda e qualquer organização social -, levando a 

percepção de que é impossível a existência de uma obra de arte totalmente 

dessublimada.  

No fim dos anos 70 Marcuse radicaliza e afirma que o potencial subversivo 

das artes é conferido as artes autênticas.  Temos então, na Dimensão estética, a 

requisição do procedimento de construção formal das obras.  A dialética entre 

negação e afirmação dessas obras é compreendida como a própria dialética do belo. 
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Assim, notamos que a característica negativa da arte destaca-se e faz-se presente 

também naquelas obras ditas afirmativas. 

A alteridade da sensibilidade artística é o que assegura a possível 

transcendência das deliberações da vida prosaica fundamentada em sua característica 

trans-histórica. Porém, tal caracterização não depõe seu mérito político na luta a favor 

da liberdade, continuamente enlaçada a historicidade. Recorrendo as palavras de Joan 

Alway sintetizamos as análises marcuseanas ao longo dessas cinco décadas: 

em Eros e Civilização, as funções utópicas e 

subversivas da arte são enfatizadas, enquanto em A ideologia da 

sociedade industrial seu papael conservador, afirmativo é 

salientado (apesar de também se apelar às qualidades 

subversivas da arte). As qualidades subversivas da arte são 

novamente ressaltadas em An Essay on Liberation, mas aí, 

celebrando a politização da arte e destacando a importância da 

revolução cultura, Marcuse inclui as tensões entre a arte e a 

realidade, entre arte e política, podem ser abolidas. Ele recua 

desta posição em Contra-revolução e revolta e em A dimensão 

estética, onde sustenta que a arte deve sempre estar em alguma 

distancia da realidade, que ela precisa permanecer alienada se 

quiser ser arte.98 

 Pontuamos em nossa pesquisa que, para Marcuse, é na contestação que a 

dimensão estética afasta-se da realidade dada em razão da alienação artística 

manifesta na forma estética e é a autonomia artística que concede à arte o direito de 

contestar a sociedade estabelecida. Assim, a obra de arte, percebida como segunda 

alienação pode prover a transformação das subjetividades que podem contribuir para 

a mudança social.  

No correr dessa pesquisa investigamos a relação entre a dimensão política e a 

dimensão estética na filosofia de Marcuse ao longo de cinquenta anos de sua 

produção destacando que ela sempre foi tomada a partir do seu caráter indireto. 

Tal caracterização dar-se-á pelo abarcamento político concedido a arte, qual 

seja a transformação das subjetividades dos sujeitos. A transformação une-se nas 

ideias marcuseanas à capacidade da arte de se expor como uma dimensão autônoma 

em relação da vida cotidiana.  

                                                           
98 ALWAY, Joan. Critical theory and politics possibilities. Concepts of emancipatory politics in the 

works of Horkheimer, Adorno, Marcuse, and Habermas. Westport, London: Greenwood Press. 1995.   
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Em suas reflexões, Marcuse articulou o potencial político da arte a cada tempo 

histórico, concedendo solene estima política à subjetividade – formada pela 

consciência, imaginação e sensibilidade. Por conseguinte, em sua teoria estética, 

Marcuse, levou-nos à percepção crítica do mundo e instigou-nos à transformação das 

subjetividades. Uma empreitada que atribui a cada sujeito uma difícil tarefa.  
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