
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA – DEFIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA – PPGFIL 

MESTRADO ACADÊMICO EM FILOSOFIA 

 

 

 

BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA 

 

 

 

 

 

DOMINAÇÃO E LIBERDADE EM HERBERT MARCUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2019 



1 

 

BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINAÇÃO E LIBERDADE EM HERBERT MARCUSE 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Filosofia (PPGFIL), do 

Departamento de Filosofia (DEFIL), Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), 

da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre em Filosofia. 

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Basílio Novaes 

Thomaz De Menezes. 

 

 

 

 

 

 

NATAL – RN 

2019 



2 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
Sistema de Bibliotecas – SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN – Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes – CCHLA 
Lucena, Bartolomeu Pereira. 
   Dominação e liberdade em Herbert Marcuse / Bartolomeu Pereira 
Lucena. - 2019. 
   71f.: il. 

 

   Dissertação (mestrado) - Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes, Programa de Pós-graduação em Filosofia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 
   Orientador: Prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes.   

 

 

   1. Liberdade - Dissertação. 2. Dominação - Dissertação. 3. 

Psicanálise - Dissertação. 4. Ideologia - Dissertação. 5. 

Tecnologia - Dissertação. I. Menezes, Antônio Basílio Novaes 

Thomaz de. II. Título. 

 
RN/UF/BS-CCHLA                                  CDU 159.964.2 

 
 

Elaborado por Ana Luísa Lincka de Sousa - CRB-15/748  

 

 



3 

 

BARTOLOMEU PEREIRA LUCENA 

 

 

 

DOMINAÇÃO E LIBERDADE EM HERBERT MARCUSE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL), do 

Departamento de Filosofia (DEFIL), Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre em Filosofia. 

 

 

Apresentação e defesa em: 30/08/2019. 

Resultado (Nota/Conceito):__________. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Basílio Novaes Thomaz de Menezes 

Orientador (Presidente – UFRN) 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Longo Cardoso Dias 

Examinadora Interna (UFRN) 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Reginaldo Oliveira Silva 

Examinador Externo (UEPB) 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Tarsila, 

Com todo amor do seu pai. 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A minha mãe Maria por sempre me incentivar em tudo, pelos seus sacrifícios e 

dedicação. A meus irmãos Jairo e Lucas, pessoas que amo e me espelho. 

A minha companheira Ângela e a minha filha Tarsila pela presença e por compreender 

minhas ausências. 

A Severina pelos cuidados.  

A UFRN. 

Ao meu orientador Basílio pela dedicação, mesmo na tormenta. 

A Reginaldo, que nunca soltou minha mão, o melhor professor. 

A professora Cristina Longo. 

A Franscidavid pela paciência e companheirismo eternos. 

A Karina, Fernando, Landa, e a todos os companheiros e companheiras da residência 

de pós. 

Aos amigos Najara, Tiago, Renato, Aline, Jotha, pelos bons momentos e pelo apoio. 

Aos colegas de profissão, em especial a Dedé Garcia e De Assis. 

Por fim, a outros tantos que não mencionei por falta de espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mais perigosa criação no mundo, em qualquer sociedade, é um homem sem nada a 

perder.” 

Malcolm X 



7 

 

LUCENA, Bartolomeu Pereira. Dominação e liberdade em Herbert Marcuse. 71 f. 

Dissertação (mestrado) – Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Programa de Pós-

graduação em Filosofia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2019. 

 

 

RESUMO 

 

 

A proposta central desse trabalho é investigar em Eros e civilização (1955) e O homem 

unidimensional (1964), obras de Herbert Marcuse, a forma como a sociedade pré e 

tecnológica tem determinado os limites da liberdade através de mecanismos de controle.  Essa 

análise parte num primeiro momento de Eros e civilização, da leitura de Marcuse sobre as 

especulações antropológicas de Freud. Marcuse nessa obra usa a psicanálise para 

problematizar a relação entre civilização e repressão, assim como para pensar os espaços de 

liberdade que restam, representados pelos espaços de recusa. Em seguida é abordado em O 

homem unidimensional os novos elementos que aparecem em torno de uma dominação mais 

fechada nos países capitalistas desenvolvidos que caracteriza o esvaziamento quase total da 

liberdade na sociedade tecnológica. A partir dessa discussão verificou-se que os argumentos 

de Marcuse são relevantes para entender o contexto da sociedade sem oposições e para pensar 

possíveis estratégias de resistência e atuação política na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Liberdade. Dominação. Psicanálise. Ideologia. Tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

 

The main proposal of this work is to investigate in Eros end civilization (1955) and in One-

dimensional man (1964), both by Herbert Marcuse, the way technological and 

pretechnological society determined the boundaries of freedom through the mind control 

mechanisms. This analysis first begins with Eros and civilization, Marcuse’s reading about 

Freud’s anthropological speculations. In that text, Marcuse uses psychoanalysis to 

problematize the connection between civilization an repression, as well as the way to think the 

remaining spaces of freedom, represented by the refusal elements. Next, an approach is taken 

about One-dimensional man, related to the new elements which appear around a closer 

domination in the developed capitalist countries and mark the almost complete disappearance 

of freedom in the technological society. From this discussion, it was verified that Marcuse's 

arguments are relevant for understanding the context of unopposed society and for thinking 

about possible strategies of resistance and political action in contemporary times. 

 

Keywords: Freedom. Domination. Psychoanalysis. Ideology. Technology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................10 

 

CAPÍTULO I 

DA ORIGEM FREUDIANA DO PRINCÍPIO DE REALIDADE A RELEITURA 

MARCUSEANA: OS DESDOBRAMENTOS DA 

DOMINAÇÃO.........................................................................................................................13 

1.1 Ontogênese da repressão: o nascimento do indivíduo reprimido.........................16 

1.2 Filogênese da repressão: a origem da civilização repressiva................................22 

1.3 Civilização e sublimação das pulsões...................................................................25 

1.4 O logos de dominação...........................................................................................29 

 

CAPÍTULO II 

AS IMAGENS DA LIBERTAÇÃO PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DE REALIDADE 

ESTABELECIDO...................................................................................................................33 

2.1 O valor de verdade da fantasia e da utopia........................................................33 

2.2 Orfeu, Narciso e os arquétipos da civilização não 

repressiva.....................................................................................................................37 

2.3 A estética e o conteúdo libertário.........................................................................38 

2.4 A sexualidade transformada em eros..................................................................44 

2.5 A sublimação não repressiva na luta de eros contra thanatos..........................48 

 

CAPÍTULO III 

O ESVAZIAMENTO DA LIBERDADE: A SOCIEDADE SEM OPOSIÇÕES E A 

DESSUBLIMAÇÃOREPRESSIVA.........................................................................................52 

3.1 O controle na sociedade industrial avançada: integração da classe operária e a 

atrofia do movimento político.......................................................................................53 

3.2 A integração da cultura na sociedade unidimensional......................................57 

3.3 A ameaça da razão tecnológica: a transição do pensamento negativo para o 

positivo..........................................................................................................................61 

3.4 A dessublimação repressiva e o controle psicológico das massas.....................63 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................................67 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................69 



10 

 

INTRODUÇÃO 

 

A produção intelectual de Marcuse está dividida para Maar (1997) em três momentos, 

a primeira fase, possui uma marca mais fenomenológica, nela o autor é fortemente 

influenciado pelo pensamento de Hurssel e Heidegger. Em artigos desse período Marcuse 

pretendeu reinterpretar Marx a luz da Fenomenologia, desse momento é também a sua tese 

sobre Hegel: A antologia de Hegel e os fundamentos de uma teoria da historicidade. A 

segunda fase se inicia a partir do ingresso no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt em 

1934, onde ele passa a contribuir na Revista de Pesquisa Social do instituto, posteriormente 

seus trabalhos de 1934 a 1938 foram publicados no primeiro volume da coletânea Cultura e 

Sociedade em 1965 na Alemanha, desse período é também o livro Razão e revolução de 1941 

onde ele dedica-se a análise sobre a filosofia do século XIX, sobretudo Hegel, Marx e Comte. 

A terceira fase inicia-se em 1955, e é marcada principalmente pelas obras Eros e civilização 

(1955), O homem unidimensional (1964), Contra-revolução e revolta (1972), A dimensão 

estética (1977) e O fim da utopia (1980). As obras Eros e civilização e O homem 

unidimensional discutidas nesse trabalho abordam sua teoria crítica da sociedade através de 

uma abordagem psicanalítica. 

Em O mal-estar na civilização (1930) e Totem e tabu (1913), Freud apresenta uma 

especulação antropológica em torno do desenvolvimento do aparelho psíquico e da origem da 

civilização. Os conceitos freudianos desenvolvidos nessas e em outras obras são 

posteriormente usados como material para o exame político da sociedade contemporânea, 

inicialmente pelos revisionistas e por parte da Escola de Frankfurt. 

Com Eros e civilização (1955), Marcuse resgata o componente “revolucionário” da 

teoria freudiana, segundo ele, negligenciado pelos revisionistas de Freud por meio de um 

exame filosófico da psicanálise. Nesta obra ele reavalia a relação antagônica entre civilização 

e felicidade, defendida em O mal-estar na civilização, como sendo resultado não de uma 

repressão natural, mas, tendo sua origem em um modelo específico de sociedade que pode ser 

superado, o que ele faz é apropriar-se da psicanálise freudiana para pensar a liberdade. 

Considerando o contexto produtivo do século XX, Marcuse acredita que o desencadeamento 

de um processo histórico poderia levar a civilização a um estágio marcado pela gratificação 

material e instintiva. Em Eros e civilização ele vê, no aprimoramento do capitalismo, com o 

avanço da automatização do trabalho, a possibilidade histórica da vitória humana sob a 

escassez e as carência, caracterizando a eliminação do “trabalho alienado”, que poderia 

resultar em relações sólidas de prazer entre os indivíduos, formando uma “racionalidade 
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libidinal” e promovendo a substituição do princípio de realidade estabelecido por formas 

superiores de liberdade na civilização. Essa esperança constitui a utopia marcuseana desse 

momento. 

A partir da década de 60, em O homem unidimensional (1964), Marcuse reformula 

essa análise, atentando para novos fatores. Ele deparou-se com um novo contexto cultural, 

característico das potências capitalistas, que fez ele reavaliar sua posição sobre o exame da 

teoria freudiana, presente de Eros e civilização. Marcuse empenha-se em problematizar o 

processo pelo qual o desenvolvimento da racionalidade tecnológica tem eliminado os 

elementos de oposição na cultura ocidental, processo este que tem suas origens no capitalismo 

tardio. A razão tecnológica na sociedade unidimensional opera através da manipulação das 

necessidades e interesses, aplanando os contrastes sociais, segundo Marcuse, diferente da 

razão pré-tecnológica, marcada ainda pela presença das oposições. O homem, nessa realidade 

sócio-política nunca esteve tão próximo da libertação efetiva devido ao avanço da indústria de 

produção, que eliminaria facilmente o trabalho alienado e a miséria ao mesmo tempo, tão 

distante graças aos novos instrumentos de dominação. 

O padrão crescente de vida em alguns países do ocidente, principalmente a partir da 

década de 50, a exemplo dos Estados Unidos ampliaram as liberdades. A contracultura, os 

movimentos estudantis e de liberdade sexual, temas bastante discutidos pelo autor em O fim 

da utopia (1967) e Contra-revolução e revolta (1972), foram movimentos de oposição que 

ganharam força à medida que a dominação era ao mesmo tempo intensificada, preservando 

até certo ponto o conteúdo de negação desses movimentos. Porém, o conceito marxista de 

revolução já não se encontra aqui de acordo com as condições reais para o filósofo, pelo fato 

de que a burguesia e o proletariado, ainda que sendo classes fundamentais, já não parecem ser 

agentes de mudança social. Os direitos e as liberdades, marcas importantes das fases iniciais 

da sociedade industrial, a partir do século XX, vão perdendo seu sentido lógico e seus 

conteúdos tradicionais. O capitalismo, nessa fase, desenvolve mecanismos de compensação 

social que acabam gerando um conformismo em massa, isso devido ao controle sobre a 

escassez que tem motivado uma maior segurança, caso específico dos países desenvolvidos. 

O “princípio de realidade” no contexto do capitalismo tardio, não mais parece cobrar 

uma transformação arrasadora das necessidades instintivas e, ainda assim, não se vê 

perspectiva de libertação como previa Marcuse em Eros e civilização. O indivíduo adapta-se a 

um novo mundo que não exige mais a negação de suas necessidades, a uma realidade não 

hostil, o ambiente de trabalho ganha um contorno novo, a libido é ajustada no campo de 

produção e troca de mercadorias, libertando os impulsos instintivos de muito da infelicidade. 
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O que acontece nessa fase é a incorporação do “princípio de prazer” no princípio de realidade 

resultando na “dessublimação repressiva”. A “dessublimação repressiva” elimina toda 

consciência dos antagonismos e dos conflitos, enfraquecendo a revolta das pulsões e a 

rebelião por um novo princípio de realidade, nesta sociedade, os conflitos mais rumorosos se 

tornam controláveis. 

Diante da contínua produção de “necessidades repressivas”, mesmo na evidencia de 

condições materiais e intelectuais favoráveis, para a construção de uma sociedade 

emancipada, o capitalismo vem perpetuando suas bases no ocidente, por meio da crescente 

satisfação e incorporação de desejos, mesmo que provocando o aniquilamento das 

potencialidades e liberdades humanas a níveis da estrutura instintiva. O que é considerado 

aqui, em dois momentos da terceira fase de Marcuse, corresponde ao exame sobre as forças 

que tem perpetuado a exploração e sobre os espaços de liberdade restantes, a escolha de Eros 

e civilização e O homem unidimensional é justificada pela atualidade e profundidade com que 

essas obras abordam a temática da dominação e da liberdade. É emergente pensar sobre a 

liberdade, quando a própria liberdade, como ele mesmo evidencia, tem servido aos propósitos 

da dominação. Perante esse poder de coesão de tipo totalitário, embora não consiga ver quem 

indique receitas revolucionárias, os textos aqui trabalhados abrem um diálogo através de uma 

crítica social eficaz, sobre a existência de zonas em estado potencial aparentemente capazes 

de determinar uma radical transformação do sistema. Pensar a dominação nesse grau, 

alimenta uma interessante reflexão sobre os limites da liberdade nas sociedades atuais, para se 

reavaliar as possibilidades históricas de ruptura e resistência a essa organização sócio-política 

do mundo contemporâneo. 
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CAPÍTULO I 

DA ORIGEM FREUDIANA DO PRINCÍPIO DE REALIDADE A RELEITURA 

MARCUSEANA: OS DEDOBRAMENTOS DA DOMINAÇÃO 

 

Marcuse (1955), em Eros e civilização, faz uma releitura de elementos da psicologia 

freudiana e da teoria marxista, que acabaram por ser desprezados, segundo ele, pelos 

revisionistas da psicanálise, os quais a partir das décadas de 1920 e 19301 produziram uma 

literatura revisionista de Marx e Freud, explorando o caráter radical da psicanálise e o seu 

potencial revolucionário, na tentativa de explicar fenômenos em que o marxismo encontrou 

entraves teóricos. 

Wilhelm Reich (1897- 1957) e Erich Fromm (1900-1980) defendiam a ideia de que a 

psicanálise possuía uma substância sociológica e crítica que dialogava muito bem com o 

pensamento de Marx e, consequentemente, houve vários empenhos em torno desse debate, 

inclusive com os filósofos do Instituto de Pesquisa de Frankfurt. Para esses revisionistas, 

explica Rouanet (1986), a psicanálise, assim como a crítica marxista, ganha importância 

teórica graças ao seu potencial interpretativo, merecendo grande relevância. No entanto, uma 

das principais críticas da Escola de Frankfurt estava em torno da tentativa dos revisionistas de 

elaborar uma síntese de Marx e Freud. Para a Teoria Crítica Social (TCS) era preciso garantir 

a integridade e a distinção dessas teorias. A formulação proposta pelos freudo-marxistas fazia 

apenas empobrecer as duas linhas de pensamento, reduzindo um pensamento a outro numa 

matéria só, quando “[...] no máximo, são duas falas, que se confirmam, se refutam, se 

cancelam; dois motivos em contraponto [...]” (ROUANET, 1986, p. 76). 

A contribuição do Instituto de Pesquisa Social, aponta Schineider (1977), que esse 

debate de viés marxista-psicanalista, resultou na crítica dos teóricos de Frankfurt aos esforços 

de mediação dos freudo-marxistas alemães, considerando suas tentativas reducionistas nos 

seus esforços e uma perigosa “psicologização dos problemas sociais e políticos” 

(SCHINEIDER, 1977, p. 347), de modo que os conflitos de cunho social eram reduzidos por 

                                                             
1 Sérgio Paulo Rouanet, em Teoria crítica e psicanálise (1986), diz que esse esforço de fundir o pensamento de 

Marx e Freud tem como influência dois marcos históricos: a revolução bolchevista em 1917 e o declínio da 

república de Weimar, com a chegada do Nazismo ao poder em 1933. A acolhida de Freud pelos marxistas foi 

determinada por esses episódios. Logo, o caráter subjetivo da história passou a ganhar mais atenção por parte 

desses pesquisadores. Na Alemanha forças contrarrevolucionárias cresciam, apesar das condições favoráveis à 

maturação do processo político, da crescente pauperização da classe trabalhadora, contando com um proletário 

numeroso e com experiência de organização e de luta, acentua Rouanet (1986). Algumas das perguntas que esses 

freudo-marxistas queriam responder eram as seguintes: como explicar o fato da classe trabalhadora se assumir 

tão conservadora ao ponto de permitir o avanço do nacional-socialismo na Alemanha, garantindo o acesso de 

Hitler ao poder? 
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esses revisionistas, na crítica dos frankfurtianos, a uma limitada interpretação dos conflitos 

psíquicos e individuais. Para Rouanet (1986), os neofreudianos, segundo a Teoria Crítica 

Social (TCS)2, desprezam a dimensão mais profunda da teoria de Freud, a das pulsões, 

limitando-se a uma investigação rasa. Em vista disso, Marcuse dedicou o epílogo Crítica do 

revisionismo neofreudiano, em Eros e civilização (1955), a essa tarefa. Ele criticou o fato, de 

que Fromm e outros revisionistas reconheciam na terapia um potencial libertador, que por 

meio dela era possível desenvolver as potencialidades humanas, se libertando das neuroses 

que eram fruto da repressão social. A questão que Marcuse coloca não é em torno da 

ineficácia da Psicanálise e sim das condições desfavoráveis para a efetivação da personalidade 

diante de um contexto social que nega tais verificações, tornando essa saída muito 

improvável. Para Marcuse a questão da liberdade envolvia a transgressão da forma 

estabelecida de civilização. 

A obra Eros e civilização está dividida em duas partes: Sob o domínio do princípio de 

realidade e Para além do princípio de realidade. Na primeira parte, Marcuse (1955) 

apresenta os conceitos freudianos de “princípio de prazer” e “princípio de realidade”, 

essenciais para a compreensão dos seus objetivos teóricos. Ele inicia sua especulação 

direcionando o foco na análise do princípio de realidade, o qual está intimamente relacionado 

ao princípio de prazer, no intuito de explicar a teoria freudiana da gênese da repressão na 

história da civilização. O objetivo desta empreitada é encontrar no “reino da necessidade”, 

representado nos empenhos da construção da civilização, pelo trabalho (labuta) e repressão, o 

“reino da liberdade”, a dimensão livre de conteúdo repressivo, o que ele chamou de tendência 

oculta na psicanálise, ou seja, de pensar a vida a partir das condições de uma experiência real 

de libertação e felicidade humana. 

Marcuse especula na teoria freudiana a questão da relação estabelecida por Freud entre 

infelicidade e civilização, numa tentativa de redefinir os limites históricos desse pensamento. 

A Psicanálise envolverá o exame marcuseano e sua crítica da sociedade como uma ferramenta 

dinâmica para a compreensão e estudo do novo contexto das transformações da sociedade 

capitalista. Portanto, a sua pesquisa trata-se de uma leitura filosófica da Psicanálise, ocasião 

em que o filósofo levantará a seguinte questão: no centro da sociedade capitalista, marcada 

pelas contradições, haveria possibilidade de desenvolver-se uma civilização não repressiva? 

                                                             
2 Para Sérgio Paulo Rouanet, em Teoria crítica e psicanálise (1986), a diferença marcante entre Marcuse e seus 

colegas de Frankfurt era que, ao contrário deles, que não toleravam a tentativa dos revisionistas de elaborar uma 

síntese entre Freud e Marx, Marcuse não desconsiderou tal esforço, rejeitado por Adorno e Horkheimer. Marcuse 

questiona o modo como o conteúdo revolucionário da psicanálise foi ignorado, desmerecendo a sua utilidade 

crítica. Marcuse, esclarece Rouanet, segue por outra via. Com um interesse político, vai usar a teoria freudiana, 

sem rechaçar Freud, com intuito de pensar os limites históricos do princípio de realidade. 
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Este capítulo é dedicado a análise de Marcuse, com foco na obra Eros e civilização, 

sobre a teoria do desenvolvimento do aparelho psíquico postulado por Freud e dos episódios 

que marcaram a origem das primeiras formações de grupos humanos onde permitiram as 

bases da civilização. É nesses episódios antropológicos, descritos por Freud, que se encontram 

os fundamentos que servirão para a releitura marcuseana da psicanálise. 

Para entender qual a intenção de Marcuse ao estudar a estrutura conceitual de Freud e 

suas consequentes implicações políticas, é preciso partir da noção de princípio de realidade, 

retirada de Freud. Para Freud (1996), a civilização começa no momento em que o objetivo 

primário, isto é, a satisfação integral de necessidades é abandonado. Essa mudança é descrita 

como a passagem do princípio de prazer, ocasião na história do desenvolvimento do homem 

em que predominava a busca cega pela satisfação instintiva, para o princípio de realidade, 

com o nascimento dos tabus e regras sociais: “o importante a ressaltar nessa dinâmica é que a 

mudança imposta incide não só na forma e no tempo do prazer, mas em sua substância, o que 

leva necessariamente a uma transubstanciação do próprio prazer” (BORGES, 2003, p. 141). 

No que pertence a essa primeira fase da formação psíquica, o inconsciente junto ao 

princípio de prazer constituem os únicos processos mentais na luta exclusiva por obtenção de 

satisfação. Mas, para Freud, esse princípio até então único e irrestrito entra em choque com o 

meio natural e humano, provocando então o surgimento do princípio de realidade. 

 

[...] o princípio de prazer é próprio de um método primário de 

funcionamento por parte do aparelho mental, mas que, do ponto de vista da 

autopreservação do organismo entre as dificuldades do mundo externo, ele é, 

desde o início, ineficaz e até mesmo altamente perigoso. Sob a influência 

dos instintos de autopreservação do ego, o princípio de prazer é substituído 

pelo princípio de realidade (FREUD, 1996, p. 07). 

 

De acordo com Freud o indivíduo, “chega à compreensão traumática de que uma plena 

e indolor gratificação de suas necessidades é impossível” (MARCUSE, 2005, p. 35). O 

princípio de realidade surge dessa experiência frustrante, da substituição da gratificação 

imediata pelo seu adiamento. Mas, foi através do desenvolvimento do trabalho que tornou-se 

possível um controle maior sobre a escassez, o que deu garantias à vida social. O homem 

primitivo só se converte em um indivíduo civilizado por meio dessa modificação em sua 

natureza, afetando os seus valores instintivos de forma definitiva. 
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Marcuse (2005, p. 34) sintetiza essa passagem da seguinte forma: 

 

De:  Para: 

Satisfação imediata  Satisfação adiada. 

Prazer  Restrição do prazer. 

Atividade lúdica  Esforço (trabalho). 

Receptividade  Produtividade. 

Ausência de repressão  Segurança. 

 

Freud (1996) considera essa substituição como o grande episódio traumático, que foi 

determinante tanto para o desenvolvimento do aparelho psíquico do ser humano, da mais 

tenra infância à fase adulta (ontogênese), como no desenvolvimento da espécie que tem sua 

origem na horda primordial, da primeira formação humana até a civilização amadurecida 

(filogênese). O surgimento do princípio de realidade traz em si a marca da repressão. 

Ontogeneticamente, esse evento acontece durante o período inicial da infância, onde por meio 

dos pais e outros educadores o indivíduo é submetido ao princípio de realidade imposto. Esses 

processos, para Freud, esclarece Marcuse (2005), são reproduzidos de forma contínua através 

das gerações. A investigação freudiana sobre esses episódios, mesmo que não passe de uma 

especulação, serve como base para Marcuse refletir sobre a origem do problema político da 

liberdade e pensá-lo a alcance instintivo. 

 

 

1.1 Ontogênese da repressão: o nascimento do indivíduo reprimido 

 

Os dois níveis de desenvolvimento do aparelho mental – o individual e o genérico – 

estão permanentemente interligados, de modo que os acontecimentos humanos mais 

primitivos, que foram determinantes para a estruturação das funções psíquicas na espécie, são 

reproduzidos individualmente, onde “cada indivíduo revive os eventos traumáticos do gênero, 

e a dinâmica pulsional exibe o conflito entre indivíduo e gênero, entre particular e universal” 

(KANGUSSU, 2008, p. 78). 

Nos diversos momentos da teoria do funcionamento psíquico, compreende Marcuse 

(2005), o aparato mental é concebido por uma dinâmica constante entre elementos 

antagônicos: “consciente” e “inconsciente”, “processos primários” e “processos secundários”. 

Esse jogo de representações intermediárias encontra suas expressões no princípio de prazer e 

no princípio de realidade a partir dos quais se desdobram todas as etapas da estrutura psíquica. 
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No último estágio da “Teoria dos Instintos” de Freud, ele dedicou-se ao estudo do conflito 

entre “eros”, os instintos de vida, e “thanatos”, os instintos de morte. 

Para Freud (1974, p. 145), o objetivo de eros seria o de “combinar indivíduos humanos 

isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos...” em uniões cada vez maiores e feitas 

à base da renúncia reforçada do conteúdo instintivo, em que boa parte da energia mental de 

que necessita a cultura é extraída da libido, a exemplo do trabalho. Esses impulsos contribuem 

com sua parcela de energia no processo de desenvolvimento da civilização, em que grande 

parte da descarga das pulsões agressivas e, não só de eros, é canalizada para o trabalho 

socialmente útil, o que não impede que o equilíbrio de forças mais tarde seja quebrado e eros 

seja debilitado com o progresso e o consequente aumento da “sublimação”. O valor do 

instinto de morte aumenta à medida que a satisfação das finalidades vitais é negada. Essa 

regressão compõe o cenário de protestos inconscientes contra a ausência de gratificação na 

civilização versus o predomínio da labuta sobre o prazer. 

 

Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, 

concluí que, ao lado do instinto para preservar a substância viva e para reuni-

la em unidades cada vez maiores, deveria haver outro instinto, contrário 

aquele, buscando dissolver essas unidades e conduzi-las de volta a seu 

estado primevo e inorgânico. Isso equivalia a dizer que, assim como eros, 

existia também um instinto de morte. Os fenômenos da vida podiam ser 

explicados pela ação concorrente, ou mutuamente oposta, desses dois 

instintos (FREUD, 1974, p. 141). 

 

Contra essa concepção dualista entre eros e thanatos, que coloca esses instintos em 

condição oposta, Marcuse (2005) observa que na última metapsicologia de Freud essa noção é 

apresentada de forma inteiramente nova. Os instintos são apresentados como determinantes 

no processo vital e agem na mesma direção. De acordo com esse processo, thanatos também 

tem sua parcela de contribuição para o trabalho de eros, porém, o mesmo evidencia essa etapa 

da teoria como cheia de obscuridade. 

O aparelho psíquico é formado a partir de organizações instintuais, consideradas por 

Freud, as mais primitivas. Elas irão dar subsequentemente origem às principais camadas da 

estrutura mental, designadas por “id”, “ego” e “superego”. O id, que pertence a esfera do 

inconsciente, dos princípios primários, está imune às formas que compõem o indivíduo social. 

Ele não é afetado pelo tempo ou a moralidade, esforçando-se apenas pela satisfação integral 

das carências instintivas, conforme o princípio de prazer. Sob a influência do mundo externo 

o ego desenvolve-se, segundo Freud (1976), e gradualmente passa a ser um mediador entre o 

id e o mundo externo. 
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É fácil ver que o ego é aquela parte do id que foi modificada pela influência 

direta do mundo externo, por intermédio do Pcpt.-Cs.; em certo sentido, é 

uma extensão da diferenciação de superfície. Além disso, o ego procura 

aplicar a influência do mundo externo ao id e às tendências deste, e esforça-

se por substituir o princípio de prazer, que reina irrestritamente no id, pelo 

princípio de realidade (FREUD, p. 16, 1976). 

 

O ego, garante sua existência por meio da relação de teste e observação com a 

exterioridade da realidade, recebendo e armazenando informações sobre a mesma, ajustando-

se e modificando-se no seu interesse, a serviço de representar o mundo para o id, com o 

objetivo de proteger-se da luta cega por gratificação a qualquer preço. 

 

Ao cumprir a sua missão, o principal papel do ego é coordenar, alterar, 

organizar e controlar os impulsos instintivos do id, de modo a reduzir ao 

mínimo os conflitos com a realidade; reprimir os impulsos que sejam 

incompatíveis com a realidade, reconciliar outros com a realidade, mudando 

o seu objeto, retardando ou desviando a sua gratificação. Dessa maneira, o 

ego “destrona o princípio de prazer, que exerce indiscutível influência sobre 

os processos do id, e substitui-o pelo princípio de realidade, que promete 

maior segurança e maior êxito” (MARCUSE, 2005, p. 48). 

 

Apesar do ego ter essa função, revelada por Freud em O ego e o id (1923), de impedir 

que o organismo se destrua, ele, ainda assim não passa de um processo secundário. Existe um 

predomínio do princípio de prazer por traz de todos os processos conscientes, embora o ego 

faça seu trabalho de barrar os desejos, uma vez que percebe a satisfação pulsional como uma 

ameaça, dado que provoca, simultaneamente, prazer (à nível inconsciente) e desprazer (à 

consciência). Do desenvolvimento do ego, se origina o superego, que é formado, para Freud 

(1976), a partir da dependência demorada das crianças para com os pais, em seguida, o 

superego vai se consolidar nas influências sociais e culturais. Os pais, e depois as instituições 

sociais, impõem essas restrições externas aos indivíduos, que são imprimidas no ego, 

formando a consciência e o sentimento de culpa e toda uma carga de repressões e punições a 

serviço do superego. 

 

As influências sociais e culturais se solidificam nesse “representante 

poderoso da moralidade estabelecida”. Por intermédio da atividade do 

superego, as restrições externas ao princípio de prazer são introjetadas e se 

convertem na consciência do indivíduo. Transgressões e desejos dessas 

restrições provocam o sentimento de culpabilidade. Cedo na infância, o 

processo repressivo se torna inconsciente, inconsciência que se estende 

também ao sentimento de culpa (KANGUSSU, 2008, p. 92). 
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Essa estrutura psíquica apresentada por Freud, explica Marcuse (2005), surge a serviço 

de eros e tem sua raiz no nascimento do princípio de realidade, a partir dele do qual os 

desdobramentos para o desenvolvimento ontogenético e filogenético. A medida que o 

progresso caminha, a unidade entre necessidade e liberdade, experimentada no princípio de 

prazer, é gradativamente perdida e substituída por uma ordem repressiva, racionalizada, 

constituindo-se a base da vida social. A realidade que é organizada pelo ego e à qual ele se 

depara é variante, está arranjada de forma que cada etapa é um estágio que possui uma 

organização específica. Embora Freud (1974) interprete o princípio de realidade por meio de 

um biologismo e que desconsidere os determinantes históricos, Marcuse (2005) encontra na 

psicanálise freudiana uma interpretação que pense os desdobramentos repressivos dos 

instintos, partindo de determinações históricas particulares, onde todas elas possuem uma 

ordem repressiva diferente, uma vez que “[...]o caráter não histórico dos conceitos freudianos 

contem, pois, o seu oposto: sua substância histórica deve ser retomada” (MARCUSE, 2005, p. 

51). 

No exame freudiano, o princípio de realidade é compreendido como uma realidade 

total e necessária, já em Marcuse é interpretado como algo contingente e tem sua origem na 

dominação, que é marca da história da humanidade. Nessa nova orientação, a organização 

repressiva das pulsões deixa de ser o determinante biológico universal que molda a civilização 

pelo sacrifício instintivo, e é considerada como algo que pode encontrar sua composição em 

formas peculiares do princípio de realidade e a ordem da repressão pode variar diante disso. 

Para explorar os alcances da terminologia freudiana, que evidencia o que é biológico e oculta 

que é histórico, Marcuse (2005) propõe uma adequação desses conceitos de modo que eles 

possam corresponder melhor a sua interpretação do caráter repressivo, no desenvolvimento da 

civilização. Ele apresenta inicialmente as seguintes formulações: 

 

a) Mais-repressão: as restrições requeridas pela dominação social. 

Distingue-se da repressão (básica): as modificações dos instintos necessários 

a perpetuação da raça humana em civilização. 

b) Princípio de desempenho: a forma histórica predominante do princípio 

de realidade (MARCUSE, 2005, p. 51). 

 

Na ideia de princípio de realidade de Freud, afirma o filósofo de Frankfurt que 

“ananke”, a necessidade, é a marca de uma condição humana de escassez. Quando o trabalho 

ocupa toda a parcela de tempo da vida é impossível encontrar compatibilidade entre prazer e 

realidade, estando os instintos subjugados a uma arregimentação repressiva. Esse argumento, 

para Marcuse (2005), é limitado, pois ele considera que a carência pertence mais a um 
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problema de desigualdade na distribuição de bens entre os indivíduos do que a uma condição 

irrevogável da civilização. A pobreza tem suas bases no interesse de dominação, “a mais-

repressão é imposta a fim de que sejam consolidadas posições de privilégios particulares” 

(KANGUSSU, 2008, p. 94). As diferenças na forma de como a produção social está orientada 

são as condições para medir os modos de dominação e repressão. O princípio de realidade é 

afetado conforme a produção e distribuição dos bens é organizada, sendo continuamente 

reestabelecido, por ser um fenômeno sócio-histórico, provocando também uma alteração na 

própria estrutura instintiva e na substância do prazer. Um fator importante para isso, elucida 

Marcuse (2005), é a maneira como hierarquicamente o trabalho está distribuído, assim como a 

escassez, em uma sociedade marcada pela divisão do trabalho. 

A função da repressão, apresentada por Freud como indispensável ao desenvolvimento 

da civilização, é, portanto, reinterpretada por Marcuse. Ele explica em sua análise que existem 

estágios diferentes da dominação, e que no decorrer da história humana pode-se observar-se 

manifestada em diferentes níveis, variando de princípio de realidade para princípio de 

realidade (MARCUSE, 2005). Dessa relação entre “repressão” e “mais-repressão”, a 

sexualidade e o conteúdo do prazer, aponta Marcuse (1995), sofreram com o passar do tempo 

modificações em suas estruturas, haja vista que “este tipo de organização resulta numa 

restrição quantitativa e qualitativa da sexualidade” (MARCUSE, 2005, p. 55). 

Deste modo, as zonas eróticas foram quase dessexualizadas em função da adequação 

às exigências da ordem social estabelecida, por meio do processo intensificado como 

sublimação à medida que a mais-repressão exigia, o que reduziu a sexualidade a sua função 

genital. 

 

Nos termos do princípio de prazer que governa os instintos “não 

organizados” do sexo, a reprodução é, meramente um “subproduto”. O 

conteúdo primário da sexualidade é a “função de obter prazer a partir de 

zonas do corpo”; esta função só “subsequentemente foi colocada a serviço da 

reprodução “. Freud sublinha repetidamente que sem a sua organização para 

esse “serviço” a sexualidade impossibilita todas as relações não-sexuais e, 

portanto, todas as relações sociais civilizadas (MARCUSE, 2005, p. 55). 

 

Para Freud, em “O mal-estar na civilização” (1930), o processo de sublimação que 

reduz e limita a sexualidade, guarda a origem do mal-estar que a cultura desencadeou, na 

renúncia da satisfação pelo empobrecimento da sexualidade. No entanto, Marcuse (2005) 

pensa esses episódios sob uma orientação do princípio de realidade, que requer uma revisão 
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com um olhar sob o desenvolvimento das formas desse princípio, considerando a sua 

organização específica no ocidente como já foi mencionado. 

A distinção apresentada por Freud (1974) para designar os princípios antagônicos do 

funcionamento do aparelho mental, entre comportamentos reprimidos e não reprimidos, é 

admitida por Marcuse (2005), porém a discussão é reorientada. Como vimos, em Eros e 

civilização, ele mostra que no período moderno, sob o domínio capitalista, o princípio de 

realidade freudiano tomou um novo formato, que cobrava um mais variado e multiplicado 

nível de repressão para a progressiva sobrevivência da cultura. “Princípio de desempenho foi 

o nome que Marcuse (2005) deu a essa variante histórica específica do princípio de 

realidade” (ROBINSON, 1971, p. 159). O princípio de desempenho é uma expressão mais 

ampliada e racionalizada do princípio de realidade e de suas repressões básicas. Sob esse 

princípio designado por Marcuse (2005), o corpo e a mente tornam-se instrumentos do 

trabalho alienado e a repressão extrapola o mínimo necessário para a manutenção da 

civilização. O prazer passa a ser organizado, para que esse também esteja a serviço do 

princípio de desempenho, tendo, assim, sua condição alterada. 

Em Freud (1976), como foi exposto no início deste tópico, a personalidade é formada 

desde a infância através da maneira como o ego e o superego introjetam no indivíduo o 

princípio de realidade. A interpretação de Marcuse (2005), que levou a novas formulações 

conceituais, adicionou aspectos sócio-históricos ao princípio de realidade e a organização da 

repressão que foram negligenciados por Freud. As relações de trabalho e a distribuição da 

escassez são acrescentadas dentro desse debate como decisivas para o futuro da organização 

instintiva no curso da história e da formação do caráter individual, nos desdobramentos do 

comportamento adulto (ontogênese). 

A partir desse ponto, abordaremos como o aparelho psíquico humano é também 

formado por um conteúdo primitivo, pré-individual e originário de uma “herança arcaica”, 

que pertence a um evento filogenético. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

1.2 Filogênese da repressão: a origem da civilização repressiva 

 

Como vimos, em Eros e civilização, Marcuse (2005) apresenta que na teoria freudiana, 

a repressão instintiva que ocorre nos primeiros anos da infância é originada através da relação 

com o superego e tem sua herança na experiência individual, o que Freud chamou de 

conteúdo ontogenético. É na criança que o princípio de realidade conclui seu objetivo. Os 

traços da identidade individual são aos poucos definidas de forma tal que, ao tornar-se adulto, 

pouca coisa do comportamento individual se altera, não passando o indivíduo formado, de 

uma repetição e padronização de experiências originárias da infância. No entanto, existe toda 

uma quantidade de experiências traumáticas que correspondem à espécie como um todo, 

sendo pré-individuais. “A civilização é ainda determinada por sua herança arcaica, e essa 

herança, afirma Freud, inclui não só disposições, mas também conteúdos ideacionais, 

vestígios de memória das experiências de gerações anteriores” (MARCUSE, 2005, p. 67). 

Essa herança arcaica é prova, explica Marcuse (2005), de que a civilização ainda não 

atingiu uma maturidade, estando condicionada por uma mentalidade primitiva, quando já 

existem condições materiais para a superação de boa parte da repressão que é infligida ao 

corpo e a mente. Por outro lado, é importante considerar que o campo histórico estaria aberto, 

dentro da interpretação marcuseana, tal qual há possibilidades de organização repressiva e não 

repressiva, diante das alternativas correspondentes ao princípio de realidade, o que reserva um 

otimismo a esse pensamento. 

Sobre a sequência à seguir, das hipóteses levantadas por Freud, mesmo Marcuse 

(2005) admitindo a impossibilidade de provar a veracidade dos eventos primitivos, ele usa “a 

especulação antropológica de Freud pelo seu valor simbólico” (MARCUSE, 2005, p. 70), 

podendo esses episódios estarem muito distantes de ser verificados. 

Marcuse (2005) segue com a representação freudiana desses momentos arcaicos. 

Freud narra em Totem e tabu (1912) que o primeiro grupo de seres humanos foi formado a 

partir da dominação de um indivíduo sobre os outros. Esse indivíduo que alcançou o domínio 

sobre os outros era o “pai”, que obtinha o monopólio do prazer, garantindo sua autoridade 

sobre as mulheres e gerou a revolta perante os descendentes. Essa repressão imposta pelo pai, 

o qual usurpou o prazer para si, não originou apenas a dominação, mas deu pré-condições 

propícias, afirma Marcuse (2005), para o prolongamento da dominação. Por meio da força de 

trabalho desempenhada pelos filhos e, posteriormente, a disciplina, o terreno para o progresso 

da civilização foi construído. Mas os filhos, insatisfeitos com essa distribuição do prazer 
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empregada pelo pai, são tomados pelo ódio e segue-se o episódio da rebelião dos filhos contra 

o pai opressor, que Freud (2006, p. 104) descreveu em Totem e tabu da seguinte maneira: 

 

Certo dia, os irmãos que tinham sido expulsos retornaram juntos, mataram e 

devoraram o pai, colocando assim um fim à horda patriarcal. Unidos, 

tiveram a coragem de fazê-lo e foram bem sucedidos no que lhes teria sido 

impossível fazer individualmente (Algum avanço cultural, talvez o domínio 

de uma nova arma, proporcionou-lhes um senso de força superior). 

Selvagens canibais como eram, não é preciso dizer que não apenas matavam, 

mas também devoravam a vítima. O violento pai primevo fora sem dúvida o 

temido e invejado modelo de cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de 

devorá-lo, realizavam a identificação com ele, cada um deles adquirindo 

uma parte de sua força. A refeição totêmica, que é talvez o mais antigo 

festival da humanidade, seria assim uma repetição, e uma comemoração 

desse ato memorável e criminoso, que foi o começo de tantas coisas: da 

organização social, das restrições morais e da religião (FREUD, 1996, p. 

104). 

 

Freud (1996) afirma em Totem e tabu que após o pai morto, saciado o objetivo dos 

filhos de se identificarem com ele, um grande sentimento de contrariedade afligiu todo o 

grupo, numa mistura de satisfação e remorso, originando o sentimento de culpa. No entanto, o 

pai morto acabou por se tornar mais poderoso do que vivo. O que até o momento era 

reprimido pelo próprio pai, em sua existência real, passa a ser objeto de repressão pelos filhos. 

Diante desse fato, a moralidade humana, de acordo com Freud (1996), tem sua origem no 

remorso que sucede esse episódio traumático do parricídio. O incesto é abolido nessas 

circunstâncias, pois os irmãos percebem que os desejos sexuais não unem os homens, pois 

cada homem do grupo deseja, tal como o pai assassinado, deter o poder sobre todas as 

mulheres, incorporando o papel opressor do pai. Para garantir a vida em grupo eles acabam 

instituindo a lei contra o incesto, com o objetivo de resolver a rivalidade. Os preceitos do tabu 

acabam fundando, assim, as primeiras leis humanas. O progresso da dominação por um é 

transferida para uma dominação por muitos, fazendo com que haja uma “propagação social” 

do prazer e com que o governante experimente uma repressão auto-imposta pelo grupo de 

chefes. Os irmãos também descobrem que a combinação entre eles em grupo traz mais 

recompensas do que a um indivíduo isolado. Assim, esses indivíduos descobrem pela primeira 

vez como o grupo unido tem as condições de superar a necessidade (ananke), vencendo a 

escassez, cumprindo os objetivos de eros. 
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Ao domínio do pai primordial segue-se, após a primeira rebelião, o domínio 

dos filhos, e o clã fraternal desenvolve-se para dar origem a um domínio social 

e político institucionalizado. O princípio de realidade materializa-se num 

sistema de instituições. 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 (MARCUSE,2005, p. 36). 

 

Marcuse (2005), afirma que a civilização, para Freud, só se inicia com o clã dos 

irmãos, através da autoimposição dos tabus agora impostos pelo grupo. Esses novos tabus vão 

surgir do sentimento de culpa pelo assassinato do pai, sendo úteis para a preservação do 

agrupamento, impedindo que o mesmo crime se repita. Deste modo, a promessa de liberdade 

inicial, seguida do parricídio, é traída por uma restauração do tabu pelos filhos. 

A diferença para Marcuse (2005), entre o episódio primordial e o seu aparecimento 

moderno é que, na sua manifestação tardia, o pai já não é mais devorado e a dominação não é 

pessoalmente imposta, pois “o ego, o superego e a realidade externa fizeram esse trabalho” 

(MARCUSE, 2005, p. 80). 

 

A função do pai é gradualmente transferida da sua pessoa individual para a 

sua posição social, para a sua imagem no filho (consciência), para Deus, para 

várias agências e agentes que ensinam o filho a tornar-se um membro 

amadurecido e comedido da sua sociedade. Ceteris paribus, a intensidade da 

restrição e renúncia que esse processo envolve não é menor do que era na 

horda primordial. Contudo, está mais racionalmente distribuída entre o pai e o 

filho, e na sociedade como um todo; e as compensações, embora não sejam 

maiores, são relativamente seguras (MARCUSE, 2005, p. 81). 

 

Essa ordem pertence ao princípio de realidade, onde o domínio autoritário do pai, 

modificado, está representado em outras autoridades. Nesse nível da civilização, observou 

Marcuse (2005), a dominação ultrapassa o âmbito das relações pessoais e não se fixa a uma 

figura específica como a do pai. Os seus substitutos, com a mesma imagem e função, 

cumprem o papel paterno com eficiência, desenvolvendo suas funções, a satisfação de suas 

necessidades, dentro da disciplina e ordem necessária, mesmo que não reconheçam-no. Essa 

alteração, no entanto, tem modificado drasticamente as estruturas da civilização, afirmou 

Marcuse (2005). 

 

 

 

 

 



25 

 

1.3 Civilização e sublimação das pulsões 

 

Dentro da teoria da história da civilização de Freud, à medida que a civilização se 

desenvolve, independentemente de sua etapa, observa-se a intensificação do sentimento de 

culpa, como descrito em O mal-estar na civilização (FREUD, 1930). As provas usadas por 

Freud para salvaguardar essa defesa tem uma dupla origem, apresenta Marcuse (2005). 

Encontram-se na sua teoria dos instintos, como vimos, e nas grandes doenças e no mal-estar 

provocados por episódios do mundo contemporâneo, como: “[...] um ciclo ampliado de 

guerras, perseguições ubíquas, anti-semitismo, genocídio, intolerância [...]” (MARCUSE, 

2005, p. 83). 

Como vimos, para Freud, ressalta Marcuse (2005), o sentimento de culpa tem uma 

pré-história que foi originada a partir do momento em que os filhos assassinam o pai, quando 

a satisfação dos instintos agressivos sob o pai morto, misturado ao amor e respeito ao chefe da 

horda, gerou um grande remorso nos seus descendentes. Esse remorso acabou por impedir que 

por um tempo o fatídico acontecimento se repetisse, mas de tempos em tempos, por meio de 

gerações posteriores terminava por se repetir, contra o pai e os seus substitutos. 

 

A medida que o pai é multiplicado, suplementado e substituído pelas 

autoridades da sociedade, à medida que as proibições e inibições se 

propagam, o mesmo ocorre com o impulso agressivo e seus objetos. E, 

concomitantemente, cresce, por parte da sociedade, a necessidade de 

fortalecimento de suas defesas – a necessidade de reforçar o sentimento de 

culpa (MARCUSE, 2005, p. 85). 

 

Da grande luta entre eros e thanatos, pulsões que se distanciam e ao mesmo tempo 

convergem em suas finalidades, encontra-se a energia necessária, por meio da “sublimação do 

trabalho”, que permitiu o avanço da civilização, e o domínio sobre a escassez, explica Freud 

(1974). O trabalho, no entanto, nessa constatação é sempre penoso e desagradável, sendo 

impossível averiguar a existência de um instinto para o trabalho. “Na metapsicologia de Freud 

não há lugar para um original “instinto de execução”, “instinto de proficiência” (MARCUSE, 

2005, p. 85). A não existência desse instinto é o que explica na necessidade da remoção de 

energia das fontes instintivas primárias, tanto das sexuais (da libido) como das destrutivas, 

pois são elas que alimentam a força necessária para a execução de atividades socialmente 

úteis, como foi explicitado. 

Sendo a civilização principalmente obra de eros, na compreensão de Freud, apontou 

Marcuse (2005) que as energias sublimadas acabam pesando mais sobre eros. A cultura, 
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constitui-se principalmente por meio das energias retiradas da sexualidade, do que dos 

instintos representados por thanatos. Deste modo, para Freud (1974), a sublimação envolve 

dessexualização, vista a captação das energias eróticas, como já foi abordado. Freud (1974) 

visualizou, através de um pensamento pessimista, que tem influência também em episódios 

catastróficos que marcaram o século XX, período em que O mal-estar na civilização foi 

publicado, a possibilidade de uma iminente autodestruição da civilização por meio dessa 

debilitação cada vez maior de eros e consequentemente a libertação dos impulsos destrutivos, 

com a ascensão do instinto de morte (thanatos). 

Sobre esse argumento de Freud, Marcuse (2005) faz algumas objeções. 

Primeiramente, ele afirma que não necessariamente todo trabalho é desagradável, exigindo 

dessexualização, e que as restrições colocadas pela cultura talvez terminem por afetar o 

instinto de morte, visto que o trabalho também tem sua origem na sublimação da energia 

agressiva e destrutiva e que de uma forma similar alimenta as forças de eros, estando ao seu 

serviço. Essas objeções de Marcuse são feitas por meio de uma especulação em torno da 

maneira como o trabalho se perpetrou e ampliou o alicerce da civilização ocidental. O 

trabalho nesse contexto é força a serviço dos interesses do “princípio de desempenho”, que é a 

forma assumida pelo princípio de realidade no capitalismo, e está para além das suas 

finalidades naturais. Marcuse (2005) avalia que essa relação entre trabalho e as fontes 

psíquicas, foi negligenciado por toda a teoria psicanalítica. 

Ele considera, partindo desses argumentos, que é possível medir o grau de repressão 

instintiva a partir dos tipos de organização produtivas em que a civilização se encontra. Assim 

sendo, seria possível também mensurar o grau de sublimação exigido para o princípio de 

realidade em questão. 

 

A diferença entre a repressão (filogeneticamente necessária) e a mais-

repressão poderá fornecer os critérios. Na estrutura total da personalidade 

reprimida, a mais-repressão é aquela parcela que constitui o resultado de 

condições sociais específicas, mantida no interesse específico da dominação. 

A amplitude dessa mais-repressão fornece o padrão de medição: quanto 

menor for, tanto menor repressivo é o estágio da civilização (MARCUSE, 

2005, p. 90). 

 

Desde o episódio que marcou a dominação e a subsequente rebelião dos filhos contra o 

pai, para Freud, Marcuse (2005) explica que o ciclo que se segue é de dominações e rebeliões 

consecutivas, não sendo uma igual a outra. A dominação é estabelecida a partir do progresso e 

vai assumir uma organização específica na civilização madura, “[...] cada vez mais impessoal, 
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objetiva, universal e também cada vez mais racional eficaz e produtiva” (MARCUSE, 2005, 

p. 91). A dominação corresponde não somente a utilização do tempo para a finalidade de 

trabalho, quando o corpo está preso à labuta diária, marca de sua expressão maior. Ela se 

estende por todo o tempo livre, engolindo também as horas restantes do dia, por meio da 

reprodução de um comportamento em conformidade com as normas do princípio de 

desempenho, criando uma condição cada vez menos sujeita a rebeliões, explica Marcuse 

(2005). A substituição da figura do pai pela dominação dos seus representantes, através da 

administração da vida social, permite que a autoridade do pai ressurja multiplicada, a revolta 

contra essa ordem, para Marcuse (2005), torna-se cada vez mais improvável, quando a revolta 

não é mais contra o pai déspota, e sim, contra uma “[...] ordem sábia que garante os bens e 

serviços para a progressiva satisfação das necessidades humanas” (MARCUSE, 2005, p. 93). 

Com o progresso, continua Marcuse (2005), o papel do pai e da família são 

deslocados, perdem sua função social, de agentes indispensáveis para a formação psíquica dos 

indivíduos, sendo cada vez menos decisivos. O ego, que representa a personalidade 

individual, é formado por meio dos agentes de socialização, através do conflito entre os 

indivíduos e as autoridades externas, anteriormente representadas principalmente pela figura 

familiar e paternal, como vimos. O ego, diante do princípio de realidade, é formado assim, 

dentro de um ambiente conflituoso. Mas, diante dessa nova ordem, a hipótese de Marcuse é 

que há uma conformação, entre o indivíduo e os interesses sociais, expressão da má formação 

do ego. “O comportamento social necessário não é mais apreendido e internalizado na luta 

com o pai, o ideal de ego vem de fora, o espaço de mediação entre si mesmo e os outros é 

solapado pela identificação imediata [...]” (KANGUSSU, 2008, p. 111). 

Para Marcuse (2005), as condições de produção por meio da otimização do trabalho, 

permitiu com o passar do tempo que a quantidade de energia instintiva reservada para a 

labuta, o trabalho alienado3, fosse reduzida nos países capitalistas desenvolvidos. A 

tecnologia promoveu esse papel através da diminuição dos esforços penosos, graças à 

crescente automação do trabalho. Mas, ao invés disso, o que houve foi um aumento das 

                                                             
3 A exemplo do trabalho alienado que empobrece a existência, como evidenciara Marx (2008), seu aspecto 

alienante é resultado de uma organização histórica, o capitalismo. O trabalhador que entrega sua força de 

trabalho para o patrão, quanto mais produz, mais limitados são os meios dele se apropriar dos seus produtos, o 

produto então é encarado como uma entidade alheia, sua realização aparece como seu oposto, sua própria 

negação. O trabalho se transforma em experiência de embrutecimento, onde o operário vende sua humanidade e 

o produto do seu trabalho não lhe pertence, assim quanto mais ele produz, quanto mais lucros ele gera, mais ele é 

desvalorizado, e mais poderosa é a alienação por meio da perda desses objetos, a ponto de o levar a fome. O 

trabalhador contradiz sua essência, ao invés de se realizar no trabalho ele mortifica o corpo e arrasa a mente. 

Marcuse observa que o trabalho, diferente das fábricas do século XIX, tem se configurando de modo mais 

plausível, até gratificante, nos países capitalistas desenvolvidos, porém carrega ainda a marca da alienação 

denunciada por Marx. 



28 

 

restrições, que em outro momento era justificada pela escassez. A tecnologia e a 

produtividade voltam-se contra os indivíduos e a repressão prevalece, a serviço de um 

controle universal e mais racionalizado. 

 

A racionalidade da dominação progrediu a um ponto tal que ameaçou invadir 

seus próprios alicerces; portanto, tem de ser reafirmada de um modo mais 

efetivo que nunca. Desta vez não haverá assassinato “simbólico” – porque 

talvez não encontre um sucessor. A “automatização” do superego indica 

quais são os mecanismos de defesa por meio dos quais a sociedade enfrenta 

a ameaça. A defesa consiste, principalmente, num fortalecimento dos 

controles não tanto sobre os instintos, mas sobre a consciência, a qual, se 

permitir que fique livre, poderá reconhecer o trabalho de repressão mesmo 

nas maiores e melhores satisfações de necessidades” (MARCUSE, 2005, p. 

95). 

 

Essa nova coordenação da vida social e privada, afirma Marcuse (2005), típica das 

sociedades onde o capitalismo avançou, é marcada pela promoção de atividades ociosas, 

possíveis dentro do tempo livre, que não requerem esforço intelectual, promovendo 

incapacidade crítica e anti-intelectualismo. “Nos centros da civilização industrial, o homem é 

mantido num estado de empobrecimento cultural e físico” (MARCUSE, 2005, p. 99). Quanto 

à sexualidade, nessa ordem, é liberta de muitos tabus outrora impostos, o que permitiu que 

houvesse um relaxamento da moralidade e que ela pudesse estar em harmonia com as 

finalidades lucrativas. No entanto, essa maior liberdade sexual não é a mesma coisa de 

liberdade erótica (polimórfica). Ela seria uma expressão genital do prazer, sua experiência 

empobrecida. A dicotomia entre princípio de prazer e princípio de realidade na sociedade de 

consumo, parece se diluir. Um princípio termina por se incorporar ao outro, o que marca uma 

nova etapa na história do desenvolvimento psíquico. Em vários âmbitos humanos pode-se 

observar o nível de repressão e as novas e sedutoras promessas do sistema social por traz de 

sua coordenação. 

 

Essa coordenação é a tal ponto eficaz que a infelicidade geral decresceu, em 

lugar de aumentar. Sugerimos que a noção consciente da repressão 

predominante é obnubilado no indivíduo pela restrição manipulada de sua 

consciência. Esse processo altera o conteúdo da felicidade (MARCUSE, 

2005, p. 102). 

 

Diante dessas constatações, Marcuse (2005) considera que foram as tecnologias que 

permitiram nas sociedades contemporâneas uma administração com eficácia nunca 

experimentada, oculta numa aparente libertação, fruto da satisfação crescente de necessidades 
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estabelecidas. O ser humano se encontra diante do seguinte paradoxo: “[...] as invenções 

técnicas que poderiam libertar o mundo da miséria e do sofrimento são usadas para a 

conquista ou para a criação de sofrimento [...]” (MARCUSE, 2005, p. 100). Com as 

condições materiais para a libertação, os indivíduos mantem-se aprisionados4 diante de um 

opressor com muitas promessas, o que torna quase impossível e desnecessária a rebelião. 

Esses aspectos da repressão contemporânea são amadurecidos em obras posteriores à Eros e 

civilização. 

 

 

1.4 O logos de dominação 

 

Neste tópico Marcuse (2005) examina como a dominação, marca principal da 

civilização, tem suas referências na tradição do pensamento ocidental, representado no 

conhecimento filosófico. É no capítulo que denominou Interlúdio filosófico que ele expõe 

como a oposição entre “razão” e “sensibilidade” vai aparecer como marca de uma razão 

dominante no ocidente (MARCUSE, 2005). Esta separação está constituída por meio de um 

“logos” que especifica o controle do ser humano sobre a natureza e que marca a história da 

Filosofia, estando também manifesto nas implicações conceituais de Freud. 

A teoria de Freud engloba certas hipóteses sobre as estruturas dos principais modos de 

ser, guardando implicações ontológicas. A luta entre eros e thanatos, entre princípio de prazer 

e princípio de realidade, o embate dessas tendências contrárias que lutam por revelar as 

verdades ocultas por trás do princípio que tem regido a história da civilização. Presentes no 

pensamento freudiano, são referências claras, para Marcuse, dos principais temas dessa 

tradição, desde sua origem mais remota com os gregos, principalmente com Platão. 

 

 

                                                             
4 Karl Marx no capítulo 13 do livro O Capital (1867), discute sobre o papel da maquinaria no aumento da 

exploração da classe trabalhadora. Marx sugere que o desenvolvimento da máquina deu origem a um paradoxo, 

“... o meio mais poderoso para encurtar a jornada de trabalho se converte no meio infalível de transformar todo 

tempo de vida do trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital” 

(MARX, 2013, p. 590). O aumento da velocidade de trabalho é impulsionado pela máquina, ela extrai mais 

trabalho no mesmo período de tempo, a diminuição na jornada conquistada não desfavoreceu o capitalista. Ao 

contrário, o movimento da máquina exigiu maior atenção, rapidez e disciplina do trabalhador. Quanto a essa 

questão Marcuse sugere, em contrapartida, que o desenvolvimento da produção, nos países capitalistas 

avançados, tende a extinguir a fadiga do trabalhador, aliviando a tensão sobre os corpos graças ao processo de 

automação, nesse aspecto, a tecnologia estaria a serviço da mão de obra, em contrapartida, o tempo livre passa a 

ser cada vez mais administrado e a consciência manipulada. Marcuse concorda com Marx que a tecnologia e a 

produtividade, atuam contra a liberdade dos indivíduos, mas no contexto histórico interpretado por Marcuse elas, 

operam predominantemente em suas subjetividades, através de um controle mais racionalizado. 
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A luta começa com a perpétua conquista interna das faculdades “inferiores” 

do indivíduo: as suas faculdades sensuais e apetitivas. A sua subjugação é 

considerada, pelo menos desde Platão, um elemento constitutivo da razão 

humana, a qual é assim, repressiva em sua própria função. A luta culmina na 

conquista da natureza externa, que deve ser perpetuamente atacada, 

subjugada e explorada, a fim de se submeter às necessidades humanas: O 

ego experimenta o ser como “provocação”, experimenta cada estado 

existencial como uma restrição que tem de ser superada, transformada noutra 

(MARCUSE, 2005, p. 107). 

 

Desde a sua origem grega, explica Marcuse (2005), a ideia de logos está ligada a uma 

razão que é ordenadora, classificadora e dominadora. O logos, enquanto essência do ser, na 

história da filosofia, pelo menos em sua maior parte, se mostrou sempre num caminho oposto 

às faculdades que estavam ligadas ao princípio de prazer, que representavam a gratificação 

corpórea e a esfera dos sentidos. Tais faculdades, consideradas menores, foram desprezadas e 

se apresentam para esse logos como uma parte a ser colonizada, a serviço do progresso da 

razão. Essa concepção, que para Marcuse (2005) tem sua maior marca na lógica aristotélica, 

se mantem presente em todas as suas transformações posteriores. 

Com Hegel, “o pensamento ocidental realizou a sua última e maior tentativa para 

demonstrar a validade de suas categorias e a dos princípios que governam o mundo” 

(MARCUSE, 2005, p. 109). A razão em Hegel é elevada a sua importância soberana, após a 

sequência dialética marcada pelo movimento de superação das etapas do conhecimento. 

Acaba caindo no sempre e mesmo círculo fechado que representa o pensamento ocidental, por 

meio da ideia absoluta, do espírito absoluto, no qual esbarra o processo prolongado de 

transcendência, marca do pensamento hegeliano. “A razão desenvolve-se através da evolução 

do conhecimento de si mesmo do homem, que conquista o mundo histórico e natural e o 

converte em material de sua própria compreensão” (MARCUSE, 2005, p. 109). 

Só com Nietzsche, afirma Marcuse (2005), a tradição ontológica, representada pelo 

logos de dominação é denunciada como repressiva, nela está a origem do sentimento de culpa 

e de parcela de uma construção conceitual que é causa de inferiorização dos potenciais 

humanos. Nietzsche, por meio dessa crítica, passa a afirmar as capacidades instintivas 

negadas pela tradição. “A má consciência relaciona-se com a negação dos instintos vitais e 

com a aceitação dos ideais repressivos” (BORGES, 2003, p. 160). É na sua crítica à toda 

tradição, a começar pelo platonismo, e de como esse logos se transfigurou numa moral que 

determinou a dominação de uns, os privilegiados, sobre outros. 
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A crítica de Nietzsche distingue de toda a psicologia social acadêmica pela 

posição a partir da qual a apreende: Nietzsche fala em nome de um princípio 

de realidade fundamentalmente antagônica do da civilização ocidental. A 

forma tradicional da razão é rejeitada na base da experiência do ser-como-

fim-em-si-como gozo (lust) e fruição” (MARCUSE, 2005, p. 115). 

 

Através de uma breve análise sobre alguns pontos essenciais no decorrer da história 

da filosofia ocidental, Marcuse (2005) apresenta as fragilidades evidenciadas na organização 

dessa racionalidade, que subjugou o princípio de prazer, através de constantes especulações 

representadas pela “[...] luta entre a lógica de dominação e a vontade de gratificação” 

(MARCUSE, 2005, p. 117). Nesses termos, as concepções de Freud se aproximam as da 

tradição filosófica como em Platão, Aristóteles e Hegel, que veem à razão como ordenadora e 

classificadora, opondo-se às faculdades antes receptivas do que produtivas, ligadas ao 

princípio de prazer. No entanto, se a tradição apresenta a realidade como uma imagem de 

coação e de dominação, para Marcuse (2005), ela também representa implicitamente o desejo 

de superação desta realidade. 

 

Nas suas posições mais avançadas, a teoria de Freud compartilha dessa 

dinâmica filosófica. A sua metapsicologia, tentando definir a essência do ser, 

define-o como Eros em contraste com a sua definição tradicional como 

Logos. O instinto de morte afirma o princípio de não-ser (a negação de ser) 

contra Eros (o princípio essente). A fusão ubíqua dos dois princípios na 

concepção de Freud corresponde à tradicional fusão metafísica de ser e não-

ser (MARCUSE, 2005, p. 118). 

 

Na apreciação feita por Marcuse, exposta até aqui, pode-se ver que seus esforços 

foram para mostrar, como o princípio de realidade e sua variante, o princípio de desempenho, 

determinaram o desenvolvimento e a organização de toda história da civilização, deixando 

suas marcas inclusive, na tradição do pensamento filosófico. A organização do trabalho, a 

distribuição da escassez, por exemplo, são representantes de um princípio desempenho 

específico. 

Nessa primeira parte de Eros e civilização, intitulada Sob o domínio do princípio de 

realidade, Marcuse (2005) deixa evidente suas intenções. Ele deseja fazer uma reavaliação da 

relação antagônica entre desejo e realidade, por meio de uma crítica ao princípio de realidade, 

marcado pelas contradições do sistema capitalista, através das suas bases produtivas na 

estrutura cotidiana. Nesta obra, ele expõe a atualidade da crítica freudiana a partir de uma 

abordagem sobre as sociedades modernas, por meio da qual converterá as categorias 
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psicológicas de Freud em categorias políticas, buscando em conceitos freudianos implicações 

filosóficas e sociológicas. 

Marcuse (2005) levantou de início a seguinte hipótese: se o princípio de desempenho 

impõe uma organização repressiva dos instintos através das diversas instituições culturais, 

como os instintos reagiriam se o processo histórico propendesse a pôr fim a essas instituições? 

Isso tornaria possível a libertação dos instintos do ônus imposto pelo princípio de 

desempenho? Para ele, esses acontecimentos provocariam a possibilidade real de uma 

supressão gradual dos esforços adicionais, a labuta, dispensável à civilização e, 

consequentemente, poderia fortalecer a libido. As pistas para essas questões estão no 

conteúdo que dentro desse processo, está livre do princípio de realidade e possui uma ligação 

direta com as imagens de gratificação do princípio de prazer, o qual ele se dedica a examinar 

para validar suas hipóteses. No capítulo seguinte observar-se-á como este autor elucidada a 

fantasia, a memória e as imagens que resistem ao princípio de desempenho, enquanto espaços 

de liberdade restantes. Marcuse verifica se diante de condições materiais apropriadas, o 

surgimento de uma experiência de liberdade autêntica seria possível, e de que modo isso 

poderia modificar a sexualidade. Esse estudo, portanto, no capítulo um se trata de uma análise 

das formas de dominação, presentes na primeira parte de Eros e civilização, e no capítulo dois 

se ocupará da liberdade, analisada na segunda parte da mesma obra. 
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CAPÍTULO II 

AS IMAGENS DE LIBERTAÇÃO PARA ALÉM DO PRINCÍPIO DE REALIDADE 

ESTABELECIDO 

 

 

2.1 O valor de verdade da fantasia e da utopia 

 

O caminho especulativo que fez Marcuse transpor a forma histórica predominante do 

princípio de realidade por meio do conceito de princípio de desempenho, permitiu uma 

interpretação a partir das alternativas históricas dos instintos, o que deu condições para a 

formulação de argumentos que, segundo ele, poderiam servir para pensar uma experiência de 

realidade não repressiva. Marcuse (2005) se dispõe a averiguar a possibilidade da existência 

de um conteúdo para além do princípio de realidade estabelecido, as imagens de liberdade na 

história do desenvolvimento psíquico humano. 

Na segunda parte de Eros e civilização, o autor mostrar ser discutível a possibilidade 

de um princípio de realidade, não o instituído, mas os resquícios históricos de um outro. Para 

fundamentar seu pensamento ele apresenta através de “imagens da memória” e “arquétipos da 

fantasia” o poder emancipatório dessas formas, manifestações de uma experiência humana 

marcada pela ausência de mais-repressão. 

Na teoria de Freud, observa Marcuse (2005), as forças mentais que operam em 

oposição ao princípio de realidade, encontram-se subjugadas ao inconsciente, não manifestas, 

impossíveis de “fornecer padrões para a construção da mentalidade não repressiva” 

(MARCUSE, 2005, p. 132). Freud, porém, afirma Marcuse (2005), destaca que a “fantasia”, 

como uma atividade mental, guarda um grande potencial de liberdade. Diferentemente do 

princípio de prazer que não encontra manifestação da consciência, a fantasia encontra canal 

de atuação no campo da consciência desenvolvida, como conteúdo de resistência livre do 

critério de realidade. 

 

A fantasia, desempenha uma função das mais decisivas na estrutura mental 

total: liga as mais profundas camadas do inconsciente aos mais elevados 

produtos da consciência (arte), o sonho com a realidade; preserva os 

arquétipos do gênero, as perpetua, mas reprimidas ideias da memória 

coletiva e individual, as imagens tabus da liberdade (MARCUSE, 2005, p. 

133). 
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Na fantasia é preservada a memória do momento em que reinava o princípio de prazer 

como único processo mental. Com o surgimento do princípio de realidade, experimenta-se 

uma cisão que permite a canalização dessa energia para a formação da consciência. Apesar do 

“ego do prazer”, segundo Marcuse (2005), ser abandonado através desse processo no “ego da 

realidade”, a fantasia permanece, mas sem valor. No entanto, ela mantem-se ligada ao id 

como memória da unidade original. O surgimento da realidade provoca, para Freud, a 

destruição dessa unidade. “A posição do ego, em sua capacidade de organismo individual 

independente, entra em conflito consigo mesmo em sua outra capacidade, isto é, como 

membro de uma série de gerações” (MARCUSE, 2005, p. 134). 

A imaginação funciona como um canal que ativa a rememoração da experiência do 

indivíduo com o todo. Nela está a condição da reconciliação da felicidade com a realidade e é 

por meio da arte, afirma Marcuse (2005), que a harmonia entre sensualismo e razão é 

reconquistada: “a arte é, talvez, o mais visível retorno do reprimido, não só no indivíduo, mas 

também no nível histórico genérico. A imaginação artística modela a “memória do 

inconsciente” da libertação que fracassou, da promessa que foi traída” (MARCUSE, 2005, p. 

135). A forma estética, no retorno da imagem da liberdade reprimida, mostra-se, segundo 

Marcuse (2005), como uma manifestação de oposição aos limites da consciência e da 

realidade estabelecida, ao mesmo tempo que reconcilia. 

Considerando o exame do conceito de fantasia em Freud, Marcuse (2005) propõe uma 

revisão, considerando as condições de desenvolvimento histórico na estrutura dos instintos, 

estabelecendo a crítica nos seguintes termos: 

 

Na teoria de Freud, a liberdade contra a repressão é uma questão de 

inconsciente, do passado sub-histórico e até sub-humano, dos processos 

biológicos e mentais primordiais; por consequência a ideia de um princípio 

de realidade não repressivo é uma questão de retrocesso (MARCUSE, 2005, 

p. 137). 

 

A fantasia para Freud, pertence a esse momento sub-histórico, que é inconquistável. 

Uma realidade não repressiva, em que a fantasia reencontrasse respaldo no futuro humano, na 

melhor das hipóteses, não passaria de uma “utopia”. Entretanto, Marcuse (2005) amplia a 

perspectiva desse conteúdo. O grau de verdade na imaginação mantém uma afinidade não 

apenas com o passado. Segundo ele, ela relaciona-se também com o futuro, deste modo, ela 

pode encontrar experiência em forças sociais já desenvolvidas. A imaginação tem o papel de 

invocar imagens de emancipação do princípio de realidade, como negação das restrições 

impostas à liberdade e a felicidade humana. Nesses termos, a fantasia e a utopia possuem uma 
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fonte em comum, são ambas também relegadas pelo princípio de desempenho à “terra de 

ninguém”, esvaziadas de suas possibilidades. 

O protesto contra a repressão, perante o princípio de desempenho, explica Marcuse 

(2005), só encontrou espaço de expressão por meio de tendências marginais a exemplo da 

arte. Todo protesto contra as realizações da civilização repressiva, foram desterradas pela 

tradição do pensamento ocidental à utopia. No entanto, na cultura madura, “[...] a negação do 

princípio de desempenho emerge não contra, mas com o progresso da racionalidade 

consciente; pressupõe a mais alta maturidade da civilização” (MARCUSE, 2005, p. 139). 

Marcuse, aqui, defende a possibilidade de reconciliação entre o princípio de prazer e o de 

realidade na sociedade madura, considerando a iminência da superabundância pela 

produtividade crescente, que superaria a escassez, eliminando aos poucos a “mais-repressão”, 

condição essa que, para Freud (1974), do ponto de vista instintivo, seria impossível. Sobre 

esse estado marcado pela eliminação da mais-repressão, Marcuse considera dois pontos: 

 

Semelhante estado hipotético poder-se-ia supor, razoavelmente, em dois 

pontos, que se situam nos polos opostos das vicissitudes dos instintos: um 

deles estaria localizado nos primórdios da história primitiva; o outro, em seu 

estágio de maior maturidade. O primeiro referir-se-ia a uma distribuição não-

opressiva da escassez (como, por exemplo, poderá ter existido nas fases 

matriarcais da antiga sociedade). O segundo pertenceria a uma organização 

racional da sociedade industrial plenamente desenvolvida, após a conquista 

da escassez (MARCUSE, 2005, p. 140). 

 

Sob as condições especiais de uma civilização madura, devido a ação racionalizada da 

mecanização, o volume de energia necessária para a atividade laborial é reduzida através do 

processo de automação, que, segundo Marcuse (2005), atenuaria bruscamente a porção de 

energia a ser canalizada para o trabalho socialmente útil. Como consequência, o poder das 

forças repressivas na sociedade se extinguiria em grande parte, permitindo a emergência do 

princípio de prazer. O trabalho, portanto, tem um papel decisivo no processo emancipatório. 

“[...] A redução do dia de trabalho a um ponto em que a mera porção de tempo de trabalho já 

não paralise o desenvolvimento humano é o primeiro pré-requisito da liberdade” 

(MARCUSE, 1996, p. 141). 

A dominação justificada em outros momentos da história, esclarece Marcuse (2005), 

diante de condições ótimas da civilização amadurecida, marcada pela abundância material e 

riqueza intelectual, deixaria de ser empecilho à gratificação instintiva, permitindo maiores 

condições de fruição. Esse estágio hipotético, provoca a superação do antagonismo princípio 

de prazer/princípio de realidade, favorecendo o primeiro por meio da libertação de eros, os 
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instintos de vida. Para validar esse argumento Marcuse (2005) afirmar, que é necessário 

demonstrar que a repressão instintiva pela labuta, com fins de dominação, pode ser 

ressignificada em libertação instintiva, pelo trabalho socialmente útil. A eliminação da mais-

repressão como é apresentada, consequentemente demandaria também o fim do trabalho na 

sua forma social específica, como instrumento de servidão, permitindo a passagem de um 

modelo a outro. Tal fato não levaria à destruição da sociedade como previu Freud, mas na 

hipótese de Marcuse (2005), nos direcionaria para um outro curso, onde “[...] a libertação de 

eros poderia criar novas e duradoras relações de trabalho” (MARCUSE, 2005, p. 143). 

Tais argumentos, analisa Marcuse (2005), acertam de forma violenta na noção de 

produtividade, valor supremo da cultura moderna e principal impasse para o avanço da 

liberdade. 

 

Essa noção de produtividade tem os seus limites históricos: são os do 

princípio de desempenho. Para além do seu domínio, a produtividade tem 

outro conteúdo e outra relação com o princípio de prazer; ambos são 

previstos nos processos de imaginação que preservam a liberdade, em face 

do princípio de desempenho, enquanto sustentam a reivindicação de um 

novo princípio de realidade (MARCUSE, 2005, p. 144). 

 

Marcuse (2005) sugere que, dentro do próprio princípio de desempenho, surgiram 

forças suficientes para a deslocamento de suas instituições e a produtividade marcha nesse 

sentido, embora de forma tímida. Na medida em que o sujeito torna-se menos subjugado à 

labuta, devido à potencial perda do conteúdo repressivo na produtividade, como foi 

apresentado, ele fica mais livre para o desenvolvimento das suas necessidades individuais. A 

negação do princípio de desempenho “[...] anula a racionalidade da dominação e 

conscientemente “des-realiza” o mundo modelado por essa racionalidade – redefinindo-a pela 

racionalidade de gratificação” (MARCUSE, 2005, p. 144). 

Para além do princípio de desempenho, segundo Marcuse (2005), os valores e a 

produtividade perdem sua referência, são deslocados em seu arranjo e tempo. Assim, o que 

entendemos por existência, desenvolve-se em terrenos completamente novos, com outra 

objetividade. A estrutura psíquica dentro dessa hipótese sofre uma mudança, defendida por 

Marcuse (2005), onde a relação entre eros e thanatos é modificada, reativando a esfera 

interdita, ligada ao princípio de prazer e a gratificação. 
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2.2 Orfeu, Narciso e os arquétipos da civilização não repressiva 

 

Desde a sua origem, na compreensão de Marcuse (2005), a razão está vinculada ao 

princípio de desempenho e ela tem servido como instrumento de coerção contra os elementos 

representativos do domínio instintivo. Essa oposição entre “razão” e “sensibilidade” vai 

aparecer como marca de um logos no ocidente, que é ordenador, classificador e dominador. 

Inicialmente, com o platonismo até o mundo moderno, o pensamento ocidental rebaixou, 

expõe Marcuse (2005), o princípio de prazer enquanto esfera menor que a razão, o seu avesso. 

No entanto, ele ressalva que esse controle da razão, nunca foi total, mas, sempre houve 

resistência pelo princípio do prazer. 

 

Na esfera da fantasia, as imagens irracionais de liberdade tornam-se 

racionais, e as “profundezas vis” da gratificação instintiva assumem uma 

nova dignidade. A cultura do princípio de desempenho curva-se perante as 

estranhas verdades que a imaginação mantem vivas no folclore e nas lendas, 

na literatura e na arte; foram apropriadamente interpretadas e encontraram 

seu lugar legítimo no mundo popular e acadêmico (MARCUSE, 2005, p. 

147). 

 

Marcuse (2005) identifica os símbolos e arquétipos que guardam a marca da fantasia, 

com o intuito de examinar o valor de verdade histórica presente neles. Ele pesquisa sobre os 

heróis culturais, a exemplo de Orfeu e Narciso que simbolicamente representam a 

transgressão dos valores estabelecidos pelo princípio de realidade. No entanto, esses heróis 

em sua maioria, explica Marcuse (2005), são a imagem da luta e do sofrimento para dominar 

a vida, a exemplo de Prometeu, que traz as marcas do princípio de desempenho em suas 

narrativas: “[...] Prometeu é o herói cultural do esforço laborioso, da produtividade e do 

progresso através da repressão [...]” (MARCUSE, 2005, p. 148). Em oposição a ele, Orfeu e 

Narciso são representantes de uma realidade de alegria e fruição. A rebelião desses deuses 

contra uma realidade repressiva está em favor de eros. 

Orfeu e Narciso em contraste com Prometeu, são heróis que pertencem a um mundo 

essencialmente irrealista, porém tal irrealidade, na compreensão de Marcuse (2005), não é 

estranha à realidade, pois ela possui significados que servem à estrutura do real, embora seja 

sua oposição, não a destroem, mas fortalecem-na. Dessa forma, “[...] a oposição entre homem 

e natureza, sujeito e objeto, é superada. O ser é experimentado como gratificação, o que une o 

homem a natureza e a natureza para que a realização plena do homem seja, ao mesmo tempo 

sem violência [...]” (MARCUSE, 2005, p. 151). 



38 

 

Tanto Narciso quanto Orfeu mostram-se antagonistas de eros, enquanto expressão do 

princípio de realidade, são os representantes de um outro eros mais realizado que protesta 

contra a sexualidade monogâmica e a ordem estabelecida. Narciso traz consigo o signo do 

sono e da morte como recusa: “o seu silêncio não é o da rigidez da morte; e quando se mostra 

hostil e desdenhoso do amor entre os caçadores e as ninfas, rejeita um eros por outro. Vive à 

custa de um eros próprio, e não se ama exclusivamente a si próprio” (MARCUSE, 2005, p. 

152). O narcisismo que Freud (1974) apresenta em O mal-estar na civilização, expõe Marcuse 

(2005), mantem-se não apenas como um requisito neurótico e antagônico. Ele tem um papel 

na composição do real, convivendo perfeitamente com o ego desenvolvido da realidade adulta 

e, a partir disso, pode-se considerar, por outras palavras, completa Marcuse, que o narcisismo 

contem: 

 

As imagens órfico-narcisistas são as da Grande Recusa: recusa em aceitar a 

separação do objeto (ou sujeito) libidinal. A recusa visa a libertação – à 

reunião do que ficou separado. Orfeu é o arquétipo do poeta com o liberator 

e creator: estabelece uma ordem superior no mundo, uma ordem sem 

repressão. Na sua pessoa, arte, liberdade e cultura estão eternamente 

combinadas. É o poeta da redenção, o deus que traz a salvação e a paz, 

mediante a pacificação do homem e da natureza, não através da força, mas 

pelo verbo (MARCUSE, 2005, p. 154). 

 

O “Eros Órfico” conforme explica Marcuse (2005), por meio da substância libertária, 

presente em sua imagem, é capaz de vencer a dominação e a crueldade, “as imagens órfico-

narcisistas são as da recusa em aceitar a separação entre sujeito e objeto libidinal. A Grande 

Recusa visa a reunião do que foi separado” (KANGUSSU, 2008, p. 177). Eles são figuras 

constitutivas de uma nova ordem, livre das marcas do princípio de desempenho. Essa 

imagem, para Marcuse, refere-se à dimensão estética. 

 

 

2.3 A estética e o conteúdo libertário 

 

Para Marcuse (2005), a “dimensão estética”, da mesma forma que a imaginação e a 

fantasia, revela um conteúdo que preservou sua liberdade do princípio de desempenho, 

mesmo sendo ineficiente diante dele. O objetivo de Marcuse (2005) é demonstrar a relação 

íntima entre os elementos que representam o princípio de prazer, como a sensualidade e a 

verdade presentes na arte. 



39 

 

O termo “estética”, presente na história da Filosofia, revela a existência da associação 

entre sentidos e intelecto, como um elemento que media esses dois polos. Por isso Marcuse 

(2005) vai limitar-se ao exame sobre a definição do conceito de estética estabelecido a partir 

da segunda metade do século XVIII. No capítulo 9 de Eros e civilização, Marcuse (2005) irá 

dedicar-se à análise sobre esse jogo da imaginação presente nas análises estéticas de Kant e 

Schiller. Ele buscará no significado primordial do termo estética a sua marca que não envolve 

repressão, sendo “[...] uma esfera que preserva a verdade dos sentidos e reconcilia, na 

realidade da liberdade, as faculdades “inferiores” e “superiores” do homem, sensualidade e 

intelecto, prazer e razão” (MARCUSE, 2005, p. 156). 

Marcuse (2005), começa por demonstrar o caminho da derivação kantiana da função 

estética. Na filosofia de Kant existe um antagonismo fundamental entre sujeito e objeto que 

corresponde à dicotomia entre as faculdades mentais, sensualidade e intelecto, desejo e 

cognição, razão prática e teórica. Kant propõe uma solução que consiste em encontrar um 

lugar comum entre esses territórios distintos, por meio de uma terceira faculdade, que permite 

efetivar o trânsito entre os dois reinos, da natureza e da liberdade. A razão prática diz respeito 

à liberdade sob leis morais, já a razão teórica pertence ao domínio da natureza. “O domínio da 

natureza, constituído pela razão teórica sob as leis da causalidade, é totalmente diverso do 

domínio da liberdade, constituído pela lei moral auto-outorgada” (KANGUSSU, 2008, p. 

153). O belo na estética kantiana, explica Marcuse (2005), simboliza o reino da liberdade 

estabelecendo uma ligação direta com a moralidade. 

 

Para Kant, a dimensão estética é o meio onde os sentidos e o intelecto se 

encontram. A mediação realiza-se pela imaginação, que é a “terceira” 

faculdade mental. Além disso, a dimensão estética também é o meio onde a 

natureza e a liberdade se encontram. Essa dupla mediação é requerida pelo 

conflito geral entre as faculdades superiores e inferiores do homem, o qual é 

gerado pelo progresso da civilização – um progresso obtido através da 

subjugação das faculdades sensuais a razão e através de sua utilização 

repressiva para as necessidades sociais (MARCUSE, 2005, p. 161). 

 

A racionalidade estética, na compreensão kantiana, explica Marcuse (2005), 

manifesta-se por meio da livre relação entre entendimento e imaginação, desempenhando uma 

função mediadora, que permite a obtenção de um estado em que sensível e inteligível, espírito 

e matéria se tornam um. 

A análise kantiana sobre a estética do ponto de vista da sua função reconciliadora da 

razão e da sensualidade, no entendimento de Marcuse (2005), serviu como base para que 
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Schiller em 1795 escrever As cartas sobre a educação estética do homem, onde definiu a 

estética sob uma nova experiência diferente da tradição (SCHILLER, 1990). 

O termo estética, esclarece Marcuse (2005), originariamente faz alusão aos sentidos, 

com a predominância do racionalismo na tradição ocidental. O papel da sensualidade, como já 

foi apresentado, perde cada vez mais a importância cognitiva, “em conformidade com o 

conceito repressivo da razão, a cognição converteu-se na preocupação suprema das faculdades 

superiores, não sensuais, da mente [...]” (MARCUSE, 1996, p. 162). Schiller, na exposição de 

Marcuse (2005), apresenta de forma acentuada, qualidades pertencentes à função estética que 

vão servir como base para a disciplina no seu uso moderno, onde ela é concebida como 

detentora de atributos de significação cognitiva, desafiando o princípio de razão estabelecido 

por meio de sua própria verdade e lógica. 

Para Schiller, observa Marcuse (2005), o ser humano moderno é marcado por uma 

ferida infligida na sociedade industrial, caracterizada pelo antagonismo entre as duas 

dimensões polares da existência humana e a partir desse antagonismo ele vai especificar o 

papel da arte na construção da liberdade. 

 

Cada uma das duas dimensões é governada por um impulso básico: o 

“impulso sensual” e o “impulso formal”. O primeiro é essencialmente 

passivo, receptivo; o segundo, ativo e dominador. A cultura é um produto da 

combinação e interação desses dois impulsos. Mas, na civilização 

estabelecida, a sua relação tem sido antagônica; em vez de reconciliar ambos 

os impulsos, a civilização submeteu a sensualidade à razão de modo tal que a 

primeira, se caso logra reafirmar-se, o faz através de formas destrutivas e 

“selvagens”, enquanto a tirania da razão empobrece e barbariza a 

sensualidade. O conflito deve ser resolvido se quiser que as potencialidades 

humanas se realizem livremente (MARCUSE, 2005, p. 166). 

 

A doença da civilização está ligada à forma como a razão exerce sua tirania sobre a 

sensualidade. Essa relação entre sentidos e razão, na concepção de Schiller, aponta Marcuse 

(2005), deveria ser consensual e não coercitiva, ela é reflexo de uma formação cultural ainda 

má formada. Essa reconciliação entre os dois impulsos, para Schiller, só é possível a partir de 

um terceiro impulso, que funciona como um mediador entre ambos e ele vai classificá-lo, 

conforme Marcuse (2005), como “impulso lúdico”. 

Para Schiller (1963), o caminho para a libertação da condição humana de 

miserabilidade, originária da relação repressiva entre os impulsos, que é uma questão 

estritamente política, passa pela estética. O “impulso lúdico” serve como um canal que 

permite o estreitamento entre os “impulsos formal e material”. Ele é o veículo da libertação, 

pois a beleza para Schiller, conduz à liberdade quando ela quebra com a ordem estabelecida 
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através da atividade da imaginação, ressignificando a realidade marcada pela tirania da razão. 

“O homem só é livre quando está livre de coações externas e internas, físicas e morais – 

quando não é reprimido pela lei nem pela necessidade” (MARCUSE, 2005, p. 167). Para isso, 

Schiller defende, complementa Marcuse (2005), a construção de uma “cultura estética” que só 

será possível quando a civilização alcançar um patamar de maturação física e intelectual 

muito elevado, onde o ser humano alcançará de fato a liberdade sob as suas potencialidades. 

Essa sociedade possui a marca da sensualidade, da abundância e do fim do trabalho penoso 

sob a forma de exploração. A beleza possui um papel central nessa experiência cultural. 

 

A beleza prova, e só ela o faz, que o homem não precisa fugir da matéria 

para afirmar-se espiritualmente. Schiller considera que o advento da 

humanidade no animal humano é anunciado justamente pela “alegria com a 

aparência, a inclinação para o enfeite e para o jogo. A mais alta estupidez e o 

mais alto entendimento tem uma certa afinidade entre si no fato de que 

ambos só buscam o real” e são insensíveis à aparência. O interesse pela 

aparência e o desinteresse pelo meramente real são um passo decisivo para a 

cultura, o grande poder da humanidade está no mundo da aparência, no reino 

sem essência da imaginação (KANGUSSU, 2008, p. 170). 

 

Uma ordem não repressiva, assinala Marcuse (2005), está claramente representada na 

concepção estética de Schiller. Pela análise de Marcuse (2005), é possível através dela 

observar os seguintes elementos representativos: a) a transição das atividades penosas, o 

labor, para o jogo, as atividades relacionadas à satisfação, condição essa que só será possível a 

partir da superação da carência por meio do desenvolvimento cultural; b) a des-sublimação da 

razão, através da superação do antagonismo entre os impulsos básicos; c) o domínio do tempo 

para a garantia da gratificação permanente. Na compreensão de Marcuse (2005), tais 

elementos presentes no pensamento de Schiller “são praticamente idênticos aos de uma 

reconciliação entre o princípio de prazer e o princípio de realidade” (MARCUSE, 2005, p. 

171). O impulso lúdico tem o mesmo objetivo e significado da função da imaginação, na 

concepção freudiana, enquanto componente que conservou-se livre do princípio de realidade 

repressivo, podendo ser acrescentado à racionalidade consciente que seria um aspecto 

decisivo para a civilização madura. Marcuse (2005) reconhece em Schiller uma indiferença ao 

real, um convite à transgressão da realidade estabelecida, sinais claros de liberdade diante das 

carências da existência. As ideias de Schiller podem ser compreendidas como avançadas na 

medida em que a libertação apresentada por ele não é referente a uma experiência 

transcendente ou interior, onde o sujeito alcança sua emancipação fora da realidade, ela é 

libertação da própria realidade. “Em outras palavras, não se trata de fugir da realidade, tout 
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court, mas de produzir outras determinações para o estabelecimento do real” (KANGUSSU, 

2008, p. 171). 

A ordem não repressiva, representada por Marcuse (2005), é necessariamente uma 

ordem da abundância. O reino da liberdade só pode ser experimentado através da superação 

das necessidades. “[...] A liberdade não está dentro, mas fora da luta pela existência” 

(MARCUSE, 2005, p. 172). A forma como o princípio de realidade está organizado, é 

incompatível com a promoção da liberdade. Nessa perspectiva, é necessário que aconteça uma 

transformação que afete drasticamente a ordem, determinando o surgimento de uma categoria 

de existência nova. Tal acontecimento, na ideia de Marcuse (2005), só se efetuaria numa 

sociedade em que as carências básicas fossem superadas, com o mínimo de gasto de energia 

física e mental, restando mais tempo livre. 

 

O necessário labor ou trabalho esforçado é um sistema de atividade 

inumanas, mecânicas e rotineiras; em tal sistema a individualidade não pode 

constituir um valor e um fim em si. Racionalmente, o sistema de trabalho 

social seria organizado, pelo contrário, tendo em vista a economia de tempo 

e espaço para o desenvolvimento do indivíduo fora do mundo do trabalho 

inevitavelmente repressivo. O jogo e a exibição como princípio da 

civilização, implicam não só a transformação do trabalho, mas a sua 

completa subordinação à livre evolução das potencialidades do homem e da 

natureza (MARCUSE, 2005, p. 173). 

 

A ideia de jogo, segundo Marcuse (2005), apresentada por Schiller através do conceito 

de impulso lúdico, se afasta da lógica de produtividade e de desempenho pelo fato de ser 

improdutivo. Com isso, se caracteriza como oposição a essa lógica por anular os aspectos 

repressivos representados no trabalho. Esse processo, segundo Marcuse (2005), implica numa 

des-sublimação da razão que é fundamental para a construção de uma cultura livre, 

emancipada da condição penosa a que o homem moderno está preso, visto que a sociedade 

constituída é apoiada na razão representante de uma estrutura repressiva da sensualidade, “[...] 

enquanto as outras faculdades dão à mente uma aptidão particular e, por isso mesmo, um 

limite próprio, a estética conduz ao ilimitado” (KANGUSSU, 2008, p. 173). 

Na década de setenta Marcuse retoma a discussão sobre o “potencial libertário da 

arte”, no livro A dimensão estética (1977). Nessa obra ele reapresenta as ideias iniciadas em 

Eros e civilização sobre o caráter emancipatório da arte, abordando o conteúdo político e 

autônomo manifesto na dimensão artística, com enfoque na psicanálise freudiana e numa 

crítica dirigida a estética marxista. 
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Marcuse (2007) ressalta que só por meio da experiência com a obra de “arte autêntica” 

é possível invocar imagens de libertação da sujeição e da morte, pois nela encontra-se a 

promessa da felicidade que antecipa a libertação. Isso, porque o papel transcendente da 

dimensão estética, rompe com as relações sociais estabelecidas, contestando seus limites. Ele 

reapresenta a arte como uma força de resistência. É através da experiência estética que pode 

surgir uma nova dimensão de subjetividade. Nela existe um potencial que subverte a ordem 

governada pelo princípio de realidade. 

Na experiência estética, observa Marcuse (2007), está o passado sub-histórico, as 

imagens de libertação pertencentes ao princípio de prazer. Esse conceito de arte, como 

essencialmente autônoma das relações sociais, contradiz a arte como reflexo das relações 

produtivas, pertencente à base superestrutural, como defendera Marx. O poder transcendente 

da arte está na sua capacidade de destruição da objetividade das relações sociais, o que para 

Marcuse provoca uma nova dimensão de experiência que ele chamou de “renascimento da 

subjetividade rebelde”, onde “[...] na base da sublimação estética, tem lugar uma 

dessublimação na percepção dos indivíduos, nos seus sentimentos, juízos e pensamentos; uma 

invalidação das normas, necessidades e valores dominantes” (MARCUSE, 2007, p. 18). A 

arte invalida o princípio de realidade, ao mesmo tempo que acusa sua organização, 

denunciando as potencialidades reprimidas nele. 

 

A transformação estética é conseguida através de uma remodelação da 

linguagem, da percepção e da compreensão, de modo a revelarem a essência 

da realidade na sua aparência: as potencialidade reprimidas do homem e da 

natureza. A obra de arte representa portanto a realidade, ao mesmo tempo 

que a denuncia (MARCUSE, 2007, p. 19). 

 

Marcuse (2007) estabelece uma distinção entre arte autêntica e inautêntica, entre arte e 

a antiarte. Se na arte existe um potencial subversor da realidade através da mimese 

transformadora, a antiarte é inautêntica, sem autonomia, está integrada as forças dominantes 

da administração, é quando a arte perde o seu poder de resistência. Só a forma estética pode se 

opor a essa integração. “A obra de arte só pode obter relevância política como obra autônoma. 

A forma estética é essencial a sua função social. As qualidades da forma estética negam as da 

sociedade repressiva” (MARCUSE, 2007, p. 52). 

A arte para Marcuse (2007) só conserva sua verdade quando respeita sua própria lei, 

em oposição à realidade. Isso, no entanto, não significa que ela não pertença à realidade. Ela 

faz parte do que existe e só como tal pode fazer sua denúncia. É por meio da “mimese” na 

obra artística que se recria a realidade. Essa recriação, porém, não serve de substrato para 
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interferência efetiva no real. Ela não passa, segundo Marcuse (2007), de uma promessa que 

não está dentro das possibilidades, mas que possui uma importante função cognitiva, a de 

visionar e antecipar uma nova realidade. Nela é possível aparecer o outro que ainda não é, 

mas que já foi. 

 

No meio da sensibilidade constitui-se a relação paradoxal da arte com o 

tempo paradoxal porque o que é experimentado através da sensibilidade é 

presente, embora a arte não possa mostrar o presente sem o mostrar como 

passado. O que se tornou forma na obra de arte já aconteceu: é recordado, 

reapresentado. A mimese traduz a realidade para a memória. Nesta 

recordação, a arte reconheceu o que é e o que podia ser, dentro e fora das 

condições sociais (MARCUSE, 2007, p. 63). 
 

Para Marcuse (2007), a lembrança manifesta na experiência estética permite o acesso a 

uma outra dimensão, ela quer o esquecimento do sofrimento, busca a eternidade do prazer. 

Deste modo, a utopia representada na arte baseia-se no processo de rememoração da 

liberdade. 

 

 

2.4 A sexualidade transformada em eros 

 

Os esforços de Marcuse no decorrer da análise em torno da existência de uma cultura 

não repressiva, como uma tendência marginal manifesta na mitologia e na tradição filosófica, 

tiveram o intuito de apontar elementos reconciliadores dos instintos e da razão numa nova 

experiência. A libertação dos instintos do domínio da razão repressiva tende a promover uma 

nova subjetividade, uma condição livre e mais duradoura da felicidade humana, provenientes 

de um outro princípio de realidade. 

Marcuse (2005) confia que os processos que permitiram o desenvolvimento da 

estrutura psíquica também acabaram produzindo e perpetuando as instituições pertencentes ao 

princípio de realidade. 

 

Os conceitos psicanalíticos como sublimação, identificação e introjeção não 

possuem apenas um conteúdo psíquico, mas também social: terminam em 

um sistema de instituições, leis, agências, coisas e costumes que enfrentam o 

indivíduo como entidades objetivas. Dentro desse sistema antagônico, o 

conflito mental entre o ego e o superego, entre o ego e o id, é 

simultaneamente um conflito entre o indivíduo e sua sociedade. Esta última 

consubstancia a racionalidade do todo; e a luta do indivíduo contra as forças 

repressivas é uma luta contra a razão objetiva (MARCUSE, 1996, p. 174). 
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Deste modo, observa Marcuse (2005), o desenvolvimento de um “princípio de 

realidade não repressivo” afetaria a estrutura básica dos instintos, estimulando uma regressão 

psíquica e social positiva. Como já foi salientado, Freud defendeu que essa hipótese não se 

sustenta, pois tal acontecimento correspondeia ao retorno da civilização à estagio primitivo, o 

que seria impossível. Marcuse (2005), no entanto, levanta esse problema no contexto da 

civilização avançada, caracterizada pelo desenvolvimento das forças produtivas que 

favoreceram a redução do tempo de trabalho necessário. Nela, as condições materiais para a 

libertação estariam prontas, o que poderia favorecer uma nova racionalidade. Tal experiência 

do ponto de vista da análise marcuseana, pode corresponder ao retorno ao prazer polimórfico, 

o pré-genital, marcado por relações legítimas de prazer. 

No princípio de desempenho, observa-se o enfraquecimento das relações libidinais: “a 

força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, 

meio, instrumento de prazer [...]” (MARCUSE, 2005, p. 176). Esse processo deu origem ao 

desenvolvimento da supremacia genital, como zona restrita de prazer, empobrecendo assim a 

esfera sensual. O princípio de desempenho, afirma Robinson (1971), levou à quase completa 

dessexualização das zonas erógenas pré-genitais, o que reforçou a genitalização total da 

sexualidade. Marcuse (2005) compreende que a experiência primordial de uma sexualidade 

polimórfica pode ser revivida no caso de uma civilização nova, onde a sexualidade tende a 

autossublimar-se, determinando e sendo determinada dentro de instituições modificadas. 

 

Numa ordem não repressiva em que o tempo livre não seja manipulado pela 

indústria cultural, essa reerotização é uma consequência automática da 

redução do trabalho socialmente necessário. A libido voltaria a ocupar 

regiões do corpo ultrapassada pelo desenvolvimento repressivo da 

“maturação genital”, e redescobrir o prazer pré-genital perdido. Haveria uma 

regressão narcisista até a fase original da simbiose primária entre o Ego e o 

mundo (ROUANET, 1986, p. 243). 

 

O reencontro desses desejos e experiências pré-históricas adormecidas não 

necessariamente corresponde a uma regressão, explicita Marcuse (2005), que só diante de 

condições ótimas esse acontecimento seria possível. Tal evento marcaria a transformação da 

sexualidade em eros, que corresponde a um aumento tanto quantitativo como qualitativo da 

sexualidade. Diferente da concepção freudiana de eros como uma força que biologicamente 

tem o papel de desenvolver toda a substância viva prolongando-a, o eros a que Marcuse 

(2005) se refere, converte esse impulso biológico em cultura, estendendo-se a toda atividade 

humana. Esse acontecimento sinaliza para a transformação do condicionamento instintivo, 
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característico de uma sociedade repressiva, observa Marcuse (2005), modificando assim o 

modo de operação da sublimação, onde a mesma diante desses fatos carregaria a marca da não 

repressão. 

Uma sublimação não repressiva, diante do princípio de realidade, só é manifesta por 

meio de referências marginais e forças não desenvolvidas, a exemplo da mitologia e algumas 

tendências da Filosofia, em que a sua forma amadurecida seria a sublimação que não 

implicaria dessexualização. O instinto diante desse outro modo de sublimação não perde a sua 

finalidade, no entanto, passa a ser gratificado em outros domínios que não o genital, mas de 

uma forma mais ampla, marcada por relações libidinais e eróticas que se estendem pelas 

experiências na própria cultura. A sublimação não repressiva aparece como oposição e 

negação da realidade condicionada pelo princípio de desempenho. Ela representa a derrota 

sob o domínio e ideal de produtividade organizada, onde nessas condições há sublimação 

mas, “[...] essa sublimação decorre num sistema de relações libidinais duradouras e em 

constante expansão, as quais, em si mesmas, são relações de trabalho” (MARCUSE, 2005, p. 

185). 

Foi o modo como o trabalho organizou-se nas sociedades contemporâneas que 

permitiu a condição essencial para a conquista de uma sublimação não repressiva sob os 

instintos, por isso Marcuse (2005) manifesta interesse particular sobre esse conteúdo. Com o 

crescente progresso técnico, afirma ele, o trabalho alienado seria afetado de tal modo que 

desapareceria, dando fim à mais-repressão, porém, o trabalho continuaria desempenhando sua 

função civilizatória: 

 

[...] O trabalho apesar de preencher uma parte infinitamente menos 

importante da existência, continuaria indispensável, mas na vigência do novo 

princípio de realidade deixaria de ser um sacrifício pulsional e se 

transformaria em jogo: seria ele próprio erotizado (ROUANET, 1986, p. 

243). 

 

Marcuse (2005) sugere que a libertação da sexualidade só seria possível, na medida 

em que o organismo se achasse liberto da condição penosa, tanto da labuta como de uma 

razão e uma condição instintiva oriundas da exploração, em que as mesmas não pudessem 

determinar nossa existência, mas que fossem a pura manifestação da nossa auto-realização, 

um objeto de satisfação das necessidades individuais. 

A transformação da sexualidade em eros pode provocar uma promoção das relações 

libidinais para além das experiências corporais, pois “[...] nada existe na natureza de eros que 

justifique a noção de que a “extensão” do impulso esteja confinada à esfera corporal” 
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(MARCUSE, 1996, p. 183). Eros tem um papel definitivo na construção da cultura, a sua 

experiência criadora só pode ser ampliada em decorrência da libertação, que se torna efetiva 

quando o antagonismo entre a esfera espiritual (razão) e impulsiva (sensualidade) é 

suprimido, provocando o desenvolvimento de uma razão sensual. 

 

A “procriação” espiritual é, tanto quanto na procriação corporal, a obra de 

Eros; e a legítima e verdadeira ordem da Polis é tão erótica quanto a legítima 

e verdadeira ordem do amor. O poder criador de cultura de Eros é 

sublimação não repressiva: a sexualidade não é desviada nem impedida de 

atingir seu objetivo; pelo contrário, ao atingir seu objetivo, transcende-o em 

favor de outros, buscando uma gratificação mais plena (MARCUSE, 1996, 

p. 184). 

 

Diante dessa apreciação marcuseana, eros é compreendido não apenas por determinar 

a cultura, mas a cultura é também um determinante de eros. A organização instintiva possui 

uma dinâmica que responde ao princípio de realidade e eros depende completamente da 

maneira como o princípio coercitivo de realidade ajusta as pulsões a sua ordem. Esse fator é 

um pressuposto que pode eliminar o argumento da necessária contradição entre a luta pela 

existência e a liberdade instintiva, pois ele possui elementos que abrem o precedente para 

pensar uma ordem diferente. E é a partir dessa concepção, avalia Marcuse (2005), que surge 

uma direção nova que deve ser considerada, a “[...] de uma mudança no caráter do trabalho, 

em virtude da qual este seria assimilado ao livre jogo das faculdades humanas” (MARCUSE, 

2005, p. 186). Somente um corpo ressexualizado, acredita o frankfurtiano, permitiria que o ser 

humano resistisse a sua transformação em um instrumento de trabalho. Quando a tradição na 

psicanálise freudiana defendeu que a junção entre trabalho e prazer seria incompatível, viu 

nela uma característica das sociedades primitivas mais do que uma experiência civilizatória. 

Desconsiderou a possibilidade da organização e avanços sob a técnica, condição definitiva 

para uma cultura não repressiva, aparelhada a partir das relações de trabalho nas quais não 

demandassem empobrecimento instintivo ou a dessexualização do corpo. 

 

Só se todo o corpo fosse reerotizado, declarou Marcuse, seria possível 

superar o trabalho alienado, que se fundamentava na reificação das áreas não 

genitais do corpo. Uma sociedade modificada, que não mais se baseasse no 

“princípio de desempenho”, repressivo e antiquado, poria fim a “repressão 

excedente” historicamente enraizada e, com isso, liberaria o indivíduo do 

trabalho alienado e gerador de tensão. O jogo estetizado substituiria a labuta; 

o princípio do Nirvana e a destruição procedente de sua inibição deixariam 

de dominar a vida. O resultado seria a “pacificação da existência” (JAY, 

2008, p. 160). 
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O trabalho, como livre jogo, corresponde a trabalho não alienado, ele escapa da 

administração do princípio de desempenho, possui o fim em si mesmo, não sendo um mero 

meio de valorização do capital mas um modo de realizar as potencialidades e satisfações 

humanas. Nessas configurações, o fim do trabalho alienado favorece numa sociedade sem 

repressão, a gratificação erótica. Para além dessa ordem, a “sublimação não repressiva” 

encontra espaço para criar uma organização cultural própria, uma nova ordem de progresso. 

 

 

2.5 A sublimação não repressiva na luta de eros contra thanatos 

 

Só com a modificação da sexualidade em eros, os instintos podem desenvolver 

livremente suas potencialidades sensuais. Os aspectos repressivos constituintes da razão, 

como foi apresentado, podem ser dissociados do princípio de desempenho, estabelecendo um 

vínculo mais livre do domínio da necessidade, como vimos. Já, diante do princípio de 

desempenho, quanto mais livre for a experiência da felicidade, proveniente da gratificação, 

como demonstrou Marcuse (2005), mais ela se distancia do racional, isso devido à 

dependência direta da satisfação instintual, da supressão da razão e até do conteúdo 

consciente. É na luta pela gratificação permanente, que é um grau da luta pela existência, que 

“o princípio de prazer estende-se até a consciência. Eros redefine a razão em seus próprios 

termos. O que é razoável é o que sustenta a ordem da gratificação” (MARCUSE, 2005, p. 

194). Só numa ordem marcada pela gratificação, é possível harmonizar a relação entre a razão 

e a felicidade. 

Partindo da distinção entre repressão e mais-repressão, Marcuse (2005) sugere que 

existe uma falsa experiência de liberdade que está a serviço da dominação, correspondendo a 

uma gratificação dos instintos que é repressiva. Por meio do entretenimento proveniente da 

indústria cultural, o indivíduo experimenta o relaxamento do funcionamento psíquico e a 

própria coordenação da sociedade favorece a conquista da satisfação5. Porém, essa 

                                                             
5 Nos países capitalistas desenvolvidos o tempo ocioso do trabalhador tende a aumentar. Para Marcuse, no 

entanto, o tempo livre se torna extensão da dominação que se manifesta na indústria do entretenimento, que 

regula o estilo de vida e as escolhas dos indivíduos. Sobre essa mesma questão Adorno (1969), no texto “Tempo 

livre” observa que a necessidade de liberdade “é funcionalizada e reproduzida pelo comércio”, promovendo a 

integração do tempo ocioso caracterizado por ele como uma não-liberdade: “... a integração do tempo livre é 

alcançada sem maiores dificuldades; as pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se 

sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade foi abstraída delas” (ADORNO,1995, p. 70-82). Para Adorno 

a capacidade criativa dos indivíduos na sociedade de consumo fica cada vez mais restrita, as escolhas se tornam 

impróprias num contexto em que o tempo livre precisa estar alinhado aos interesses de uma indústria de lazer e 

entretenimento. 
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experiência não caracteriza a “sublimação não repressiva”, que envolve a conquista dos 

indivíduos sobre eles mesmos. 

 

O que distingue o prazer da cega satisfação de carências e necessidades é a 

recusa do instinto em esgotar-se na satisfação imediata, é a sua capacidade 

para construir e usar barreiras para a intensificação do ato de plena 

realização. Embora essa recusa instintiva tenha feito o trabalho de 

dominação, também pode servir a função oposta: erotizar as relações não 

libidinais, transformar a tensão e alívio biológicos em livre felicidade. 

Deixando de ser empregadas como instrumentos para reter os homens em 

desempenhos alienados, as barreiras contra a gratificação absoluta converter-

se-iam em elementos de liberdade humana; protegeriam aqueloutra alienação 

em que o prazer se origina – a alienação do homem, não de si mesmo, mas 

da natureza; sua livre auto-realização (MARCUSE, 1996, p. 197). 

 

Marcuse (2005) defende que com a ascendência do princípio de prazer, a humanidade 

experimentaria um momento marcado por relações inteiramente novas, os homens viveriam 

sua individualidade, que seria construída por meio de uma existência autêntica, a qual não 

sofreria intervenção repressiva de forças externas. Nesse contexto, a civilização permitiria o 

surgimento de necessidades completamente novas, assim como, formas de satisfação 

diferentes. 

O grande empecilho para a conquista de um eros livre, que possibilite o governo de 

uma racionalidade libidinal, é, afirma Marcuse (2005), a relação que o mesmo possui com 

thanatos, o instinto de morte, como já foi abordado. Esse fato implica dizer que, dentro da 

própria dinâmica instintiva, independente de interferências externas da mais-repressão, existe 

um conflito gerado pelo próprio instinto que ameaça o nascimento de uma sublimação não 

repressiva. Marcuse (2005) apresenta o tempo como um grande aliado da repressão. Parceira 

de thanatos, a morte é a negação do tempo e a felicidade, da mesma forma que a liberdade, 

desejam a eternidade. Dessa forma, o ideal de prazer está na intemporalidade. 

 

O tempo não tem poder sobre o id, que é o domínio original do princípio de 

prazer. Mas o ego, por cujo intermédio, exclusivamente, o prazer se torna 

real, está em sua inteireza sujeito ao tempo. A mera previsão do fim 

inevitável, presente a todo instante introduz um elemento repressivo em 

todas as relações libidinais e torna o próprio prazer doloroso. Essa frustração 

primária na estrutura instintiva do homem torna-se a fonte inexaurível de 

todas as outras frustrações – e de sua efetividade social. O homem aprende 

que “não pode durar, de qualquer modo”, que todo prazer é curto, que para 

todas as coisas finitas a hora de seu nascimento é a hora de sua morte – que 

não poderia ser de outro modo (MARCUSE, 2005, p. 200). 
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Essa consciência de fluidez do tempo é definitiva para a regulação da sociedade, 

porque ela tem um papel importante no funcionamento da ordem e das leis. O fluxo do tempo 

contribui para o esquecimento, “[...] ajuda os homens a esquecerem o que foi e o que pode 

ser: fá-los esquecer o melhor passado e o melhor futuro” (MARCUSE, 2005, p. 200). Essa 

inclinação para a perda da memória, aponta Marcuse (2005), serve de sustentáculo a toda 

submissão, esquecer é permitir que a injustiça sofrida se repita, a exploração e a escravidão 

são fundadas no esquecimento. Na luta contra essa tirania do tempo, a rememoração tem um 

significado libertador. A memória é um produto da civilização, mas, serviu mais aos 

empenhos repressivos, para a lembrança dos deveres, do pecado e consequências, do que para 

as memórias das felicidades e das liberdades vividas. Nesse contexto, a felicidade requer a 

reconquista de um tempo que foi perdido, renegado da memória. Só a consciência sob o poder 

de eros pode vencer o tempo em sua ordem repressiva, a que domina o mundo, derrotando os 

homens, tirando deles a esperança da existência e lançando-a para paraísos inalcançáveis. A 

luta contra o tempo, em termos marcuseanos, é a luta contra a dominação. A concepção de 

tempo que é inimiga de eros é fruto da aliança entre o tempo e o princípio de desempenho. 

Na tentativa de solucionar o impasse da luta entre eros e thanatos, Marcuse (2005) 

apresenta uma nova hipótese. Thanatos diante de uma ordem não repressiva, reagiria de forma 

diferente? Para ele, o instinto de morte opera segundo o “princípio do Nirvana”, de forma tal 

como o eros livre, também luta pela gratificação permanente, pois seu objetivo também é o 

alívio das tensões, que implica no alcance de um estado sem carências. A finalidade básica 

desse instinto não é dissolução da vida, mas, o alívio da dor infligida sobre a existência. Só 

existem tendência destrutivas em thanatos devido a distância que o homem se encontra de 

uma situação gratificante, a medida em que a civilização se aproximasse dessa experiência, 

explica Marcuse (2005), o potencial aniquilador de thanatos seria reduzido ao mínimo 

possível. “[...] Então, paradoxalmente, em termos do instinto, o conflito entre vida e morte é 

tanto mais reduzido quanto mais a vida se aproximar do estado de gratificação” (MARCUSE, 

2005, p. 202). Nessa perspectiva, entre os princípio de prazer e “Nirvana” existe uma 

aproximação quanto aos seus objetivos. 

 

Ao mesmo tempo, 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 (MARCUSE, 2005, p. 202). 
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A libertação da morte, representa a conquista da consciência de que a vida não foi 

perdida, que os esforços não foram em vão, afirma Marcuse (2005). A certeza de que a vida 

foi conquistada e de que, o que ficou para trás está protegido contra a desgraça e o 

esquecimento, elimina a angústia proveniente do sentimento de culpa e constitui a solução 

instintiva diante de eros e thanatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CAPÍTULO III 

O ESVAZIAMENTO DA LIBERDADE: A SOCIEDADE SEM OPOSIÇÕES E A 

DESSUBLIMAÇÃO REPRESSIVA 

 

A discussão que se seguiu até o presente momento, foi com o foco na análise de Eros e 

civilização. Avaliamos no capítulo I o conteúdo repressivo presente na história do indivíduo 

(ontogênese) e da espécie (filogênese) na civilização, conforme a leitura de Freud (1974). A 

repressão aparece como substrato das carências em um primeiro momento, e depois como 

princípio de desempenho, resultado da dominação, fatores estes determinantes para o 

surgimento e ampliação da estrutura psíquica, em direções distintas, na apresentação de 

Marcuse. Por outro lado, no capítulo II pudemos ver também a atuação da esfera autônoma 

que reclama a gratificação instintiva, ela representa o “reino da liberdade” na luta contra a 

repressão, tem sua origem para além do princípio de realidade estabelecido, e está em conflito 

permanente com este, é o retorno do reprimido que cobra a gratificação. Nesta obra, esses 

dois domínios opostos têm suas origens ligadas ao princípio de prazer e ao princípio de 

realidade. 

A estrutura psíquica tal qual representada por Freud (1976), está organizada dentro 

dessa relação conflituosa (ver p. 17). A repressão corresponde ao conflito entre os interesses 

sociais e os desejos inconscientes reprimidos, o ego media a relação entre o indivíduo e a 

realidade, é assim, na interpretação de Marcuse (2005), que está arranjada a psique até 

sociedade pré-tecnológica. 

Com o avanço da sociedade industrial a direção da repressão muda, vimos que com o 

aparecimento da automação, o trabalho se tornou cada vez menos repressivo. O que alimenta 

o otimismo de Marcuse no Eros e civilização, ao mesmo tempo, anuncia um novo elemento, a 

“dessublimação repressiva”, que corresponde a incorporação do princípio de prazer no 

princípio de realidade. Ela, no nosso julgamento é a peça chave para o entendimento de O 

homem unidimensional (1964), onde o que está em discussão é sobretudo o futuro da classe 

trabalhadora. 

A análise de Marcuse que se segue em O homem unidimensional, obra que é objeto de 

análise e discussão com mais afinco neste capítulo, traz novos elementos para a questão da 

dominação e dos espaços de resistência na sociedade industrial avançada, nesta obra ele 

retomará um conceito o de dessublimação repressiva. A dessublimação tem como resultado o 

banimento de toda consciência dos antagonismos e dos conflitos, enfraquecendo assim, a 

revolta das pulsões e a rebelião por um outro princípio de realidade, essa esfera, os conflitos 
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mais rumorosos se tornam controláveis. Embora os conceitos freudianos não sejam o foco de 

“O homem unidimensional” eles são a peça central para entender o contexto da sociedade sem 

oposição. 

A dinâmica do conflito de classes ganha contornos novos que passam a ser 

investigados nessa obra de 1964. Na sociedade de afluência, para Marcuse, sobretudo a partir 

do pós-guerra, esses grupos deixam de ser classes antagônicas de interesses. O 

desenvolvimento do capitalismo, alterou as bases psíquicas e culturais das sociedades 

contemporâneas, e com elas a estrutura das classes, seu potencial transformador. Isso, através 

de um novo aparato de controle tecnológico totalitário que ele vai se dedicar em examinar, 

junto com os setores que ainda resistem a essas tendências, representantes de uma postura de 

recusa. Embora a sociedade de consumo e os bens matérias oferecidos por ela apareçam 

muitas vezes como o problema a questão para Marcuse é muito mais ideológica. A liberdade 

nesse contexto não representa um ato de resistência e negação ao princípio de realidade 

estabelecido, ela é integrada aos interesses sociais e comerciais. 

 

 

3.1 O controle na sociedade industrial avançada: integração da classe operária e a 

atrofia do movimento político 

 

Na sua crítica a sociedade industrializada do século XIX, Marx expõe a maneira como 

o trabalhador assumiu um aspecto desumanizante, desconfigurante, pela divisão do trabalho. 

O trabalhador que entrega sua força de trabalho para o patrão, afirma Marcuse (2004) quanto 

mais produz, mais limitados são os meios dele se apropriar dos seus produtos na compreensão 

de Marx. O produto então é encarado como uma entidade alheia, sua realização aparece como 

seu oposto, sua própria negação. Essa negatividade no trabalho para Marx (2007) é o motor 

que impulsiona a luta de classes. 

 

Pela divisão do trabalho, torna-se possível, ou melhor, acontece 

efetivamente que a atividade intelectual e a atividade material – o gozo e 

o trabalho, a produção e o consumo – acabam sendo destinados a 

indivíduos diferentes; então, a possibilidade de esses elementos não 

entrarem em conflito reside unicamente no fato de se abolir novamente a 

divisão do trabalho... (MARX; ENGELS, 2007, p. 27). 

 

O trabalho se transforma em experiência de embrutecimento, onde o operário vende 

sua humanidade e o produto do seu trabalho não lhe pertence, assim quanto mais ele produz, 
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quanto mais lucros ele gera, mais ele é desvalorizado, e mais poderosa é a alienação por meio 

da perda desses objetos, a ponto de o levar a fome. O trabalhador para Marx, portanto, 

contradiz sua essência, ao invés de se realizar no trabalho ele mortifica o corpo e arrasa a 

mente. 

 

O trabalhador alienado do seu produto está, ao mesmo tempo, alienado de 

si mesmo. Seu próprio trabalho não é mais seu, e o fato de que se torne 

propriedade de outro anuncia uma expropriação que atinge a essência 

mesma do homem. O trabalho na sua forma verdadeira, é um meio para a 

auto-realização autêntica do homem, para o pleno desenvolvimento de 

suas potencialidades; a utilização consciente das forças da natureza 

poderia ocorrer para sua satisfação e prazer (MARCUSE, 2004, p. 240). 

 

Essa conjuntura caracterizada pela exploração violenta e pelo terror levou a 

organização e choque da classe trabalhadora com a burguesia, originando um movimento 

operário e político, marcado pela oposição entre esses dois grupos. Em O homem 

unidimensional (1964), Marcuse faz menção a um operariado novo, diferente do das fábricas 

do século XIX. Na sociedade industrial tardia, embora as chances de libertação encontrem 

esperança com o desenvolvimento da mecanização, hipótese desenvolvida anteriormente, 

Marcuse denuncia uma falta de liberdade confortável em seu tempo, uma nova e mais eficaz 

forma de controle, não mais por meio do terror, mas “...através da manipulação das 

necessidades por interesses adquiridos” (MARCUSE, 1982, p. 25). 

Marcuse (1982) identifica uma forte tendência ao totalitarismo nessas estruturas 

sociais, totalitarismo não no sentido de uma força de Estado terrorista, mas por um sistema de 

produção, distribuição que produz e dita desejos. O debate sobre a liberdade, que outrora foi 

uma das conquistas mais elevadas do humano civilizado, nessa totalidade, perde sua acepção 

clássica enquanto combustível indispensável para lutas. 

 

A civilização industrial contemporânea demonstra haver alcançado a fase na 

qual a “sociedade livre” não mais pode ser adequadamente definida nos 

termos tradicionais de liberdade econômica, política e intelectual, não 

porque essas liberdades se tenham tornado insignificantes, mas por serem 

demasiado significativas para serem contidas nas formas tradicionais. Novas 

modalidades de concepção se tornam necessárias, correspondendo às 

possibilidades da sociedade (MARCUSE, 1982, p. 25). 

 

A ausência de liberdade, está ligada diretamente a produção de necessidades, 

estimulada por um sistema de fabricação e distribuição de mercadorias, nessas condições, à 

máquina torna-se um eficiente instrumento político, uma vez que age como instrumento de 
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regulação de necessidades. É preciso, no entanto, explica Marcuse (1982), distinguir as 

“verdadeiras necessidades” das falsas. As verdadeiras dizem respeito, as necessidades “...de 

alimento, roupa, e teto ao nível alcançável da cultura” (MARCUSE,1982, p. 27). Elas são as 

condições para o alcance de todas as outras necessidades. As falsas são aquelas necessidades 

“superimpostas”, por interesses econômicos e forças externas, que atuam nos indivíduos, 

onde, por mais que eles se identifiquem com essas necessidades produzidas e encontrem 

satisfação nelas, elas são impróprias, isso revela uma nova tática implementada de dominação 

em que as necessidades falsas parecem se sobressair sob as verdadeiras. O ideal de felicidade 

oferecido por esse aparato tecnológico assegura a ordem da repressão e da miséria, por meio 

da administração da vida, afirma Marcuse (1982). 

No seio da sociedade desenvolvida, Marcuse levanta o seguinte questionamento: como 

os condenados a esse novo aparato de controle, extremamente eficaz, que oferece “marcas e 

engenhocas”, abastecendo de produtos a vida, podem criar condições para a libertação, se o 

requisito para tal conquista é o reconhecimento da servidão? Para ele, “sob o jugo de um todo 

repressivo, a liberdade pode ser transformada em poderoso instrumento de dominação” 

(MARCUSE, 1982, p.28). A consciência dessa falsa, porém confortável liberdade distancia 

ainda mais o ser homano de suas realizações, aplanando os conflitos, igualando os interesses 

do escravo aos do senhor.6 

 

Se o trabalhador e seu patrão assistem ao mesmo programa de televisão e 

visitam os mesmos pontos pitorescos, se a datilógrafa se apresenta tão 

atraentemente pintada quanto a filha do patrão, se o negro possui um 

Cadillac, se todos lêem o mesmo jornal, essa assimilação não indica o 

desaparecimento de classes, mas a extensão com que as necessidades e 

satisfações que servem à preservação do Estabelecimento é compartilhada 

pela população subjacente (MARCUSE, 1982, p. 29). 

 

Se na acepção Marx (1999), no capitalismo da primeira fase, o trabalhador é privado 

dos produtos de seu trabalho, restando a ele a labuta penosa, para Marcuse em países 

opulentos como os Estados Unidos dos anos 60, os produtos prescritos passam a disposição 

do consumo do maior número de indivíduos. Não se trata apenas de mercadorias aspiradas por 

todos, diz respeito a um estilo de vida, útil a manipulação das massas: “É um bom estilo de 

                                                             
6 No exame de Hegel na Fenomenologia do espírito (1805/1807,), afirma Vaz (1981), o mundo em que a 

autoconsciência deve ser experimentada está dividido em dois polos opostos. Em um deles se vê o homem preso 

ao trabalho, o mesmo resumindo-o a toda sua existência, no outro o homem se dispões do trabalho de um outro 

homem, dominando-o pelo por meio da apropriação e poder sobre este trabalho. Ao último Hegel, chama senhor, 

ao primeiro escravo. É na relação de trabalho e produção que o indivíduo desenvolve a autoconsciência, 

reconhecendo a condição de explorado. 
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vida – muito melhor do que antes – e, como um bom estilo de vida, milita contra a 

transformação qualitativa” (MARCUSE, 1982, p. 32). 

A razão que sempre possuiu um caráter transgressor, não acomodado, agora encontra-

se autolimitada, operando a serviço da manutenção de uma sociedade que caminha para a 

padronização da vida e do pensamento, a “sociedade unidimensional”, que estanca todas as 

manifestações de oposição, esvaziando os conceitos que neguem seus interesses, alega 

Marcuse (1982). 

O autor alerta para a ideia de progresso, que tal como a ciência, não é um termo 

neutro, “[...] ele encaminha-se para fins específicos e esses fins são definidos pelas 

possibilidades de melhorar a condição humana” (MARCUSE, 1982, p. 35). Ele dá 

prosseguimento à discussão sobre o poder do desenvolvimento técnico para fins de libertação, 

sobretudo com a crescente automatização do trabalho, que atingida por completo com o 

avanço continuo, transcenderia o reino da necessidade, sua organização predominante que 

serve a expropriação da liberdade da classe trabalhadora, tal estado, afirma Marcuse (1982), 

corresponde ao conceito de “abolição do trabalho em Marx”, levando a experiência de 

pacificação da vida social. Entretanto essas mesmas condições, ótimas de produtividade, ao 

invés de transportar a humanidade para uma etapa qualitativamente nova, pode arrastá-la para 

um estágio de controle ainda maior pela manipulação das necessidades. “Quando esse ponto é 

atingido, a dominação – disfarçada em afluência e liberdade – se estende a todas as esferas da 

vida pública e privada, integra toda oposição autêntica, absorve todas as alternativas” 

(MARCUSE, 1982, p. 37). 

Na teoria marxista o proletariado aparece como uma força histórica antagônica, que 

surge no seio da sociedade estabelecida, como efeito da exploração e da miséria do trabalho. 

Conforme Marcuse (1982), na civilização industrial avançada as classes trabalhadoras 

tendem, diante da crescente oferta de satisfação das necessidades, a perpetuar a servidão sem 

maiores reações como no princípio do movimento operário. Esse fato causou segundo ele um 

impacto relevante em torno da ideia de trabalhador apresentada por Marx (1999). 

Embora estejamos vivenciando um forte avanço no processo de mecanização do 

trabalho, a classe trabalhadora continua condicionada à exploração, explica Marcuse (1982), 

porém entorpecida. O tempo do trabalho torna-se até mais exaustivo pela velocidade 

proveniente do ritmo da automatização, no entanto, tal negação se torna menos perceptível, 

devido a incorporação da tecnologia a populações administradas. 
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Na verdade, a autonomia “profissional” anterior do trabalhador era, antes, 

sua escravização profissional. Mas esse modo específico de escravização era, 

ao mesmo tempo, a fonte de seu poder específico, profissional de negação – 

o poder de parar um processo que o ameaçava de aniquilamento como ser 

humano. Agora o trabalhador está perdendo a autonomia profissional que o 

fez membro de uma classe destacada de outros grupos ocupacionais por 

personificar a refutação da sociedade estabelecida (MARCUSE, 1982, p. 

45). 

 

De acordo com Marcuse (1982), a tecnologia serve como um véu, que oculta a 

existência do abismo entre as classes e a servidão em que se deparam os trabalhadores 

contemporâneos, agentes de defesa de um sistema tecnocrático e das comodidades oferecidas 

por ele, não conseguindo distinguir entre falsas necessidades e necessidades verdadeiras. 

Marcuse ressalta que “esta é a forma pura de servidão: existir como instrumento, como uma 

coisa” (MARCUSE, 1982, p. 49). Dentro desse aparato seus próprios representantes, 

administradores, estão dentro desse ciclo vicioso que inclui tanto o senhor como o escravo, 

afirma Marcuse (1982). 

 

 

3.2 A integração da cultura na sociedade unidimensional 

 

Além da integração política na sociedade unidimensional, Marcuse (1982) elucida os 

aspectos da integração no âmbito da cultura, o seu viés ideológico. Com o avanço da 

racionalidade tecnológica os aspectos de negação presentes na cultura são liquidados, ela é 

convertida em mercadoria, servindo para a manipulação das massas. Este fato, para o autor, 

favoreceu o empobrecimento da crítica social por parte do proletariado. 

Em Sobre o caráter afirmativo da cultura, ensaio de 1938 escrito para a Revista de 

Pesquisa Social de Frankfurt, Marcuse já apresenta uma discussão que vai ser mais tarde 

debatida em O homem unidimensional, da relação entre civilização, mundo material, e 

cultura, mundo espiritual, que até a sociedade pré-tecnológica eram vistas como áreas 

distintas da vida. 
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Cultura afirmativa é aquela cultura que pertence à época burguesa que no 

curso do seu próprio desenvolvimento levaria a distinguir e elevar o mundo 

espiritual anímico, nos termos de uma esfera de valores autônoma, em 

relação a civilização. Seu traço é a afirmação de um mundo mais valioso, 

universalmente obrigatório, incondicionalmente confirmado, eternamente 

melhor, que é essencialmente diferente do mundo de fato da luta diária pela 

existência, mas que qualquer indivíduo pode realizar para si “a partir do 

interior”, sem transformar aquela realidade de fato (MARCUSE, 1997, p. 95 

e 96). 

 

Essa cultura afirmativa, típica da época burguesa, mesmo desempenhando uma função 

ideológica, preservava seu caráter de negação. Borges (2003, p. 176) define da seguinte forma 

a dicotomia entre cultura e civilização para Marcuse: 

 

Civilização  Cultura 

Trabalho material  Trabalho intelectual 

Dia de trabalho  Dia festivo 

Trabalho  Ócio 

Reino da necessidade  Reino da liberdade 

Natureza  Espírito (Geist) 

Pensamento operacional  Pensamento não operacional 

 

Essa tensão entre cultura e sociedade assinalada desde o mundo antigo, cai em desuso 

devido à integração de ambas na contemporaneidade, questão defendida por Marcuse em “O 

homem unidimensional”. Tal fenômeno alcança seu ápice principalmente a partir dos anos 

1950 na sociedade de consumo, que vai servir como pano de fundo para a análise marcuseana 

sobre a cultura unidimensional. 

O conceito de “cultura afirmativa” apresentado no texto Sobre o caráter da cultura 

afirmativa ou o de “cultura superior”, discutido em O homem unidimensional, ambos são 

usadas para definir um universo ainda “bidimensional”, embora pertençam a uma realidade 

acomodativa na exposição de Marcuse, pois não sugerem uma ameaça às estruturas sociais. 

Nesse sentido o problema evidenciado por ele é o recente, “[...] aplanamento do antagonismo 

entre cultura e realidade social por meio da obliteração dos elementos de oposição, 

alienígenas e transcendentes da cultura superior, em virtude do que ela constituiu outra 

dimensão da realidade” (MARCUSE, 1982, p. 70). A arte e a literatura nesse contexto 

conservavam a sua negação, a “consciência infeliz”, enquanto reconhecimento das 

contradições manifestas, representando “...uma força racional, cognitiva, revelando uma 

dimensão do homem e da natureza que era reprimida e repelida na realidade” (MARCUSE, 

1982, p. 73). Logo, a arte só conserva seu potencial, devido a esse poder de refutação da 
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realidade, que é resultado da alienação artística, o que vem sendo progressivamente esvaziado 

com a sociedade tecnológica. É a consciência infeliz representada na arte como resultado de 

cultura bidimensional que refuta a realidade estabelecida, ela é resultado da negatividade 

repressiva da existência, é consciência contraditória à organização repressiva do princípio de 

realidade, sua marca é o descontentamento, sem ela, observa Marcuse, os conflitos do 

indivíduo infeliz parecem mais passíveis de cura, restando a consciência feliz, o seu oposto. 

A arte nessa sociedade, para Marcuse (1982), é integrada aos interesses do princípio 

de desempenho. Em Contra-revolução e revolta (1972) ele usa uma comparação interessante 

para explicar a experiência de assimilação da classe trabalhadora, questiona as chances de 

rebelião contra a ordem dominante nos países de primeiro mundo que experimentam o 

processo de unidimensionalização e nos subdesenvolvidos, onde a realidade é ainda marcada 

pelas oposições e, portanto, pela resistência ao pareamento com o princípio de desempenho. 

Do mesmo modo, podemos comparar essa experiência com a assimilação do conteúdo das 

obras, até as mais subversivas, como as de Freud e Baudelaire, nos países de opulência, são, 

pela análise de Marcuse, impossibilitadas de estimular nas massas a recusa, diante da 

organização repressiva do sistema. As obras de alienação terminam como qualquer 

mercadoria, “...incorporadas nessa sociedade e circulam como parte e parcela do equipamento 

que adorna e psicanaliza o estado de coisas predominante. Tornam-se, assim, anúncios – 

vendem, reconfortam, excitam” (MARCUSE, 1982, p. 75). A deterioração da cultura superior 

está ligada, deste modo, à vitória sobre a escassez, é produto das sociedades de abundância. 

 

Em sua relação com a realidade da vida cotidiana, a cultura superior do 

passado foi muitas coisas – oposição e adorno, clamor e resignação. Mas foi 

também o aparecimento do reino da liberdade: a recusa para se comportar. 

Tal recusa não pode ser bloqueada sem uma compensação que pareça mais 

agradável do que a recusa. A conquista e a unificação dos opostos, que 

encontram sua glória ideológica na transformação da cultura superior em 

popular, ocorrem num campo material de crescente satisfação (MARCUSE, 

1982, p. 81 e 82). 

 

Esse esvaziamento acontece não só na cultura, compreende Marcuse (1982), mas 

também na linguagem, que tem sua funcionalização afetada. Os elementos não conformistas 

presentes na locução são diluídos, provocando um empobrecimento linguístico estratégico: 

“[...] a língua degenera; em anúncios comerciais, em manchetes, em estilo jornalístico, em 

abreviações; sobretudo num estilo cujo caráter concreto apresenta pensamentos reflexivos e 

críticos sobre as realidades a que alude” (MACLNTYRE, 1970, p. 80). O resultado desse 

funcionamento linguístico de caráter autoritário, ilustra Marcuse (1982), é a linguagem 
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orwelliana, referência que o filósofo faz à obra 1984 de George Orwell, que denuncia o 

totalitarismo soviético através, também, da “Novillingua”, que procurava limitar o nível de 

comunicação e expressão entre os homens. No entanto a alusão de Marcuse não é à um 

instrumento repressivo de um regime terrorista, mas às sociedades “democráticas” 

capitalistas. Nelas o veículo principal de circulação desse comportamento linguístico é a 

indústria da propaganda. O resultado é a assimilação do potencial crítico da fala pela 

linguagem operacional. 

 

Se o comportamento linguístico bloqueia o desenvolvimento conceptual, se 

ele milita contra a abstração e a mediação, se se rende aos fatos imediatos, 

repele o reconhecimento dos fatores que estão por trás dos fatos, bem como 

o conteúdo histórico destes. Tal organização da locução funcional é de 

importância vital na sociedade e para ela; serve de coordenação e 

subordinação. A linguagem funcional unificada é uma linguagem 

irreconciliavelmente anticrítica e antidialética (MARCUSE, 1982, p. 98). 

 

O universo marcado pela administração da vida, governado por relações mercantis 

derruiu os antagonismos manifestos anteriormente na linguagem. A linguagem orwelliana é 

“[...] capaz de chamar de democrático um governo despótico ou de livre, uma eleição 

manipulada” (KANGUSSU, 2008, p. 52). Falas totalmente irreconciliáveis, como no exemplo 

citado por Marcuse (1982) do anuncio no New York Times de 02/11/1960 de um “abrigo de 

luxo antigaroa radiativa”, e ainda,  me atrevendo, a fala de um então candidato a presidência 

do Brasil, hoje eleito, em entrevista concedida ao Jornal Nacional de 28 de agosto de 2018 

quando ele diz que, trabalhador terá que preferir entre direitos e trabalho, evidenciada na 

seguinte frase: “o trabalhador terá que escolher entre mais direito e menos emprego, ou menos 

direito e mais emprego”. Em qualquer outro caso seria difícil relacionar luxo à garoa radiativa 

ou que trabalhadores simplesmente tenham que abrir mão de direitos conquistados como 

argumento de campanha. Declarações que seriam interpretadas como absurdas são 

assimiladas pela massa sem maiores questionamentos. Nesses dois casos, em momentos 

históricos e situações bem distintas, podemos entender que a locução é absorvida sem uma 

mediação do interlocutor que as toma como verdadeiras, pois, “as proposições assumem a 

forma de comandos sugestivos – são mais evocativas do que sugestivas” (MARCUSE, 1982, 

p. 98). 
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Se a linguagem política tende a tornar-se a da propaganda comercial, 

fechando assim, a lacuna entre dois campos da sociedade antes muito 

diferentes, então essa tendência parece expressar até que ponto a dominação 

e a administração deixaram de ser uma função separada e independente na 

sociedade tecnológica (MARCUSE, 1982, p. 108). 

 

Os interesses políticos convergem com os objetivos sociais, a linguagem que 

preservava um potencial crítico, com a ajuda de ampla propaganda passa a atuar no 

entendimento da análise marcuseana, como mais uma peça em comunhão com os interesses 

perversos da dominação. 

 

 

3.3 A ameaça da razão tecnológica: a transição do pensamento negativo para o 

positivo 

 

O caminho que Marcuse traça da razão pré-tecnológica e razão tecnológica, que 

desenvolveremos brevemente nesse tópico, estabelece as bases conceituais para explicar a 

origem do pensamento unidimensional. O “pensamento negativo”, bidimensional, que é 

marca definitiva da filosofia ocidental nas suas origens até sua formulação moderna com o 

idealismo, vai diluir-se na contemporaneidade, determinando a vitória do pensamento 

positivo. Nesse sentido, “Marcuse considera que o modo de pensar operacional tornou-se 

predominante na filosofia. Conceitos mais perturbadores têm sido eliminados já que são 

injustificáveis em termos de operação” (KANGUSSU, 2008, p. 51). Marcuse (1982) apresenta 

uma análise ideológica considerando o processo que fez com que a marca dessa tradição se 

transmutasse em racionalidade tecnológica. 

A dialética, enquanto pressuposto para transpor a negatividade da realidade, foi marca 

da filosofia nascente. 

 

Neste universo, há modos de ser nos quais os homens e as coisas são “por si” 

e “como eles próprios”, e modos nos quais não são – isto é, nos quais 

existem na deformação, na limitação e na negação de sua natureza 

(essência). Para superar essas condições negativas há o processo do ser e do 

pensamento (MARCUSE, 1982, p. 127). 

 

Um dos aspectos sociais, determinantes para a existência da atividade filosófica na 

Grécia, envolve a dominação, e essa como observamos, é um ponto crucial no interesse de 

Marcuse. Não só na antiguidade, mas no percurso do pensamento ocidental, de Platão a 

Hegel, se consolida uma tendência que Marcuse chamou de “logos de dominação”. Esse 
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conceito expressa a subjugação da esfera sensível e dos empenhos para a superação do reino 

da necessidade. Para essa tradição, o homem está mais próximo de sua realização, do que ele 

realmente é, vencidas as condições negativas da existência. A consciência, nessa perspectiva, 

está restrita a um grupo específico, ela é o fundamento da liberdade, privilégio dos que têm 

tempo ocioso para o exercício de pensamento. O indivíduo, diante da labuta feroz, na luta 

para vencer as necessidades básicas, não encontra os meios de desenvolver suas 

potencialidades. A Filosofia em suas origens, nessa análise, manifesta um elemento histórico 

problematizado por Marcuse, o de que “... a essência do homem é diferente no escravo e no 

cidadão livre, no grego e no bárbaro” (MARCUSE, 1982, p. 128). 

Nas sociedades tecnológicas avançadas, mesmo que os domínios das necessidades 

básicas tenham sido de certa forma superados, elas ainda são, como as pré-tecnológicas, 

baseadas na não liberdade, embora funcionem dentro de estruturas sociais, econômicas e 

políticas bem distintas. O que diferencia essas sociedades são seus modelos de racionalidade, 

o logos na sociedade tecnológica, para Marcuse (1982), perdeu seu potencial subversor da 

realidade, o componente “transcendente”, culminando com a vitória do pensamento positivo e 

da “consciência feliz.” 

O pensamento científico favoreceu, na análise de Marcuse (1982), o aparecimento de 

uma dominação cada vez mais efetiva, graças a sua eficácia. Por meio dos conceitos puros, o 

cientificismo da tradição subjugou a natureza, o mundo sensível, como foi exibido, 

permitindo gradativamente o alinhamento entre os interesses econômicos e a razão 

tecnológica: “hoje, a dominação se perpetua e se estende não apenas através da tecnologia, 

mas como tecnologia, e esta garante a grande legitimação do crescente poder político que 

absorve todas as esferas da cultura” (MARCUSE, 1982, p. 154). A não liberdade, proveniente 

dessa estrutura não se configura como repressiva nem como irracional, pelo contrário, à 

medida que o aparato técnico se desenvolve, ele beneficia as crescentes comodidades 

oferecidas e incorporadas como um estilo de vida. A racionalidade tecnológica, portanto, é 

envolta de conteúdo político, funcionando a serviço deste. O pensamento positivo, é a 

expressão maior dessa racionalidade, segundo Marcuse, pois ele acomoda tudo que fortalece 

os interesses da sociedade tecnológica e barra tudo que é “alheio e antagônico” a ela: “ao 

barrar o acesso a esse campo, a Filosofia positivista monta um mundo auto-suficiente todo 

seu, fechado e bem protegido contra a entrada de fatores externos perturbadores.” 

(MARCUSE, 1982, p. 173).7 

                                                             
7 O pensamento positivo em questão é referente ao Positivismo, corrente de pensamento filosófico, sociológico e 

político de meados do século XIX na França, tendo como principal idealizador Auguste Comte (1798-1857). 
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3.4 A dessublimação repressiva e o controle psicológico das massas 

 

O caminho que Marcuse percorre entre “Eros e civilização” e “O homem 

unidimensional” vai da origem psíquica da repressão, presente em Freud, até os 

desdobramentos psíquicos da repressão na sociedade tecnológica, quando ela se transfigura 

em uma falsa consciência de liberdade das massas nas sociedades capitalistas desenvolvidas. 

Se para Freud (1974) o descontentamento é a marca da civilização e a sublimação pode 

implicar em infelicidade, para Marcuse (1982) o que experimentamos nessa etapa da 

industrialização é o processo inverso, o de “dessublimação repressiva”, tanto no trabalho 

como na cultura. O processo de dessublimação pré-elaborado em Eros e civilização, e 

amadurecido em O homem unidimensional, serve como fundamento psíquico para a 

sustentação política da sociedade unidimensional, e embora se configure de forma oposta à 

sublimação, ainda assim carrega a marca da repressão instintiva. 

O processo de sublimação, conforme Freud (2010), foi indispensável para a origem da 

civilização, as suas conquistas se devem à capacidade de sublimação da energia sexual para 

tais finalidades. 

 

O instinto sexual possui em grande medida a capacidade de se desviar do 

objetivo sexual original e se voltar para outros mais elevados, não mais 

sexuais (“sublimação”). Assim, o instinto é capaz de fazer importantes 

contribuições para as conquistas sociais e artísticas da humanidade (FREUD, 

2010, p. 207). 

 

Esse desvio da satisfação do objetivo sexual, na compreensão de Freud (2010), é 

também fonte de infelicidade, preço pago pela renúncia instintiva. Se o processo de 

sublimação no trabalho é a causa do mal-estar e do conflito existente entre o indivíduo e a 

organização do princípio de realidade, tal como defendera Freud, a dessublimação de acordo 

com Marcuse (1982), reconciliaria essa tensão tanto na cultura como na sexualidade. 

As imagens marcadas pela oposição a ordem repressiva do princípio de realidade, 

outrora produtos de resistência a uma realidade opressiva, requisitos do princípio de prazer, 

são integradas aos interesses sociais, promovendo contentamento e unidade entre os 

indivíduos. 
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O Princípio de Prazer absorve o Princípio de Realidade; a sexualidade é 

liberada (ou antes, liberalizada) sob formas socialmente construtivas. Esta 

noção implica a existência de formas repressivas de dessublimação, em 

comparação com as quais os impulsos e objetivos sublimados contêm mais 

desvio, mais liberdade e mais recusa em observar os tabus sociais. Parece 

que tal dessublimação repressiva é de fato operante na esfera sexual e que 

aqui, como na dessublimação da cultura superior, opera como subproduto 

dos controles sociais da realidade tecnológica, que amplia a liberdade 

enquanto intensifica a dominação. O elo entre dessublimação e sociedade 

tecnológica talvez possa ser mais bem esclarecido pela discussão da 

modificação do uso social da energia instintiva (MARCUSE, 1982, p. 82). 

 

A mecanização nas sociedades desenvolvidas, de acordo com Marcuse (1982), acabou 

poupando a libido, graças à menor quantidade de tempo de trabalho exigido, tal fato acabou 

por favorecer uma maior liberalização da sexualidade genital, superando a quase 

dessexualização que era exigência da labuta em fases anteriores da produção. A energia 

erótica, no entanto, foi enfraquecida “no momento em que Eros é reduzido à sexualidade, é 

possível ao mesmo tempo “deserotizar” a vida e liberalizar o sexo, isto é, dessublimar sem 

eliminar de fato, a repressão” (ROUANET, 1986, p. 234). Tal processo foi apresentado, em 

Eros e civilização. 

A mecanização por outro lado poupou a energia instintiva sublimada, ao mesmo 

tempo em que deserotizou o universo humano, empobrecendo-o: “o efeito é uma localização e 

contração da libido, a redução da experiência erótica para experiência e satisfação sexuais” 

(MARCUSE, 1982, p. 83). Essa adaptação no mecanismo mental permite que o indivíduo 

ajuste-se a esse mundo tecnológico sem maiores resistências porque a sublimação não possui 

a marca de outrora, ela encontra-se empobrecida em seu alcance. O princípio de realidade é 

ajustado aos interesses do princípio de prazer, e esse fato, em âmbito psicológico, favorece, 

no entendimento de Marcuse (1982), um controle mais efetivo das massas. 

 

Assim, diminuindo a energia erótica e intensificando a energia sexual, a 

realidade tecnológica limita o alcance da sublimação. Reduz também a 

necessidade de sublimação. No mecanismo mental, a tensão entre o que é 

desejado e o que é permitido parece consideravelmente reduzida e o 

Princípio da Realidade não mais parece exigir uma transformação arrasadora 

e dolorosa das necessidades instintivas. O indivíduo deve adaptar-se a um 

mundo que não parece exigir a negação de suas necessidades mais íntimas – 

um mundo que não é essencialmente hostil (MARCUSE, 1982, p. 83). 

 

Os indivíduos inseridos no processo de unidimensionalização passam a ser pré-

condicionados a fazerem escolhas não são livres, aceitando sem resistência crítica o que lhes é 

oferecido. Isso ocorre, defende Marcuse (1982) de forma institucionalizada, onde a esfera do 
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trabalho e das instituições sociais passam a operar com maior permissividade. Perdendo sua 

marca austera, o princípio de realidade ao invés de recusado, como ocorre na sublimação, 

torna-se fonte de desejo. Embora a sensação seja a de liberdade, o campo de possibilidades e 

realizações torna-se restrito, graças ao controle da energia instintiva: “essa mobilização e 

administração da libido pode ser a responsável por muito da submissão voluntária, da 

ausência de terror, da harmonia preestabelecida entre necessidades individuais e desejos” 

(MARCUSE, 1982, p. 85). Os indivíduos comungam dos objetivos sociais que são 

estimulados através da produção e incorporação de necessidades à vida. 

 As satisfações provenientes das conquistas dessa sociedade permitiram que a grande 

massa se tornasse submissa, investindo em seus desejos, atuando sob a esfera pulsional, 

enfraquecendo a “racionalidade de protesto”, afirma Marcuse (1982). Para Rouanet, “se a 

estratégia pulsional do capitalismo clássico se baseava na frustração e na sublimação, a 

estratégia pulsional do capitalismo contemporâneo se baseia na gratificação e na 

dessublimação” (ROUANET, 1986, p. 235). 

Sobre a dessublimação, não é que com ela a sublimação não ocorra, a questão é que o 

processo de sublimação no contexto das sociedades de opulência se ajusta à dessublimação. 

Havendo sublimação, logo é preservada a consciência das renuncias, a consciência infeliz, 

que cobra a liberdade perante a experiência empobrecida, por outro lado, as liberdades 

concedidas pela sociedade, favorecem a consciência feliz que se apresenta mais robusta, 

expõe Marcuse (1982). 

No entendimento de Marcuse (1982), o alcance do controle permitido pela 

dessublimação nas sociedades industriais avançadas, oferece o risco da autodestruição, pois, 

ao passo que ela permite a maior liberalização da sexualidade ela também libera os instintos 

destrutivos, resultando no fortalecimento de thanatos, esse seria o efeito mais trágico do 

caráter irracional dessas sociedades contemporâneas. 

 

De qualquer forma, o risco de destruição evitável, crido pelo homem, 

tornou-se equipamento normal do cotidiano tanto mental como material das 

pessoas, de forma que não mais pode servir para denunciar ou recusar o 

sistema social estabelecido. Mais ainda, como parte de seus afazeres diários, 

pode até prendê-las ao sistema. A conexão econômica e política entre o 

inimigo absoluto e o padrão de vida elevado (e o nível de emprego desejado) 

é suficientemente clara, mas também suficientemente racional para ser aceita 

(MARCUSE, 1982, p. 87). 
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Observa-se com isso uma potencial normalização da irracionalidade e agressividade, 

expressa nos totalitarismos do século XX, tanto no nazismo como na “sociedade de 

consumo”. Sobre esse ponto expõe Zizek, tratando da dessublimação: 

 

Ora o fascismo marca precisamente o ponto em que desmorona esse modo 

tradicional de conceber a ideologia como “consciência falsa” – ele não 

procede à maneira da “argumentação racional”, mas funciona, ao contrário, 

como apelo direto ao assujeitamento e ao sacrifício “irracional” (ZIZEK, 

2003, p. 25). 

 

Com a dessublimação, a luta entre eros e thanatos, o instinto de destruição, exposta em 

Eros e civilização, ganha outro patamar. As maiores atrocidades e injustiças, no contexto das 

sociedades contemporâneas marcadas pela irracionalidade, poderiam facilmente ter aprovação 

sem resistência por parte das vítimas, a dessublimação repressiva nesse caso pode acabar por 

desequilibrar as forças instintivas em favor de thanatos. O fascismo e o seu risco eminente, no 

exame de Marcuse, pode vir a ser a manifestação mais violenta desse condicionamento 

instintivo encarado pelas sociedades opulentas, por exemplo. 

Na “racionalidade tecnológica”, unidimensional, onde as contradições e ameaças não 

são percebidas como em uma realidade bidimensional, predomina para Marcuse a consciência 

feliz, um contentamento geral perante as práticas do aparato produtivo, que condiciona as 

consciências e ações pessoais. Perante a consciência feliz não existe sentimento de culpa e é 

nesse fato que dorme o perigo da aniquilação: “não há culpa alguma nessa necessidade geral. 

Um homem pode dar o sinal que liquidar centenas e milhares de criaturas, depois se declarar 

livre de qualquer dor na consciência e viver feliz daí por diante” (MARCUSE, 1982, p. 88). 

A dessublimação repressiva é, portanto, o resultado psíquico do capitalismo em sua 

fase atual, que pode resultar em decorrências catastróficas. Marcuse usa esse conceito como a 

chave mestra para explicar os efeitos coercitivos da sociedade unidimensional e o seu nível 

crescente de controle, analisando os limites da liberdade dentro dessa estrutura administrativa 

complexa. A ideologia abordada por Marcuse não se refere mais à compressão clássica, a de 

uma mentira vivida como verdade, nela, parece não haver espaço para refutação crítica nem 

caminho para o reconhecimento. Em Eros e civilização a aposta marcuseana em uma 

sublimação não repressiva enquanto caminho para uma sociedade baseada na liberdade, 

parece desvanecer diante da realidade das conquistas técnicas quase uma década depois, que 

inspiraram no filósofo uma crítica pessimista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho que traçamos neste trabalho é referente à análise de dois momentos da 

terceira fase de Marcuse. Primeiro, do exame sobre a hipótese freudiana da origem da 

civilização e do desenvolvimento do aparelho psíquico, seguido de sua revisão na tentativa de 

pensar a partir de conceitos psicanalíticos a possibilidade de uma sociedade não repressiva. 

Segundo, sobre a exposição em torno da sociedade unidimensional, caracterizada pela 

ausência da crítica e das oposições, onde os desejos se encontram obscurecidos pelo controle 

social das necessidades. O pano de fundo de toda essa problemática é a liberdade. 

Da esperança em Eros e civilização, com o desenvolvimento tecnológico e o seu papel 

emancipatório, às incertezas de O homem unidimensional, representadas sobretudo em 

conceitos como dessubimação repressiva e consciência feliz, todo o debate de Marcuse gira 

em torno da sua preocupação com a autonomia, que só pode ser conquistada derrotando o 

aparato tecnológico de dominação que tem se instaurado nas sociedades capitalistas 

contemporâneas. A possibilidade de uma civilização não repressiva estaria fundada não na 

suspensão, mas na liberação do progresso para que o homem possa ordenar sua vida de 

acordo com o seu conhecimento plenamente desenvolvido. O antagonismo entre dominação e 

progresso, liberdade e repressão, resulta de um modelo de organização histórico específico. A 

sociedade de gratificação, utopia de Eros e civilização, parece se realizar em parte nos países 

desenvolvidos onde a vida foi qualitativamente melhorada pela crescente abundância material 

e conquista do tempo livre, no entanto o que se notou foi uma mudança no sentido da 

repressão, visto que embora o princípio de realidade esteja ajustado a gratificação, por trás da 

“liberalização do prazer” está uma dominação ainda maior e mais difícil de ser combatida. 

Como levantar-se contra um estilo de vida “gratificante” e reclamar liberdade num contexto 

em que se sente livre? Esse seria um dos grandes impasses para a conquista da autonomia 

nessas sociedades. 

A questão é que embora o desenvolvimento técnico se encontre em condições tão 

elevadas que permitam a superação da escassez, a sociedade afluente do século XX criou e 

tem criando mecanismos de controle que ao invés de amenizarem a luta pela existência, 

acabam por reprimir nos indivíduos a necessidade de libertação efetiva. A situação presente 

exigiria para Marcuse novas tarefas políticas, pensar a hipótese de uma racionalidade liberta 

nesse contexto, é pensá-la livre do domínio da afluência lucrativa e de seus interesses. 

Mesmo demonstrando pessimismo em torno de uma libertação mais efetiva nas 

sociedades contemporâneas, argumento de O homem unidimensional, em outras obras 
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posteriores como, Contra-revolução e revolta (1972) e O fim da utopia (1967), Marcuse 

recupera o otimismo outrora manifesto em Eros e civilização. Episódios ligados ao 

“movimento operário” do “terceiro mundo”, a “militância intelectual”, ao “movimento 

estudantil”, os Black Panthers, o debate ecológico, o feminismo crescente, oposições mais 

localizadas que eclodiram principalmente na década de sessenta em contestações nos Estados 

Unidos e em outros países, chamaram a atenção de Marcuse de forma positiva, como 

expressão da recusa desse modelo de sociedade estabelecida. Mesmo assim ele adverte a 

tendência à integração de algumas tendências marginais na consumação dos interesses da 

sociedade unidimensional. O debate travado em Eros e civilização e O homem 

unidimensional, obras consideradas as mais importantes, permeia toda a produção da terceira 

fase do filósofo, trazendo um conteúdo muito significativo na formulação de suas análises 

posteriores. 

No debate político contemporâneo, a reflexão marcuseana pode levantar 

questionamentos e observações muito pertinentes, principalmente no que diz respeito à 

estagnação crítica nas democracias contemporâneas com o avanço da extrema direita e de 

ideais protofascistas. Se faz necessário também analisar que a retomada dos ideais autoritários 

e a crise do estado de bem-estar social podem fazer surgir uma massa de descontentes, 

originando uma nova onda de tensão de classe, o que pode fortalecer a organização de 

movimentos sociais e o rumo das pautas políticas. A crítica de Marcuse a um modelo de razão 

repressiva e aos mecanismos de coações políticas, procedentes do capitalismo, merecem 

considerações pela sua atualidade, visto essas forças estarem em pleno desenvolvimento. 

Marcuse elabora um estudo a respeito do caráter da ideologia e os limites da liberdade 

nas sociedades capitalistas desenvolvidas. Ele faz uma pergunta sobre o futuro da luta de 

classes na sociedade tecnológica, sem oposições. Se existe espaços de liberdade onde eles 

ainda encontram expressão? Ele acha na dominação a nível instintivo e no controle 

psicológico das massas a resposta para o espaço de atuação da ideologia no século XX. O seu 

estudo dedicado à psicanálise, enquanto instrumento de interpretação política, dá uma nova 

luz as questões que assombram o nosso tempo, como o fascismo e o poder destrutivo e 

escravizador da tecnologia. 
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