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I 

A teoria social perdeu o caráter crítico na sociedade industrial avançada – seus conceitos tornaram-

se imediatamente descritivos, operacionais. Há uma ruptura, portanto, entre a intenção crítica das 

categorias da teoria social e a realidade, ou seja, a perda da “mediação histórica entre teoria e 

prática” (p. 34).Por essa razão, a crítica, que em seu período de formação encontrou identidade com 

seu objeto e agente,deve passar a uma posição de necessária abstração: transcendência histórica 

com relação à sociedade, seus modos de produção de vida material e de pensamento. 

Nos primeiros parágrafos do prefácio, Marcuse expõe os modos da Razão consolidados na sociedade 

industrial avançada. O ofuscamento das possibilidades humanas, materiais e intelectuais, é ao 

mesmo tempo subproduto e condição para que a realidade vigente se mantenha. À luz do 

pensamento crítico, os fundamentos da sociedade de opressão são ocultados sob o véu de questões 

não estruturais, aparentes, tais como ameaças bélicas, conflitos imperialistas, o inimigo interno, o 

bem-estar social. Há, portanto, o bloqueio do pensamento e o degenerar-se do mesmo na 

unidimensionalidade – a inversão da dialética e sua cristalização no positivo (a aparência enquanto 

essência, o particular tomado como o universal) tem como substrato imediato a paralisação dos 

modos de fazer críticos, a aceitação irrefletida da realidade. 

O universo tecnológico existente tem como fundamento a projeção da natureza como mero 

substrato de dominação e seu extenso desenvolvimento torna a vida materialmente mais simples 

para os indivíduos. A crescente produtividade baseada na livre concorrência, os níveis de satisfação 

das necessidades individuais e as possibilidades de consumo e concretização da tecnologia fazem 

com que o todo da sociedade apareça como o maior estágio da Razão, “[...] o todo parece ser a 

própria concretização da Razão. No entanto, essa sociedade é irracional como um todo.” (p.32). O 

horizonte do desenvolvimento da técnica, que já não se encontra em um estágio imaturo, senão em 

seu oposto, tem como consequência não só aquele “imperar sobre a natureza desencantada”1, mas a 

dominação dos homens sobre outros homens e, não obstante, do indivíduo em sua própria 

1 ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max. 2006 [1945], p. 18 
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individualidade. É nessas faces, portanto, que a racionalidade tecnológica se torna totalitária: ela é 

racionalidade política na medida em que é um universo organizado de dominação dos diversos 

âmbitos da vida, “do discurso e da ação, da cultura intelectual e material” (p.37).  

O modo de organização da vida em uma sociedade é determinado pelas capacidades materiais 

existentes, e envolve também a concretização de uma construção histórica, constituída por forças 

reais. É um “projeto”, uma realização que abarca “autonomia e contingência” (p.36) – nesse sentido 

Marcuse denomina a sociedade tecnológica enquanto um projeto histórico que se concretizou, em 

vários momentos do termo: realizou-se no emaranhado das relações objetivas e subjetivas como 

algo real, apresentando-se como produto e último marco das realizações das liberdades diversas de 

seus agentes e, por outro lado, como um projeto histórico entre outros que tem seu momento de 

superação. Tendo em vista não só os recursos avançados da sociedade, mas também seu aspecto de 

“projeto” construído, haveria, no seio da própria totalidade, bases empíricas para sua transformação 

qualitativa – possibilidades reais de melhorar a vida e “formas e meios específicos de realizar essas 

possibilidades” (p.32). 

Investigar os “projetos históricos” de uma sociedade é pretensão da teoria crítica. É a luz das 

contradições existentes, da relação entre bloqueio e possibilidade, que ela surgiu e encontra ainda 

seu momento de verdade. Porém, a realidade parece impedir a própria crítica ao construir a vida 

material, cultural e intelectual de seus membros de forma a bloquear a necessidade de recusa, via a 

integração das classes sociais, o bem-estar geral, a satisfação constante. Marcuse identifica o 

advento da teoria social crítica na primeira metade do séc. XIX, resultado de uma necessidade 

histórica do tempo presente. Havia, portanto, por essa mesma necessidade, uma “mediação histórica 

entre teoria e prática, valores e fatos, necessidades e objetivos” (p.34). Os conceitos do pensamento 

e da teoria encontravam realidade efetiva em seus agentes em uma relação recíproca entre teoria e 

prática. 

A crítica já não encontra claramente sua necessidade histórica na sociedade industrial avançada. 

Marcuse não nega a existência das classes sociais básicas, proletariado e burguesia, mas seu 

diagnóstico se dá no sentido de que a ambas é empreendido o constructo de uma mesma ‘vivência’, 

os mesmos objetos de consumo, um meio de comunicação midiático comum – uma só realidade de 

necessidades e liberdades. A consciência é um e o mesmo produto para todos os estratos sociais, é 

externa e, portanto, não é fruto da realidade dos indivíduos. Porém, há a aceitação geral (dos 

membros da sociedade) com relação à configuração irracional do todo: seria essa a premissa que 

nega a necessidade histórica da teoria crítica? 
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A não identidade entre pensamento e realidade é a própria necessidade da reformulação da teoria 

crítica. Suas bases, como à época de seu surgimento, existem mesmo que reconfiguradas pela 

racionalidade técnica vigente. O que vigora são falsas consciências e necessidades sociais alienadas – 

e a distinção entre o que é ou não verdadeiro, com relação aos interesses e à própria consciência, é 

ainda importante e parece caber à teoria o passo inicial para destrinchar a realidade imediata e 

retomar a conotação crítica de conceitos tais como “sociedade”, “indivíduo”, “classe” que recaíram 

enquanto termos meramente descritivos. “[...] da crítica da economia política à filosofia” (p. 35). 

O papel primordial alocado por Marcuse à teoria não pode, porém, ser confundido com mera 

abstração. A crítica, que perdeu suas bases, deve transcender a realidade que a condiciona e que a 

torna meramente operacional – cumprir um papel de transcendente, mas uma transcendência 

histórica, no seio de necessidades reais. “A teoria social é teoria histórica e história é o reino das 

possibilidades no interior reino da necessidade” (p. 32). O Homem Unidimensional caminha oscilante 

entre dois polos: a análise da contenção das possibilidades na sociedade tecnológica repressiva, e a 

existência da possibilidade de transcendê-la objetivamente na busca pela melhora qualitativa de 

vida. 

II 

As tendências acríticas e operacionais do método científico têm reflexo na estruturação do 

pensamento unidimensional no corpo amplo da sociedade. A imediatez descritiva do conceito 

desemboca na imediata identidade com o mundo – a realidade absorve a ideologia. 

“O conceito é sinônimo do conjunto correspondente de operações”. Marcuse critica o processo de 

‘empiria radical’ nas ciências predominantes, onde os conceitos são aplicados meramente na 

descrição da realidade, via observação dos fatos. A psicologia behaviorista que se nega a pensar 

sobre o indivíduo recorrendo a aspectos de introspecção, inobserváveis, limita-se apenas àqueles 

que aparecem à tona na experiência. O operacionalismo e positivismo nas ciências teóricas faz 

sucumbir todo modo de teorizar, tido como “metafísico” e “abstrato”, àquelas operações que se 

validam tão somente nos fatos. 

Nas teorias de tendência positiva, as categorias críticas e contraditórias são relegadas ao plano da 

não cientificidade, a Razão repele a transcendência, assim como a relação entre teoria e prática – os 

conceitos tornam-se apenas predicados e sujeitos de proposições. Há, portanto, um obscurecimento 

dos “elementos transcendentais da Razão” (p. 51), e a tendência metodológica positivista 

fundamenta a “contraparte acadêmica do comportamento requerido socialmente” (p.51) ao não 

historicizar as relações entre sujeito e objeto, natureza e sociedade – aceita-se inofensiva e 

imediatamente a realidade, na ciência e na sociedade.  
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A metodologia operacional tornou-se a perspectiva, “o hábito de pensamento” – e assim como se 

nega a abstração e conceitos contraditórios, nega-se a postulação da recusa social. O pensamento é 

fixado na realidade e mantido incapaz de transcendê-la, e os indivíduos reproduzem as necessidades 

impostas e ‘introjetam’ os mecanismos de controle social – o “aspecto sócio-psicológico do 

acontecimento político”.  

“Introjeção sugere uma variedade de processos relativamente espontâneos pela qual um Eu (Ego) 

transpõe o ‘exterior’ para o ‘interior’. Assim, a introjeção implica a existência de uma dimensão 

interior distinta das exigências externas e mesmo contrárias a elas [...]” (p. 48). Marcuse parece 

identificar a superação da introjeção porum outro momento em que há a degeneração ainda maior 

do aspecto de liberdade interior do indivíduo – a identificação imediata e com a sociedade via 

mimese, o processo de associação primitiva que reaparece na vida administrada.  

O progresso técnico possibilita a satisfação das necessidades vitais, a diminuição do tempo de 

trabalho socialmente necessário. A luta por esse projeto histórico, porém, encontra o muro de fatos 

estabelecidos e a contenção das alternativas é diretamente proporcional às possibilidades materiais 

de realizá-las.  
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