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Após determinar as linhas fundamentais do que chama de “integração política da sociedade 

industrial avançada”, Marcuse dedica-se, no terceiro capítulo d’O Homem Unidimensional, à 

análise desse mecanismo de integração no âmbito da cultura. É verdade que, fiel à sua herança 

freudiana, o autor compreende sob o termo “cultura” virtualmente toda a produção simbólica 

da espécie humana erigida sob controle e renúncia de suas pulsões em sua dimensão 

(auto)destrutiva (ou do que Marcuse chama, algo imprecisamente, de “necessidades 

instintivas” [p. 83]). Neste capítulo, no entanto, seu objeto de análise é, em primeiro plano, os 

construtos da assim chamada “cultura superior”, i.e., essencialmente as belas artes. Trata-se 

de compreender as modificações estruturais, do ponto de vista da dinâmica psíquica dos 

indivíduos, por que passam a produção e reprodução desses construtos no âmbito da 

sociedade industrial avançada ou da assim chamada “sociedade tecnológica”. 

Marcuse parte do diagnóstico geral de que os construtos da cultura superior, outrora dispostos 

em uma relação de antagonismo com a realidade social, são agora, na sociedade industrial 

avnaçada, progressivamente incorporados por essa mesma realidade social. O filósofo qualifica 

essa incorporação ora nos termos de uma “refutação”, de uma “neutralização” ou 

“assimilação” da cultura social pela realidade, ora de um “aplanamento” daquele antagonismo: 

“O que está ocorrendo agora não é a deteriorização da cultura superior por uma cultura de 

massa, mas a refutação dessa cultura pela sociedade” (p. 69). Trata-se, em suma, de um processo 

de liquidação da bidimensionalidade entre cultura e sociedade que caracterizava as sociedades 

pré-industriais; ou, em outros termos, do que poderíamos chamar de um processo de progressiva 

imanentização (o termo não é marcusiano) da esfera cultural  e estética ao âmbito da vida social, 

no qual aqueles construtos que pareciam transcender (esse vocábulo aparece muitas vezes no 

texto, quase sempre positivamente) a sociedade em sua dinâmica e coesão próprias vão 

sendo incorporados à imanência dessa mesma sociedade e utilizados como meios de maior 

coesão social. 

Há vários vetores operando nesse processo: desde o estabelecimento de uma “indústria cultural” 

mercadologicamente orientada, passando pela crescente utilização política do que antes era 

considerada arte autônoma, até o fato de que o próprio desenvolvimento material da sociedade 
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industrial avançada parece diminuir a distância entre as idealizações artísticas do ser humano e 

as potencialidades sociais de realizá-las. O que ocorre com a consumação desse processo, para 

Marcuse, é que com ele "a cultura superior se torna parte da cultural material. Nessa 

transformação, perde a maior parte da sua verdade” (p. 70). Trata-se, enfim, de um processo 

de dessublimação dos construtos artísticos ou da assim chamada assimilação (ou conquista) 

da consciência infeliz, da negatividade, da Grande Recusa e da alienação em relação à vida 

social que eles expressavam1. É evidente que, como já vira o jovem Marcuse em seu texto 

seminal O caráter afirmativo da cultura, a cultura – aqui também sobretudo a cultura superior 

– possui também uma dimensão afirmativa ou positiva em relação à vida social estabelecida, 

na qual, ao invés de se antepor a ela, parece secundá-la. O que o filósofo enfatiza nesse 

diagnóstico geral é, no entanto, que a cultura originalmente operava sobretudo como instância 

negativa em relação à sociedade, agora tendencialmente perdida em virtude do processo de 

tecnicização. 

A parte propriamente conceitual do capítulo gira em torno da conceitualização do que seja 

uma tal dessublimação e da plausibilização da hipótese geral de que, contra o que poderia 

parecer intuitivo à primeira vista, essa dessublimação é majoritariamente repressiva nas 

sociedades industriais avançadas. Vale recapitular rapidamente o sentido do conceito 

psicanalítico de sublimação utilizado por Marcuse. Em linhas gerais, a sublimação designa o 

processo por meio do qual uma certa carga de energia libidinal ou um certo tipo de pulsão 

particulamente (auto)destrutiva é necessariamente desviada para ou metamorfoseada em 

destinos pulsionais socialmente reconhecidos. A rigor, toda cultura é, segundo a teoria 

psicanalítica, produto de sublimação; sem ela, toda a energia libidinal do animal humano 

1 “[A] alienação artística é a transcendência consciente da existência alienada – uma alienação de nível 

superior ou interposta. O conflito com o mundo do progresso, a negação da ordem dos negócios, os 

elementos antiburgueses na literatura e arte burguesas não decorrem da inferioridade estética dessa 

ordem nem da reação romântica – nostálgica consgração de uma fase da civilização que desaparece. 

(...) O que elas lembram e preservam na memória pertence  ao futuro: imagens de uma satisfação 

que dissolveria a sociedade que a suprime.” (p. 72). 

“Antes do advento dessa reconciliação cultural, a literatura e a arte eram essencialmente alienação, 

conservando e protegendo a contradição - a consciência infeliz do mundo dividido, as possibilidades 

derrotadas, as esperanças não- concretizadas e as promessas traídas. Eram uma fôrça racional, cognitiva, 

revelando uma dimensão do homem e da natureza que era reprimida e repelida na realidade. Sua 

verdade estava na ilusão evocada, na insistência em criar um mundo no qual o terror da vida era recordado 

e interrompido – dominado pelo reconhecimento” (p. 73). 
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deveria encontrar seu destino imediato. A dessublimação seria, portanto, o processo por meio 

do qual esse caráter necessariamente mediado da cultura e particularmente dos produtos da 

cultura superior seria tendencialmente anulado, de modo que a “satisfação mediata” que eles 

ofereciam se converte em “satisfação imediata”. Se essa dessublimação não fosse levada 

acabo no sentido de uma maior coesão social e de uma crescente neutralização disciplinadora 

das pulsões potencialmente subversivas do indivíduo, ela não seria necessariamente 

repressiva; o que acontece na sociedade tecnológica, no entanto, é justamente o contrário: 

Alienação artística é sublimação. Cria as imagens de condições que são 
irreconciliáveis com o Princípio da Realidade, mas que, como imagens culturais, 
tornam-se toleráveis, até mesmo edificantes e úteis. Agora essas imagens 
mentais estão invalidadas. Sua incorporação à cozinha, ao escritório, à loja; sua 
liberação para os negócios e a distração é, sob certo aspecto, dessublimação – 
substituindo satisfação mediata por satisfação imediata. Mas é dessublimação 
praticada de uma "posição de vigor" por parte da sociedade, que está 
capacitada a conceder mais do que antes pelo fato de os seus interêsses se 
terem tornado os impulsos mais íntimos de seus cidadãos e porque os prazeres 
que ela concede promovem a coesão e o contentamento sociais. O Princípio do 
Prazer absorve o Princípio da 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 o subproduto dos contrôles 
sociais da realidade tecnológica, que amplia a liberdade enquanto intensifica a 
dominação. (p. 82) 

A hipótese de Marcuse consiste em afirmar que, à diferença das sociedades pré-tecnológicas, na 

sociedade industrial avançada parece haver uma progressiva deserotização – pois o próprio 

ambiente circundante da técnica parece oferecer resistência ao erotismo – e uma correlativa 

hipersexualização da vida – no sentido de uma concentração e mesmo maior genitalização da 

libido. Com isso, simultaneamente diminui o alcance e mesmo a necessidade da sublimação, o que 

implica em maior aceitação (e submissão e conformismo), da parte do indivíduo, do que é 

socialmente dado, pois a satisfação imediata das funções lhe é obviamente prazerosa. Trata- se, 

afinal, do que Marcuse chama de uma “dessublimação institucionalizada”, que “parece ser um 

fator vital na formação da personalidade autoritária de nossa época” (p. 84): “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  consideràvelmente 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“ (p. 
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83). 

Por fim, Marcuse retira as consequências da sua ideia de uma dessublimação repressiva para a 

teoria  psicanalítica.  Trata-se  sobretudo  de  uma  reconstelação  da  relação,  em  princípio 

mutuamente excludente, de Eros e Thânatos, pulsão de vida e pulsão de morte. A 

dessublimação repressiva opera, em certo sentido, por meio de uma espécie de 

compatibilização entre ambas: 

O conceito de dessublimação controlada implicaria a possibilidade de uma 
libertação simultânea da sexualidade e da agressividade reprimidas, uma 
possibilidade que parece incompatível com a noção de Freud do quantum 
fixado de energia instintiva disponível para distribuição entre os dois impulsos 
primitivos. Segundo Freud, o fortalecimento da sexualidade (libido) importaria 
necessàriamente o enfraquecimento da regressividade e vice-versa. Contudo, se 
a libertação da libido socialmente permitida e encorajada fôsse a da sexualidade 
parcial e localizada, seria equivalente a uma compressão real da energia erótica, 
e essa dessublimação seria compatível com o crescimento tanto de formas não-
sublimadas como sublimadas de agressividade. Esta é desenfreada em tôda a 
sociedade industrial contemporânea. (p. 87) 
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