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Problema: Como manter aberta a tensão entre “ser” e “dever” após os limites encontrados 

pela lógica dialética da racionalidade pré-tecnológica e o triunfo consequente da 

racionalidade tecnológica, via desenvolvimento da lógica formal, que se tornou lógica da 

dominação.  

 

Tese I: No continuum da tradição de pensamento ocidental há um embate que tem 

entre seus principais representes a lógica dialética de Platão e a lógica formal do 

Organon aristotélico. É do modelo desenvolvido por essa última que deriva a forma 

de pensamento predominante na realidade unidimensional da civilização industrial 

avançada. 

 

 Se nos capítulos precedentes Marcuse examinou características do universo da 

sociedade unidimensional nesta segunda seção a atenção recai sobre a lógica do 

pensamento predominante nessa sociedade. Assim, o esforço se dá no sentido de 

explicitar a alteração ocorrida na ideia de Razão: de uma força como poder do negativo a 

uma lógica da dominação. Para o autor, “o universo totalitário da racionalidade 

tecnológica é a última transmutação da ideia de Razão” (p.138). 

 Segundo Marcuse, há uma preocupação presente nas origens do pensamento 

ocidental: a tentativa de demonstrar que a equação Razão = Verdade = Realidade não é 

uma condição subjetiva, mas objetiva. Nessa equação, a Razão é o poder subversivo, o 

poder que “estabeleceria a verdade para os homens e as coisas, ou seja, as condições nas 

quais os homens e as coisas se tornam o que eles são” (p.137). No entanto, pré-designado 

nessa ideia de Razão como um projeto histórico específico está também o universo 

operacional fechado da civilização industrial avançada.  Para Marcuse,  

Os estágios tecnológicos e pré-tecnológico compartilham alguns conceitos 

básicos de homem e natureza que expressam a continuidade da tradição 

ocidental. Dentro desse continuum, diferentes modos de pensamento se 

confrontam uns com os outros; eles pertencem a modos diferentes de 

apreender, organizar, mudar a sociedade e a natureza. As tendências 

estabilizadoras colidem com os elementos subversivos da razão, o poder do 

positivo com aquele do pensamento negativo, até as conquistas da civilização 
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industrial avançada levam ao triunfo da realidade unidimensional sobre toda 

contradição (p.138).  

 É a expressão desse conflito que Marcuse desenvolve no contraste entre a lógica 

dialética de Platão e a lógica formal de Aristóteles.  

 Conforme o autor, a filosofia se origina na dialética e responde aos fatos de uma 

sociedade cindida, antagônica: um universo afligido pela necessidade e negatividade, um 

cosmos estruturado de acordo com causas finais, mas constantemente ameaçado pela 

destruição. Nesse universo, que guia o desenvolvimento das categorias filosóficas, a 

Razão é a faculdade cognitiva para distinguir entre falsidade e verdade, aparência e 

realidade, não-liberdade e liberdade, como condições ontológicas. Aqui, há modos de ser 

nos quais homens e coisas são “por si mesmos” e “como em si mesmos”, e modos nos 

quais não são. Assim, se “superar essas condições negativas é o processo do ser e do 

pensamento” (p.139), esse será o projeto essencialmente humano, que entrelaça 

epistemologia e ética, uma vez que aquele que aprende a ver e saber o que realmente é 

também age de acordo com a verdade.  

 A experiência do mundo cindido encontra sua lógica na dialética de Platão. 

Termos como ser, não-ser, movimento, o uno e o múltiplo, identidade e contradição são 

mantidos ambíguos, sem definição completa: “eles têm um horizonte aberto, um universo 

inteiro de significado que é estruturado gradualmente no próprio processo de 

comunicação, mas que nunca é terminado” (p.143). Marcuse também ressalta a relação 

do pensamento dialético à realidade, assim, “esses termos têm muitos significados porque 

as condições às quais eles se referem têm muitos lados, implicações e efeitos que não 

podem ser isolados e estabilizados. Seu desenvolvimento lógico responde ao processo da 

realidade” (p.143). Nesse sentido, as leis do pensamento se tornam as leis da realidade na 

medida em que o pensamento compreende a verdade da experiência imediata como 

aparência de uma outra verdade, aquela das formas verdadeiras da realidade – das Ideias. 

Aqui, ao invés de correspondência há contradição entre o pensamento dialético e a 

realidade dada, e o juízo verdadeiro é capaz de julgar a realidade não em seus próprios 

termos, mas em termos de subversão dessa realidade em sua própria verdade.  

 Um dos traços fundamentais que Marcuse aponta no pensamento dialético é a 

compreensão da tensão crítica entre ser e dever como uma condição ontológica, 

pertencente à estrutura do próprio Ser, e, em decorrência, como prática concreta. Por isso, 

ele ressalta o conteúdo político presente no próprio movimento do pensamento. No 
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entanto, a crítica filosófica se encontra bloqueada uma vez que a divisão social do trabalho 

possui nesse universo “a dignidade de uma condição ontológica” (p.142). Assim, o 

projeto essencialmente humano, o vínculo entre epistemologia e ética, encontra seu 

limite: essa sociedade baseia-se na proposição de que a liberdade é incompatível com a 

atividade de obtenção das necessidades da vida e a cognição da verdade e existência 

verdadeira implicam liberdade de toda extensão de tal atividade. Contudo, 

A filosofia considera a igualdade do homem, mas, ao mesmo tempo, ela se 

submete à negação factual da igualdade. Porque, na realidade dada, a satisfação 

das necessidades é o trabalho permanente da maioria, e as necessidades têm 

que ser satisfeitas e atendidas, para que a verdade (que é a liberdade das 

necessidades materiais) possa existir (p.142). 

 Para a filosofia essa contradição é insolúvel, ou não aparecerá como contradição 

justamente porque essa sociedade tal filosofia não pode transcender. Desse modo, “ela 

deixa a história para trás, não dominada, e deixa a verdade em segurança (...)” (p.142). 

 Conforme Marcuse, esse cenário levou à manutenção de duas dimensões do 

pensamento que não se tocam – uma das verdades essenciais e outra das verdades 

aparentes. Como consequência, a relação entre aqueles termos contrários (ser e não-ser, 

verdade e falsidade) não é mais uma questão existencial, mas de filosofia pura. Aqui, 

Marcuse aponta Aristóteles como o expoente dessa forma de pensar. Aristóteles teria 

partido de uma base ontológica na lógica do juízo para em seguida estabelecer as formas 

puras de toda predicação verdadeira (e falsa) possível e, portanto, uma lógica formal dos 

juízos.  

 Nessa lógica formal, o pensamento se torna indiferente aos seus objetos, ou seja, 

não importa sua proveniência ou ‘substância’, eles são submetidos às mesmas leis gerais: 

“essa qualidade geral (qualidade quantitativa) é a precondição da lei e da ordem – na 

lógica assim como na sociedade – o preço do controle universal” (p.147). Marcuse aponta 

já em Aristóteles a relação entre conceito e controle: “o conhecimento das ‘causas 

primeiras’ é – como o conhecimento do universal – o conhecimento mais certo e efetivo, 

uma vez que dispor sobre as causas é dispor sobre seus efeitos” (p.147-148). Assim, a 

partir da neutralização do conteúdo material e exclusão das causas finais da ordem lógica, 

os conceitos podem se tornar instrumentos de predição e controle. Nesse sentido, ele 

afirma: “a lógica formal é, então, o primeiro passo na longa estrada ao pensamento 

científico” (p.148). Embora os modos de dominação pré-tecnológico e tecnológico sejam 

fundamentalmente diferentes permanece um elemento comum no âmbito da lógica, a 
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construção de uma ordem de pensamento universalmente válida, indiferente ao conteúdo. 

Para Marcuse,  

os termos que poderiam ser organizados em um sistema lógico coerente, livre 

de contradição ou com uma contradição manejável, foram separados daqueles 

que não o poderiam ser. Foi feita uma distinção entre o universal, calculável, 

‘objetivo’, e a dimensão particular, incalculável, subjetiva do pensamento; o 

último adentrou a ciência apenas através de uma série de reduções (p.148). 

 Nesse sentido, a lógica formal seria não-transcendente em sua própria estrutura, 

pois falta a ‘negatividade’ iminente na lógica dialética – a experiência da negatividade da 

realidade estabelecida -, e elimina-se o esforço conceitual de sustentar a tensão entre ser 

e dever de todo pensamento que se pretenda objetivo, exato e científico.   

Tese II: Recuperar a tensão entre ser e dever implica transformar a lógica dialética 

ontológica em lógica dialética histórica  

 Antes de aludir a um caminho para a retomada da lógica dialética, Marcuse aponta 

uma crítica à formalização: o universo mais formalizado da lógica ainda se refere à 

estrutura mais geral do mundo dado, ou seja, a forma pura ainda é aquela do conteúdo 

que ela formaliza. Assim, embora a lógica formal almeje validade universal para as leis 

do pensamento, a universalidade do conceito nunca não é meramente formal, pois 

constituído na inter-relação entre os sujeitos (pensantes e atuantes) e seu mundo. Segundo 

Marcuse, “abstração lógica também é abstração sociológica. Há uma mímesis lógica que 

formula as leis do pensamento num acordo de proteção com as leis da sociedade, mas ela 

é apenas um modo de pensamento entre outros” (p.149).  

 A lógica dialética, por sua vez, não pode ser formal, justamente porque seu objeto 

é a realidade em sua concretude verdadeira. No entanto, Marcuse afasta qualquer 

oposição entre concretude e um sistema de princípios e conceitos gerais, pois aquela 

“requer tal sistema de lógica porque se move sob as leis gerais que conduzem à 

racionalidade do real. É a racionalidade da contradição, da oposição de forças, tendências 

e elementos, que constitui o movimento do real e, se compreendido, o conceito do real” 

(p.150). Para Marcuse, a dialética define o movimento das coisas a partir daquilo que elas 

não são em direção àquilo que elas são e o desenvolvimento de elementos contraditórios, 

que determina a estrutura do seu objeto, também determina a estrutura do pensamento 

dialético. Consequentemente, a lógica dialética não terá como objeto nem a forma da 

objetividade abstrata, nem a forma do pensamento abstrato e tampouco os dados da 
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experiência imediata. O pensamento dialético alcança sua verdade e sua concretude 

quando traz para si, para dentro de seu conceito, o conteúdo histórico:  

Ela [a experiência] alcança sua verdade se se liberta da objetividade ilusória 

que oculta os fatores por trás dos atos – quer dizer, se ela entende seu mundo 

como um universo histórico, no qual os fatos estabelecidos são fruto da prática 

histórica do homem. Essa prática (intelectual e material) é a realidade nos 

dados da experiência; ela é também a realidade que a lógica dialética 

compreende (p.151).  

 Segundo Marcuse, ao dar esse passo, a tensão ontológica entre essência e 

aparência, entre ser e dever se torna uma tensão histórica e aquela ‘negatividade’ do 

mundo objetivo torna-se realização do sujeito histórico – o homem em sua luta com a 

natureza e a sociedade. Nesse movimento, a Razão se torna Razão histórica e é capaz de 

se contrapor à ordem estabelecida em nome das forças sociais existentes que revelam o 

caráter irracional dessa ordem. Em outros termos, é por meio da transformação da lógica 

dialética ontológica em lógica dialética histórica que se torna possível recuperar a 

bidimensionalidade do pensamento filosófico como pensamento crítico, negativo.  

 

 

  

  

 

 

  


