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Problema: O exercício da dominação na sociedade industrial avançada serve-se de uma unidade 

discursiva que reprime o potencial crítico do conceito de tipo não operacional, aquele que vai além 

de imagens ou predicados e se apresenta como um conjunto de relações e possibilidades não 

reduzidas à mera designação de objetos. 

 

TESE I – O discurso unidimensional é constituído por uma simplificação da linguagem em direção à 

eliminação da contradição, do excesso de significado e consequentemente da possibilidade de 

realização de uma crítica social e epistemológica do presente estado de coisas. 

 

A linguagem da administração total 

A eficácia e a produtividade permitem que o poder do homem sobre o homem seja absolvido 

em nome do “bem-estar” produzido e mantido pela eliminação das diferenças na linguagem do 

comportamento unidimensional. A bidimensionalidade na esfera da linguagem atrofia-se quando 

 
[...] os elementos da autonomia, descoberta, demonstração, e crítica retrocedem 
ante a designação, asserção e imitação. [...] O discurso é privado das mediações 
que constituem os estágios do processo de cognição e avaliação cognitiva. Os 
conceitos que compreendem os fatos e, por meio disso, transcendem os fatos, 
estão perdendo sua representação linguística autêntica. Sem essas mediações, a 
linguagem tende a expressar e promover a identificação imediata entre razão e 
fato, verdade e verdade estabelecida, existência e essência, coisa e sua função. (p. 
108). 

 

Essas identificações, que definem o discurso na sociedade unidimensional, utilizam-se de 

uma linguagem operacionalizada na qual o discurso repele a contradição e enquadra o modo de falar 

e agir em um conjunto bem definido de termos e sentenças sem espaço para a polissemia. A 

“higienização” do discurso, embora Marcuse entenda encontrar resistência na linguagem popular da 

gíria e da fala coloquial, realiza-se principalmente pelo operacionalismo, em que o conceito é tomado 

pelo conjunto de operações necessárias para definir seu conteúdo. Típica do raciocínio tecnológico, a 



   

identificação de uma coisa com a sua função leva à identificação do conceito com a palavra, 

reduzindo ou esgotando as possibilidades de conotação política que um termo pode carregar. 

Tanto no Ocidente liberal quanto no Oriente socialista, a estrutura fechada do discurso é a 

predicação analítica, em que um conceito (“liberdade”, “igualdade”, “democracia”) remete a uma 

série de atributos necessariamente vinculados a ele, e o movimento da fala só ocorre pelo uso de 

sinônimos e tautologias, afastando dos termos a mudança qualitativa de sentido que poderia alterar 

sua percepção no interior do discurso político e da opinião pública. A resistência e a recusa ao 

discurso unidimensional é enfraquecida ou eliminada pela unidade forjada na predicação analítica: 

“O conceito ritualizado torna-se imune à contradição.” (p. 110).  

A repetição de uma quantidade limitada de predicados é um recurso similar à criação de 

imagens usadas na propaganda para aderir o produto à mente do expectador. Essa “técnica” produz 

reações e atitudes que interessam à manutenção do status quo, seja a comercialização de produtos, 

sejam atitudes motivadas pela sensação de familiaridade evocada pela linguagem “personalizada” – 

a identificação do receptor com o produto, a empresa, o político, o veículo de comunicação, etc. 

Marcuse utiliza-se de uma metodologia de análise materialista, concentrando-se no discurso 

vigente nos meios como a publicidade, a imprensa e a comunicação governamental, para mostrar 

que recursos utilizados por esses meios, como o genitivo inflexivo e a “hifenização”, são exemplos do 

fechamento do discurso, pois criam “blocos” de significado que só se movem como um todo. Assim, 

o pensamento é direcionado para uma determinada forma de olhar e agir no mundo, uma limitação 

que impede a diferenciação de que só o pensamento conceitual pode dar conta: 

 
Prioritariamente ao seu uso operacional, o conceito nega a identificação da coisa 
com sua função; distingue-se aquilo que a coisa é das suas funções contingentes na 
realidade estabelecida. As tendências predominantes do discurso, que rejeitam 
essas distinções, são expressivas das mudanças nos modos de pensamento 
discutidos nos primeiros capítulos – a linguagem operacionalizada, abreviada e 
unificada é a linguagem do pensamento unidimensional. (p. 116). 

 

Para criticar essa faceta da unidimensionalização da linguagem, Marcuse lança mão da 

filosofia clássica da gramática e da associação entre categorias linguísticas e categorias semânticas. 

Segundo essa filosofia, o sujeito gramatical é uma substância não reduzida ou identificada com 

predicados/ funções/ relações/ fatos contingentes que lhes são atribuídos, carregando assim um 

“excesso de significado” em relação ao que se expressa nas sentenças. O recurso à filosofia clássica 

da Gramática indica a pressuposição de que o conceito é capaz de alcançar uma realidade 

verdadeira, à qual ele remete quando não reduzido a funções e operações pela linguagem 

unidimensional, “uma linguagem irreconciliavelmente anticrítica e antidialética. Nela, a racionalidade 



   

operacional e comportamental absorve os elementos transcendentes, negativos e antagônicos da 

Razão.” (p. 117). 

Os elementos transcendentes da razão, acessados por tensões como entre o “é” e o “deve”, 

essência e aparência, potência e ato, representam a introdução da negatividade no universo positivo 

da lógica. Se a linguagem operacional remete ao fechamento do discurso, a tensão remete ao 

universo bidimensional do pensamento crítico abstrato e permite a apreensão das contradições reais 

que se expressam na história. Quando a racionalidade operacional elimina a dimensão histórica do 

pensamento, em um ato político, está eliminando o passado e a possibilidade de um futuro 

qualitativamente distinto. 

 
Um universo do discurso no qual as categorias de liberdade tornaram-se 
permutáveis e mesmo idênticas a seus opostos não está somente praticando a 
linguagem Orwelliana ou Esopiana, mas negando e esquecendo a realidade 
histórica – o horror do fascismo; a ideia do socialismo; as precondições da 
democracia, o conteúdo da liberdade. Se uma ditadura burocrática governa e 
define uma sociedade comunista, se os regimes fascistas estão funcionando como 
parceiros do Mundo Livre, se o programa de bem-estar do capitalismo esclarecido 
é derrotado com sucesso quando é rotulado de “socialismo”, se os fundamentos da 
democracia são harmoniosamente abolidos na democracia, então os velhos 
conceitos históricos são invalidados pelas atuais redefinições operacionais. As 
redefinições são falsificações que, imposta pelos poderes constituídos, servem para 
transformar a falsidade em verdade. (p. 118). 

 

No espírito benjaminiano da escrita da história, Marcuse invoca a força da lembrança como 

um recurso para romper o poder dos fatos, apontando para o terror e a esperança do passado, 

desafiando a racionalidade operacional pela contestação de sua origem e condições de produção. 

Contrastando os fatos com as possibilidades, o pensamento crítico expressa-se através de juízos, e 

reúne as condições para avaliar verdade e falsidade, progresso e regressão da sociedade. 

A linguagem crítica expressa-se em obras como O Manifesto Comunista, em que se revelam 

os predicados contrários contidos em termos como burguesia e proletariado, um tipo de 

conhecimento possível porque se entendem os sujeitos como frutos de processos históricos. Não 

sendo privilégio do marxismo, uma linguagem conceitual e demonstrativa pode ser encontrada em 

obras de pensadores como Burke, Tocqueville e Stuart Mill, pois os mesmos escapam do fechamento 

típico da linguagem que evita a demonstração e o trabalho do conceito, a linguagem de fórmula que 

apenas comunica decisões e emite comandos.  

Mas até mesmo a linguagem dialética incorpora a fórmula quando um governo autoritário 

sujeita homens e mulheres ao aparato produtivo, servindo-se da autoridade da liderança para a 

definição maniqueísta dos conceitos de verdadeiro e falso, certo e errado, amigo e inimigo. 

Conceitos que outrora carregaram a verdade revolucionária tornam-se fórmulas que bloqueiam a 



   

memória e a capacidade de transformação que um dia serviram para criticar a ordem exploratória 

estabelecida, e não para legitimá-la. Sob fórmulas esvaziadas de seu conteúdo crítico, “o passado é 

rigidamente retido, mas não mediado com o presente. Opõem-se os conceitos que compreenderam 

uma situação histórica sem desenvolvê-los na presente situação – sua dialética é bloqueada.” (p. 

121). 

TESE II – A linguagem da pesquisa empírica manifesta seu caráter ideológico através da exclusão de 

elementos “não-factuais” da investigação e estabelece um padrão analítico que concorre para a 

manutenção do estado de inconsciência acerca da realidade. 

 

A pesquisa da administração total 

A unimensionalidade da linguagem operacional é a manifestação exterior de um fenômeno 

mais profundo, a redefinição do próprio pensamento em sua capacidade de elaborar conceitos 

negativos. Esse fenômeno é ilustrado com a pesquisa empírica em ciências sociais, nas quais a 

linguagem operacional elimina tensões que somente a linguagem dialética pode pretender revelar. 

Marcuse lembra que o conceito é a representação mental de um objeto através de um 

processo de reflexão cujo conteúdo é ao mesmo tempo igual e diferente dos objetos da experiência 

imediata. O conceito resulta de um processo de mediação entre a experiência particular de um 

objeto e o contexto geral do conhecimento que o explica pelo recurso a outros conceitos e 

fenômenos além da experiência imediata. Por isso ele é abstrato e geral, pois identifica no objeto 

particular características ou relações universais, um tipo de transcendência empírica, que alia a 

descrição de fatos particulares aos processos e condições estruturais da sociedade. 

O conceito operacional, por outro lado, reduz a realidade a fatos particulares e chega a uma 

“falsa concretude” isolada das condições gerais, cumprindo a função política de ajustar o indivíduo à 

sociedade, já que a causa dos problemas é atribuída ao primeiro e não há espaço para a crítica social.  

 
O caráter terapêutico do conceito operacional mostra mais claramente onde o 
pensamento conceitual é metodicamente colocado a serviço da exploração e do 
aperfeiçoamento das condições sociais existentes, dentro do quadro das 
instituições sociais existentes – na sociologia industrial, pesquisa de motivação, 
pesquisa de mercado e opinião pública. (p. 124). 

 

Para Marcuse, o conceito operacional e sua metodologia são exemplares da teoria 

tradicional, pois ajustam o quadro teórico à prática social e instituições existentes, ao passo que uma 

teoria crítica as olha com a intenção de compreender e apontar as estruturas gerais manifestas em 

fenômenos particulares em seu interior. A teoria crítica revela que os conceitos terapêuticos 



   

produzidos pelo empirismo positivista são falsos porque reprimem o pensamento confinando-o a 

fatos isolados de uma totalidade social igualmente repressora. 

O caráter ideológico da ciência social contemporânea de Marcuse é ilustrado em dois 

exemplos vindos da sociologia industrial e da pesquisa de opinião pública. No primeiro estudo, 

queixas gerais e estruturais dos trabalhadores sobre baixos salários e condições precárias são 

apresentadas pela teoria nos termos de referências particulares a situações individuais de dificuldade 

de “cumprir com obrigações financeiras”. Se na queixa original o trabalhador parecia estabelecer 

uma ligação entre seu caso particular e o contexto universal da exploração do trabalho, a teoria 

utilizou enunciados operacionais para eliminar a dimensão universal e assim localizar a “cura” do 

problema na esfera individual.  

No outro estudo analisado, Marcuse constata que abolição do “excesso não-realista de 

significado” de conceitos como “democracia” provoca o fechamento das investigações em um 

modelo auto-validante cujos critérios de análise são apenas imanentes a uma determinada ordem 

social. Ao interditar significados que remetessem a concepções de democracia estranhas ao modelo 

estadunidense, os investigadores de antemão já sabem a resposta para a pergunta sobre o caráter 

democrático de uma eleição. Eles se recusam a emitir um juízo de valor diante da existência de 

barreiras reais para o exercício do consentimento, pois isso implicaria utilizar um conceito de 

democracia baseado em um alto grau de articulação do eleitorado e de soberania popular, um 

conceito “não-realista” na visão dos investigadores. 

Marcuse enfatiza que não há nada de errado em si mesmo com este tipo de estudo ou com o 

uso de conceitos operacionais; enquanto ajustados ao tipo de sociedade à qual se dirigem, permitem 

um tipo de “terapia” à qual empresas e governos estão dispostos para evitar que os trabalhadores 

recorram aos sindicatos, por exemplo. “Na medida em que a sociologia e a psicologia operacionais 

contribuíram para aliviar as condições sub-humanas, são parte do progresso, intelectual e material. 

Mas também testemunham a racionalidade ambivalente do progresso, que é satisfatório em seu 

poder repressivo, e repressivo em suas satisfações.” (p. 129). 

Entretanto, os conceitos operacionais não são suficientes nem mesmo em sua intenção de 

somente descrever os fatos, pois o isolamento ao qual eles submetem os objetos bloqueiam sua 

compreensão e transformam aqueles conceitos na ideologia que sustenta uma determinada ordem 

factual. Por sua vez, na atitude crítica da teoria social, “o reconhecimento dos fatos é crítico dos 

fatos.” (p. 133). Marcuse invoca Bloch e Adorno para lembrar que o empirismo ideológico precisa ser 

enfrentado por uma teoria que negue a realidade e por conceitos capazes de exceder o sentido 

limitado da experiência imediata. 


