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Referência do texto-base: MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem 

unidimensional. Tradução de Giasone Rebuá. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.  

 

Problema - A dissolução dos universais pela filosofia analítica através das reduções que mutilam 

a realidade, descaracterizando o tratamento que os universais ocupam no centro do 

pensamento e do compromisso histórico da filosofia.  

 

Tese I - O processo de dissolução dos universais parte da compreensão de conceitos como 

“Mente”, “Consciência”, “Alma”, “Eu” etc. como sendo especiais identificáveis através do 

comportamento e das disposições. Ao não considerarem esses conceitos como universais, os 

tomam numa realidade mutilada e organizada.  

 

I) Universais como “Nação”, “Estado”, “Constituição Britânica” não encontram 

correspondentes em entidades especiais, mas possuem perfeito sentido. Qualquer tradução 

desses exemplos alteram o significado de cada um. De acordo com Marcuse, isso ocorre uma 

vez que “a maneira pela qual tais coisas e criaturas são organizadas, integradas e administradas 

opera como uma entidade diferente de suas partes componentes” (p. 193). Faz sentido conferir 

a esses exemplos uma realidade na medida que são postos em movimento - preservação e 

reprodução - sobre instituições e indivíduos particulares que são subordinados a eles.  

II) O fato de exemplos como “a Nação” e “o Partido” não poderem ser traduzidos é um 

fato histórico. O descompasso entre indivíduos e as necessidades sociais junto a falta de 

instituições representativas, levam esses indivíduos a organizarem o todo da sociedade. A 

tentativa de dissolver esses universais deve ser compreendida como uma disposição política.  

  

O todo substancializado resiste à dissolução analítica, não por ser uma entidade 
mítica por trás das entidades e dos desempenhos particulares, mas por ser o terreno 
concreto e objetivo de seu funcionamento no contexto histórico e social dado. Como 
tal, é uma força real, sentida e exercida pelos indivíduos em suas ações, 
circunstâncias e relações. (p. 194) 

 
Tese II -  Os universais substantivos denotam uma entidade diferente dos universais lógico-

matemáticos. Esse primeiro tipo de universal se coloca como uma maneira ou modo de 

sintetizar atos e comportamentos particulares da mente. 

 

I) A consciência como  “percepção transcendental” não é  faculdade de um indivíduo 

entre outros, mas “uma disposição geral que é comum, em diversos graus, aos membros 
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individuais de um grupo” (p. 195). Nesse sentido, há uma intromissão da sociedade nos dados 

das experiências particulares. A repressão e a criação dos conceitos ocorrem segundo a 

formação social.  

II) A prioridade dessa consciência, que, contudo, não está conciliada com a formulação 

transcendental de Kant, é empírica. Ela parte das experiências junto as ideias e as aspirações 

supra-individuais de certos grupos sociais.  

 

Tese III - A mente não é só o que é positivado nas suas disposições ou faculdades conforme as 

experiências. Sua formação se dá também pelo o que a pessoa não expressa, mas que ainda 

assim “determina”, em grau considerável, seu comportamento, sua compreensão, a formação 

e o âmbito de seus conceitos” (p. 196) 

 

I) Dessa forma, as forças negativamente presentes no ambiente precondicionam a 

mente, produzindo a repulsão espontânea de determinadas coisas, condições e relações. A 

ausência do material é a realidade de um fator que explica os processos mentais reais, os 

significados das palavras e do comportamento.  

II) O que deve importar é a função do significado na realidade não-reprimida e que não 

está pré-condicionado pela análise linguística empobrecida do filosofo profissional. O que deve 

ser levado em consideração é sua posição no pensamento crítico não-conformista.  

 

Tese IV - “A diferença irredutível entre o universal e os seus particulares parece estar arraigada 

na experiência primária da diferença inconquistável entre potencialidade e realidade - entre 

dimensões de mundo experimentado” (p. 196) 

 

I) Localizamos, portanto, um duplo caráter do universal: ao mesmo tempo que 

compreende em uma só ideia as possibilidades que são realizadas, também manifesta as que 

são impedidas na realidade.  

 

“Ao falar de uma bela moça, de uma bela paisagem, de um belo quadro, por certo 
tenho em mente coisas diferentes. O que é comum a todas essas coisas - “beleza” - 
não é nem uma entidade misteriosa, nem uma palavra misteriosa. Pelo contrário, 
nada é, talvez, mais direta e claramente experimentado do que a aparência de 
“beleza” em diversos objetos. (p. 197) 

 

II) Nessa imprecisão, a beleza é experimentada no belo - vista, ouvida, cheirada etc. Sua 

compreensão aparece em razão do contraste da beleza que em um choque rompe o círculo da 
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experiência cotidiana. Esse movimento abre por um instante outra realidade da qual o susto é 

só elemento integrante.   

 III) Essa descrição, segundo Marcuse, é justamente o caráter metafisico que a análise 

positivista deseja eliminar. Uma vez que a análise subtrai o que estava para ser definido, sua 

definição técnica de beleza só captura um conteúdo experimental momentaneamente dado 

no mesmo tempo que desvanece.  

 

Tese V -  Os universais são elementos fundamentais da experiência constituindo as próprias 

qualidades do mundo. 

 

I) As coisas e os acontecimentos só aparecem num conjunto de relações das quais são 

inseparáveis. Só constituem sua particularidade sobre o terreno concreto no qual surgem, 

existem e se esvaem. 

II) A estrutura sobre a qual é composta essas relações é disposta de universais como cor, 

forma, densidade, luz ou escuridão, movimento ou repouso etc. Os universais designam assim, 

segundo Marcuse, o “material” do mundo na medida em que, como declara Russel, “o material 

do mundo consiste em coisas como brancura, mais do que em objetos que tem a propriedade 

de ser brancos” (apud p. 198). Dessa forma o caráter substantivo de determinadas “qualidades” 

indicam a maneira pela qual os conceitos se originam da experiência imediata.  

III) Ao surgir da relação entre as qualidades (branco, duro, bonito, livre, justo etc) e dos 

conceitos correspondentes (brancura, beleza, liberdade, justiça etc), o conceito expressa a 

tensão entre potencialidade e a realidade ao mesmo tempo que manifesta também sua 

identidade nessa diferença. “O caráter abstrato destes [conceitos] parece designar as 

qualidades mais concretas como parte-realizações, aspectos, manifestações de uma qualidade 

mais universal e mais “excelente” que é experimentada no concreto” (p. 199) 

IV) A qualidade concreta, portanto, aparece representando tanto a negação como a 

realização do universal. Uma moça pode ser bela, mas não é “a beleza”.  

 

Tese VI - O conceito só tem significado em contraste experimentado com os seus opostos. 

 

I) O conceito universal denota aquilo que a entidade particular é e não é. A tradução 

pode retirar a contradição da proposição, mas ela na sua forma traduzida ainda expressa uma 

carência real.  
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II) O universal substantivo constitui qualidades que estão para além da experiência 

particular.  Nesse sentido ele expressa potencialidades num sentido concreto e histórico, 

possibilitando que suas realizações particulares sejam ultrapassadas pelo o que ainda não 

ocorreu. Eles conceitualizam o material da experiência e as visões das suas potencialidades em 

vista da limitação, supressão e negação real destas.  

 

Tese VII - “Os conceitos filosóficos são formados e desenvolvidos na consciência de uma 

condição geral num contínuo histórico; são elaborados de uma posição individual dentro de 

uma sociedade específica.” (p. 201) 

 

I) Marcuse compreende o material da consciência como sendo de natureza histórica, 

independente da abstração purificada que possa ter na teoria. Para esclarecer, o autor recorre 

a citação de Whitehead em Sciencia and The Modern Word1:  

Ser abstrato é transcender a ocasião particular do acontecimento real. Mas 
transcender na ocasião real não significa ser desconexo dela. Pelo contrário, afirmo 
que cada objeto eterno tem a sua própria conexão com cada uma de tais ocasiões, a 
que chamo o seu modo de ingressar nessa ocasião. (p. 201) 

 

II) Assim, há uma síntese conceptual entre elementos da experiência, da projeção e do 

prognóstico das possibilidades reais. Essas possibilidades não podem ser dadas somente 

distinguindo os diferentes opostos de transcendência.  Deve-se ter em vista que um projeto 

filosófico é parte de um projeto histórico “no quanto é ideológico”.  

III) As condições para que um projeto filosófico se construa, depende do nível de 

desenvolvimento social específico, ao passo que “os conceitos filosóficos críticos se referem 

(não importa quão indiretamente!) a possibilidades alternativas desse desenvolvimento” (p. 

203). Sendo assim, o caráter histórico interno dos conceitos filosóficos define o terreno para sua 

validez objetiva.  

IV) A validez dos universais é resultado da interação entre sujeito coletivo e o mundo 

comum. Dessa forma, o conceito é determinado pela matéria que é indissolúvel na 

subjetividade, fazendo com que a matéria seja defrontada com o sujeito num universo histórico 

enquanto a objetividade se dá num plano do horizonte histórico mutável. Em virtude da 

estrutura da sociedade específica que é comum a todos, os sujeitos “existem “sob o mesmo 

                                                           
1 (Nova York, Macmillan, 1926), p. 28 e seg.  
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regime de produção, sob o mesmo modo de explorar a riqueza social, a mesma herança do 

passado, o mesmo âmbito de possibilidades.” (p. 203) 

 

Tese VIII - Os critérios para o valor verdade de diferentes projetos históricos devem referir-se 

à maneira pela qual um projeto histórico realiza determinadas possibilidades que 

compreendem as formas de existência humana. “O próprio conceito de Razão se origina desse 

julgamento de valor, e que o conceito de verdade não pode ser divorciado do valor da Razão.” 

(p. 205) 

 

I) A sociedade já é em si essa realização em andamento, prejulgando a realidade de 

projetos possíveis e os conservando ao mesmo tempo também que se defronta com a realidade 

ou com a possibilidade de uma nova prática histórica qualitativamente diferente que pode 

solapar o instituído.  

II) Em vista da sociedade estabelecida e organizada na produção e na proteção da 

existência humana (com exceção das vítimas do sistema), os critérios para a verdade histórica 

objetiva podem ser definidos pela sua racionalidade. Sendo assim, “o projeto transcendente 

deve estar em harmonia com as possibilidades reais ao nível da cultura material e intelectual 

alcançado” (p. 205). No entanto, para poder falsificar a totalidade instituída, o projeto deve se 

revelar como racionalidade superior na preservação e na melhora da produção, sendo essa a 

definição da sua própria estrutura (tendências básicas, suas relações etc) para pacificar a 

existência oferecendo maior possibilidade para o livre desenvolvimento das necessidades e 

faculdades humanas.    

III) A base objetiva da racionalidade histórica é os conceitos que, como “pacificação” e 

“livre desenvolvimento”, podem ser empiricamente definidos em termos de recursos e aptidões 

intelectuais.  

Se o próprio contínuo histórico fornece a base objetiva para determinar a verdade 
de diferentes projetos históricos, determinará ele também a sequência e os limites? 
A verdade histórica é relativa; a racionalidade transcendente depende do projeto em 
realização [...] a racionalidade estabelecida se torna irracional quando, no decurso 
do seu desenvolvimento interno, as potencialidades do sistema cresceram mais do 
que suas instituições. Tal refutação interna pertence ao caráter histórico da 
realidade, e o mesmo caráter confere aos conceitos que compreendem essa 
realidade o intento crítico destes. Eles reconhecem e anteveem o irracional na 
realidade estabelecida - projetam a negação histórica. (p. 206)  

 

Tese IX - A expressão “escolha determinada” acentua a invasão da liberdade na necessidade 

histórica, reconduzindo os homens para posição de realizadores da sua própria história.  
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I) Os homens fazem suas escolhas sob condições específicas de um sistema histórico 

manifesto no conflito entre potencialidade e realidade. Os recursos materiais e intelectuais e a 

extensão da liberdade teórica e prática também condicionam as decisões na medida em que são 

compatíveis com o sistema.  

II) Essa escolha é primordialmente privilégio dos grupos que alcançaram o controle dos 

processos de produção, que são garantidos pela necessidade que eles mesmos projetam e que 

garantem sua liberdade.  De acordo com Marcuse, a possível abolição dessa necessidade 

depende de uma nova invasão da liberdade que deve estar como “dor insuportável e como 

desnecessária” (p.207)  

III) Uma vez que os processos dialéticos envolvem consciência, pelos processos de 

reconhecimento e captura das potencialidades libertadoras, ela é condicionada pela sociedade 

irracionalmente estabelecida. Essa consciência só pode ser livre ao lutar contra a ordem 

instituída, orientada pelo pensamento negativo e ordenada pela negação determina que tem 

base e razão na própria luta. Conclui Marcuse: 

A negação prossegue em bases empíricas; é um projeto histórico dentro e além de 
um projeto já em andamento, e sua verdade é uma oportunidade a ser determinada 
em tais bases. (p.208) 

 

IV) Por fim, o que confere validade a um projeto histórico não é seu êxito. O fascismo, 

sugere Marcuse, continua falso mesmo em ascensão.  

No período contemporâneo todos os projetos históricos tendem a ser polarizados 
nas suas totalidades em conflito – capitalismo e comunismo, e o resultado parece 
depender de duas series antagônicas de fatores: 1) a maior força de destruição; 2) a 
maior produtividade sem destruição. Em outras palavras, a mais elevada verdade 
histórica pertenceria ao sistema que oferecesse a maior oportunidade de 
pacificação. (p. 208)  

 

 

 

 

 

 

 


