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Referência do texto base: MARCUSE, Herbert. Do Pensamento Negativo para o 

Positivo: racionalidade tecnológica e a lógica da dominação. In: O Homem 

Unidimensional: estudos da ideologia da sociedade industrial avançada. Tradução: 
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PROBLEMA: A racionalidade e a manipulação técnico-científicas estão fundidas em 

novas formas de controle social. 

 

TESE I:  

Marcuse aponta a problemática presente na nova racionalidade da sociedade 

industrial, tendo em vista ela que expressa uma falsa consciência que é 

alimentada pelo próprio aparato técnico dessa sociedade. Para explicar este 

argumento, ele busca entender de que modo essa nova racionalidade foi 

construída, que advém da separação entre Logos e Eros, “da realidade de todos 

os fins inerentes (...). Independentemente de como a ciência possa agora definir a 

objetividade da natureza e as inter-relações entre suas partes, ela não pode 

concebê-la cientificamente em termos de ‘causas finais’.” (p.144)   

 

Dentro desse escopo, tem-se, na análise de Marcuse, que as questões subjetivas, isto 

é, os valores cindidos da realidade concreta objetiva, encontram-se em segundo plano 

em uma sociedade que tem como primazia a racionalidade científica, pura. Assim, o 

que se refere ao campo da ética, da moral, passa a ser visto como menos relevante e 

de menor importância, tratado como mero ideal, tornando seu conteúdo crítico restrito 

ao campo da metafísica. Essa cisão, como argumenta o autor, impede a transformação 

da estrutura social, uma vez que transforma as forças sociais de oposição negativa em 

positiva, isto é, falsamente conciliadas com a ordem aparente.  

A busca pela objetividade e neutralidade da ciência na sociedade industrial, no 

entanto, se torna paradoxal, no sentido em que 

 
o mundo objetivo, deixado equipado apenas com qualidades 

quantificáveis, se torna cada vez mais, em sua objetividade, dependente do 

sujeito. (...) A densidade e a opacidade das coisas se evaporam: o mundo 

objetivo perde seu caráter ‘objetável, sua oposição ao sujeito. (...) a 



 

natureza matematizada, a realidade científica parece ser realidade 

ideacional. (p.145-146). 

 

Desse modo, o sujeito apresenta um papel ativo ao interpretar os objetos do mundo 

físico, ao entender os acontecimentos e suas relações, que adquirem sentido a partir de 

sua observação. Além disso, é possível conceber, também, que as proposições 

referentes às coisas físicas “são objetivamente da estrutura da mente”(p.147), ou seja, 

dependem de abstrações e representações simbólicas, de operações matemáticas e 

lógicas, presentes na racionalidade humana, de forma que “a alteração por meio da 

observação não decorre do observador humano, mas do instrumento como coisa 

física” (Ibid.) com a própria matéria sendo objetivamente da estrutura da mente.  

 É a partir do questionamento da filosofia sobre a realidade que Marcuse 

identifica o problema metodológico advindo daí, qual seja, da transformação entre o 

“Que é”, metafísico, para o “Como”, funcional, apontando a mudança qualitativa se 

de pensar tal questão e as conseqüências trazidas desse fato. Essa observação de 

Marcuse desvela uma das características do pensamento racional da sociedade 

industrial, voltado ao desenvolvimento técnico-científico. Foi por meio dessa questão 

metodológica que ele apontou a substituição entre o “ser-assim” metafísico para o 

“ser-instrumento”. Este é, assim, o ponto-chave de seu argumento, a saber, que tal 

“concepção funciona como um a priori – predetermina a experiência, projeta a direção 

da transformação da natureza, organiza o todo”. (p.148) 

 Nesse aspecto, há, portanto, uma dissolução da tensão entre sujeito e objeto. 

“A natureza passa a ser objetivamente da mente, isto é, do sujeito. ‘A natureza é 

colocada sob o signo do homem ativo, do homem que inscreve a técnica na 

natureza’(Bachelard apud Marcuse)”. (p.149) De modo que a dominação da natureza 

pelo homem,  por meio de seu aparato técnico, antecede a experiência, ou seja, a 

própria organização social, moldando-a. Isso ocorre na medida em que tal controle da 

natureza torna-se um mero instrumento a serviço da ideologia da sociedade industrial, 

da razão científica. De acordo com Marcuse, mesmo a teoria marxista entende que “O 

modo social de produção, e não a técnica, é o fator histórico básico. Contudo, quando 

a técnica se torna a forma universal de produção material, circunscreve toda uma 

cultura; projeta uma totalidade histórica – um mundo.” (p.150) 

  



 

Desde que esse operacionismo se torne o centro do empreendimento 

científico, a racionalidade assume a forma de construção metodológica; 

organização e manuseio da matéria como mero material de controle, como 

instrumento que se presta a todos os propósitos e fins – instrumento per se, 

“em si” (p.152) 

 

A matéria passa, assim, de estrutura independente a ser mero objeto de manipulação 

do sujeito, dentro de uma ciência tecnológica que a coloca de forma pragmática tendo 

em vista seus próprios fins, utilitários. 

 

TESE II: A racionalidade científica favorece uma organização social específica 

precisamente porque projeta mera forma (ou mera matéria – aqui os termos de 

outro modo opostos convergem) que pode atender praticamente a todos os fins. 

A formalização e a funcionalização constituem, anteriormente a toda aplicação, a 

“forma pura”de uma prática social completa. (p.152) 

 

A razão teórica corresponde à prática social na sociedade industrial, onde a 

neutralidade positiva da ciência serve à razão prática. Isto é, uma vez que essa forma 

de racionalidade pura prescinde de valores que não podem ser mensurados, “a 

eliminação das qualidades é transferida do universo da ciência para o da experiência 

cotidiana” (Horkheimer apud Marcuse, p.153). A relação entre os homens passa a ser, 

assim, calculada em termos de horas trabalhadas. A técnica, portanto, alterou a 

estrutura social ao introduzir sua forma objetiva e matematizada (quantificada) da 

racionalidade científica nas práticas sociais, favorecendo o domínio cada vez maior da 

natureza, ao organizar a sociedade tendo em vista esse fim como fim em si mesmo.  

 Nesse contexto, Marcuse argumenta que o controle da natureza pela 

tecnologia, ao invés de tornar o homem livre ao proporcionar-lhe mais conforto e 

facilidades para curtir o ócio, acaba tornando-o dependente dessa técnica, que o 

aprisiona, aumentando sua produtividade no trabalho, alterando sua relação com o 

tempo, de forma que o indivíduo, na busca por uma maior autonomia, torna-se mero 

instrumento à serviço dessa lógica.  

 

Essa interpretação ligaria o projeto  cientifico (método e teoria) a um 

projeto social especifico, anteriormente a toda aplicação e utilização, e 

veria a ligação precisamente na mais íntima forma de racionalidade 

científica, isto é, no caráter funcional de seus conceitos. (...) O universo 



 

científico (...) seria o horizonte de uma prática social concreta que seria 

preservada no desenvolvimento do projeto científico. (p.155) 

  

 Dentro desse escopo, Marcuse irá contrastar duas visões antagônicas acerca da 

validade de projeto sociológico imerso na racionalidade científica. A primeira delas, 

de Jean Piaget, entende que dentro da formação de conceitos científicos, ainda está 

presente a relação entre sujeito e objeto, já dissolvida na sociedade industrial. Para ele 

o método científico tem uma base biológica, presente na coordenação de ações 

particulares, a qual se daria de forma instintiva, sendo, portanto, supra-histórico. Ao 

contrário de Piaget, o que propõe Husserl, é um método científico de caráter social e 

histórico, com o qual Marcuse está de acordo. Husserl questiona as bases pré-

científicas de Galileu que culminaram da idéia de uma “ilusão de que a 

matematização da natureza houvesse criado uma verdade autônoma, absoluta” 

(p.157). 

Como explica Marcuse, 

 

A abstração científica da concreção, a quantificação das qualidades  que 

fornece tanto exatidão como validez universal, envolvem uma experiência 

concreta específica da prática – um modo específico de ver o mundo (...) 

dentro de um contexto prático que tem um propósito. (...) O sistema 

hipotético de formas e funções se torna dependente de outro sistema – um 

universo pré-estabelecido de fins, no qual e para o qual se desenvolve. (...) 

Na construção da realidade tecnológica, não há uma ordem científica 

puramente racional; o processo de racionalidade tecnológica é um processo 

político (p.158-162) 

 

 Assim, Marcuse conclui que cada tipo de lógica apresenta uma forma distinta 

de pensamento e, portanto, conseqüências também distintas para a prática social. No 

que concerne a questão de dominação e controle, que impedem alterações na estrutura 

social, o pensamento teria um caráter positivo; já o que seria capaz de transcender a 

realidade presente, seria negativo, ao enxergá-la de forma crítica:  

 

A lógica formal clássica e a lógica simbólica moderna, a lógica 

transcendente e lógica dialética – dominam, cada uma delas, um universo 

diferente da locução e da experiência. Todas se desenvolveram dentro do 

continuum histórico da dominação ao qual rendem tributo. E esse 

continuum confere aos modos de pensar positivos seu caráter conformista 

e ideológico; aos de pensar negativo, seu caráter especulativo e utópico.  

 

 

 


