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EPÍGRAFE 

A Razão é a categoria fundamental 

do pensamento filosófico, a única 

pela qual este se manteve vinculado 

ao destino dos homens. (MARCUSE, 

1997, p.138) 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Esta monografia é um trabalho textual elaborado com o objetivo de certificar o 

processo de conclusão da graduação do curso de licenciatura em Filosofia da 

Unioeste/Campus Toledo. O foco da discussão consiste na pesquisa e investigação da 

teoria filosófica do filósofo e sociólogo Herbert Marcuse1. Com a principal fonte 

bibliográfica para a pesquisa filosófica na obra: A Ideologia da Sociedade Industrial – O 

Homem Unidimensional. Mas, também serão utilizados outros textos filosóficos 

secundários que serão citados nas referências a fim de complementar este texto. 

Nossa investigação priorizou, com base no estudo filosófico do pensador 

Marcuse, buscar entender como que se desenvolve a compreensão da temática da 

possibilidade da liberdade humana em meio ao contexto social da sociedade ocidental 

do século XIX, sobretudo na Europa e nas outras grandes potências econômicas. Com 

isto, buscamos problematizar sobretudo como a racionalidade moderna incide no 

processo de liberdade humana. Buscamos nos questionar acerca das condições de 

produção industrial e também como o sistema fabril capitalista reprime a liberdade no 

contexto político-econômico e cultural moderno. 

 O objetivo principal consiste em estudar, problematizar e dissertar sobre a crítica 

teórica de como a Razão em vez de ser usada para a liberdade se tornou um 

instrumento de dominação. Pois, a Razão é a capacidade humana de refletir, indagar e 

problematizar as questões da existência à humana e que poderá nos auxiliar qual a 

função racionalidade perante as questões que envolvem o desenvolvimento do 

progresso ou regresso social na atualidade.  

                                                           
1 Podemos lembrar que Herbert Marcuse nasceu em Berlim em 1898, sendo assim seis anos mais jovem 

que Walter Benjamin e três em relação a Max Horkheimer. Só é mais velho que Theodor W. Adorno, 
1903, entre seus principais companheiros do que convencionou chamar “Escola” de Frankfurt, grupo de 
intelectuais alemãs que, partindo de Hegel e Marx, rumou para um Humanismo marxiano e libertário, o 
qual sobreviveu à última guerra mundial no exílio e que ainda hoje irradia sua influência, de novo do seu 
centro originário. (MARCUSE, 1968, p.7). 
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Por este motivo, a pesquisa consiste em investigar a relação do tema da 

Racionalidade com a liberdade humana em vista ao contexto da civilização industrial do 

século XIX. E qual a relação dos meios de produção com o desenvolvimento social, 

político e econômico, principalmente no que diz respeito a manutenção da dinâmica da 

sociedade existente. 

A sociedade industrial apresenta um desenvolvimento muito avançado 

tecnologicamente, mas por este motivo mesmo talvez a Razão, ao invés de ser uma 

capacidade libertadora de pensamento e crítica, torna-se uma forma de controle através 

da qual é legitimado o modo de produção existente. De modo que a liberdade 

intelectual e política fica suprimida pelas forças tecnológicas e econômicas imposta pelo 

sistema fabril capitalista dominante justamente através de uma concepção de razão e 

liberdade que lhes é conveniente. 

Também nos orientamos pelo objetivo de entender como os mecanismo 

racionais agem em relação ao discurso político e de que implicações isto pode ter na 

busca de uma libertação do sistema vigente de produção. Enfim, pretendemos entender 

um pouco melhor, a partir do pensamento de H. Marcuse, como a racionalidade 

tecnológica interfere na qualidade de vida dos indivíduos imerso neste contexto social 

da civilização industrial do século XIX.  

Marcuse nos leva a refletir sobre qual é a relação do pensamento filosófico com 

o processo de libertação humana, ou seja, qual o motivo que a filosofia tem como dever 

histórico de questionar as regras que estão estabelecidas nos meios de produção, mas 

também de entender como a racionalidade técnica incide sobre o desenvolvimento 

qualitativo do progresso social. Por fim, buscamos apontar alguns elementos de como a 

liberdade, concebida de um modo que ultrapasse o seu significado atual, é importante 

para a formação de uma sociedade com mudanças de pensamentos críticos que 

fortalece transformação social e o desenvolvimento econômico de forma não 

destruidora. 
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Também procuramos entender por qual é o motivo a preservação da natureza 

tem importância para o processo de libertação segundo Marcuse. Por isso 

procuraremos pesquisar e refletir sobre o desenvolvimento econômico da sociedade, os 

meios de produção e de como os indivíduos englobados no modo de pensamento da 

sociedade unidimensional exploram os recursos naturais. 

Nossa hipótese central é de que a existência em sociedade torna-se muito 

desfavorável no que se relaciona com qualidade de vida dos indivíduos submetidos ao 

sistema da racionalização industrial. E de que esta racionalidade em certa medida 

influencia em todo o modo de pensamento de uma época de ascensão econômica e 

cultural. Pois, o sistema de produção possui um grande poderio de influência na forma 

que a política está sendo desenvolvida dentro dos limites deste sistema. A questão que 

procuramos abordar então é de como a possibilidade de que a sociedade libertadora de 

pensamento, de ação autêntica e movimentação intelectual e vivencia humana possa 

ser efetivada. 
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1. CAPÍTULO 1 - A LIBERDADE NA SOCIEDADE INDUSTRIAL DO SÉC: XIX  

 

 

 Para o filósofo Herbert Marcuse2 a sociedade industrial do século XIX se tornou 

tão adaptada tecnologicamente ao ponto de que o progresso social já não serve para 

aprimorar a condição de existência humana, chegando até mesmo a contribuir na 

destruição do livre desenvolvimento das faculdades e necessidades humanas que 

poderiam que fortalecer a liberdade e contribuir para uma melhor condição de vida em 

sociedade. Ou seja, mesmo que sociedade industrial seja bem desenvolvida 

tecnologicamente a técnica pode ser utilizada de forma não construtiva para o 

desenvolvimento social. “A nossa sociedade se distingue por conquistar as forças 

sociais centrífugas mais pela tecnologia do que pelo terror, com dúplice base numa 

eficiência esmagadora e num padrão de vida crescente.” (MARCUSE, 1968, p.14). 

Assim, é justamente através da busca e desenvolvimento da tecnologia que a 

sociedade se torna mais repressiva no tocante do desenvolvimento das capacidades 

humanas pois ela condiciona progressivamente a convivência dos grupos de pessoas e 

sua existência em sociedade a um modo mais destruidor e menos democrático. 

A sociedade industrial com seu modo de produção capitalista, que tem em vista 

somente o progresso racional e científico, não considera a condição da existência 

humana em sociedade, que deve de alguma maneira valorizar o desenvolvimento social 

e econômico dos indivíduos em busca de uma condição social mais libertadora e 

democrática. “A sociedade estabelecida dispõe de uma qualidade determináveis de 

recursos intelectuais e materiais. Como podem ser esses recursos utilizados para o 

máximo de desenvolvimento e satisfação das necessidades”. (MARCUSE, 1968, p.15). 

O contexto do processo de produção da sociedade industrial utiliza grande parte dos 

                                                           
2 Herbert Marcuse (1898/Berlim – 1979/Frankfurt) se tornaria conhecido no Brasil a partir de meados dos 

anos 60, na esteira do movimento de rebeldia que culminaria nos conhecidos eventos de 1968. O 
contato com então professor de filosofia no Campus San Diego da Universidade de Califórnia – a seguir 
convertida em palco a resistência à presença na Guerra do Vietnã. (MARCUSE, 1997, p.8). 
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recursos intelectuais e matérias dos indivíduos envolvidos da modo a ocupá-los 

necessariamente com o desenvolvimento econômico e com a manutenção de sua 

dinâmica.  

Com isto, a sociedade se torna paralisada e não reflete criticamente, o que, 

dentre outras coisas, minimiza a possibilidade de aprimoramento da condição de vida.  

A crítica de Marcuse ao sistema político capitalista estende-se também ao sistema 

político comunista, pelo motivo de que ambos, embora sejam altamente desenvolvidos 

industrialmente apresentam falhas no processo de conquista da democracia e da 

liberdade humana, pois só existem por possuírem um forte esquema de controle da 

população, mesmo que isto não seja percebido pela maioria desta população.  

Na sociedade em que Marcuse desenvolve sua teoria filosófica se apresenta 

como totalmente racional, com alto aperfeiçoamento tecnológico e o autor se questiona 

porque então esta sociedade não se preocupa em desenvolver a qualidade de vida das 

pessoas envolvidas neste modo de produção. Percebe que em vez de contribuir para 

uma vida melhor a tecnologia contribui para o contrário. Tanto nas indústrias quanto 

nas máquinas e grandes repartições administrativas; nas instituições militares com 

aparelhos e armamentos bélicos3, todos muito eficazes, porém, por isso mesmo, com 

alto poder de destruição.  

Cito Marcuse: 

O progresso técnico, levado a todo um sistema de dominação e 
coordenação, cria formas de vida (e de poder) que parece reconciliar as 
forças que se opõem ao sistema e rejeitar ou refutar todo protesto em nome 
das perspectivas históricas de liberdade de labuta de dominação. A 
sociedade contemporânea parece capaz de conter a transformação social – 
transformação qualitativa que estabeleceria instituições essencialmente 
diferentes, uma nova direção dos processos produtivos, novas formas de 
existência humana. (MARCUSE, 1968, p.16) 

Através do progresso técnico que controla e domina o desenvolvimento humano 

na sociedade criando formas em que a vida humana e a liberdade são obstruídos pelos 

processos de trabalho que são realizados tanto em repartições públicas e fábricas 

                                                           
3 Os armamentos bélicos da época já possuíam tecnologia nuclear. 
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quanto nas atividades políticas e todas as formas de produção e mesmo no comércio 

ou na cultural. Desacreditando a verdadeira possibilidade de protesto e mobilização 

social e incapacitando a força de oposição do sistema econômico estabelecido. Mas, na 

busca de estabilidade e condição de trabalho na sociedade contemporânea, com suas 

divisões nos processos de conquista do mercado de trabalho, acaba sendo absorvido e 

neutralizado um grande potencial de diferenciação e transformação social canalizado 

para a luta pela existência individual em sociedade.  

Com as investigações históricas e filosóficas presentes na reflexão crítica do 

filósofo Marcuse surge a questão: Como uma sociedade tão desenvolvida 

racionalmente e aprimorada tecnologicamente em seus meios de produção fabril ao 

invés de melhorar o desenvolvimento social e econômico, acaba privando a liberdade 

humana, através do progresso técnico aplicado nos meios de produção, que engloba 

todo o modo em que se desenvolveu em vários âmbitos das relações sociais e 

culturais?  

Portanto, a racionalidade e o cientificismo, na forma como se desenvolveram na 

sociedade moderna, se tornam um grande opressor da liberdade humana, pois 

formatam padrões e modelos, suspendendo as individualidades intelectuais e paralisam 

toda a possível crítica e oposição política. Que pode haver e que ocorre na civilização 

industrial através de seu progresso técnico, com seus sistemas políticos autoritários, 

que torna o poder desenvolvido uma forma geralmente opressora e que delimita a 

liberdade de oposição crítica e, por isso, organiza a condição política da sociedade de 

forma dominadora e agressiva, contribuindo para legitimar relações de dominação e 

opressão. 

1.1 FALTA DE LIBERDADE NA CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL DO SÉC. XIX. 

 

 

Na sociedade industrial do século XIX, “uma falta de liberdade confortável, 

suave, razoável e democrática prevalece na civilização industrial desenvolvida, um 
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testemunho de progresso técnico.” (MARCUSE, 1968, p.23). Quanto mais cientifico é o 

sistema de produção capitalista mais está suscetível ao desenvolvimento da 

mecanização e individualização e isolamentos dos seres humanos entre si. Com isto, a 

liberdade e a democracia se afastam de seu verdadeiro significado para se tornarem 

meios de controle e de justificação de uma distribuição desigual, economicamente, da 

produção. 

Podemos, assim, afirmar que com o desenvolvimento da técnica e da ciência da 

civilização industrial a liberdade de pensamento e da capacidade crítica está em declino 

ou mesmo de paralisação. E isto acontece devido ao processo mecanizado proposto 

pelo sistema de produção em que os indivíduos estão intensamente envolvidos para a 

garantia do progresso econômico em vista de manter o capital e a produção da 

sociedade industrial. A liberdade é um direito que na existência em sociedade implica 

em um desenvolvimento social que não priorize somente a quantidade de produção, 

mas também a qualidade de vida dos homens envolvidos com a existência e 

manutenção da sociedade como um todo e não apenas da sua capacidade de 

produção industrial. 

Cito Marcuse: 

Os direitos e liberdades que foram fatores assaz vitais nas origens e fases 
iniciais da sociedade industrial renderam-se a uma etapa mais avançada 
dessa sociedade: estão perdendo o seu sentido lógico e conteúdo 
tradicionais. Liberdade de pensamento, liberdade de palavra e liberdade de 
consciência foram – assim como livre empreendimento, que elas ajudaram a 
promover e proteger – ideias essencialmente críticas destinadas a substituir 
uma cultura material e intelectual obsoleta por outra mais produtiva e 
racional. (MARCUSE, 1968, p.23) 

O fato de que a liberdade4 pode perpassar uma organização intelectual e 

também as formas políticas organizadas, assim como os aparatos tecnológicos 

desenvolvidos pelos processos de produção da civilização industrial, ou seja, toda 

estrutura sociocultural e econômica, o seu significado só pode mudar quando estas 

                                                           
4 Na sociedade tecnológica totalitária a liberdade só pode ser pensada como autonomia em relação ao 

aparato como todo “Ganze” e isso inclui a liberdade de reduzi-lo ou reconstruir como um todo – com 
vistas à satisfação da luta pela existência, da redescoberta da paz, da felicidade. (MARCUSE, 1997, 
p.45). 
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estruturas também mudam efetivamente. Quer dizer, o direito à liberdade só se efetiva 

quando certos fatores para a formação da sociedade estejam presentes. Inicialmente 

podemos afirmar que são liberdade de pensamento, liberdade de palavra e liberdade de 

consciência, bem como o livre empreendimento que, segundo Marcuse, seriam 

necessárias para as mudanças acontecerem. Talvez até a liberdade já tenha tido este 

significado alguma vez. No entanto, a liberdade em seu sentido tradicional lógico 

apontado, com o passar do tempo passou por transformações de modo que acabou 

sendo substituído pelo seu valor material e intelectual instrumentalizado, por outro 

significado mais produtivo e racional para a sociedade capitalista, mas menos 

significativo para as pessoas e para a qualidade de vida em sociedade.  

O poder político é demostrado através de relações de poderes que operam sobre 

o processo mecânico que é desenvolvido nos modos de trabalho e emprego, com sua 

organização técnica específica, através dos meios de produção.  Ou seja, o modo como 

o processo de trabalho e emprego é organizado já equivale a uma ferramenta de 

controle dos recursos econômicos e da sociedade em geral. “O mundo do trabalho se 

torna a base potencial de uma nova liberdade para o homem no quanto seja concebido 

como máquina e, por conseguinte, mecanizado.” (MARCUSE, 1968, p.25). Como os 

humanos se tornam mecanizados perante ao sistema de produção em que estão 

envolvidos com seus processos técnicos racionais, o ser humano é visto como parte 

integrante da civilização industrial que se desenvolve como se fosse uma máquina que 

opera conforme as exigências da sociedade. 

Diante da reflexão feita acima a liberdade parece um desejo distante mediante a 

interferência dos processos técnicos envolvidos nos modos de produção da civilização 

industrial, a uso da capacidade racional humana de certo maneira só contribui para a 

exploração e dominação da vida humana. E é assim que esta condição de exploração 

da força dos indivíduos que trabalham para o sistema de produção, que nem percebem 

a falta de liberdade para a sua existência, se mantém inalterada.   

Isso, no entanto, não quer dizer que Marcuse não seja um defensor da liberdade. 

Para a sua filosofia a liberdade é a condição essencial para democratização da 
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sociedade e o seu desenvolvimento reflete principalmente como está sendo 

desenvolvido o trabalho nos meios de produção. Por este motivo, o mundo do trabalho 

se torna uma nova forma de busca da liberdade, pois é uma ferramenta importante para 

o desenvolvimento do processo crítico de transformação social que valora as novas 

possibilidades de um significado de sociedade com aspectos que respeitem mais 

diversidades sociais e a condição humana. 

1.2 Administração repressiva na Sociedade Industrial. 

 

 

A sociedade do século XIX tem como princípio organizacional de produção a 

racionalidade na administração nos módulos industriais, que excluem a capacidade de 

consciência das novas necessidades essenciais humanas. Mesmo assim, como o 

direito à liberdade e força de transformação social nem sempre se deixam aprisionar 

por esta organização, a sociedade clama por uma libertação. Apesar de que as 

populações se tornam objetos facilmente administráveis e dos avanços no consumo e 

na técnica que mascaram as verdadeiras possibilidades de consciência da estrutura de 

controle e servidão em que envolve os modos de fabricação e comércio, resta sempre 

uma tendência para a resistência, que, no entanto, teria de abandonar qualquer 

parâmetro baseado na satisfação repressiva. 

Cito Marcuse: 

Quanto mais racional, produtiva, técnica e total se torna a administração 
repressiva da sociedade, tanto mais inimagináveis se tornam os modos e os 
meios pelos quais os indivíduos administrados poderão romper sua servidão 
e conquistar sua própria libertação. Sem dúvida, a ideia de impor a Razão a 
uma sociedade inteira é paradoxal e escandalosa – embora se possa discutir 
a correção de uma sociedade que ridiculariza essa ideia enquanto 
transforma sua população em objetos de administração total. Toda libertação 
depende da consciência de servidão e o surgimento dessa consciência é 
sempre impedido pela predominância de necessidades e satisfações que se 
tornaram, em grande proporção, do próprio indivíduo. O processo substitui 
sempre um sistema de precondicionamento por outro; o objetivo ótimo é a 
substituição de falsas necessidades por outras verdadeiras, o abandono da 
satisfação repressiva. (MARCUSE, 1968, p.28) 



17 

 

O sistema de produção com seus vários setores e repartições cria falsas 

necessidades humanas através da técnica e da racionalidade, faz com que a Razão 

imposta a uma sociedade como totalidade pareça de forma estranha, pois a Razão 

aplicada torna-se um forte indício de controle da população e também do próprio 

indivíduo. Indivíduo este que não se dá conta da complexidade que envolve um 

esquema de produção e manutenção da civilização industrial.  

O processo de libertação do estado de controle provocado pela administração 

técnica, só ocorre com a percepção da 5consciência administrada dos indivíduos do 

processo de produtividade repressiva de que estão condicionados. Pois, a 

administração está imersa na ciência, com isto é preciso descobrir que as verdadeiras 

necessidades humanas contribuem para o processo de libertação das amarras do 

sistema de produção. 

Na civilização industrial os indivíduos parecem não se importar conscientemente 

com a pressão com que a administração e racionalidade impõem a suas existências. 

Cito Marcuse: “Acabo de sugerir que o conceito de alienação parece tornar-se 

questionável quando os indivíduos se identificam com a existência que lhes é imposta e 

têm nela seu próprio desenvolvimento e satisfação. Essa identificação não é uma 

ilusão, mas uma realidade.” (MARCUSE, 1968, p.31). O sujeito alienado se assemelha 

com as condições impostas pelo sistema fabril de forma que acaba se satisfazendo da 

realidade implicada na sua existência alienante.  

Porém, a administração industrial é um complexo de atividades que envolve 

desde o operário na produção até a grande diversidade de ferramentas tecnológicas 

que podem ser utilizadas para o condicionamento dos indivíduos, que trabalham tão 

somente para manter o sistema econômico capitalista. Sistema este que se preocupa 

unicamente com a quantidade de produção, mas esquece a qualidade de vida e o 

direito à liberdade dos indivíduos envolvidos na manutenção da produção. 

                                                           
5 Romper a consciência administrada constitui hoje mais do que nunca uma precondição da libertação. 

Porém, o pensar no plano da contradição (Denken im Widerspruch) precisa ser capaz de compreender 
e expressar novas possibilidades da diferença qualitativa: ser capaz de alcançar a violência da 
repressão tecnológica assimilando na formação conceitual os elementos da satisfação que nela se 
encontram invertidos e oprimidos. (MARCUSE, 1997, p.45).  
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2. RACIONALIDADE TÉCNICA NA SOCIEDADE INDUSTRIAL 

 

 

Conforme o sistema econômico capitalista vai se aperfeiçoando com o 

desenvolvimento das grandes instalações industriais e com o crescente poderio da 

utilização da mecanização científica de forma maciça nos meios de produtividade, mais 

a liberdade vai sendo restringida. Pois, a racionalidade técnica é muito desenvolvida no 

sistema fabril, com seus aparatos de produção que se concentra as forças produtivas 

em busca de uma exploração do capital e rendimento cada vez mais efetivo, 

submetendo os indivíduos e toda a sociedade a uma racionalidade cada vez mais 

exigente. 

Cito Marcuse: 

No capitalismo avançado, a racionalidade técnica está personificada, a 
despeito de seu uso irracional, no aparato produtivo. Isso não se aplica 
apenas às fábricas mecanizadas, ferramentas e exploração de recursos, 
mas também à maneira de trabalhar como adaptação ao processo mecânico 
e manuseio do mesmo, conforme programado pela “gerência científica”. 
(MARCUSE, 1968, p.41) 

O uso da racionalidade técnica se torna irracional e desmedido, pois como a 

técnica é utilizada nos modos de produção ela já não serve às pessoas. E, segundo 

nosso autor, isso acontece não somente nas fábricas altamente desenvolvidas 

tecnologicamente, mas também no simples manuseios de processo mecânico para a 

produção conforme a necessidade de transformação que o produto exige, não 

importando se é mais aperfeiçoado ou mais rudimentar, importa que ele precisa ser 

produzido conforme e para os fins que o sistema estabelece.  

Na civilização industrial o processo fabril exige uma certa qualidade científica que 

por si só organiza e regulariza os aparatos de produção. Estes aparatos são 

responsáveis pela geração e manutenção do todo produtivo, envolvendo todas as 

partes em questão para a finalidade de desenvolvimento e exploração dos recursos. A 
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busca pelo processo de automatização da fábricas pode gerar conflitos sociais 

impulsionados pela concorrência. 

Cito um exemplo de Marcuse para tanto: 

Essa possibilidade se torna mais real ao passar a disputa entre capitalismo e 
comunismo do campo militar para o campo social e econômico. A 
automatização pode avançar mais rapidamente no sistema soviético, pelo 
poder da administração total, uma vez atingido certo nível técnico. Essa 
ameaça à posição competitiva internacional do mundo ocidental o compeliria 
a acelerar a racionalização do processo de produção. (MARCUSE, 1968, 
p.53). 

Ou seja, há uma tendência inerente ao sistema de este se tornar cada vez mais 

rígido e limitador da liberdade. O que pode ser percebido no exemplo acima é que para 

o modo de produção ocidental é fundamental o aperfeiçoamento racional das técnicas 

envolvidas no sistema fabril, gerando com isso um alto nível de competição pelo 

desenvolvimento tecnológico e de crescente racionalização. Por este motivo se pode 

afirmar que a conquista de um rendimento maior na produtividade, fortalece como um 

todo o avanço pelo poder da administração total do mercado de trabalho e do controle 

da produção.  

Por isso, como a racionalidade técnica é utilizada de forma generalizada no 

processo de fabricação tanto dos instrumentos de trabalho, na organização dos modos 

de trabalhos e toda setorização das indústrias, pode se constatar facilmente um 

tendente enfraquecimento da liberdade.  

2.1 PERPECTIVAS DO ESTADO DE BEM-ESTAR NA CIVILIZAÇÃO INDUSTRIAL 

 

 

Na sociedade industrial do séc. XIX, segundo Marcuse (1968, p.62). “As 

perspectivas de contenção da transformação, oferecidas pela política da racionalidade 

tecnológica, dependem das perspectivas do Estado do Bem-Estar Social”. Estado no 

qual a vida dos indivíduos está totalmente administrado pelos aparatos tecnológicos e 
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políticos tão eficazes. Em que um poder acima dos indivíduos os induz a produzir cada 

vez mais para o sistema fabril e econômico, a fazer fluir tudo perfeitamente, mesmo que 

o progresso social cai em declínio a medida em que a produtividade aumenta, com isto 

aumentando a exploração humana. 

O Estado de Bem-Estar Social com toda sua racionalidade, representa: “um 

Estado de ausência de liberdade porque a sua administração total é restrição 

sistemática”. (MARCUSE, 1968, p.62). Administração total na civilização industrial priva 

a liberdade, pois controla o tempo livre de agir dos indivíduos, troca a qualidade das 

mercadorias por quantidade de produção e dos serviços. Mas, administração também é 

capaz de determinar de forma técnica a inteligência (consciente e inconsciente) de 

compreensão das possibilidades de novas idealizações e que determina e limita 

tecnicamente as necessidades vitais para os indivíduos. 

Segundo a teoria filosófica de Marcuse sobre a sociedade, é através do consumo 

e produtividade crescente do mercado de trabalho que a sociedade industrial é 

politicamente manipulada, pois ao atribuir um padrão de vida elevados, com avanços 

tecnológicos e científicos muito eficazes, para o sistema de produção, se reduz a vida 

em sociedade a uma perspectiva confortável, que provoca um ideal de “vida boa”. Com 

isto, gera-se um comportamento social em que a vida se torna unidimensional, que une 

opostos, acalma as divergências políticas e sociais, criando uma falsa noção de 

felicidades causado pela padronização de vida. 

O pensamento racionalista6 da civilização industrial padroniza o modo de refletir 

das populações através de uma racionalidade aplicada aos estilo de vida dos 

indivíduos, que faz com que não ser possibilite outros modos diferentes nem de 

desenvolver as questões políticas relevantes, tendo em vista o progresso social para a 

melhor vivência em comunidade, ficando as relações políticas nas mãos de poucos que 

                                                           
6 Racionalista é uma teoria da sociedade que subordina a práxis por ela exigida à ideia da razão “ratio” 

autônoma, isto é da faculdade humana de apreende o verdadeiro, o bom e justo mediante o 
pensamento conceitual. Qualquer atividade, qualquer meta no plano de sociedade, e exclusive a própria 
organização social em seu conjunto, precisa se justificar frente ao veredicto do tribunal da razão. 
(MARCUSE, 1997, p.57). 
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dominam o poder político e econômico através do uso e da instrumentalização da 

racionalidade.   

Na civilização industrial as decisões políticas e econômicas são uniformizadas e 

estão na base que produz o Estado de Bem-Estar Social, pois a sua dinâmica acaba 

excluindo a diversidades de propostas políticas e com isto se perdem as possibilidades 

de liberdades econômicas e políticas, favorecendo-se fortemente os interesses 

representados pelo o sistema de produção e da máquina estatal que o representa. As 

decisões políticas são tomadas para que os indivíduos se sintam satisfeitos. 

Para Marcuse: 

A perda das liberdades econômicas e políticas que foram as conquistas 
reais dos dois séculos passados pode parecer pequeno dano num Estado 
capaz de tornar a vida administrada segura e confortável. Se os indivíduos 
estão satisfeitos a ponto de se sentirem felizes com as mercadorias e os 
serviços que lhes são entregues pela administração, por que deveriam eles 
insistir em instituições diferentes para a produção diferente de mercadorias e 
serviços diferentes? (MARCUSE, 1968, p.63) 

Portanto, o Estado de Bem-Estar Social condiciona a vida dos indivíduos de 

modo que leva estes a se sentirem felizes e não se darem conta que estão perdendo o 

direito à liberdade política e econômica. Também não se dão conta de que o sistema de 

produção faz com que se crie um ideal de felicidade pelas mercadorias e serviços, na 

qual os indivíduos estão totalmente administrados. Assim, no Estado de Bem-Estar 

Social o esquema de produção sabe como fazer os indivíduos se sentirem realizados 

pelo consumo e controla seus desejos de modo a acomodá-los e neutralizar seu 

potencial crítico e de revolta. 

2.2 Racionalidade técnica nos discursos políticos 

 

 

Segundo o filósofo Marcuse, os ideias de liberdade e realização do progresso 

social são utilizados de forma generalizada como justificativa, nas propagandas dos 
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discursos dos políticos. Isso mostra que este tema tem legitimidade com a população. 

Mas os discursos são somente uma questão ideológica provocada pela racionalização 

técnica na linguagem que passa um estereótipo de engajamento com os valores 

culturais e intelectuais, fortalecendo o discursos de que os valores morais apresentam e 

representam uma “cultura superior”7 do Ocidente comumente professada na civilização 

industrial. Ou seja, os discursos se justificam em nome da liberdade e do progresso 

embora não contribuam nem com um nem com outro, pelo contrário, tanto liberdade 

quanto progresso social estão bloqueados pela racionalidade do sistema. 

Os discursos políticos só servem para vangloriar os candidatos aos cargos 

políticos que, via de regra, viram “moeda” de troca comercial para a exploração da 

cobiça dos partidos políticos que representam os interesses dominantes do sistema. E 

este sistema não se importa com a qualidade de vida dos indivíduos da sociedade 

industrial. Com todo apoio da tecnologia em que a racionalidade técnica do sistema de 

produção é transferida para os meios de comunicação para dar sustentação a esta 

aparência de luta pela liberdade e progresso social confundindo as pessoas quanto a 

suas reais necessidades.  Com isto na sociedade industrial as campanhas políticas se 

tornam muito atrativas para o mundo dos negócios e do comércio, pois as campanhas 

políticas são feitas de forma que pareçam satisfazer as necessidades sociais 

econômicas dos indivíduos envolvidos no sistema de produção. Por isso, os discursos 

políticos são interessantes para reafirmar a imagem de alguns dos políticos envolvidos 

com os grandes meios de divulgação aparados fortemente por uma estrutura de 

racionalização presentes na civilização industrial. 

Conforme Marcuse: 

As grandes palavras de liberdade e realização, ao serem pronunciadas por 
líderes e políticos em campanhas nas telas, no rádios e nos palcos, tornam-
se sons sem significado algum que só adquirem significado no contexto da 
propaganda, dos negócios, da disciplina, de repouso. Essa assimilação do 
ideal com a realidade é um testemunho do quanto foi ultrapassado. Ele é 
traduzido do reino sublimado da alma ou do espírito ou do ser interior e 

                                                           
7 A “cultura superior” em que essa alienação é notória é notória tem seus próprios ritos e seu próprio 

estilo. O salão de exposição, o concerto, a opera, o teatro, são ideados para criar e invocar outra 
dimensão da realidade. Sua frequência exige preparação de estilo festivo; eles suprimem e 
transcendem a experiência cotidiana. (MARCUSE, 1968, p.75)     



23 

 

trazido para termos e problemas operacionais. Aí estão os elementos 
progressivos da cultura em massa. (MARCUSE, 1968, p.70). 

   O discurso político se torna vazio de sentido, pois o alvo das relações políticas 

em questão são os negócios, descartando a verdadeira possibilidade de uma mudança. 

“A linguagem política tende a tornar-se a da propaganda comercial”. (MARCUSE, 1968, 

p.108). Por isto, as questões políticas são motivo de produção comercial que pouco 

valorizam as condições para o avanço do progresso social. 

Portanto, as relações políticas na sociedade industrial são totalmente 

racionalizadas e criadas para manipular a população sem um potencial crítico para 

exercer as mudanças sociais necessárias para a melhor condição de vida dos 

indivíduos, “Mas a dominação dos políticos foi incorporada aos desempenhos e 

repouso diários dos cidadãos, e os “símbolos” da política também são dos negócios, do 

comércio e da diversão”. (MARCUSE, 1968, p.108). Com isto, ocorre uma redução da 

capacidade de libertação humana que se torna cada vez mais condicionada ao sistema 

de produção que faz acreditar que a vivência em sociedade está nas melhores 

condições.  
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CAPÍTULO 3 – A IMPORTÂNCIA DA REFLEXÃO FILOSOFICA PARA O PROCESSO 

DE LIBERTAÇÃO HUMANA 

 

 

Para o filósofo Marcuse, a reflexão filosófica tem o compromisso histórico de 

desmistificar esta racionalidade implicada no sistema de produção, pois, “Nascemos e 

morremos racional e produtivamente. Sabemos que destruição é o preço do progresso, 

como a morte é o preço da vida” (MARCUSE, 1968, p.143). Por isso, é importante que 

se busquem outras maneiras de pensamentos e modos de vida, para além do modo de 

pensar, viver e desejar unidimensional da Sociedade Industrial do século XIX. É 

importante que possamos ir projetando noções de investigações filosóficas, alternativas 

que alertem da condição social estabelecida nas sociedades racionalmente totalitárias, 

que privam o direito à liberdade e crítica dos indivíduos. 

Através da reflexão crítica filosófica talvez seja possível buscar novos critérios 

para julgar os acontecimentos históricos da sociedade, que vai na perspectiva do 

Estado de Bem-Estar Social que está estabelecido na civilização industrial e legitimado 

através do cientificismo, da racionalidade técnica dos modos de produção assim como 

da própria linguagem empregada nos discursos políticos manipuladores a serviço do 

comércio nas grandes mídias de divulgação.  

Segundo a filosofia refletida por Marcuse, o filósofo deve almejar novas 

possibilidades para a sociedade, desenvolvendo novos conceitos, novas teorias em 

busca de alternativas de pensamento que vá além da situação que está condicionado 

pelas tecnologias, sobretudo que cause uma transformação social qualitativa.  

Vejamos: 

Ao falar e pensar por si, o filósofo fala e pensa de uma determinada posição 
em sua sociedade e o faz usando o material transmitido e utilizado por essa 
sociedade. Mas, ao fazê-lo, ele fala e pensa dentro de um universo comum 
de fatos e possibilidades. Através de vários agentes e camadas individuais 
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da experiência, através de diferentes “projetos” que guiam os modos de 
pensar dos negócios da vida diária para Ciência e a Filosofia, a interação 
entre um sujeito coletivo e um mundo comum persiste e constitui a validez 
objetiva dos universais. (MARCUSE, 1968, p.203). 

Para Marcuse, o filósofo através de sua conceituação pensa e fala refletindo o 

momento histórico de sua época no contexto da sociedade em que o pensador vive, 

com isto o filósofo está pensando desde questões cotidianas da vida para embaçar seu 

diálogo filosófico entre o mundo comum  as questões mais elementares da existência 

humana. 

A realidade tecnológica incide diretamente na vivência dos indivíduos e 

certamente a filosofia tem o dever histórico de trazer um novo olhar para a sociedade 

que não fique restrito a vida determinada pela racionalidade tecnológica, pois, para o 

pensador em questão, a “filosofia em si” tem um grande poder de libertação das 

amarras ideológicas provocadas pela racionalidade técnica do sistema de produção.  

 Deste modo a filosofia poderia contribuir para o “livre desenvolvimento das 

necessidades e faculdades humanas” – na medida em que certos conceitos que são 

usados para justificar a sociedade industrial, (como a liberdade e o progresso) podem 

ser redefinidos de modo a mobilizar “recursos e aptidões intelectuais e materiais 

disponíveis e do seu uso sistemático para atenuar a luta pela existência” (MARCUSE, 

1968, p.205). Com isto, a reflexão filosófica deveria se contrapor e mostrar como se 

desenvolve o sistema de exploração da civilização industrial, quais suas armadilhas 

ideológicas e, simultaneamente, apontar para além deste, mostrando que um outro 

mundo é possível. 

3.1 PROCESSO DE LIBERTAÇÃO ATRAVÉS DOS MOVIMENTOS HISTÓRICOS 

DIALÉTICOS  

 

 

Marcuse, reflete sobre a importância dos movimentos históricos dialéticos para 

modificação emancipadora qualitativa no sistema que está condicionado pela 
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racionalidade dominante. “A continuidade é preservada por meio do rompimento: o 

desenvolvimento quantitativo se torna modificação qualitativa se alcança a própria 

estrutura de um sistema estabelecido”. (MARCUSE, 1968, p.206). Com isto, nos é 

sugerido que é preciso uma modificação histórica qualitativa feita pelos próprios 

indivíduos que contrapõe as regras estabelecida na civilização industrial. 

A conquista pela libertação deveria ser feita por ação dos próprios seres 

humanos interessados na mudança histórica de uma realidade imposta pela sociedade 

tecnológica do século XIX. Através da explicitação de contradições históricas e com 

uma sagacidade na ação talvez seja possível abalar o sistema de produção e suas 

bases ideológicas, pois, para desenvolver uma realidade social mais efetiva e 

desenvolvida para a melhor qualidade de vida dos indivíduos, que não sejam somente 

explorados de forma obscura sem a possibilidade de uma percepção crítica, é preciso 

algo mais do que uma política de dominação e controle social propostos pela civilização 

industrial. 

O processo de libertação envolve a percepção das forças revolucionarias dos 

próprios homens. “Sugiro a expressão “escolha determinada” a fim de acentuar a 

invasão da liberdade na necessidade histórica; a expressão nada mais faz do que 

condensar a proposição de que os homens fazem sua própria história”. (MARCUSE, 

1968, p.206). Afinal, cabe aos próprios homens buscarem medidas alternativas para 

uma transformação social para uma nova organização dos recursos materiais e 

intelectuais e de uma nova qualidade nas relações entre si e com a natureza a partir de 

uma “liberdade negativa”. 

No dizer de Marcuse: 

Como processos históricos, os processos dialéticos envolvem consciência: 
reconhecimento e captura das possibilidades libertadoras. Assim, envolvem 
liberdade. A consciência é “não livre” no quanto é determinada pelas 
exigências e pelos interesses da sociedade estabelecida; no quanto a 
sociedade estabelecida é irracional, a consciência se torna livre para mais 
elevada racionalidade histórica somente na luta contra a sociedade 
estabelecida. A verdade e a liberdade do pensamento negativo têm sua 
base e razão nessa luta. (MARCUSE, 1968, p.207).  
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Por isso, a necessidade de uma “ebulição” de homens que desenvolva o senso 

crítico revolucionário que vá além da racionalidade estabelecida na sociedade é urgente 

segundo nosso autor. Constitui um movimento de pensamento e de “luta” dialética 

como força de transformação social, pois para a liberdade não parecer somente um 

desejo distante, mas uma possibilidade real de transformação8 histórica que modifique 

a existência humana em sociedade, é preciso agir para além dos parâmetros da 

sociedade atualmente existente. 

Portanto, para Marcuse a consciência da condição estabelecida, que implica em 

liberdade do pensamento negativo que acontece de forma dialética, de modo que se 

perceba como a racionalidade técnica envolve e justifica o sistema de produção, 

deveria levar a um movimento de contradição efetiva de pensamento e ação que vá 

além do conformismo social. Por isto, a força libertadora está em ter consciência 

histórica dos processos envolvidos no sistema capitalista de produção para, assim, abrir 

possibilidades de ir além do que está estabelecido. 

3.2 Processo de libertação social qualitativa através da relação humana com a 

Natureza na Civilização Industrial 

 

 

A metodologia científica na sociedade industrial se constitui como 

“empreendimento político, a ciência e a tecnologia iriam além da fase em que se 

encontravam, por causa de sua neutralidade, sujeitas à política e, contra o seu intento, 

funcionando como instrumentos políticos”. (MARCUSE, 1968, p.216). Com isto, o 

método científico está colaborando para emprestar uma aparência de neutralidade 

política que se contribui com o objetivo de estagnação do desenvolvimento social. 

                                                           
8 A transformação da estrutura econômica deveria transformar a situação da sociedade como o todo, de 

tal modo que com a superação dos antagonismos econômicos entre os grupos e os indivíduos as 
relações políticas tornar-se-iam em alto grau autônomas e determinariam o desenvolvimento social. 
(MARCUSE, 1997, p.158).  
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A ciência aplicada nos meios de produção industrial tem a capacidade de 

destruição, mas de forma “mascarada” pelos encantos que a tecnologia pode trazer aos 

indivíduos. Pois, a tecnologia com seus aparatos parecem resolver os problemas das 

necessidades humanas, mas trazendo somente a satisfação superficial. O ideal de 

homem na sociedade industrial é o sujeito que tem habilidade para operar de forma 

consistente com os mecanismos superdesenvolvido racionalmente.  

Para Marcuse a mística que envolve as tecnologias é primordial para justificar a 

exploração humana através da dominação tecnológica. Por isso, é importante salientar 

que é preciso lutar por uma transformação social que não esteja controlada pela 

racionalidade do sistema de produção, ou seja, que se oriente por outros parâmetros e 

referências. É por isso que Marcuse afirma, por que exemplo: Que a “Razão [seja vista] 

como liberdade; não apenas [como] dominação, mas também [como] libertação”. 

(MARCUSE, 1968, p.218), pois, racionalidade tem a capacidade de guiar para a 

libertação humana. 

Até mesmo a racionalidade técnica tem a potencialidade de ser desenvolvida 

para contribuir com o processo social qualitativo, porém, para tanto, a razão deve ser 

bem utilizada e não simplesmente colocada à disposição e instrumentalizada para 

justificar a estrutura da sociedade. A racionalidade pode inclusive tornar-se favorável ao 

processo de liberdade humana, pois os homens podem estabelecer modos de uso 

racional diferenciado dos outros que já estão aplicados na sociedade industrial. 

Marcuse chega mesmo a referir a necessidade de se desenvolver uma razão sensível 

que não se contraponha mais à sensibilidade e à natureza. 

Por este motivo, a tecnologia deve trabalhar para o desenvolvimento dos 

prazeres humanos, para a libertação de “eros”, juntamente com a boa relacionamento 

dos seres humanos com a Natureza, pois somente assim o processo de libertação das 

amarras do controle racional se torna efetivo, pois a exploração da Natureza deve ser 

de forma que ela preserve e diferente da forma que aplicada na sociedade industrial, 

pois atualmente a sociedade industrial nos leva a uma prática fortemente predatória e 
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de exploração da Natureza que gera a destruição da própria e de nós mesmos 

enquanto parte integrante dela. 

Segundo Marcuse a possibilidade de transformação social qualitativa consiste, 

entre outros aspectos, em refletir como tratamos a Natureza e os outros seres vivos. 

Sobretudo o que podemos fazer para que a condição de existência humana melhore e 

também que progresso econômico não resulte na exploração excessiva dos recursos 

naturais, pois se temos a capacidade racional para criar máquina e empreendimentos 

tecnológicos, por qual motivo não podemos usar a racionalidade a nosso favor, em vez 

de usá-los como artefato para a destruição da vida humana e do meio ambiente. 

Cito Marcuse: 

[...] a conquista da Natureza reduz a cegueira, a ferocidade e a fertilidade da 
Natureza – o que implica reduzir a ferocidade do homem contra a Natureza. 
O cultivo do solo é qualitativamente diferente da destruição do solo; a 
extração dos recursos naturais, da exploração perdulária; a limpeza das 
florestas, do desflorestamento em massa. Pobreza, doença e crescimento 
canceroso são tão naturais quanto os males humanos – sua redução e 
remoção é libertação de vida. A civilização alcançou essa “outra” 
transformação libertadora em seus jardins, parques e territórios de reserva. 
Mas fora dessas pequenas áreas protegidas, tratou a Natureza como tem 
tratado o homem – como um instrumento de produtividade destrutiva. 
(MARCUSE, 1968, p.221). 

Por isso, Marcuse alerta para a necessidade com o cuidado para com o uso dos 

recursos naturais, pois a Natureza não é nossa inimiga, mas nossa aliada para a busca 

de uma melhora na condição da existência humana e para conquista da verdadeira 

possibilidade da libertação humana, pois, é a única maneira de inovação social, contra 

um ponto de vista de uma sociedade com os métodos de racionalidade técnica 

agressiva e nociva a vida humana. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho textual de conclusão de curso, teve a finalidade de discutir as 

questões reflexivas sobre o problema da racionalidade humana em relação a condição 

de liberdade. Para isto, foi utilizado a teoria filosófica do filósofo Herbert Marcuse.  

Evidentemente a temática é muito mais abrangente do que o conteúdo desta 

pesquisa em relação a história do pensamento filosófico, no entanto, este foi o recorte 

que fizemos no presente texto. Acreditamos que Marcuse nos oferece a possibilidade 

de provocar a reflexão filosófica especialmente sobre os conceitos da Razão e 

Liberdade na Sociedade Industrial, ou seja, na sociedade em que vivemos, uma vez 

que em grande medida os elementos refletidos por Marcuse persistem até hoje. 

Através dos questionamentos colocados neste texto é possível refletir como os 

nossos aparatos tecnológicos atuais influenciam na vivência em sociedade e como 

utilizamos os recursos naturais ou mesmo como a política trata as questões ambientais, 

uma vez que todos estes contextos podem ser entendidos, de certa forma, no contexto 

de uma sociedade racionalista instrumentalizada. 

Será que a reflexão sobre a Civilização Industrial do século XIX, proposta na 

teoria filosófica de Marcuse, em certa medida não se aproxima do contexto social 

contemporâneo? Um exemplo é como lidamos com as tecnologias de guerra?  Como 

que tratamos os nossos operários no sistema de produção atual? Será que a 

constituição política da sociedade atual garante o direito à liberdade? A abordagem da 

problemática lançada com este texto apenas inicia uma reflexão em torno de questões 

que requerem muito mais esforço e elaboração, mas simultaneamente o texto eviencia 

questionamentos e questões que vão para além do próprio do texto e que motivam a 

continuidade da reflexão posteriormente. 

A Liberdade e Razão vão sempre ser o fascínio da investigação filosófica, mas a 

reflexão sobre a racionalidade na Sociedade Industrial faz com que repensemos nossas 

práticas cotidianas de modo que se orientem pela busca de uma melhor condição social 

e medidas alternativas e transformadoras que venham a melhorar a qualidade de vida 

social e individual da nossa sociedade. 
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Portanto, com a questão proposta na introdução nos leva a crer, depois da 

elaboração deste trabalho textual, que nós estamos simultaneamente orientados tanto 

pela razão quanto pela liberdade, mas que na sociedade atual elas adquiriram um 

significado muito reduzido porque foram instrumentalizadas para a manutenção de uma 

sociedade injusta. Por isso deveríamos ser levados a analisar algumas práticas com a 

aplicação da racionalidade técnica na sociedade atual de forma muito crítica. E se 

estamos dispostos a refletir e mudar o direcionamento do uso das tecnologias 

precisamos modificar e ampliar o significado atual de liberdade e razão. Talvez assim 

possamos ter uma diversidade de pensamento capaz de garantir uma condição social 

mais libertária. 
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