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A SOCIEDADE UNIDIMENSIONAL E A PRODUÇÃO
DA SUBJETIVIDADE HUMANA

RESUMO

A autora utiliza o referendal te6rlco de H. Marcuse para demonstrar a Importân-
cia da dimensão subjetiva do ser humano como elemento Indispensável ao seu pro-
cesso de libertação e crr.anclpeção, Expllclta o procedimento repressivo das socie-
dades industriais modernas, revelando a questão da manipulação da subjetividade
tunana corno a forma predominante de dominação social. Descreve as principais
características dessas sociedades e as modlflcaçOes causadas por estas à estrutura
psrqulca do homem. Propõe, por 11m,uma revalorlzação do fator subjetivo na Hlst6-
ria como. um dos elementos Imprescindrvels, Inclusive para a Psicologia, à cons-
cientização do wjeito em sua luta por uma práxls emancipat6r1a.

ABSTRACT

The author bases her stud} on Marr:use Theoretical framewo,* to demonstrate
lhe importance of human subjectivity dimension as an indispensable element to his
process of liberation and emancipation. She analyses the repressive procedures de-

. veloped in modem society, presenting lhe question ofthe subjetivity manipulation as
lhe predominant means of socal domination. The author describes the main cha-
racteristics of tnis society and the changes inflicted by those same characteristic
upon the human psychic strocture. Final/y, she proposes an emphasis be put on lhe
value of lhe subjetive aspect in History as onfe ofthe essential elements, inclusive 10
ne Psychoogy, to lhe consciousness raising of the individual in his stroggle for an
emancipative "prAxis'.
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"Parece que de repente
Sabes que te falta uma mão
Os dois olhos
A Irngua
Ou a esperança
É possfvel, Pedro
João ou TIago
Que perdesse
Algo
Tão necessário
Sem que percebesses?"

Pablo Neruda

1. INTRODUÇÃO

Nossa preocupação acerca das possibilidades históricas de constituição do
sujeito enquanto agente de produção de sua própria existência, nos rerr.ete à aná-
lise empreendida por Herbert Marcuse sobre o procedimento repressivo das atual
sociedades tecnol6gicas, a qual revela a questão da manipulação da subjetividad
humana com fins de dominação social.

A conseqüência última, para Marcuse, da cooptação da subjetividade humanu,
portanto, das consciências das massas, é o estabelecimento de um mundc l{,tal-
mente administrado - a "Sociedade Unidimensional". Essa administração totalitá-
ria da vida é empreendida, sob o signo da abundância, por uma racionalidade do-
minadora, onde o progresso tecnológico e cientrtico, juntamente com os mais so-
fisticados meios de comunicação passam a produzir e direcionar o homem em to-
das as suas dimensões, de forma imperceptrvel, fabricando seus desejos e ne-
cessidades, paralisando a consciência critica e transformando a sociedade num
mundo sem oposição (Marcuse, 1978).

A nossa tentativa de resgate da dimensão da subjetividade possui nesse con-
texto, a significação de despertar o sujeito para o pensamento e a ação, recolo-
cando-o no centro dos acontecimentos históricos e conferindo-Ihes sua devida im-
portância na dialética da transformação social. Para Marcuse "a revolução exige o
amadurecimento de muitas forças, mas a maior delas é a força subjetiva" est
compreendida como tomada de consciência das reais condições de alienação
dominação a que está submetido o homem contemporâneo (Marcuse, 1978, p.
290).

Diante de tal quadro e também da advertência marcuseana de que "as catego-
rias psicológicas, em nosso atual estado de desenvolvimento tecnológico, trans-
formaram-se em categorias polrticas" (Merquior, 1969,p. 115), visto o grau de ma-
nipulação psicológica hoje existente, consideramos que se impõe, atualmente, co-
mo uma das tarefas primordiais da Psicologia, o empreendimento de uma análise
aprofundada acerca da dimensão subjetiva do ser humano sob uma perspectiva
crrtica, vinculando-a a seus determinantes históricos, sociais e econômicos. Acre-
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ditamos que os processos psicológicos subjetivos do homem devam ser analisa-
s à luz das realidades existenciais e sociais concretas. A subjetividade humana

nAo pode mais permanecer, para a Psicologia, em seu casulo, imune - teorica-
mente - a todo um contigente de radicais transformações sociais existentes em
nossa contemporaneidade, quando, na prática, no cotidiano do homem comum, a
manipulação repressiva do psiquismo se dá em alta escala, via utilização de meios
psicológicos.

Nosso objetivo constitui-se, portanto, na utilização desse mesmo saber para
denunciar e criticar radicalmente a utilização desses meios, como uma forma de

ntribuição da Psicologia para o esclarecimento e desalienação humana.
Apesar de algumas diferenças, as semelhanças entre a sociedade .'un~~imen-
nal' marcuseana e a nossa realidade brasileira é por nós plenamente ]ustlflcada,

uando levamos em conta o alto grau de desenvolvimento tecnológico já alcança-
do em alguns setores do pars, o imperialismo cultural reinante em todas as regiões,

utilização sistemática de sofisticados meios de comunicação de massa e a i~-
ssoalidade e anonimato dos agentes de dominação aqui existentes, oaractertstl-

as estas próprias das culturas de massa industriais modernas, que têm por fim
OItimo a cientifização reificante do mundo de vida. Portanto, acreditamos ser de
rande relevância conhecermos mais aprofundadamente este processo de domi-

nação que também nos vitima.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Adotamos como referencial teórico básico de nosso estudo a ::reoria Crrtica'
laborada pelos membros da Escola de Frankfurt - Max Horkheimer, Theodor

Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse e Jugen Habermas - cujo grande tema
refere-se à questão da emancipação humana repensada em todas as suas dimen-
ões inclusive a nrvel da subjetividade, o que constituiu razão primeira de nossa

OPÇã~por esta abordagem. Entretanto, visto que a prod.ução.teórica dos frankfu~-
anos não se constitui num todo homogêneo, dadas a diversidade de suas ternáti-

cas e a divergência de algumas de suas proposições teóricas, prioriza.m?s, nes!e
studo, o pensamento de H. Marcuse por considerarmos que se constituí na mal~

original e fecunda contribuição dos frankfurteanos à análise das formas de domi-
nação psicológica prevalecentes no capítalisrno tardio. .

Os fundamentos teóricos que possibilitaram Marcuse a elaborar uma critica ra-
dical à racionalidade dominadora das sociedades industriais modernas encontram-

fundamentalmente em três grandes pensadores: Hegel, especialmente em seu
valor atribuldo ao pensamento dialético; Marx, principalmente dada a exigência
marcuseana de assentar suas teorias em bases rigorosamente históricas; e Freud,
cujo referencial psicanalrtico é utilizado, após algumas modificações expressivas,
como instrumento da análise do psiquismo humano. .

A nrvel metodológico, o vínculo que consideramos necessário a ser estabeleci-
do entre realidade psíquica e sócio-histórica, sem o qual não poderlarnos analisar

s atuais formas de dominação, pressupõe um tratamento dialético das dimensões
da Sociologia e da Psicologia. Nosso objetivo não é o de estabelecer uma sincro-
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nla ideológica. Sabemos que as análises reducionistas dessa relação redunoam
inevitavelmente ora num sociologismo vulgar, ora num psicologismo abstrato.
Nossa meta é a de articular dialeticamente as diferenças entre os dois termos: o
indivrduo está na totalidade social, e ao mesmo tempo esta encontra-se nele. A 50
ciedade precede o inoivlduo, o condiciona e, ao mesmo tempo, é por ele continu ,
mente reproduzida. A história natural da vida e a história social das instituiçõ
estão inextrincavelmente ligadas por este vínculo, ou seja, a psique humana e
forma de sua constituição revelam, em sua particularidade, a totalidade das condi
ções de existência social dos homens.

3. A SOCIEDADE UNDIMENSIONAL MARCUSEANA

A sociedade a que Marcuse denomina "unidimensional" exerce sua dominação
de uma maneira peculiarmente diferente das suas antecessoras, ou seja, a doml
nação exerce-se "na e pela abundância". O mundo do capitalismo monopolista, d ,
"afluent societ", deixa de ser escasso e caracteriza-se por um padrão de vid
materialmente crescente, no qual as condições objetivas para o suprimento da
necessidades vitais dos indivrduos já estão estabelecidas.

No entanto, ao lado de tais condições objetivas, observa-se que o progresso
tecnológico não foi capaz de gerar novos processos humanos libertários, ocorren-
do, ao contrário, um tipo de dominação mais sutil porém mais totalitária do qu
dantes, capaz de manipular, de forma impercetrvel, a existência pública dos mem-
bros destas sociedades.

"O fato real é que o contraste entre pobres e ricos se intensificou ainda
mais que antes, durante os últimos anos, continuando a existir as contradi-
çóes, as contradiçóes intemas do sistema capitalista. Estas revelam-se de
forma particularmente aguda, muito mais aguda do que outrora, através da
contradição geral entre as enormes riquezas da sociedade, as quais pode-
riam efetivamente permitir uma vida sem pobreza e sem trabalho desperso-
nalizante, e a maneira repressiva e destruidora como se utiliza e distribui a
riqueza". (Marcuse, 1974, p.17)

A fim de explicar essa aparente contradição, Marcuse busca no conceito de
"progresso" a elucidação desta questão. Distingue dois tipos principais de pro-
gresso: o "Progresso Técnico" (Marcuse, 1980 p. 45) que compreende o acúmulo
das aptidões e conhecimentos humanos desenvolvidos no decurso da evolução
cultural, cuja finalidade reside no comãuo do ambiente humano e natural, e resulta
numa crescente riqueza material. E o "Progresso Humanitário" (1980 p.46), o qual
preocupa-se fundamentalmente com as condições de realização da liberdade e do
desenvolvimento das potencialidades humanas; visa à extinção progressiva da
opressão e da miséria na civilização.

Estas duas concepções de progresso mantém uma estreita relação entre si: o
progresso "humanitário" só pode ser alcançado na existência prévia do progresso
"técnico" o qual fornece as condições objetivas necessárias para a produção da
riqueza social, indispensável ao atendimento das necessidades humanas. Entre-
tanto, o progresso "técnico" nem sempre resulta em progresso "humanitário", visto
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8CH-PERIODICC
que, a distribuição da riqueza social pode não ser realiz~da de forma i~ualitárla,

sim como, o saber acumulado e o crescente desenvolvimento das aptld~~s h.u-
manas podem também encontrar-se a serviço apenas de ce~o~ grupos pnvl.legla-
dos da sociedade, o que os habilita a exercer um poder totalltário sobre a existên-
cia de seus govemados. . .

Essas são as condições em que se assenta o progresso nas sO?led.ades In-
dustriais contemporâneas. Hoje, apesar de todo o progresso tscnolóqico Já alca~-
çado, o desenvolvimento dos processos de Iibe~ação humana. são cada vez ~als
restritos; o modo como o aparato produtivo é onentado escra:-Iza cad~ ~ez mais o
homem a um tipo de produtividade social, alienada, cujo. fim nao é a feliCidade, mas
uma compulsiva produtividade que encerra um fim em SI mesma. .

Para Marcuse (1978), o lugar que a tecnologia ocupa atualmente, ~as socieda-
des mais altamente desenvolvidas do capitalismo. não é o de .um :nero mst~mento,
mas esta chega a determinar as próprias necessidades, aspíraçoes ~ ~eseJos d.os
Indivrduos resultando no desaparecimento de qualquer traço de oposiçao autêntica
por parte dos mesmos. A esse respeito Oliveira (1989) nos fala que

"a conscléncie tecnológica é não apenas u"! instru'!lento, mas a.ntesde tudo
uma forma concreta de existéncia, uma atitude diante da realidade, o ~ue
significa que a realidade se manifesta a essa consci~n~ia de.um ~etermma-
do modo" ••• "se manifesta essencialmente como unidimensione! (p. 80).

As análises de Marcondes F. (1981) acerca do conceito de ideologia nas socieda-
des capitalistas modernas nos aponta nessa direção:

"O modo capitalista de pensar parece ser uf!1a est,,;,tura inconsciente
que se coloca a nós, à nossa ~ivén~i~ de forma tmoereuve: Ela conta con;,
meios e instrumentos muito mais sofisticados de convenclrT}ento e atuação.
(p. 10). "Ela transcende os limites internos do mercado e mv~de as d~mals
esferas da vida social, funcionando como estruturadora báSica. ASSim, as
relaç6es pessoais, emocionais, sexuais, relaç6es C?m a arte, a cultura, ;
ciéncie a educação, o esporte passam a ser orgamza~os segundo e~sa f
gica bdsica. A lógica da mercadoria implica o dimenslonamento SOCialse-
gundo relaçóes de troca". (p.11).

É portanto, nesse horizonte de sentido, que consta~amo~ a atual tendência desse
sistema para uma total absorção do potencial revoluClonáno nele latent~ como uma
forma de auto-defesa, onde são cada vez mais aperfeiçoadas as técnlc~s ~e m~-
nipulação dos indivrduos, impedindo que estes tomem uma clara consclentlzaçao
da situação de opressão em que se encontram.

A isto denominamos o "elemento subjetivo". Em outras palavras, para qu~ as
condições de possibilidade inerentes ao progresso tscnolóqico, P?ssan:' realizar-
se no sentido de libertação, faz-se necessário, em sua base, a existência de uma
vontade humana de transformação, a qual se constitui no motor do proc.ess? re-
volucionário de transformação da existência humana. Sem a plena con.sclêncla da
opressão, as condições objetivas quedam i~potentes e, em vez de I~strument~
de libertação, passam a ser utilizadas a serviço da perpet.uaç~o da dominação so
dai, tornando-se instrumentos legitimadores da ordem SOCialvigente.
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E é justamente isto o que observamos nas sociedades afluentes: o poten III
crítico é, em grande parte, abafado pelo próprio progresso técnico e suas con
quentes promessas de "bem estar comum". Marcuse nos afirma que

"nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o
próprio sistema parece socialmente inútil ••• principalmente quando acar-
reta desvantagens económicas e ootãtces tangfveis e ameaça o funciona-
mento suave do todo': (1978 p. 32).

Nesta perspectiva, as lutas pelas liberdades e direitos parecem ter perdido o «11
sentido lógico; todos vivem "uma falta de liberdade confortável, suave, razoáv I
democrática" (p. 23) desejando aquilo que deve ser desejado, ou seja, aquilo qu
a sociedade está programada para oferecer.

a homem passa, deste modo, a caracterizar-se por uma consciência dome 11
cada e desprovida de futuro. Desfaz-se a tensão entre a realidade e ideologia, pr«
vocando uma "unidimensionalização" do real, na qual a "utopia" parece já ter sido
realizada nessas sociedades e o futuro, ali, não ser mais necessário.

Entretanto, o homem, no decorrer de toda a história definiu-se sobretudo conu
um ser de duas dimensões: o "real" e o "possfvel", Lucien Goldman (1978), 111

enfatizar essa caracterfstíca bidimensional do homem, nos explica que o hom 111
além de ser o que é, caracterizado pelo real, não pode ser de todo definrvel, um \
vez que seus limites extrapolam esse real numa perspectiva infinitamente maior do
que o mero existente, estendendo-se à dimensão do possível, a homem caract II
za-se também como sujeito histórico, que se empenha em realizar projetos, sur
rando a si próprio e projetando-se num futuro possfvel,

a perigo que Marcuse nos anuncia é justamente o de uma quase total reduç o
da dimensão humana do possível à dimensão do real, onde o real absorveria I

possibilidades utópicas do homem, adaptando-se de tal modo à realidade que ,fl
lhe restaria uma dimensão: a da adaptação à ordem existente.

Isto resulta do fato da dominação surgir agora como expressão da "razão obJ
tiva" o que leva os homens a acreditarem que todos lutam pelo "bem comum". fi
este respeito, IMarcuse (1980) nos descreve de maneira bastante esclarecedOt \
os principais elementos do que ele denomina, ironicamente, de "democracia d ,
massas":

"na democracia das massas já não são indivfduos, nem tão pouco grupos
individuais identiücéveis, os verdadeiros elementos da potttice, mas sim 'to-
talidades' uniformizadas - ou sincronizadas nesse sentido. Estas totalidades
surgem como duas unidades dominantes: primeiro como o gigantesco apa-
relho de reprodução e destruição constitufdo pela indústria moderna; e em
segundo lugar, como a massa que controla aquele aparelho. Se se tiver o
controle do aparelho ou das suas posições chaves, possui-se 'eo ipso' o
controle das massas, isto advém automaticamente da divisão do trabalho,
como seu resuttedo técnico, como o elemento racional do aparelho técnico
que envolve e mantém toda a sociedade. Domfnio surge-nos então, assim,
como qualidade técnica administrativa e esta qualidade reúne os diversos
grupos que conservam as posições chaves do aparelho - económicas, polfti-
cas e militares - nem conjunto global coletivo técnico-administrativo que as
substitui". (p.28).
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essa forma, os interesses dos grupos particulares que controlam o aparelho
passam a ser aceitos inquestionavelmente por to~os os tra?~lhadores com~ sendo

interesse de todos os cidadãos, e as necessidades oriqinalmente polüicas .da
ociedade são transformadas em necessidades e aspirações individuais. Enfim,

homens que servem a esse aparelho são tornados massa uniformi.zada, on~~
uas liberdades são prê-moldadas, porém não mais por um poder polãíco coerciti-

vo pessoalizado, mas por uma "ordem objetiva das coisas" que escrav!za pro-
ressivamente o homem perpetuando "racionalmente" a luta pela existência (Mar-
use, 1980).

Essa luta pela existência se expressa claramente no consumo do supérfluo .e
no culto de objetos inúteis buscados unicamente pela "falsa" auréola de prestíqio
que levam consigo. A compra incessante desses novos produtos se~pre abun-
dantes nas sociedades afluentes é, segundo Marcuse, a con~equên~la de. uma
ntensa estimulação, promovida pelo sistema, de novas necessidades, Inclusive a
nrvel pulsional. Convencidos, os indivrduos de que tais mercadoria~ correspondem
de fato às suas reais necessidades, ocorre uma completa submissão destes ao
I tichismo do mundo do produto, recriando desta forma, eles próprios o sistema
capitalista, através das suas necessidades' (Marcuse, 1.974.p. 20). .

Nesse sentido, acreditamos que o domínío da consciência por meio do consu-
rro amplo e irrestrito de "puras aparências" constitui-s~ sério obstácul~ à busca da
libertação humana. No que diz respeito ao nrvel matenal, a luta pela vida se torna,
na realidade, cada vez mais intensa, pois, como os produtos têm de ser compra-
dos apesar de seus preços cada vez mais elevados, o homem tem que trabalhar
mais e redobrar seus esforços para enfim adqulrf-los, Em segundo lugar, ao nível
psicológico, a aquisição desses bens não consegue jamais cu~prir a promessa -
Implrcita nos meios de comunicação de massa - de conse~uçao ~Iena d~S dese-

jos de realização humana. Ou seja, o homem trava uma luta Int~rmlnável e Infrutffe-
ra para conseguir, através do consumo de bens cada vez mais supérfluos e po~-
cos duráveis a sua felicidade. Numa postura fetichizante, o homem parece consi-
derar a merc~doria como a principal via de acesso à plena realização de su~s ne-
cessidades mais arcaicas, atribuindo à ela - mercadoria - poderes que na realidade
só ao homem pertencem.

A este respeito, A. Heller nos alerta:

"O capitalismo é um alcoviteiro que, pela constan~e produção de ~o~os
objetivos, cria um interminável fluxo de novas necessidedes que prostitui as
próprias pessoas. O crescimento numérico das necessidedes nunca será
capaz de transformar-se em verdadeira riqueza, porque ele é meramente um
meio servindo a uma força alienada; alienfgena com relação aos seres hu-
manos individuais, isto é, a expansão da produção capitalista: a extensão
dos produtos e necessidades torna-se o escravo inventivo e sagaz de dese-
jos inumanos arlificiais e imaginários" (A. Hel/er, 1986, o. 56).

a hiperdesenvolvimento de necessidades essencialmente consumistas "per-
petua a labuta, a agressividade, a miséria e a injustiça". (Marcuse,.198~ p. 26), en-
quanto atrofia a satisfação de outros tipos de ~ecessid~d~~, quais sejam: .as n~
cessidades afetivas da hannonia, de autonomia, de criatividade, de convivência
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social e reconhecimento (dissociados das necessidades do capital e da produção)
de sensualidade, de prazer estético e muitas outras que implicam um desenvolvi
mento multifacetado do lndivíduo e o estabelecimento de relações sociais nova
enriquecedoras, capazes de engendrarem mudanças qualitativas na ordem socl ,,.

Entretanto, o que Marcuse observa no curso de produção e reprodução histOrl
ca dessa sociedade é uma tendência à cristalização dessa ordem social, inclu Iv
a nível da própria estrutura pulsional do ser humano, produzindo o que ele cham
de a "segunda natureza":

"Uma sociedade recria constantemente ••• tipos de comportamentos e espi-
raç6es que se incorporam à natureza dos membros dessa sociedade, e en-
quanto a revolta náo atacar essa segunda natureza, esses modelos introje-
tados, a mudança social permanecem incompleta ••• A economia dita de
consumo e a polãice do capitalismo monopolfstico forjaram no homem uma
segunda natureza que o liga à totms-mercedorie de um modo libidinal e
agressivo ••• Assim, a segunda neturese do homem se opõe a uma trens-
tortnsçéo que poderia intetromper e talvez abolir essa dependéncia do indi-
vfduo com relação a um mercado cada vez mais saturado de mercadorias e
dessa forma encetrer sua extsténcie de consumidor que se consome a si
mesmo em sua compra e em sua venda. As necessidades engendradas pelo
sistema sáo pois eminentemente estabilizadoras e conservsdores: repre-
sentam o enraizamento da contre-revotuçéo no mais fundo da estrutura put-
sionet", (Marcuse apudRouane~ 1986, p. 231).

o obliteramento do caráter histórico, originalmente coercitivo e externo des
necessidades', faz com que tais necessidades sejam percebidas como inerent
própria natureza humana e, conseqüentemente, legitimas e imutáveis: ?u seja, "
esquecer-se a natureza historicamente contingente das relações SOCiaiS,as Id "
Iogias que as suportam passam a ser consideradas como verdades absolut
universais. A ideologia, originalmente produzida pelo próprio homem é, dessa 1(11
ma, reificada, adquirindo uma aparência de "permanência rnâica" e, conseqü IIIr
mente inquestionável (Giroux, 1986).

A extensão dos danos causados por esse sistema totalitário, à estrutura pul 11

nal humana, segundo Marcuse, está refletida na crescente redução da autonom
do Ego, no fortalecimento da autoridade extra-familiar, no estabelecimento da "1111
mesis" e finalmente na utilização de mecanismos pseudo-libertadores como 111
trurnentos de controle e manipulação do real, resultando na "dessublimação I
pressiva". Ocupar-nos-ernos, agora, da análise especffica destes processos.

4 CONSEOÜENCIAS PSíOUICAS DO PROCESSO DE
• UNIDIMENSIONALlZAÇÃO

A modificação da própria estrutura pulsional humana, a que Marcuse alud I

mo resultado do processo de unidimensionalização humana, só é possfvel gr
à uma socialização prévia capaz de intervir diretamente na própria estrutura li
quica das pessoas, onde o Ego é fragilizado e condicionado a desejar som 111·
aqueles bens e serviços que o sistema tem condições de proporcionar. N '
sentido, a liberdade e autonomia do Ego é seriamente posta em questão.
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Para Marcuse, ocorre, nesse processo, uma redução fundamental no poder de
rbltrio do Ego em relação às demandas do ld e do Superego, passando o Ego a
r "inv~dido e debastado pela realidade tecnológica (Marcuse, 1978, p.30).
De acordo com a concepção freudiana das pulsões, sabemos que a integração
Indivfduo e sua adaptação às normas sociais se fazem por intermédio do Supe-
, que é indiretamente a voz do social Este superego, entretanto, não é de todo

potente; apesar da limitada quantidade de liberdade das pulsões permitida pelas
ociedades, ele sempre realiza alguns ajustes necessários com o Id - sob a arbí-

gem do Ego - alterando-se assim, alguns de seus mandatos originais. Em outras
lavras, o Superego em sua batalha contra as forças pulsionais do Id chega a al-
ns entendimentos com este, em nome do prindpio da realidade. Assim, não po-

s considerar que haja uma absorção direta do indivfduo pelo social, mas
Iste um espaço privado, psíqulco, onde as mediações são realizadas através do

entre as instâncias psíquicas - Id, Ego e Superego. Como conseqüência, não
nenhuma "garantia prévia" de adaptação total do homem à sua sociedade, os
ultados dessa socialização não são, em absoluto, totalmente seguros no que
respeito ao cumprimento integral do indivfduo aos preceitos e normas sociais

ouanet, 1986).
Rouanet comenta que, para os frankfurteanos, essa tópica freudiana não traduz
Is a realidade psíquica média existente nas atuais sociedades industriais avan-

das, mas somente descreve a realidade psíquica na etapa do individualismo
rguês, no capitalismo liberal, cuja finalidade do processo de socialização era

"••• produzir personalidades suficientemente fortes para travar a batalha da
competição e suficientemente submissas para aceitar a autoridade, quando
inelutável- tal como a autoridade do mercado" (p. 124).

Tal socialização era mediatizada fundamentalmente pela famnia, agência re-
ssiva por excelência, mas de natureza ambfgua, pois na medida em que se

nstitui um espaço privado é, de qualquer forma diferente do poder público, po-
ndo produzir, por exemplo, personalidades fortes "modeladas à imagem do pai

utorltário" (Rouanet, 1986, p. 124).
Nessa perspectiva, o importante a ser ressaltado é que a famnia, em sua forma

léssica" não se constituía num mero instrumento da sociedade. Ela funcionava
unidade relativamente independente, cujas relações não sofriam a mediação

mercado, nem seus membros confrontavam-se entre si como competidores.
sse sentido, ela preservava um espaço de resistência onde os homen~ podam
envolver-se enquanto indivfduos e, a partir daf, até oporem-se à própria socie-

de.
Entretanto, afirma Marcuse (1987), a atual etapa do desenvolvimento tecnológi-
- o capitalismo tardio - requer, para a segurança da reprodução do sistema,

rsonalidades uniformizadas e perfeitamente identificadas com o todo social. Para
I a sociedade deve ser administrada cada vez mais, via agências extrafamllia-
" as quais se encarregam de injetar nos indivfduos os valores funcionais para o

I lema, desta feita, com mais garantia de uniformidade.
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Diante disso, Marcuse sinaliza uma crescente redução do poder soctalizador li
famOia, nas atuais sociedades, em prol do fortalecimento da autoridade extraI 11111
tiar, encamada de forma impessoal, num sistema racional de administração t t 111
zante.

"Sob o império dos monopólios culturais, económicos e potttkos, a formação
do superego adulto, parece saltar a etapa da individualização: a unidade
genética se toma diretamente uma unidade social. A organização repressiva
dos puls6es parece ser coletiva, e o Ego é prematuramente socializado por
todo um sistema de eçéncies extra familiares. Desde o nlvel pré-escotet, as
histórias de quadrinho, o rádio e a televisão fixam o modelo de confonnismo
e da rebelião. Os especialistas dos 'mas media' transmitem os valores exigi-
dos: oferecem a perfeita educação da eficácia, da tenacidade, da personali-
dade, do devaneio e do sentimentalismo. Contra uma tal educação, a famnia
não é mais capaz de lutar". (Marcuse, 1975, p.97).

Em decorrência dessas mudanças na forma de socialização, Marcuse no 11I
de um processo de "fragilização do Ego", cujas mediações e reações ao mlllll'
exterior e aos desejos pulsionais tornaram-se cada vez mais "automáticas" , I

dicionadas pelos poderes públicos e sociais externos. Marcuse, citando F Itil

Alexander, nos descreve o que este último denomina de ego "corpóreo", o qu
refere-se à substituição dos processos conscientes de discussão e julgam 111,
existentes no indivfduo intelectualmente adulto e normal, por reações "espo/l1
neas", quase "corporais", onde a "consciência cognitiva do pensamento" e I'

sibilidade perdem progressivamente seu papel (Alexander, apud Marcuse, 1 1111
26).

A evidência desse processo de fragilização do Ego é observada nos I,
cotidianos do homem comum, na ausência de uma expressividade mais profullIl
na crescente passividade da ocupação dos tempos livres, o qual vem perellll"
seu caráter privado e tornando-se cada vez mais controlado pela jndústria <10,
zer".

"A ocupação dos tempos livres é o correia to psfquico da vitória social so-
bre a oposição, a perda de sentido da crtuce, a unifonnidade técnice; a per-
manente mobilização da coletividade" (Marcuse, 1980, p.27).

Outras vozes também nos alertam acerca desta crescente perda de autonou
do homem moderno. Lucien Goldman nos fala de uma "distorção da person I"1I

humana" em processo nas sociedades industriais do capitalismo tardio. S qlll I"
ele, diferentemente da época do capitalismo liberal, onde ao indivíduo era atribuI'
uma responsabilidade própria e pessoal, o homem contemporâneo vem pro I
vamente perdendo sua autonomia, até transformar-se no que ele chama: "o <111'
mado analfabeto".

"Na sociedade de consumo, o consumo de massas se estende já a mui-
tos produtos (frigorlTicos, automóveis, aparelhos da televisão, etc), mas o
produto que poderá transformar-se no mais importante de todos e invadir
vida social está ainda em vias de aparecer: o diplomado analfabeto, o esp •
cialista que conhece maravilhosamente o seu domfnio com um nfvel de in -
trução suficientemente elevado para manter o seu estatuto profissional, mil
que, enquanto executante, tendo apenas que executar e consumir, já não s
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interessa pelo resto da vida social, pois não tem responsabilidades nem par-
ticipaç6es nas decisões" (Goldman, 1978 p.190).

Guattari (1986) considera que os "modos de produção capitahstlcos" - modos de
odução existentes não somente nas sociedades capitalistas desenvolvidas, mas
mbém em setores do Terceiro Mundo e nos anteriores países socialistas do
ste - exercem seu domínío não apenas a nfvel do monopólio dos meios ou das
lações de troca monetárias, mas também do controle da subjetivação, da tomada

poder da subjetividade do homem em todos os campos - "infrapessoal, pessoal
Interpessoal" - transformando os indivfduos em seres destituldos de qualquer
gularidade, tornando-os "serializados e autômatos" (p.42).
Partindo do pressuposto de que a subjetividade não se situa no campo estrita-
nte individual, mas em todos os processos de produção social e material,

uattari considera que a função hegemônica do modo de produção "capítalrstica" é
almente exercida, de forma dissimulada e implícita, por todo um aparato tecno-
Ico que produz, em escala planetária, uma subjetividade de natureza fabricada,

elada e industrial.

"A ordem capitalfstica produz os modos das relaç6es humanas até em
suas representaç6es inconscientes; os modos como se é ensinado, como se
ama, como se fala, etc. Ela fabrica a relação com a produção, com a nature-
za, com os fatos, com o movimento, com o corpo, com a alimentação, com o
presente, com o passado e com o futuro - em suma, ela fabrica a relação do
homem com o mundo e consigo mesmo" (p. 42).
"Ocorre, portanto, um sistema de conexão direta entre as grandes I11áquinas
produtivas, as grandes máquinas de controle social e as instáncias psfquicas
que definem a maneira de perceber o mundo" (p. 27).

A este "sistema de conexão direta" Marcuse (1978) denomina de "a conquista
consciência desgraçada", onde toda possfvel transcêndência é assimilada pela
m vigente, não existindo mais conflitos absolutos. O homem parece não preci-

r mais recorrer a si mesmo como fonte judicativa; o ego fragilizado obedece di-
mente à autoridade externa, sem mais uma regulamentação pulsional privada.
deixa de ser o juiz. O resultado final é já "uma identificação imediata do indivr-
com a sua sociedade e, através dela, com a sociedade em seu todo" (Marcu-

, 1978 p.31). A este processo de introjeção "quase mecânica", sem mediações,
rcuse chama de "mfmesis", que substitui o termo "introjeção" e, diferentemente
te, implica na absorção do homem inteiro.

Originalmente, "mimesis" significa imitação, ou seja, o processo através do
I o sujeito copia a realidade numa tentativa de assimilar-se a ela. "Na origem da

cie, como na origem do indivlduo, a 'mírnesis', é a única forma de relaciona-
nto possfvel entre sujeito e objeto" (Rouanet, 1986 p.128). Entretm to, o pro-

o de hominização, assim como a produção da cultura, implica numa diferen-
ção do homem com relação à natureza, a qual culmina no estabelecimento da
ivlduação humana, onde os homens se reconhecem enquanto mdivlduos

UIOnomos, diferenciados dos demais e dotado de uma consciência que instaura
o norma sua própria autoconservação e seu próprio desenvolvimento.

Para Freud (apud Rouanet, 1986), o desenvolvimento da personalidade hurna-
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na se efetua, nem certo sentido, em decorrência de uma série de processo 11
identificações sucessivas - primárias e secundárias - tendo por meta final o e I
belecimento da individuação. Nesta perspectiva, os diversos processos de identll
cação, pelos quais os homens passam no decorrer de sua socialização, são 111
trumentos que possibilitam a individuação e não a fusão entre sujeito-objeto e 11,
jeto-natureza.

Entretanto, segundo Rouanet (1986), a perspectiva lIuminista evidenciad 111

capitalismo tardio é inteiramente outra: nela, a identificação é utilizada como 111
trumento de "desindividuação" - "processo pelo qual a individualidade tende par 1

dissolução" (p. 123) e reconcilia sujeito e objeto, numa falsa mânesis.
Essa reconciliação é considerada falsa porque não é mediada por um Ego 1\

tOnomo capaz de, dentro de certos limites, transformar a realidade e assegur I
autoconservação do indivrduo através da transformação do inconsciente em COII
cientização; mas, pelo contrário, esta "reconciliação" é feita graças, justamente, li'

enfraquecimento deste próprio Ego, que expropriado de seus poderes, íranstonn
se em pura exterioridade, aderindo de forma mimética ao sistema social. Ne I

processo, os impulsos inconscientes são diretamente absorvidos pelo sistem I,

que passa a administrá-Ios e a neutralizá-Ios sob uma falsa aparência de liber li
zação. Entretanto, o que na realidade ocorre, segundo Marcuse (1978), é uma l'
optação e um redirecionamento desses impulsos em função da iógica produtiv tllI
sistema, cujo resultado final é a conversão da sexualidade em valor de merc (kl,
onde os desejos mais primitivos são conclamados - via indústria cultural- a ser 111

comprados em magazines e supermercados. É a utilização da própria "gratifi \
ção" como fórmula legitimadora. Isto significa. em última instância, que é em noin
da liberdade que o poder controla as consciências!

Tal estratégia é denominada, por Marcuse (1978) de "dessublimação repre I
va", a qual constitui-se no instrumento mais eficaz da sociedade tecnológica, uni
vez que se apresenta com liberação dos impulsos libidinais.

A promessa de realização dos desejos humanos através da aquisição cr
cente de bens e serviços oferecidos pela indústria cultural e a liberação dos c /I
troles societários, expresso mais claramente na liberação da libido, concorrem d
forma inconteste para o desaparecimento crescente de qualquer tipo de conflUo
que venha subverter essa ordem tão "confortá ver'. A gratificação assume, "
este prisma, o aspecto de dessublimação:

"substituiçéo da satisfaç5.o diferida pela satisfaç5.o imediata, da satisfaç5.o
indireta pela satisfaç5.o direta. Mas como essa dessublimaç5.o visa, néo
promover uma Iibertaç5.o real, mas aprisionar mais eficazmente os indivt-
duos nas malhas da ordem existente, 6 /fcito falar-se numa dessublimaç5.o
repressiva" (Rouane~ 1986 p.233).

A consciência da opressão é, portanto, extirpada sob a aparência de um 1

pseudo-liberdade. As forças pulsionais podem ser "liberadas", com a única comi
ção de colocarem sua liberdade a serviço do todo social, o qual reorienta as forç
do desejo para objetivos compatrveis com as ofertas do sistema. Sob este prism I,

parece não haver mais impulsos proibidos, pois todos são "a priori", funcionais 1

ra o sistema que os administra cuidadosamente, redirecionando-os de acordo 0011
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Interesses do capital.
A este propósito, Marcuse (1978) nos fala da "realização original da sociedade

Industrial": a integração do sexo ao trabalho, sem que o corpo deixe de ser instru-
nto de trabalho, mas. ao contrário. para seguir as exigências da indústria da pro-

ganda, tornando mais atrativas as mercadorias a serem consumidas: "••• as
criturárias e balconistas sensuais, o chefe da secção e os superintendentes

Iraentes e viris ••• " (p.84) e toda uma gama de objetos avidamente consumidos
r estarem envolvidos em uma atmosfera sexualizada.
Este processo eminentemente repressivo da "dessublimação repressiva", ao
ular suprimir a própria repressão, termina por fortalecer-se imensamente - dada

supressão das forças opositoras - e tende a tomar-se invendvel. A repressão,
apresentar-se sob esta capa liberadora, perde sua rudeza arcaica e com ela

ânsia desesperada de liberação que anteriormente encerrava. O desejo é afeta-
em suas próprias ralzes e o sexo converte-se em poderosfssímo instrumento
conformismo.
Ora, de acordo com o pensamento de Marcuse (1978),~ocorre que a "sublima-
o", tal como em Freud, é fruto da repressão, porém não é simplesmente seu
elto pois, ao mesmo tempo, ela é capaz de reagir ante essa repressão, uma vez
ue encerra em seu rntimo um potencial de rebelião libertadora. "A sublimação pre-

rva a consciência das renúncias que a sociedade repressiva inflige ao indivlduo,
assim preserva a necessidade de liberação'~ {p.85). O índivlduo, cujo superego
nsura os impulsos inconscientes e implanta a consciência, guarda o registro
proibição também ao nlvel da sociedade; ou seja, o mdivlduo, de alguma forma,

mantém o registro da repressão que a sociedade lhe impõe.
O que na realidade ocorre é que a

"dessublimaç5.o repressiva n5.o milita a favor de Eros, ao contrário, ela pro-
move uma contraç5.o de Eros reduzindo-o él sexualidade especifica das zo-
nas erógenas - sexualidade reprodutora e exclusivamente genital - perteita-
mente compatlveis com o sistema. Entretanto, Eros 6 uma força geral, uma
energia abrangente que envolve todo o corpo e todo o ambiente humano,
jamais reduzfvel él mera sexualidade genital; no momento em que Eros 6 re-
duzido él sexualidade 6 posslvel ao mesmo tempo deserotizar a vida e libe-
ralizar o sexo, isto 6, dessublimar sem eliminar de fato a repressêo" (Marcu-
se, 1978 p.87).

A dessublimação assim administrada elimina os riscos das explosões pulsio-
nais uma vez que gratifica em parte, em vez de reprimir, além de tornar ínvlsfvel a
contenção de Eros em sua totalidade. A indi~ibilidade desta contenção juntamente
com a liberalização controlada da sexualidade enfraquece demasiadamente a ten-

o entre desejo e realização existentes ainda na sublimação e na repressão pul-
Ional, engendrando atitudes conformistas e de aquiescência à ordem !nstituc.iona.l.

O resultado é a perda da consciência crrtica e a produção de uma consciência
I liz" (Marcuse, 1978 p.84), que se explica corro ple~a ac.~itação das "mitific~ÇÕ~S
da realidade onde o real e racional quedam de todo Identificados. Na oonscíência
leliz" o antig~ descontentamento e infelicidade elucidativos do poder repressivo da
ociedade não mais existe, ocorre como que uma "atrofia dos órgãos mentais" {p.
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88) agora incapazes de compreender as alternativas e contradiçOes do sistem I. I
se, por outro lado, o desconforto e a infelicidade emergem _pois esta .conscIO/1I1
feliz" é bastante abalável - não são atríbuldas a uma repressão social, mas vi til
como simples sintoma "neurótico" de caráter puramente individual e portanto" \I
rável" na esfera da existência privada, sem mais qualquer conexão com o todo ,.cial.

Enfim, como nos diz Marcuse (1978 p.87):

"••• esta sociedade transforma tudo o que toca em fonte potencial de pro-
gresso e de exploração, de servidão e satisfação, de liberdade e de opres-
são. A sexualidade não constitui exceção."

Diante do quadro exposto, cabe-nos algumas reflexões: seria o homem r "
mente passrvet a um total processo de unidimensionalização, onde suas poten
lidades utópicas quedassem de todo suprimidas? Participa ele, de alguma fonll
deste processo? Qual a importância polrtico-libertária da dimensão da subjetivid cI

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que o resgate da dimensão da subjetividade do homem, a reapm
priação de seus desejos e necessidades - tornados heterOnomos _ constitui.
uma condição indispensável para a formação do pensamento crltico, pois é (I

mente através do reconhecimento do que esta sociedade faz de nós que podemo
conscientemente preparar o terreno para o que realmente desejamos ser.

Consideramos que este tenha sido o esforço de Marcuse, ou seja, o de dete t ti
e denunciar até que ponto a subjetividade prevalecente, encontra-se ferida e mutl
lada, no intuito de, ao avaliar os danos, poder analisar as configurações socl II
objetivas que oprimem e suprimem este sujeito. Seu objetivo maior não nos par (
ter sido o de encerrar o indivrduo em um ciclo unidimensionat paralisante, mas 111

contrário, foi justamente o de denunciar a existência mesma desse ciclo, a fim <1
que o homem, conhecendo o que lhe cerceia, possa encontrar formas alternatlv
para libertar-se. Possa resgatar sua dimensão utópica e revolucionária.

Acreditamos que somente o reconhecimento das formas ilusórias de existên I I

e não a sua negação, constitui-se requisito fundamental para a emergência de um t

existência autêntica. Não se salva um moribundo negando-Ihe a própria doenç I

ou escamoteando-a sob uma máscara débil de saúde - é necessário apontar-Ih (I

seu mal, para que este possa lutar, em bases reais, pela sua própria sobrevivOI1
eia.

Acreditamos também que este processo de domesticação da consciência d
massas não se dá de modo unilateral, nem muito menos a partir do nada. A coop
tação eficiente do sistema somente ocorre porque, de fato, existem nos indivrdu
desejos reais de objetivação de suas necessidades e aspirações coletivas que r
querem meios de satisfação. Isto foi reconhecido pelas forças conservadoras qu
os cooptaram e canalizaram suas energias para realizações essencialmente c
munistas e alienantes. Em contrapartida, como também o afirma O próprio Marcu t
(1974) existe uma enorme desconsideração da raiz subjetiva e imaginária d t
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B 11 I'L I I )
ancipação por parte dos movimentos e programas ditos IIb rI 11J ,'I" 1111/til I

cadas relegaram a dimensão da subjetividade a um segundo pl 1110 '"" \ ,: \11 h h
-la uma mera questão de "superestrutura", ou apenas uma pr o 1/1't ti I 111/1
burguesa".
Justamente nesse aspecto, Buselmeier (apud ~arcondes

ce uma rigorosa critica à ortodoxia de esquerda cura

"revolta permanece na superficialidade, não penetra na estru/um pul 111/11I',

no inconsciente ••• não atuando sob as aspiraç6es e os desejo au ~ ,I

além dos interesses imediatamente polfticos".

I( O~

o perigo da desconsideração pelas produções do imaginário - fant ,d"
jos, ilusões - é também ressaltado por Michele Bertrand (1989, p.29):

"O pior erro polftico, para um partido, não é tanto fracassar, ~s tirar 8 o p
rança. Pois 10 mais perdoéveis aqueles que fracassaram de/~a,ndosubsl
tir a esperança, do que aqueles que, dizendo a verdade, ellmma,!, 85 ltu-
sões; Os homens se desviam do que não oferece mais nenhum pro/elo ond
investir sua esperança ".

É a dimensão do utópico que preserva as possibilidad~s de ~a~sf~rmaç hu
mana mesmo diante de uma realidade adversa. Sua desistência Imph,canum 'li

reconciliação com a realidade - numa falsa "mrmesis", numa "unidrnenslon
ação" do homem. " I

No que diz respeito à nossa realidade brasileira, a manipulação da subjetlv d -
de, do imaginário das massas, também se realiza em larga es~la: ~ mesmo ~om
uma massa empobrecida e desumanizada - condição esta que obietívarnente d •
veria ser suficiente para isentá-Ia de qualquer interesse ~ c~m~romlsso com o

stema capitalista - os poderes dominantes, através da Industna, cultural e dos
meios de comunicação de massa, conseguem disputar com a reahdade adversa,

na maioria das vezes, até sobrepujá-Ia.
, As tentativas de cooptação da consciência das massas se expressam, clara-

mente, em nosso cotidiano, nas mais diversas formas: ••basta o,lharmos nosso~
comerciais televisivos para observarmos o fenômeno da dessubhmação repressi-
va" expressa pela associação-dissociada de certos produtos aos seus modelos
erotizados. Nossos "out-doors" vendem prazer e feli~id~de aos quatro cantos das
cidades. Nossas novelas vivem por milhares de brasileiros a fortuna, a ascensão
social e as emoções que a vida real não Ihes ~de oferecer. Noss~s camelôs
abundam em objetos-fetiches avidamente consumidos, a preços mõcicos, pel~s
"pseudo-estrelas". Nossos programas policiais radiofônicos, repletos de sensacio-
nalismo fabricam nosso "inimigo" social comum: os menores e os abandonados
"trombadinhas". Nossos candidatos polrticos prometem-nos a salvação, enquanto
nossos eleitores elegem 'democraticamente', para seu chefe m~lor" aq~el~ qU,e
mais se diferencia deles, numa projeção imaginária de seus própnos ideais Jamais
alcançados! (O "impeachment" não nos redime de todo).

É, portanto, diante da objetividade destas manipulações da subjetividade ,huma-
na que nossa preocupação volta-se fundamentalmente para o desenvolvimento
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critico da consciência em seu mais amplo sentido; através do reconhecimento ti
reapropriação dos desejos humanos no interesse de uma razão crrtica emanc li I

16ria, onde o homem possa, ao resgatar sua dimensão perdida da subjetivid cll,
tornar-se cada vez mais capaz de descerrar o véu que encobre as forças da li ,
minação e da repressão, para enfim tomar-se sujeito mesmo de sua própria II1
vra e de sua própria ação.

O caminho possível para tal realização reconhecemos ser extremamente árlckl,
pois se trata de percorrê-Io em um mundo não livre. Sob essa perspectiva, não c I

propomos a fornecer nenhuma solução pragmática de como se dará esse per 11I
so. Acreditamos que somente a práxis histórica dos homens, construída a c ti
momento, será capaz de fornecer essa resposta. Entretanto, de uma coisa temI!
convicção: nenhuma práxis histórica conseguirá ser libertária se os homens ri 11

tiverem consciência de sua opressão. Esse constituiu-se justamente no no 11

objetivo primordial: o de, ao desvelar e denunciar as atuais formas de dominaç li

existentes, contribuir para o processo de conscientização crrtica do sujeito.
Isso implica, ao nosso ver, o reconhecimento de algumas condições básl I

Primeiramente na conscientização de que os processos societários, assim COIIIII
toda a tecnologia e ciência existentes têm o homem como origem e fundamento,
devendo tornar-se ele, também, a sua meta. Em segundo lugar, implica tam 111

no reconhecimento do homem como um ser desejante, utópico, cujo potencial eI
fantasia deve ser utilizado como força propulsora para a consecução de asph
ções e metas capazes de se objetivarem na realidade humana concreta. E alndn,
requer que compreendamos os homens como seres diferenciados e singular ,
cujo caráter eminentemente social e histórico de suas existências não os tr 1\

formam necessariamente em uma massa pasteurizada. A sociedade não poli
constituir-se em oposição aos indivrduos quando a meta é a felicidade e a liberd lei
humana.

Para nós, a ciência Psicológica somente será capaz de contribuir signlfl I

mente nesse processo de esclarecimento e emancipação humana, quando d••
restabelecimento do vínculo entre realidade psíqulca e condições sociais de xl
tência, onde, dialeticamente, o psiquismo - particular - desvenda os conflitos
antagonismos do social - totalidade.
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