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Introdução

Michael Lôwy, autor de um dos melhores ensaios dedicados

ao tema da "ideologia",já chamou a atenção de seus leitores para â

polissemia do conceito:

Existem poucos conceitos na história da ciência social moderna que

sejam tão enigÌnáticos e polissêmicos como esse de ideoìogia. Ao

longo dos últimos dois séculos ele setornou ob.jeto cle uma acumula-

ção incrível, até mesmo fabulosa, de ambigtidades, paradoxos, arbi-

trariedades, contra-sensos e equívocos. (Lõwy, 1987, pp.9- 10)

Umarápidaolhada na bibliografia, no final destevolume, bas-

tará para proporcionar ao leitor uma idéia da vastidão das publica-

çÕes que veicularam as "Ìeituras" diversas e contraditóÌias a que o

conceito foi submetido.

O presente trabalho não pÍetende propor mais uma interpre-

tação do conceito de ideologia, uma exegese disposta a coÍÍigir
todas as outras.Âs páginas que se seguem,a rigor, não estão sequer



dedicadas ao conceito propriamente dito: de fato, elas giram em

tÕrno de uma questão (e não é casual que o Ìivro se intitule, justâ-

mente, A questão da ideologia).

Em que consiste, precisamente, essa questão? Para uma expli-
cação preliminar, vale a pena recorrermos ao Dicionário de políti-
ca, coordenado por Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gian-
franco Pasquino. Nele, o verbete ideologia, escrito por Mario
Stoppino, começa coÌì uma coìÌstâtação que coincide, no essen-

cial, com :r de Michael Lôwy, transcrita acìma:

Tanto na linguagen político-prática como na linguagem filosófica,

sociológica e poìítico-científica, [âo existe ta]vez nenhuma outra

palavra que possa ser comparada à ideologia pela freqüência com a

quaÌ é !ÌÌrpregada e, sobretucìo, pela gama de significados diferentes

clue lhe são atribuíclos.

Mas, apoiando-se em Bobbio, Stoppino dá r.rn passo adiante

e propõe uma curiosa cÌìstincão: cle distil.ìgue entre um significado

,ftrco e u rn significado .forrc. O sìgnificado t?Ìco é âquele er.Ì qÌle o

ter mo designa sistenras de crenças poÌíticas, conjuntos de icÌéias e

valores cr.rja função é a de orientar compoÍtamentos coletivos rela-

tivos :ì ordem pública. O significado /orte é aquele em que o teÌ mo
se refere, desde Marx, a uma distorção r.ro conÌrecimento. Na pri-
meira acepção, o coÌìceito é neutro; t.Ìa segunda, é crítico, negativo.

Stoppino escreve: "Na ciência e na sociologia política coÌìtenìporâ-
neas predomina nitidamente o significado fraco cla ideologia'Ì

EÌìtre os represelltaÌ.Ìtes - lììinoritários - <ia perspectiva qr.re

trabalha com o significado/orre da ideoÌogia se acham aÌguns pou-
cos teóricos convictanrente antimarxistas, como o itâliano Vilfredo
Pareto, para quem os instintos filncìamentais da natureza humana
são muito mais fortes do que os fatores sociais e por isso influem,
inevitavelnente, na psicoÌogia dos in<1ivíduos, induzindo-os a ela-

to

borar ou a âdotar representâçoes ideologicamente distorcidas da

reâlidade polÍtica e social.

Apesar da presença de Pareto e d€ outros - poucos * anti-

marxistas, a lista dos teóricos que insistem em retolnar o conceito

em suâ âcepção íorfe é umâ lista da qual constam, sobretudo, os

pensadores qrLe estão àe algum modo enpenharlos etn desdobrar a

reflexiio de Marx sobre o tema.

Este Ìivro procura reconstituir aÌguns aspectos clo movimen-

to da reflexão desses pensadores a respeito da ideoÌogia, algumas

carâcterísticâs daquilo que cada um retomou da concepção de

Marx, acïescentando eventualmente complementos ot"t correções,

ou aÌgumâs caÍacterísticas daquilo que cada um considerou supe-

rado e procurou eliminar ou substituir no enfoque do autor (junto

com Engels ) de Á ideología nlemò.

Muitas vezes, os filósofos evocados a seguir tbrnruÌaram seus

pensaÌnentos imbuídos da convicção cle que havianl conseguido

elaborar unr novo conceito de ideologiâ e com ele estavam resolven-

do problemas que seus predecessores não tinham conseguido soÌu-

cionar. É provável, no plano subjetivo, que essa convicção os teÌlha

ajudado, que ela lhes tenba fortâlecìdo a disposição, o ânimo para

aprof ndar suas construções teóricas. O presente trabalho, contu-

do, foiernpreendido com outrô objetivo, com outrir preocupação.

Não se pretende, aqui, contribr.rir para resolver a cluestão cla

ideologia, submetendo o conceito a mais uma - a enésima! -
reformulação. O que se procura fazer, nâs páginas que se seguem, é

revisitar as diversas expressões que â questão da ideoÌogia veio

assumincìo desde Marx até o presente na perspectiva da esquerda,

em suas diversas vertentes teóricas. O interesse do estudo, então,

está inteiramente voltado para a questão como tal.

A convicção con a qual este livro foiescrito é a de que, inde-

pendentenìente do maior ou menor alcance do ser"r vaÌor opcrató-

rio em diferentes campos do tr abalho cientíÍìco, o corceito de ideo-



Iogia, em seu signifrcado "forte", trouxe para o pensamento contem-

porâneo a exìgência de se defrontar com uma questao crucial, inesca-

moteável, extremamente instígante, que o obrìga a um autoquestio-

namenÍo rqdical e o desafia a uma auto-renovação dramátíca.

É como se a questão da ideologia fosse, hoje, uma novaversão

do enigma que a Esfinge propôs a Édipo. Em vez da alternativa"ou

decifras o enigma ou te devoro", a questão da ideologia, moderna

Esfinge, nos provoca, irônica: "Decifra-me, enquanto te devoro".

PARTE



r. A questão da ideologia antes
de Marx

O tema da ideologia - entendido como o registro de pressões

deformadoras atuando sobre o processo de elaboração do conhe-

cimento - é um tema muito antigo.

Desde que os gregos, pioneiramente, passaram a refletir sobre

os problemas mais gerais dos seres hurnanos - de onde viemos, o

que é o mundo, quem somos nós, para onde vamos etc. - seÌr se

prenderem às explicações religiosas tradicionais (os mitos), una
questão crucial, que emergia sempre no caminho da reflexão,era: o

que é o conhecimento?

Platão já advertia seus contemporâneos de que podiam estar

enxergando sombras e pensar que estavam vendo seres reais,

Vinte e cinco séculos se passaram e aindagação continuou a ser

feitacom insistência: o que é, exatamente, conhecer? O queme auto-

riza a afirmar que efetivamente conheço alguma coisa? Quem me

garante que o que eu sei (on acho que sei) corresponde à realidade?

O poeta espanhol Antonio Machado disse, com muita graça:

"en mì soledad / he visto cosas muy claras / que no son verdaà".O fato



de vermos as coisas com muita clareza não assegura que elas sejam

tais como as vemos.

Mesmo que os órgãos dos sentidos fossem mais confiáveis do
que de fato são, eles me proporcionariam, no máximo, o acesso â

urn nível bastante Ìimitado da realidade.

Um homem podeterespecial apreço, por exemplo, pela cadei-
ra em que costuma se senÌar. Conhece-a - empiricamente - há
mrritos anos, Esta lamìlìarizado com sua cor. conì sua forma, com
a macìez do assento, com a solidez da madeira e a estrutura do res-

paldar. Já observou, talvez, cacla centímetro deÌa. os arranhôes
sofridos, as falhas na pintura. ldentifica até mesmo o cheiro deÌa.

Mas o que ele sabe, de fato, sobre a cadeira?

Podemos dizerque o cidadão do nosso exemplosabemuitas coi-
sas, apreendidas por srÌiÌ percepção sensoriaÌ. Parâ saber outrâs
coisas fundamentais, entretanto, eÌe precisará ir alént da empiria:
precisará trilhar caminhos que exigem a âbstração teórica.

O conhecimento da cadeira só poderá vir a se aprofundar se o
seu zeloso usuário a comparar com outras cadeiras, estudar sua

concepção, como eÌa foi concebida peÌo deslgner, qual é o ser"r esti-
lo,como foifeitapelo carpinteiro, qual foi a técnica que ele utilizou,
quais eram as opções técnicas e estilísticas disponíveis, quais as

peculiaridades da madeira escolhida, que ligações a cadeira tem
com a cultura do seu tempo e de que modo se insere na sociedade
que a viu ser criada.

Trata-se, portanto, de um conhecimento que não pode ficar
limitado à percepção sensível direta: precisa construir interpreta-

ções abstratas, baseadas em informações que não podem ser ime-
diatamente cotejâdas com a experiência tividapelo oltservador. O
sr:jeito se abstrai da muhiplicidade das sensações, da percepção

imediata, e se fixa em determinados elementos, que vão sendo des-

dobrados e postos em conexão uns com os outros.
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Trilhando os novos caminhos e explorando as novas possibi-

Ìidades, o conhecimento realiza avanços prodigiosos, porém fica

exposto a maiores equívocos. Os erros cometidos empiricamente

são limitados e simples; os erros que se cometem com base na ela-

boraçâo teórica, entretanto, são sutis e compìexos.

Se a experiência me mostra que fui vítima de uma ilusão de

ótica ou me enganei na apreensão de um som, posso ficar momen-

taneamente perplexo, mâs não terei grandes dificuldades para

reconhecer e corrigir o engano. Se, contudo, cot.Ìstluí uma inter-
pretação, articulei fatos e idéias, elaborei uma teoria e incorporei o

que foi observado a um conjunto de noções organizadas, nas quais

tenho confiança,o reconhecimento do equívoco se torna mais deli-

cado e, com freqüência, mais doÌoroso.

O desenvolvimento das ciéncias depende da teoria, da abstra-

ção. Ao mesmo tempo, ele nâo proporciona âo conhecimento
nenhuma garantia de que não haverá descaminhos. E - o que é

pior- qualquer falha na construção saudavelmente ambiciosa do

conhecimento científico pod€rá, em princípio, causar transtornos

muito superiores aos que costumam seracarretados pelas deficìên-

cias da Ìimitada percepçáo empirica.

Por isso, um dos campos temáticos mais importantes da filo-
sofia, a teoria do conhecimento, sempre se ocupou, de um modo
ou de outro, de algumas das questões que integram a problemáti-
ca daquilo que, a partir do século xlx, viria a ser designado como

ideologia.

Houve numerosos momentos nos quais o conhecirnento, vol-
tando-se sobre si mesmo, sentiu-se obrigado a reconhecer seus

próprios paradoxos. Alguns pensadores indagaÍam: como posso

saber se sei o que sei, se não posso cotejaï o que supostamente sei

com o que sou forçado a admitir que não sei?

Ao avançar, o conhecimento tem ampliado seu quadro de

referências, seu acervo de informações, mas também tem aumen-



tado tanto seus problemas de organizaçâo interna como sua per-

cepção da vâstidão da sua ignorância. Quanto mais o sujeito

conhece, mais ele se clá contn do quânto desconhece. E foi essa

constatação que levou Nicolau de Cusa, no início do Renasci-

mento, a sustentâr aïdéia òa douta ignorância,isto é, a tese de que o

verdadeiro sábio é o que se sabe ignorante.

Nicolau de Cusa,naverdade, propunha uma nova maneira de

se pensar o conhecimento- EÌe dizia: não podemos conceber a infi-
nitudeem Deus, só podemos lidar com uma concepção humanado

infinito, por isso o conhecimento que temos clas coisas finitas que

compõem o nosso mundo é sempre limitado, imperfeito. Deus é o

Absoluto Máxímo,é absoÌutamente incomparável, ao passo que no

nosso mundo tudo é relativo, nosso conhecimento é obtido por

comparação e trbpeça inevitavelmente em contradições. Só nos

cabe, entâo, ser humildes, debruçar-nos com modéstia sobre as

contradições do mundo (Cusa, Ì979).

Alérn disso, em diversas ocasiões, surgiram, na história da filo-
sofia, reflexões segundo as quais, além das enormes dificuldades

intrínsecas da construção do conhecimento, o esforço do conhecer

enfrenta, inevitaveÌmente, pressões deformadoras provenientes de

aÌguns elementos cor.ìstitrÌtivos da cuÌtura e cla sociedade onde o

sujeito cognoscente vive.

Uma das reflexões mais vigorosas dedicadas a esse tema, ainda

no Renascimento, pode seÍ encontrada no Noyum Organum, ào

inglês Francis Bacon. O pensador britânico, preocupâdo com a

exagerada abstratividade das teorias tradicionais, herdadas da

Idade Média, empenhou-se numa enérgica revalorização de um

conhecimento que permanecesse maispróximo do nível empírico,

da experiência, da observâção diretâ dos fatos. Para ele, era preciso

levar os seres humanos ao "trato direto das coisas'] para ajudáJos a

se libertar do cipoal de noções faÌsas que lhes eram incuìcadas (e

que Bacon chamava de "rdoLos").
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De acordo com Bacon, eram quatro as espécies de ídolos: os

ídolos da tribo,os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do

teatr0,

Os ídolos da tribo eram as conveniências específicas do gênero

humano, que os homens acreditam que são, automaticamente, a

expressão corretâ da realidade da natureza e do mundo.Os ídolos

da caverna eram as conveniências de cada indivíduo como tal, que

Ìevam cada pessoa a acreditar que sua opinião tem, naturalmente,

validade geral. Os ídolos do foro provinham da comunicâção entre

os indivíduos através da linguagem e da imperfeição das palavras,

o que resulta numa adaptação clos homens à inépcia comunicativa.

Por fim, havia os ídolos do teatro, resì.rltantes do fato de que

todas as idéias - filosóficas, científicas ou m€ras crendices e

superstições - chegam à alma crédula da população na forma de

"verdades" encenadas, sancionadas pela autoridade da tradição e

fortalecidas por sua capacidade de simplificar as idéias, tornando-

as agradáveis e lisonjeiras para as pessoas.

Embora combata os ídolos, Bacon descreve um quadro pouco

alentador, que reconhece de maneira bâstante realista, nas condi-

çÕes da época, a força colossal de que esses ídolos dispõem.

No capítulo 49 do Notum Organumse pode ler:

O intelecto humano nào é luz pura, pois recebe influência da vonta-

de e dos afetos, donde se pode gerar a ciência que se quer. Pois o

homem se inclina a ter por verdade o que prefere. Em vista disso,

rejeita as dificuldades, levado pela impaciência da investigação; a

sobriedade, porque sofrcia a esperança; os princípios supremos da

natureza, em favor da superstição; a luz da experiência, em favor da

arrogância e do orgulho, evitando parecer se ocupar de coisas vis e

efêmeras; paradoxos, por respeito à opinião do vulgo. Enfim, inú-

meras são as fórmulas pelas cluais o sentimento, quase semPre

imperceptiveÌmcnte, se insiuua e afeta o intelecto. (Bacon, 1982)



Outro pensador rer.Ìascentistâ que abordou a questão da ideo-
logia sem nonÌeá-la foi o francês Montaigne, que denunciava a

estreiteza ideológica de sua própria cultura, a cultura européia.

Observando a conquista daAmérica e o brutaÌ desrespeito com que

os conquistadores lidavam com as culturas de outros povos,Mon-

taigne escreveu:"Nós os chamamos de bórbaros ou povos do Noyo

Murulo, porém nós os superamos em todos os tipos de barbárie"
(Montaigne, lssals, r, cap. 31).

Dois séculos mais tarde, outro pensador francês, Diderot,
retomou a crítica de Montaigne à presunção do eurocentrismo e

procurou aprofundar sua anáÌise do fenômeno, no Suplemento à

viagem de Bougainville. Diderot sugere que a pretensão de univer-
salidade da cultura dos conquistadores e o compor tamento preda

tório dos euïopeus no processo da expansâo colonial estavam ìiga,
dos à espinhosa questão da propriedade privada.

No primeiro diálogo do livro, um personagem afirma que os

selvagens possuem a terra em comum e por isso levam uma vida
mais pacífica que a dos civiÌizados, já que "todâ guerra nasce de

uÌna pretensão comum à nesma propriedade'l E, no segundo diá-
logo, unr velho taitiano recrimina os brancos, dizendo Ìhes:'Aqui,
tudo é cle todos. E vocês chegaran para estabelecer uma diÍ'erença

entreoÍeÍ/eorrc!':
Para un.r fil(rsofo d <> Séaúo dns Lttzes,entretanto, aüÌdâ Ììão era

possível aprofundar a reÍìexão sobre a complicadíssima relação

entre a busca da universalidade no conhecimento, de um lado, e os

desejos individuais e interesses particulares, de outIo.
O lluminismo tendia a confiar demais no conhecimento. Os

iluminístas tendiam a acreditar que todas as questões, em princí-
pio, poderiam ser adequadamente resolvidas no plano dâ teoria, se

recebessem um tratamento teoricamente correto. Para eles, erâ

difícil pensarque mesmo as boas teorias precisam, modestamente,

se remeter à vida, à ação, à história.
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Havia, na perspectiva dos teóricos das luzes, um robusto oti-

mismo. E não é casualque aPalavra o tifttistflo ïenha súrgido na pri-

meira metade do século xvltt. Embora alguns dos caffipeoes da

causa ilustrada tenham sido perseguidos e encarcerados pela

repressão, eles tit.tham confiança no futuro e tendiam a crer que o

poder de peÍsuasão da argumentação racional e a difusão de

conhecimentos científicos produziriam efeitos devastadores sobre

as bases mais resistentes dos males huÌÌranos: â ignorância, o pre-

conceito e a superstição.

Essa confiança no que estavam fazendo e no que estavam pen-

sando animava os pensadores nas batalhas que travavam; poÍém,

ao mesmo tempo,lhes atenuava as inquietações, quando se debru-

çavam sobre si mesmos e se perguntavam sobre a legitimidade e t
confi abilidade de seus conhecimentos.

No início do século xtx, essa confiança já passava a sofrer aba-

los provenientes de turnultos históricos, de mudanças sociais e cri-

ses políticas inesperadas, desencadeadas pelos acontecimentos e

pelas repercr:ssões da RevoÌução Francesa. O perÍodo napoleônico,

com suas guerras, com o recrutamenttl compulsório em Ìarga esca-

la, agravou esses abalos, atingindo a consciência de anrpÌos setot es

da população, alterando seu estado de espírito na própria vida co-

tidiana. As pessoas não conseguiam ntais se satisfazer conr expÌica-

çoes racìonalistas tranqüilizadoras, âo se verem envolvidâs elÌl

situações de tensão e incertezas. Ficou mais difícil sustentar os

princípios do IÌurninismo nos termos em que eram defendidos por

seus câmpeões no sécuìo xrrttt.

Foi então que Destutt deTracy, retomando idéias dos r/ássicos

das Irizes, especialmente de Condillac, publicou seu livÍo Eleffien-

tos de ideologia (em l80l).
O volume teve considerável repercussão Nele, Destutt de

Tracy concebia a ideología como uma nova disciplina fiÌosófica'

que devia incorporar os resultados mais significativos de todas as



outras. Seu raciocínio seguia um caminho que pode ser resumido
da seguinte maneira: agimos de acordo com nossos conhecimen-
tos,quese organizam atravésdas idéias; sechegarmos a compreen-
der como se formam essas idéias a partir das sensações, teremos a

chave para nos entender e para criar um mundo melhor. A conclu-
são era: precisamos decompor as idéias até alcançar os elementos

sensoriais que âs constituem em sua base.

Em sua difusão, a perspectiva derivada dessa concepção do
conhecimento foi entendida como a doutrina segundo a qual a

consciência era p roduto tlo meio- A realid.ade objetiva chegava à

compreensão dos homens por meio de impressões sensoriais, que

depois se complicavâm na sofisticâção das idéias. A medida que

etam capazes de reconstitrÌir esse processo formativo, através da

iàeologìa, oshomens refletiam com maior fidelidade o real, evita-
vam os delírios do subjetivismo e podiam se aperfeiçoar, aperfei-

çoando o mundo em que viviam.

O atlor d.e Elementoscle ìdeologianão estava sozinho; ele inte-
grava um grupo de inteÌectuais - os ideólogos- glue se dispu-
nham a prestar aos detentores do poder uma assessoria esclarece,

dora, orientando-os no sentido cÌe promover o aprimoramento das

instituições.

Na época em que os irlcólogosexpunham suâs concepções, nos

anos que se seguiram à publicação do livro de Destutt de Tracy,

quem governava a França era Napoleão Bonaparte. O grupo deu

sinais de que desejava ensiná-Ìo a dirigir o Estado (ao menos foi
essa a impressão do imperador). Napoleão enÍureceu-se, acusou os

ídeólogos de cultivarem urna "tenebrosa rnetafísica" e afirmou -em l8l2 - que eÌes não contÍibuíam para proporcionar aos

homens um melhor "conhecimento do coração humano'1 Acres-

centou, ainda, que, apesar das pretensões que exibia, o grupo não

se mostrava atento e receptivo às"lições da história'l
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Foi com NapoleãoJ portanto, que o termo ìdeologia - que

havia surgido com sentido exaltadamente positivo - passou a ter

acepção asperamente negativa. E essa acepção negativa, afinal, pre-

valeceu nas décadas seguintes.

MichaeÌ Lôwy comenta com humor a predominância do sen-

tido atribuído ao termo por Napoleão sobre o sentido que lhe

conferiam os ideólogos:"comcr NapoÌeão tinha mais peso, diga-

mos, ideológico que eles, foi sua maneira de utilizar o terrno que

teve sucesso na época e que entrou para a linguagem corrente"
(Ltiwy, 1987, p. l2).

Já em Fourier, um dos pioneiros do pensamento socialistâ, â

palavra ideologia,embora não seja de uso fteqr,iente nos escritos do

idealizador do falanstério, quando eventuâÌmente surge no texto,.

apaÍece empr€gada com a âcepção que lhe deu o imperador.

Fourier identificava nos 500 mil livros pubÌicados pelos seres

humanos uma atuação ideológica deformadora da sensibilidade

dosleitores: um discttrso moralista,pretensamente râcionalecien

tífico, que caluniava as paixões e dificuìtava enormemente a com-

preensão dos homens por eÌes mesmos.

Fourier escreveu: "Existe uma venda, uma catarata das mais

espessas, que cega o espírito humano. Essa catarata se compõe de

500 miÌ volumes que discursam contra as paixÕes e contÍa a atra-

ção, em vez de estudá-las" (Fourier, 1970,p.27\.

No desenvolvimento da sua teoria socialista (crítica) das ideo-

logias, Marx pôde teÌ no seu ponto de partida um termo já reco-

nhecido em seu teor crítico d,e denúncia do fenômeno, graças a

Fourier. Não deixa de ser curioso, entretanto, que Fourier tenha

aproveitado a reviravolta nâpoÌeônica sofrida pelo conceito.

Napoleão, que não era nenhum talento em matéria de filoso-

fia (era uma inteligência filosoficamente medíocre), enxergou un.r

problema bastante sério na relação entre a Ìristória e as ambições

expÌicativas desmesuradas dos ideóIogos.I)e fato, o projeto de



Destutt deTracye de seus companheiros não aiudava os homens do

início do século xrx a se abrirem para umâ compreensão mais rica

e mais profunda dos movimentos mais acelerados e da transforma-

ção contraditória das sociedades nas quais estava começando a ser

organizado o sistema criado a partir da Revolução Industrial.

Fahava à ideologia, tal como os ìrleólogos a propunham, algo

que, sintomaticamente, tambénr faltava ao imperador que a repe-

Iia: a capacidade de se debruçar com espírito crítico e autocrítico

sobre os conflitos internos do conhecimento humano em Ìigação

com as mudanças históricas.

Algumas indagações precisavam ser formuladas mais incisi-

vamente. As câusas das transformações históricas, das modifica-

ções na vida soci;rl, eÌam causas exteriores aos homens? Ou eram os

homens que faziam a históna?

Que homens, afinal, faziam a históriâ? Todos? Alguns? Ou
apenas um herói,um espírito iluminado,em cadageração,em cada

povo?

Em que elementos de conhecimento os homens podem se

apoiar para saber o que lhes cabe fazer em cada situação, ou então

para teconhecer seus Ìimites e apÍender com seus erros, quando
percebem que se equivocaram?

Que garantias podem obter para se certificarem de que não

estão se engânando, ainda que de boa-fé, ao elaborar suas impo-
nentes construções teóricas?

Para passar a uma reflexão mais aprofundada sobre a questão

da ideologia, os teóricos in.rbuídos de espírito crítico radical preci-

savam assimilar um pressuposto que ainda não estava disponível
nas condições da cultura francesa: uma nova abordagem dos pro-
blemas do sujeito como constÌutor do conhecimento (Kant) e

como criador da própria realidade conhecida (Hegel).

O iermo sujeito é mais complexo do que pode parecer à pri-
meira vista. Vale a pena recorrer à etimologia, para tentar com-
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preendêìo melhor. A palavra existia no latim medieval, escolásti-

co, empregada em contraposição a o bjectus. Em $B oÍigem latina,

anterior ao seu uso medieval, subjectus é o particípio passado mas-

culino do verbo subjicere (ou subìcere), qlue, entre muitos outros

sentidos, significa submeter, subiugar; é composto de sub (embai-

xo) e jacere(jogar). Subjectus, então, significa arremessado (lança-

do) embaixo (suü) de algo ou de alguém. Quer dizer: significaria

sujeitado, subordinado (posto sob uma ordem) ou subalterno
(posto sob o comando de um altet de um outro).

Em suaacepção mais antiga,o termo designava, pois, redução

à passividade: o suj eito sujeitado.Esse sentido ainda marca a pala-

vrafrancesa sujet (que nós traduzimos também por súdiÍoem por-

tuguês) e marca a palavra inglesa sr.rbjecr (que podemos traduzir
para o português também como assíríto, isto é,o tema, a matéria, o

objeto de um relato ou de uma conversa).

Paralelamente à história da conservâção do sentido ântigo,

entretanto, o termo passou a se firmâr com um sentido novo, na

linha da distinção enÍe sujeito e objeto, já presente em alguns escri-

tores latinos e no latim escolástico.

Na passagem do século xvtu para o xtx, naAlemanha, os prin-
cipais representantes da filosofia do chamad,o ídealismo chissíco -
Kant e Hegel, sobretudo - enfrentaram com disposição radical o

desafio de repensar a relação sujeito/objeto à luz das novas condi-

ções históricas, nas quais os indivíduos,em número crescente,esta-

vam se reconhecen do como sujeitoscapazes de se afirmarem sobre

os olrjeros, intervindo, de algum modo, no processo histórico da

mudança da realidade "objetiva'Ì

Kant procìamou a originalidade e a importáncia das conse-

qüências da sua descoberta, quando a classificou como uma "revo-

lução copernicana". Para eÌe, todo conhecimento era sempre, e

nunca poderia deixar de ser, construção subjetiva. Tratava-se de

uma drástica ruptura com a concepção segundo a qual o conheci-



mento poderia seÍ pensado como uma mera captação, um registro

fiel da realidade objetiva porpartedo sujeito humano. O sujeito não

podia pretender se qpagqr ovse cancelar em face do objeto, não po-

dia renunciar a assumir sua subjetividade, não podia tentar elimi-

nar todo e quaÌquer elemento sutrjetivÕ em suâ âpÍeensão do real.

Cabia-lhe esforçar-se para construir com rigor uma representação

da objetividade a partir dele mesmo, sujeito. O que o sujeito pode-

ria fazer para evitar o subjetivismo mais arbitrário era ousar servir-

se de sua razão (sapere audel), empenhando se em compreender-se

tal como era, tão objetivamente quanto lhe fosse possíveÌ.

Em 1784, Kant sublinhou a necessidade de se pensar o sentido

da história como algo que não se revelava à primeiravista e, de fato,

situava-se por trás dos movimentos dos indivíduos e dos povos. Era

um sentido que não aparecia diretamente no "jogo da Ìiberdade da

vontade humana".

Kant explicava: mesmo quando os sujeitos humanos agen de

acordo com um processo derivado de causas objetivas necessárias,

um processo que envolve todas as pessoas, eles não podem deixar

de agir e pensar como sujeitos, quer dizer, não podem deixar de ter

motivações individuais (conforme a caracterização kantiana do

fenômeno da "sociabilidade insociáve1" dos homens).

Nas palavras do próprio Kant:

Os homens, enquanto individuos, e mesmo povos inteìros maÌ se

dão conta de que, enquanto'perseguem pÍoPósitos Pârticulares,
cada quaÌ buscando seu próprio proveìto, e freqüentemente uns

contraòs outros, seguem inadvertidamente, como um fio condutot

o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e ttabaìham para

a sua realização. (Kant, 1986, p. l0)

Por um iado, reconhece-se com facilidade o espírito otimista

do Iluminismo, sua confiança no poder que a universalidade pos-
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sui de sempre prevalecer. Por outro lado, contudo, percebe-se um

novo caminho aberto para a abordagem dos problemas da ideolo-

gia, através da enérgica revalorização do sujeito no pìano da teoria

doconhecimento etambém através do reconhecimento da âutono-

rnia inerente à subjetividade (a autonomiã que permite ao movi-

mento subjetivo não ser totaÌmente absorvido pelos movimentos

puramente objetivos).

É sintomática, na formulação de Kant, aídéiaàe q'te o insuprì-

rrivel ponto de vista particular mel se dá conta da Ìei universal e a

segre in a dv er t idamenÍe. Por força de sua "sociabilidade insociável",

o sujeito humano terá sempre na singularidade (ou na particuÌari-

dade) um poderoso obstáculo estrìltural para se elevar à consciên-

cia da universalidade.

Como, afinal, o singuÌar se eleva à universalidade? Como o

relativo se eleva ao absoluto?

HegeÌ, na esteira das discussões desencadeadas peìas idéias

expostas por Kant, propõe uma resposta original e ousada para

essas perguntas: singular e universal, tal como acontece com relati-

vo e absoluto, são categorias de "determinação reflexiva'l Os dois

pólos se pressupõem mutuâmente,

Não conseguimos enlender isso porque, segundo Hegel,temos

uma grande dificuldade para realizar o"esfoÍço do conceito", isto é,

para superar a percepção imediatâ, pârâ ir além da estreiteza do

horizonte do empirismo,no qual amultiplicidade das árvores (cada

uma com sua singularidade) nos impede de enxergar a floresta.

A verdade - sustentava o autoÍ da Fenomenologìa do espíri-

to- é o todo. Mas o todo jamais se entrega de graça, ao primeiro

contâto, no primeiro encontÍo, ao recém-chegado. O todo não é

ponto de partida, é ponto de chegada. A totalidade é sempre resul-

tado de um processo de totalização, lanto no pÌaÌÌo do conheci-

mento como no plano da realidade, quer dizer, no plâno da ação

histórica dos homens.



A história da formâção e transformação da consciência polí-

tica se desenvolve em conexão com a história das modificações ins-

titucionais práticas. É no nrovimento cor.rjunto delas que a cidada-

nia se afirma, se consolida, reunindo numa mesma totaÌidade a

diversidade dos cidadãos singulares e a universalidade do serviço

livremente prestado ao bem comum.

Hegel caracteriza , na Fìlosofía ào dìreito, três momentos

necessários desse movinlento: 1) a família,2) a sociedade civiÌ-
burguesa (biirgerliche Geselkchaft) e 3) o Estado, a esfera estataÌ

(Hegel, 1970a).

No primeiro monìento, o indivíduo ainda não desenvolveu

su;r capacidade de tornaÍ-se autônomo, Íecebe pÍoteção, mas ainda

permanece imeaso ÌÌuÌ'ììrÌ esfera demasiado próxima da nâturezâ,

isto é, Ìimitada, inconrpatíveì com as exigências do seu crescimento.

No segundo momento, o indivíduo, por assim dizer, vai à luta:

enfrenta â competiçào tlo mercado, aprende a fazer prevalecer seus

desejos e interesses particulares, nas condiçôes de uma espécie de

guerra genelalizadâ de todos contrâ todos. O indivíduo aprende a

endurecer a peÌe e o coriìção, e desenvolve a capacidade racio:ral de

planejar e exercer sua independência. Sua razão, contudo, carece de

universalidade.

No terceiro momento, finalmente, o indivíduo autônomo

reconhece sua pertinência à comunidade e compÌementa sua liber-

dade pessoal com a aceitação da necessidade da cooperação funda-

da sobre a razão. O Estado - afirma Hegel - é um "hieróglifo da

razãd': os sujeitos singulares devem aprender a decifrá-lo para

ultrapassar os limites dos horizontes da consciência correspon-

dente à sociedade civìl-burguesa.

Marx, que chegou a BerÌim cerca de cinco anos após â morte

de Hegel (que lecionara na universidade da capital da Prússia),

entrou em contâto com os textos e com alguns discípulos do filóso-
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lir, crrtusiasmou-se com a perspectiva hegeliana, sobretudo com â

úiuircterização realista da sociedade civil-burguesa.

Scis anos mais tarde, entretanto, Marx iniciou um sério ajuste

tlr c0ntas com a filosofia de Hegel, a partir de um qr.restionamento

driislico da concepção hegeliana do Estado, recusando-se a aceitar

l irl('ia de que a esfera estatal seria o lugar da realização da univer-

lrrÌidade nacidadania e a admitirqueo acesso àesfera estataìviabi

llzirria a superação das distorções icÌeológicas impostas pelas con-

diçircs de funciona mento da bÌirgerlí che Geselkchafï.
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z. A questão da ideologia em Marx

A reflexão de Marx sobre a questão da ideologia passou a se

desenvolver criticâmente a partir do ajuste de contâs com Hegel.

Foì na Crítica do direito público hegeliano, escrita em Kreuznacl.r,

em meados de 1843, que Marx se insurgiu contra o modo de Hegel

interpretar a relação do Estado com a sociedade civiÌ. Marx vinha
de um período de mais de seis anos de percurso hegeliano, sabia

quanto devia ao attor da Fenomenologia do esplrito, mas se dava

conta de que a abordagem da vida poÌítica pelo mestre encerrava

urna grave distorção, que antes não tinha sido notada.

Na incisiva ruptura com o ponto de vista hegeÌiano, o futuro
âutor de O capital atribuía-lhe u,m formalismo inaceitáveÌ. O
Estado, construção dos homens, resuÌtado da atividade concreta

deles, era transformado por Hegel numa chave - formaÌ - pela

qual se abria a porta pâra a compreensão do sentido do movimen

to dos seres humanos. Marx percebeu o equívoco e o apontou:
"Não é a Constituição que faz o povo, mas o povo que faz â Consti-
tuição" (MEW, r, p. 231 ).
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A situação em que os homens criaram e continuam criando

seus Estados torna o equívoco hegeliano compreensível, porque os

próprios criadores tropeçam em mil dificuldades e não se reconhe-

cem, efetivamente, no que criaram. O Estado é uma criação de

homens divididos, confixos, alienados. E foi isso que Marx obser-

vou quando escreveu: "O ser humano é o verdadeiro princípio do

Estado, mas é o ser humano não livre. O Estado, então, é a democra-

cia da não-liberdaàe, a consumação da alienação"(rraew, l, p. 233).

A idéia de uma constÍução teórica distorciela, porém ligada a

uma situação histórica ensejadora de distorção, é, no pensamento

de Marx, desde o primeiro momento da sua articulação original,

uma idéia que vincula a ideologia à alienação (ou ao estranhamen-

to, se preferirem).

Â existência do Estado como um corpo esranho, que subme-

te a sociedade ao seu controle, impondo a sua ordem, é um sinto-

ma da alienação, do estranhamento - quer dizel do fenômeno

que Marx costuma chamar de Entfremtlung, em aÌemão - resul-

tante dos movimentos históricos nos quais os ser es humanos que

compoem a sociedâde atuam muito desunidos e perdem a capaci-

dade de se realizar no mundo que estão empenhados em dominar.

É inevitável que, no esforço que faze m para racionalízar a atï
vidade que desenvolvem, os indivíduos sejam levados a alimentar

a iÌusão de um Estado racìonal, adequado à prornoção da lei no

funcionamento da sociedade. Essa maneira de conceber o Estado

como lugar onde a razão prevalece foi o que Marx, em 1843, crii'i-

cou mais incisivamente em Hegel. E foi nessa crítica que o pensa-

dor sociaÌista se deu conta do que era, de fato, urna construção

ideoÌógica.

Marx percebeu com clareza que a concepção hegeliana suavi-

zâva, âtenuava, a contradição entre a sociedade e o Estado. Nela, os

sujeitos humanos eram induzidos a se deì-xar enquadrar em moÌ-

des preconcebidos de cídadanía, definidos na esfera estatâl. Marx



denunciou esse artifício da concepção hegeliana do Estado: 'A
Iiberdaàe subjetiva aparece em Hegel como liberdade formal". E

acrescentou que isso acontecia "exatamente porque a liberdade

objetiva não é concebida como realização e confirmação da liber-

dade subjetiva" (urw, r, p.265).

Não há dúvida de que Hegel enxergavâas tensões existentes na

relação entre a "sociedade civil Iburguesa]" (a bürgerliche Geselb-

cha/r) e o Estado. Marx elogiou-o por sua competência na identifi-

cação das contradições. No entanto, aosolhos do filósofo comunis-

tã, â perspectiva hegeliana não era suficientemente âmpÌa para

observar o movimento geraÌ dessa relação contraditória e encami-

nhar criticamente o pensamento na direção da superação do qua-

dro constituÍdo. Gs horizontes de Hegel permaneciam estrangula-

dos pela ótica da propriedade privada. O ângulo do qual Hegel

conseguia olhar para o Estado, afinal, era o ânguÌo do qual o pró-

prio Estado se via.

O Estado se considera universal, por isso não se dá conta do

quanto estáenvolvido, comprometido com a propriedade privada.

Marxescreveu: "Qual é o poder do Estado político sobre a proprie-

dade privada? É o próprio poder da propriedade privada, sua

essênciatrazida àsuaexistência. Eo que resta ao Estado político em

oposição a essa essência? A ilusão de que é determinante, quando,

de fato, é determinado" (trtrw, t, p. 305).

Trata-se de uma ilusão ideológica. Os seres humanos que per-

tencem a sociedades profundâmente divididas são levados a mis-

turar e confundir o universal e o particular. Em seus escritos da

segunda metade de 1843, Marx insistia em proclamar que esses

seres humanos ainda não haviam conseguido se tornar indivíduos

de um novo tipo, capazes de compreender a realidade simultanea-

mente a partir da ótica de suas respectivas singularidades e a partir
da ótica do gênero humano.

3z

Nesse período, Marx se apoiava nun.Ìa concepção de Feuer-

bach para criticar Hegel e caracterizava, feuerbachianamente, o

intìivíduo típico da sociedade burguesa como aÌguém que ainda

não era ein wirklíches Gattungswesen, isto é, "um verdadeiro ser da

sua espécie'l Por quê? Porque ainda era ufiÌ ser que não conseguia

se abrir para a assimilação enriquecedora de tudo que a sua espécie

(o gênero humano) podia lhe proporcionar. Ainda estava prisio-

neiro de um horizonte estreito e, quando tentava se elevar ao nível

cla universalidade, enrolava-se em abstrações ps€udo-universais.

Espicaçados por interesses particulares dramaticamente po-

derosos, Iançados uns contÍa os outros na feroz competição em

lorno da riqueza privada, os indivíduos se confrontam, d€strutiva-

mente, na arena do mercado (uma arena que lende a se expandir e

começa a abranger a sociedâde inteira).

Os indivíduos se estranham uns aos outros, se distanciam uns

dos outros. O ensaio de Marx A qaestão judaica fusttga a ilusão de

uma universalidade que é pressuposta, poÍém se acha, em geraÌ,

posta fora do alcance das pessoas. Os homens tentâm pensâr o qua

dro histórico das condições em que se encontrâm, procuram

alcançar uma visão de conjunto, porém se perdem nas boas inten-

çóes (ou naquiÌo que Marx caracterizava como a abstratividade

inócua da religião).

A filosofia que não supera os limites da perspectiva daburgue-

sia se perde num círculo vicioso. Para sair dele, de acordo com

Marx, era imprescindível que os filósofos aprofundassern sua críti-

caea radicalízassen. Em setembro de 1843, quando participava do

plane;amento de uma revistâ queseus amigos Moses Hess eArnold

Ruge iam lançar em Paris, Marx propunha uma"crítica implacáveÌ,

sem peias, a tudo que existe" (em alemão:"eine rücksichtslose Kri-

tik alÌes Bestehenden"). E explicava: uma critica sem colsideração

âlgun.Ìa, querem reÌação aseus resultados, quer em relação aos con-

fÌitos que terá con.r os poderes constituídos (l,lrw, r, p. 344).
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Três meses depois,a raàícalização realizava um avanço sensí-

vel, num texto intitulâdo "Contribuição à crítica da filosofia
hegeÌiana do direito. Uma introdução".

Marx estavâ convencido de que a crítica do céu precisava se

converter em crítica da terra e não podia ficar no plano especulati-
vo. Estava decidido a ir aÌém de Fcuerbach. Sabia que a arma da crí-
tica não podia sr.rbstituir a crítica feita através das armas, porém
tinha consciência de que a teoria, com seu potencial crítico, preci-
sava desempenhar um papel decisivo;e para isso precisava dispor
de portadoles materiais, quer dizer, precisava sensibilizar setores

da sociedade dispostos a acolhê-la, desenvolvê-la na ação, traduzi-
la na prática. Qual poderia ser a classe dos sujeitos propensos a agir
na direção aln.rejada? Marx concluiu que seria o proletariado.

O proletariado tem sido excluído do sistema da propriedade
privada.A burguesia tem monopolizado todas as formas econonri-
camente mais importantes da propriedade e tem impedido que a

massa dos trabaÌhadores participe da posse dos grandes meios de
procluçâo. Os maÌes do sistemâ, então, pesam radicalmente sobre

os ombros da cÌasse operária. E ela se vê desafiada a insurgir-se con-
tra o sistema como um todo, de maneira radical.

A filosofia alemâ, que em Hegel ainda permanecia presa aos

horizontes de classeda burguesia, podia, agora, ampliar seu quadro
de referências e radicaÌizar sua reflexão crítica sobre a sociedade
existente e seìis aspectos mais insatisfatórios. Podia, em suma, coÌì-
tribuir mais efetivamente para libertar os seres humanos em sua
totaÌidade,beneficiando o gênero humano."Tal comoafilosofia en-
contra no proletâriado suas armas m aterìais, o prolelariado encon-
tra na filosofia suas 

^Ímas 
espirituaìs:' A emancipação dos homens,

segundo Marx, dependia desse encontro: "A cabeça dessa emanci-
pação é a filosofìa,seu coração é o proletariado.A filosofia não pode
se realizar sem a superação do proletariado, e o proletariado não
pode ser superado sem a realização da filosofia" (vEw, r, p. 391).
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O movimento operário proporcionava a Marx um ponto de

apoio para a crítica radical da sociedade burguesa, uma crítica que

Hegel não conseguia fazer. Marx estava convencido de que, sem ir
à raiz da aiienação, era impossíveì encaminhar eficazmente a Ìuta

para superá-la. Com o movimento operário se tornava possívelpâ-

ra o pensamento fundar uma postura revolucionária nova e viabi-

lizar a construção de uma alternativa à sociedade hegemonizada

pela burguesia. Pela sua inserção na nova ação histórica transfor-

madora, o pensamento podia alcançâr umâ compreensão cla reali-

dade que reagiria às distorçÕes ideológicas e fortaÌeceria as ações

desaÌienadoras no mundo alienado.

InstaÌado em Paris, Marxiratou de aprofundar sua reflexão na

trilha recém-aberta. Do ânguÌo dos trabalhadores, procutou ela-

borar uma original filosofia do trabalho.

O trabaÌho é a primeira atividade do ser humano como ser

humano. É pelo trabaÌho que passa a existir a contraposição sujei-

to/obieto. Por sua própria natureza, o trabalho humano se distin-

gue da atividade dos animais. Os animais tamì:ém prodrJZ-em, mas

o que os guia é o instinto, são âs necessidades naturais mais imedia-

tas; os homens, contudo, podem produzir mesmo em condições

nas quais não estão pressionados por necessiclades físicas imedia-

tas (e, de fato, assegura Marx, só pro duzem hunwamellte guando

estão liberados dessas pressões).

O trabaÌho é a atividacle pela qual o ser Ìrunano se criou asi mes-

moi pelo trabâlho ele transforma o mundo e se transforma. Nos

Manuscritos econômico-filosóficos àe 1844, Marx escreveu: "Toda a

chamada história universaÌ é apenas a produção do ser humano

pelo trabalho humâno': A questão crucial com que o fiìósofo socia-

lista se defrontava, então,era a seguinte: porque otrabalho setrans-

formou numa atividadetão desagradável, tão sofrida, paÍa os trâba-

lhadores? Por que,no trabalho, a força vira impotência, a criação se

torna castração, a humanização resuÌta em desumanização?



Hegel não encarava essa pergunta. Mârx o tìstiga: "O único

trabalho que Hegel conhece e reconhece é o trabalho abstratâmen-

te intelectual'l E mais: "EÌe só vê o Ìado positivo, não o negativo do

traball.ro'l As limitaçÕes ideoÌógicas de Hegel, então, não estavâm

essencialmente no que ele enxergou (Marx sabia que o autor da

Fenomenologia do espíríto havïa enxergado coisas importantíssi-
mas).Âs ìimitações estavam, sobretuclo, no que Hegel n ao enxergolt-

HegeÌ não conseguia extrair todas as conseqüências da idéia

de que o ser humano se fâz por sua atividade concreta num mundo
em que essa atividade é distorcida e degradada. "O homen" -
obsetvou Marx - 

"é o mundo dos homens, o Ëstado, a sociedacle.

Esse Estado e essa sociedade prociuzem a religião, uma consciên-

cia do mundo invertida, porque eÌes sâo um mundo invertido"
(rvrelt', t, p. 178). Faltou à Íìlosofia hegeÌìana uma con.Ìpreensão

à,essa inyersão ,

A perspectiva de Hegei não era suficienten.rente abÍangente

para que, ao Ìado do vigor construtivo do trabalho, Ìhe aparecesse

também a causa do drama dos trabalhadores explorados (o lado

noÍanro clo trabalho).

Empenhado ein superar a uniÌateraliclade de seu mestre, Marx
merguÌhou r.Ìo exame crítico das condições de trabalho impostas

pela sociedade burguesa aos trabalhadores. E iniciou uma prolon
gada investigacão, que haveria de levá-lo à descoberta de que o

modo de produção capitaÌista, correspondente aos interesses vitais
da burguesia, reduzia a força de trabalho dos seres humanos à con-
dição de mera mercadoria.

Numa primeira etapa, nos Maírscrìtos de 1844, o pensador

comunista analisou o papeÌ do dinheiro: à medida que a sociedade

pa*sa r girar em torrro do mercado. a medidr qLre se generaliza a

produção de mercadorias, todas ascoisas vão passando a ser yendó-

veis, o vaÌor delas vai passando a ser medido e pode se traduzir em

dinheiro.
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O dinheiro, em si mesmo, não é, obviamente, o suieito desse

processo. Como "equivalente universal", ele serYia pata agiÌizar o

comércio, fâcilitaí as trocas de mercadorias. Nas condições criadas

pcla burguesia, entretanto, promoveu-se umâ expansão tenden-

ei0lnìente ilimitada dos domínios regidos pelo dinheiro. O dinhei-

fo aparece como o símboÌo da mercantilização da vida.

Marx prorrompe em invectivas contra eìe: chama-o de "pro-

JÈeneta universal", intermediário de encontLos venais de todos os

tipos, corruptor empenhado en.ì prostituir aqueÌes que seduz.

Aeusa-o de usurpar o ïugar de Deus e de se tornar "a divindade visí-

vcl'l O dinheiro destrói as quaÌidades espirituais, porque as com-

pra. Corrompe os sentimentos, porque é capaz de custear â repre

$entação deles ou substitttí-1os por sucedâneos.'frairsíorma a

fitlelidade em infidelidacle, o amor em ódìo, o ódio em amor, a vir-

lucìe em vício, o vicio em virtude, o criado em patrão, o patrão em

eriado, o burro em sábio e o sábio em burro.

Em seus novos domínios, cada vez mais ampios, o dinheiro é

nm elemento essenciaÌ no funcionamento do "mundo invertido"

lyerkehrte Weltl que embaralha a nossa consciência, trocando vaÌo-

res il'ÌtriÍìsecamente qualitativos - vaÌores absolutos, fundamentais

çrara as convicções duradouras que nos permiiem orientar nossâs

vidas - por valoÍes quantificados, sempre reìativos e coniunturais.

Enquanto sua esfera permaneceu restrita, o dinheiro não

podia produzir todos esses efeitos. Quando, porém, a sociecìade

eapitalista o pôs r.ro centro da sua dinâmica, ele se transformou,

rrcgundo Marx, na €ncarnâção das "capacidades aìienadas cla

lrumanidade" ldtls enttiusserste Vermógen dtzr Menschheit). E pas-

sou a agravar enormemente as distorções da ideologia.

Depois de iniciar sua fecunda colaboração com Engels, Marx

tratou de aprofundar seus estudos de economìa política, ajudado
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pelo amigo. Juntos, os dois escreveram A sagrariafamílìa, em áspe-

ra polêmica com os neo-hegelianos Bruno e Edgar Bauer, SzeÌiga e

Jules Faucher, entre outros. Acusarâm-nos de conceber a História

como uma força que movia os seres humanos, uma espécie de

"sujeito metafísico", que reduziria os "indivíduos humanos" à con-

dição de seus "carregadores" (MEW, tl, p. 83 ).

Insurgindo se contra essa concepção, Marx e EngeÌs afiança-

ram:"Não é a'história'que se serve dos seres humanos para alcançar

os fins dela,como se ela fosse um sujeito àparte'l E acrescentaram:'A

históriaé apenas a atividade dos seres humanos perseguindo os obje-

tivos deles" (larw, r, p.98).

Ao subestimarem a importância da atividade concreta dos

homens, os neo-hegelianos, na esteira de Hegel, tendiam a ver o

movimento dos seres humanos como determinado pelo movi-

mento das idéias. Marx e Engels protestaram contra isso: 'As idéias

nunca podern execuïar (ausführen) coisa alguma; para que as idéias

sejam executadas são necessários seres humanos que ponham em

movimento uma forçaprática" (vnv, n, p. i26).
Os dois pensadores revoÌucionários acusavarn os neo-hege-

lianos de cultivarem uma "superstição poÌitica": a de que o Estado

organizava racionaÌn.rente os indivíduos atomizados da sociedade

burguesa. Dessa forma, sancional'am a atomização, contrìbuían.r

para que ela persistisse, pois atribuíam a um dos fatores deÌa (o

Estado) a tarefa de superá la. Marx e EngeÌs sabiam que o Estado

não pairava acima da sociedade e percebiam que ele abria espaço

para o fortalecimento de uma ideologra índir,ídualísta,que induzia

as pessoas a minimizarem a interclependência existente entre elas,

isto é, incitava os indivíduos a se pensarem descontextualizada-

mente, fora da histórìa.

O tema da ideoÌogia foi retomado em outro livro que os dois

amigos eÌaboraram em conjunto; e a significação do conceito já

tinha se tornado tão notável para eÌes que o termo apareceu até no
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litnlo da obra: Á ideología alemã. Nesse novo voìume, os autores

' insistiam na crítica a Bruno Bauer, mas também voltavam suas

bateÍias contrâ Max Stirner e Ludwig Feuerbach. Ë iá nas primeiras

linhas esclareciam um de seus pressupostos essenciais na aborda-

gcnì dos feÌlômenos ideológicos: a convicção de que "os seres

humanos elaboraram até agora falsas representações a respeito

dcles mesmos, do que são ou deveriam ser".

Um pouco acìiante, vinha a compÌementação: "As criações cla

cabeça deles desbordaram, agigantaram-se sobÍe a própria cabeça

(iriadores, os homens se curvâÍam diante de suas próprias cria-

çÕes" (MEw, IIi, P. 13 ).

Os autores de Á id eología alemã'tlustram sua crítica às distor-

ções ideológicas da Íradtção ítlealistasubjetiva, que supervalorizao

poder das representâções, com um exempÌo sarcástico: o de um

sujeito que insiste em convenceÍ os outíos de que os homens só se

erfogam porque, âo caírem na água, ficam presos à idéia d€ que são

mais pesados que a água. Caso venhart asehbertar do pensamento

do peso, conseguirão flutuar.

A contribuição de Marx à crítica dos representantes da "ideo-

logia aÌemã" acabou sendo superior à de Engels. Marx considerava

os intelectuais aÌemães, por forçar das condições históricas específi-

cas e da tradição peculiar, merecedores de uma análise especìaì-

mente implacável. Na Alemanha, segundo eÌe, o âtraso enl que a

sociedade se encontrava tendia a fazer as cabeças pensantes (os

"críticos") caírem na tentação de supoÍ que as desvantãgens práti-

cas mâteriâis poderiam ser facilmente compensadas por pÍetensas

vantagens espirituais de natureza especulativa'

Kant e HegeÌ desenvolveram considerações lúcidas tanto so-

hre seus conterràneos como sobre seus contemporâneos, pois

sabiam o que se passavâ no pais onde viviam, porém estavam de

olhos postos na Françae na Inglaterra e escapavam àestreitezapro-

vinciana. Os neo-hegelianos, contudo, não conseguiam pensar



conì suficiente râdicalidade, nâo possuíam suficiente espírito crÍtico
e autocrítico; deixavam-se envolver demasiadamente com as ambi_
çÕes paroquiais e com conflitos periféricos, por isso não compreen_
diam nem o que se passava na Europa nem o que estavâ acontecen_
do na própria A.Ìemalrha.'A nenhum desses filósofos,,_ oÌ:servou
Marx-"ocorreu indagar qual pode ser a conexão da fiìosofia aÌemã
com a realidade alemã, quer dizer, da reflexão crítica com as condi_
ções materiais em quevivem os críticos" (tr.lew, lrr, p.20).

Marx mostravâ que havia avançado em sua caracterização do
que era a ideologia. Deixava claro que, para eÌe, a ideologia _ no
essencial 

- era a expressão da incapacidade de cotejar as idéias
com o uso histórico delas, com a sua inserção prática no movimen_
to da sociedade. E se dava conta de que essa incapacidade também
precisava ser compreendida h istorica men te.

No desdobramento da sua argumentação,lemos;.A consciên_
cia nunca pode ser uma coisa diferente do ser consciente". E em
seguida:

Quando,em toda ideologia, os sereshumanos e suas relações apare_
cem de cabeça para baixo, como numa,,câmara escura,j esse fenô_
meno também ocorre em função do processo histórico da vida, taÌ
co:ro a inversão dos objetos no negativo das fotografias decorre
imeciiatamente de razoes fisicas. (tvÍEw, rÌÌ, p. 26)

Deixemos de ladoJ por ora, essa aproximação feita pelo filóso_
fo entre a inversão da consciência (e do mundo) e a inversão dos
objetos nos negativos das fotografias. Depois, voltaremos a ela. No
n.Ìomento, o que nos cabe sublinhar é a tese de que a consciência
remete sempre ao ser consciente.

Servindo-se desse fio condutor, Marx concluiu quea possibi-
lidade de que a consciência se iludisse a respeito da sua própria
rÌatureza tinha surgido no processo em que os seres conscientes
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promoveram a dilaceraçâo do tecido social que os unia. Mais pre-

cisamente: tinha surgido com a divisão sociaÌ do trabâlho, com o

aparecimento dâs classes sociais em coìisão-

Em suas palavras:

A divisão do trabalho só se torna efetivamente divisão a pàrtir do

momento eÌìì que se efetua uÌììa cisão entre o tr abalho Ì]]aterial e o

trabalho espirituaÌ. Desse momento erÌÌ diar.rte, a consciência pode

se convencer de que é aÌgo distinto de consciência da priixis em rea-

lização; pode construir umr efetit'a reprcse tírç'rìo de aÌgo sem repre

sentar algo efetívo.Desse momento em diante, a consciência está enl

condições de se emancipar do mundo e entregirr se iì "pu ra" teoria,

teologia, fiÌosofia, moraÌ etc. (rrÈ\\, rr, p. 3l )

O livro cleclicado à critica da ldeologia aleíra nâo chegou a ser

publicado durante a vida de seus autores e só saiu, na íntegÍa, en.ì

1931. Nos originais, à margem do trecho que acabamos de trans

crever, Marx anotou: os primeiros especialistas Ììo tÍabalho espiri-

tual foram os sacerdotes,"a primeira forma dos ideólogos'l

A origem remota da ideologia, enÍão,estaria na divisão social

do trabalho, ou, o que é a mesma coisa, na propriedade privada.

Marx é explícito nessa equiparação: "Divisão do trabalho e pro-

priedade privada são expressões idênticas; o que uma diz sobre a

atividade é o que a outra diz sobre o produto da atividade" (ÌvÍEw,

rt,p.32).

A distorção ideológica derivaria, assim, da fragmentação da

comunidade humana,do fato de os homens não âtuarem juntos.A

atividade do homem "se torna para ele um poder estranho, que se

contrapõe a elee o subjuga, em vez de ser por ele dominado" (rr.tew,

ttt, p. 33)- Os seres humanos não podem se reconhecer coÌetiva-

nlente, de maneira irnediata, no que fazem. E é a partir desse"estra-
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nhanìento" que o Estado se estrutì-Ìra como,,figura independente,,
e âssun.ìe o câráter de uma,,comunidade iÌusória',-

En Marx, portanto, se encaminha uma alternativa para
Hegel: uma expÌicação para o fato de que o Estado não poderia s.r
o Ìugar da razão. O Estado, afinal, era construído no interior de
uma sociedade cindida e nascia comprometido com a cisão; seus
movimentos eram inevitavelmente influenciados peÌas idéias e
representações dos setores privilegiados cìa sociedade.

As idéias da classe dqminxrì1s 
- 5u5lsntava o filósofo _ são, em

cada época, as idéias dominantes. euer dizer: ir classe que possni o
poder uateríal na sociedade possuì ao nresmo tempo o poder espi,
ritraL A cÌasse q,3e <.lispõe dos meios da produção nìaterial também
dispôe dos meios da produção espiritual. (MËw, rrr, p. 46)

versaÌidade. E isso confere aos produtos que elaboram a preciosa

possibilidade de chegarem a alcançar algun conhecintento real

importante.

Compreende-se, portanto, que Marx tenha se dedicado a

fundo a estudar construções culturais que elesabia serem ideoÌógi-

câs) como a filosofia de Hegel, âs teorias econônrìcas cle Adam

Smith e de David Ricardo ou os romances de Balzac (autor legiti-
nrista e católico sobre o qual Marx chegou a pensaÍ em escrever LÌm

ensaio). Nas obras desses ideólogos, cuja perspectiva se limitava aos

lrorizontes da burguesia, o pensador socialista encontrava magní-

ficos elementos de conhecimento, que o ajudavam a refletir critica-

mente sobre a sociedade do seu tempo. Em sua abordagem das

construções culturâis estâva presente o cuidado cle incorporar ao

tnovimento do pensamento crítico, revolucionário, quaisquer ele-

mentos que, embora provenientes das obras de autores de inspira-

ção conservadora, proporcionassem conhecimentos mais fecun-

rlos do que as banalidades eventualmente encontráveis nos escritos

dc autores mais progressistas.

Para Marx, então, a distorção ideológica não se reduzìa a uma

r cionalização cínica, grosseira, tosca, bisonha ou canhestra dos in-

tcresses de uma determinada classe ou de um determinado grupo.

Muitas vezes eÌa falseia as proporções na visão do conjunto ou

rle forma o sentido global do movimento de uma totalidade, no

cn tânto respeita a riqueza dos fenômenos que aparecem nos por -

nlcÌìores,

No seu ensaio sobÍe O dezoito brumarìo de Luís Napoleao,

Mlrx enfatizou sua convicção de que Íieqüentemente, em situa-

çÒcs decisivas, os indivíduos agem sem inteìÌção criminosa, sem

rÍolo, ao adotar um modo de pensar ideologicamente distorcido.

Sobre as diferentes formas de propriedade, sotrre as condições

s()cìais, er ige-se uma inteira supra-estrutur a integradapor maneiras

Um pouco acìiante, Marx extrâiu oì,ltra conseqiiência da divi_
são social do trabalho e constatou que o exercÍcio clo poder espìri_
tual exigia tlue a própr ia classe clominante se divicìisse. A cÌasse
dominante abria espaço no seu interior para que algun s 

,,pensaclo

res" (os "ideólogos ativos") se dedìcassen a elaborar as representa
ções adequadas à classe (incluinclo nelas as iÌusões necessárias).
Esses "pensadores" são aceitos pelos men.rbros economicamente
mais ativos da classe dominante porque se desincumbem de uma
função necessária; cabe-Ìhes apresentar o interesse da classe como
interesse comum a todos os iÌltegraÌ.ìtes cÌa sociedade. para isso, eÌes
devem "conferir a suas idéias a forma da universalidade, apresen-
tando-as como as Írnicas icÌéias plenamente válidas e razàáveis,,
(r"tu', lr, p. 47).

Para se desincumbirem eficazmente de sua tarefa, os,,pensa_
dores" ou "teóricos" precisam acreditar no que fazeml precisam
estar convencidos de que estâo construindo um conhecimento ple,
nilmerte verdadeiro. precisanr buscar _ sincerarnente _ a uni_
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de sentir, ìlusões, maneiras de pensar, concepçôes de vida distintas e

diversalnente constituídas, A classe inteira as cria e as forÌÌ.ìa sobre a

base de suas condições nrateriais e das relaçòes sociais correspon_
dentes. O indivíduo isolado que as assimila pela tradição e peÌa edu-
cação pode imagìnar que elas constituern suas pr óprias nÌotivações,
o ponto departida da sua açâo. (r.{E\^,,v l, p. 139)

Mais adiante, comeÌìtando a atuaçào dos deputados pequeno_
burgueses da cham ada Noya Montanlra, Marx advertia:

Não se deve ter a concepçio cstreita de que a pequena burguesia por
principio quer. inrpor um interesse de clirsse egoísta. EÌa crê, ao con_

trário, <lue as condições particularesda sua libertação são as condi-

ções gcrcis sem as quais a sociedade ntodelna não pode ser saÌvir,

nem a luta de classes pode scr evitada. Também não se dcve imagi-
nâr que os representantes deÌììocráticos sejam todos s/ropkeepers o u

admiradores dos lo.jistas. Por sua forntação e situação inclividual,
podent estar tio clìstanciados deles como o célr da terrir. O que os

torna representantes da pequena burguesia é o Íàto de quc nào con_

seguem ultrapassar no pensamento os limites que a pequena bur_
guesia [iio consegue uÌtrapassar na vicla. por conseguinte, são ìÌìpe_
lidos a se defrontar teorican.ìente cotrr os ntesnros problemas e as

mesnìas soÌuçòes conl que o inteÌesse nraterirrl e a situaçao social
obrigant a pequena burguesia a se defr.ontar. E cssa é, em geral,a rela_

çãoexisteDte entre osíepresenta tes políticos c /iferá rios de u ma cÌas _

se e a classe por eles representada. (vl:q vrÌÌ, pp. 141-2)

Os representaÌìtes poìíticos de uma cÌasse podem alcançar
rìiveis excepcionalmente eÌevâdos de eficiência em suas âçÕes his-
ttilicas, apesar das Ìimitações de seus lìorizoÌìtes ideológicos. Os
rcpresentantes literários podem produzir expressÕes vigorosâs,
digrras de adrniração irrestrita, apesaÍ das limitações de seus hori-
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zontes ideológicos. Como admirador das epopéias de Homero,das

lrâgédias de Ésquilo e de SófocÌes, do teatro de Shakespeâre, Marx

siìbia quanto seria vã e ridícula qualquer tentativâ de desqualificâr

csses autores através da invocaçâo das marcas deixadas pela ideo-

logia em suas obras.

Também no exame das categorias e dos conceitos mais abstra-

tosdo pensâmento filosófico, Marx reconhecia a capacidade de tais

construções perdurarem e, ao ser compreeDdidas poI pessoas de

outros tempos e de outras culturas, demonstrârem suiì universali-

dâde. O que o autor àe O capital não podia admitir era que esses

conceitos e essas categorias capazes de peÍdurar fosseÌ].ì postos/ora

da história. Para o pensador comunista, era evidente qrÌe eles per-

duravan nír hìstória.

Na Introdução geralà Crítica da economia política,pode-seler

iì afirmação de tlue "mesnto as categoÍias âbstratãs, apesâr clâ sLlâ

validade para todas as épocas - por causa da suâ âbstração -i [Ìa

tleterminação dessa abstrâção nrostram que são produtos de rela-

ções históricas e possuenr sua pler.ìa validade no ân.rbito dessas relir

çòes" (tvrE\{', xII, p.636).

Na perspectiva de Marx, as discussões a respeito da univeÌsa-

lidade e rìa singularidade, ou a respeito do tìuradouro e do efênre-

ro deveriam se ar ticular com o tenra dos valores, quer dizer, deve-

riam Ievar em conta iì existênciâ de valores distintos confericlos

peìos seres humanos ao que Ìhes corìvém n.ìon.ÌentâÍÌeâ ou circì.lns-

tancialmente e ao que significâ muito para eìes, em geriìI, e é reco

nhecido como irrrportante para a humanidacle.

Na CortríIniçiio à crítica da ccononia polítìca,}larx já traba-

lhava com dois conceitÒs que vieram a ser retomados, depois, em
() capìtal:valor de uso e vaior de troca. O valor de uso, tal como ele

o concebia, era, por sua própria essência, subjetivo e qualitativo. É

0 valor que se realiza quando o ser humâno vive a expeÍiência de

scrvir-se de âlgumâ coisa. O valor de troca, ao contrário, é quanti-
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tativo e se define no âmbito mais acentuadamente objetivo das
relações sociais.

Essa distinção era fundamental para Marx. Ele escrevia:
"Como criador de valores de uso, como atividade útil, o trabalho é

uma condição de existência do ser humano, independente de todas
as formas de sociedade, uma necessidade natural eterna do meta_
boìismo do ser humano com a naturezâ, uma mediação da vida
humana" (r,uw, xrlr, p. 57). Em seguida, contudo, advertia: o traba_
lho não cria só valores de uso; ele cria igualmente coisas para serem
trocadas. Numa sociedade como a nossa) â esmagadora maioria
das coìsas criadas peÌo trabalho humano é feita para ser vendida,
para ser comprada.

O valor de troca;de fato, vem se expândindo. Sem dúvida, ele
não elimina o valor de uso, já que, para que uma coisa venha a ser
comprada, é preciso que eÌa tenha valor de uso para alguérn. Mas a
expansão do valor de troca obscurece a percepção do valor de uso.
Nas condições em que i.Ì sociedade contemporânea funciona, as

pessoas são induzidas a fixar a atenção delas nos movimentos íre_
néticos da compra e venda das mercadorias.

No Capitdl, Marx retomou - dando-Ìhes nova formulação

- as observações que liavia feito algumas décadas antes, nos Ma_
tLuscritos de 1lì44,sobre o dinheiro. Relembrou que, de equivalente
universal destinado a agilizar a troca de mercadorias, o dinheiro
acabara se tornando a expressão de uma invasão de todas as esferas
da existência humana, pondo preço em todas as coisas, quantifican_
do tudo.

Com o capìtalismo, o dinheiro passa a ser encarado como um
poder capaz de substituir todos os vâlores, ocupando o lugar deles.
Marx notoLr, entretanto, que o dinheiro não é e não pode ser, efeti_
vamente, um vaìor. Por quê? Porque o dinheiro sempre quantifica
algo clue o seu possuidor pode comprar, quer dizer, o dinheiro sem-
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pre aponta para algo fora dele, para alguma coisa que n ão é ele, qte
o sujeito pode comprar pormeio dele.

A sociedade burguesa gira, cle maneira tendencialmente ex-

clusiva, em torno da dinârrica- cheia de incertezas - do merca

clo. Os seres humanos, confusos, inseguros, podem não saber ao

certo o que desejam, podem não leconhecer os valores de uso que

lhes convêm, mas tratam de adquirir valores de troca suficientes,

dinheiro bastante, para poderen comprar o que vierem a desejar

(qualquer que seja a coisa desejada).

Em tais condições, com a vida posta sob o comando quase

incontrastado do valor de troca, as mercadorias assumem "sutile-

zas metafísicas e caprichos teológicos" (r'ttw, xxnr, p. 85). Sr,rrge o

que Marx chamou de "o fetichisrno da mercadoria'ì

As mercadorias parecem ter vida própria, dão a impressão de

se moverem !ìor si mesmas. Nossos olhos são condicionados para

enxergarem coisas que se nìovimentam, objetos por trás dos quais

desaparecem os sujeitos que pronrovem os deslocamentos. A pró-
pria linguagen.r cotidiana reíorça o condicionamento, quando nos

leva a dizer : o pão subiu, a manteiga baixou, o açúcar sumiu, o leite

meÌhorou, os f(rsforos pioÍâratrr etc.

Difundem-se por toda parte e com insistência as imagens de

uma objetividade ilusória,que encobre e mascala a presença da sub-
jetividade, quer dizer, disfarça a reaÌiclade das iniciativas contradi

tórias e das motivaçoes contrastântes de seres hurnanos divididos.

Passa a ser muito mais difícil para os seres humanos realizar

avanços na compreensâo de suâs âções. "Seu próprio movimento
social possui para eles a forma de um movimento de coisas, sob

cr.rjo controle se acham, ao invés de controlá-ìas" (vuw, xxÌÌì, p. 89).

São impelidos a agir sem poder ter plena consciência da ação que

e mpreendem. E é no contexto dessa refìexão que Marx escreve uma

de suas frases mais conhecìdas, cjtadíssima como caracterização c1a

situação criada pela ideologia: Sie wissen es nicht, aber síe tun es.



'l'radr:zindo: "Não sabem o que estão fazendo, mas fazem-no"
(MÊi\\,, XXrrÌ, p. 88).

C) processo envolve a sociedade inteira.A crescente imposição

de procedimentos quantificadores e de critérios quantitativos
irnpede que as pessoas reconheçam a importância dos fenômenos

quaÌitativos inelimináveis que permeiam a existência delas. O valor

deuso,acuado pela proÌiferação dos preços, é forçado a recuar para

uma quase-clandestinidade. "Cojsas que em si e para si não são

mercadorias, como, por exemplo, consciência, honra etc., podem

ser vendidas por seus donos por dinheiro; e assim, através do preço,

adquirem a forma da mercadoria" (llEw, xxrÌr, p. 1 l7).
A meclida que vai reduzindo tudo (ou quase tudo) a mercado

ria, o sìstema engendrado pela burguesia chegou - com inegável

coerência lógica - a transformar a própria força humana de tra-
balho em objeto de compra e venda.

Com a força de trabalho é a criatividade do sujeito humano
que é comercializada. É o poder do homem de acrescentar vaÌor à

matéria prima que Ìhe é submetida que é posto no baÌcão para ser

negociado. O trabalhador é forçado a vender sua mercadoria ao

capitalista, que Ihe impõe o preço ao comprá la.

O trabaÌhador dispõe de um "dom natural", que é a sua força

de trabaÌho, que lhe permite "conservar e aumentar o valor" da

matéria-prima. Segundo Marx, é "um dom que não custa nada

para o trabalhador, mas traz grandes vântâgens para o capitalistâ"
(MEw, xxIII, p. 221). Por quê? Porque o capitalista comprâ a força de

trabalho, expÌora seutalor de uso,extrai dela a mais-valia e só paga

ao trabalhador um salário correspon àenle ao valor àe troca qtte

tinha, no mercado, no momento em que foivendida, isto é, antes de

ser usada e de criar valor-

O conteúdo altamente explositto d,essas concepções e a postu

ra deliberadamente polêmica de Marx- e de Engels, que o âcom-
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panhava em suas batâÌhâs - explÌcam por que os dois pensadores

comunistas enfrentaram tântas e tão apaixonadas objeções.

A trajetória de Marx e Engels foi marcâdapor ásperâs contro-

vérsias. A perspectiva deles foi questionada não só Por teóricos

conservadores comprometidos com os horizontes da burguesia,

mas também por escritores progressistas e ativistas e líderes socia-

listas, Ìigados ao rnovimento operário, que os achavam denasiado

radicais ou autoritários.

As críticas formuladas por seus contraditores os levavam, por

vezes, a expor com ênfase excessiva aÌguns aspectos de sLras concep-

ções (aqueles que se prestavam nelhor às exigências imediatas da

discussão), deixando um pouco de Ìado outros asPectos, que nâo

tinham tanta serventia direta como arma de combate.

Na conceituação da ideoÌogia, por exemplo, alguns textos dos

dois autores do Ma nífesto comunistasublinham com certa unilate-

ralidade, ern função das necessidades do con.rbate, a dimensão da

faÌsa consciência.

Engels, numa carta a Franz Mehring - empenhado em edu-

car a curto prazo o crítico alemão, no espírito da militância socia-

lista mais combativ2 - , escreveu: "A ideologia é um processo que

o chamado pensador executa certamente com consciência, mas

corn uma falsa consciência. As verdadeiras forças motÍizes que o

motivam permanecem ignoradas; de outra foÍma, não se trâtâria

de um processo ideológico'1

Se nos detemos no exame da frase, observamos que a icleolo-

gia é um processo e reconhecemos que quem o executâ é um sujei-

to movido por uma faÌsa consciência, PoÍém não Podemos deixar

de levar em conta, também,que o processo da ideologia é maior d,ct

que a falsa consciência, que ele não se reduz à falsa consciência, já

que incorpora necessariamente em seu movimento conhecimen-

tos verdadeiros.

l

i
I
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Corno Engels nâo alertava seus leitores para essa constatação

(quejá havia sido feita por Marx), sua frase comportava uma leitu-
ra simplificadora, que escorregâva para a identificação de ideolo-
gia e falsa consciência.

Uma leitura fecuncla de Marx e Engels não pode deixar de se

empenhar em compreender as idéias que cada um deles formtúou
no contexto em que tais idéias foram fornruladas. Os conceitos se

ligam a avaÌiações que, por sua vez, nos remetem a circunstâncias

específicas, de modo que mesmo as teorias mais abstratas podem
precisar de observaçôes capazes de relacioná-Ìas a um quadro de

referências historicamente concreto.

Quando Marx comparo:ua intersã.o acarretada pela represen-

tação ideológica à inversão promovida pela técnica da fotografia na

câmara escura (nos r.regativos), ele não estava caracterizando com
rigor científico a estrutura do funcionamento da ideologia; estava

apenas recorrendo a uma imagem sugestiva, que lhe foi inspirada
por uma invençâo muito recente, que na época exercia poderoso

fascínio sobre as pessoas (incÌusive sobre o próprio Marx).
As distorçóes ideológicas não se deixam explicar mediante o

emprego de uma fórmuÌa extrarida da físìca, da óptica. Os proble-
n.Ìas concerÌ'ìentes à ideologia nos re).ì'ìetem a um processo com-
plicadíssimo.

O que Mar x fez com o seu conceito de ideologia foi justanen-
te chamar â âtenção dos seus contemporâneos (e das várias gera-

çoes que se seguiram, até os nossos clias) pâra uma questão de enor-
me importância e que talvez não comporte uma solução cabal e
conclusiva, nem a curto, nem a médio prazo.

Ao conceito de ìdeoÌogia eÌaborado por Marx se aplica, perfei-
tamente, o que Adorno disse mais tarde a respeito dos termos filo-
sóficos: "Todo termo filosófico é a cicatriz de um problerna irresol-
vido" (Adorno, 1973).

:

3. A questão da ideologia entre os

marxistas do início do século xx

I rl.

Alguns aspectos do Pensamento de Marx não foram bem

compreendidos sequer por seus seguidores e simpatizantes.

Quando Marx morreu, em 1883, ainda ficou Engels, que sobrevi

veu até 1895 e se serviu de sua autoridade para defender aPersPec-

tiva teórica do seu amigo contra a ptoliferação de mal-entendidos

c de adulterações. Após a morte de Engels, contltdo, a situação se

âgravou. Mesmo teóricos socialistas talentosos, agindo de boa-fé,

deixavam transparecer uma imensa dificuldade em assimilar a

climensão mais acentuadamente dialética da concepção da história

do atttor de O dezoito brumário.

Mais tarde, no início da guerra de 1914-8, Lenin, exilado na

Suíça, anotaria em seos Cadernos fílosóficos un'ìa observâção

cxtraordinariamente aguda: a de que era impossível alguém com-

preender o primeiro volume de O capitql àe Marx sem Ìer estuda

do a frndo a Lógicade Hegel. E concluiria: como até então ( 1914)

Ìì€nhum marxista havia estudado a fu ndo a Lógica de Hegel, impu-

nha-se o Íeconhecimento de que, quase cinqüenta anos após sua
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publicação, nenhul.ì.ì marxistâ havia compreendido o printeiro
volune do Capiral.

A observação de Lenin poderia ser mais abrangente. De fato,

o conhecimento das raízes hegelianas não é in.rprescindír'el apenas

para a compreensão do alcance de certas idéias desenvolvidas por
Marxno primeiro voltme d.o Capìtal: é imprescindivel para a com-
preensão da dimensão filosófìca da perspectiva de Marx.

Lenin nâo dispunha de elementos suficientes para fornular
sua observação em termos de maior abrangência, porque não
conhecia aiguns dos textos mais notáveis do Marxfilósofo. Não co

nhecia os Man usc ritos econômico-filosóficos de 1844 e o texto coìn -

pleto de A ideología alemã, q.ue só foram publicados no início dos

anos 30, quando o revolucionário russo já tinha morrido. E não

conhecia, obviamente,os Grundrisse,q:ueï dizer, as lìnhqs biisìcas da

crítjca da economia política que Marx esboçou antes de recìigir O

capiÍ41, n.ìanuscritos volunrosos que só viriam a sel pubÌicados na

íntegra em 1939.

Âpesar dessas limitaçôes cle que se ressentia seu quadro de re-

ferências, o fundador do Estado soviético se dava conta, a seu

modo, da importaìncia da subjetividade r.ra dialética da história, taÌ
como Marx a concebia. E, com sua enérgica revalorização das ini-
ciativas do sujeito hunano no plano teórico politico (mas não no
plano fiÌosófico), contrapunha se às tendências que prevaÌeceranr

no pensamento sociaÌista desde a morte de Engels até a Prineira
Guerra Mundial.

No que concerne à sua concepção de ideolopiia, entretanto,
Lenin não divergiu significativamente de Kautsky e dos teóricos

mais influentes da Segunda Internacional. Para o autor do Qae

Jàzer? havia ideologias reacionárias e ideologias progressistas. No
capitalisnìo, contrapunham se, fundamentalmente, a ideoÌogia
proietária e a ideologia burguesa. A grande divergêr.rcia de Lenin
com a posição teórico-política hegemônica na Segunda Interna-
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cìonal não era relativa ao conceito de ideoÌogia, mas à análise que

lazia se do con fron to d,rs idcologias c\i5ten tes.

O movimento socialista chegou ao finaldo sécrüo xixem Íeso-

luta ascensão. Os partidos identificados com os trabalhadores se

tornaram os primeirÕs partidos de massa na l.ristória política da

humanidade e arrar.Ìcaram ìmportaÍÌtes concessões da burguesia.

Houve um aumento real do poder de compra dos operários nos

países mais industrializados da Europa. A ação de uma boir banca-

da de deputados no Parìanerto conseguia obter modificações

ìimitadas porém animadoras na Ìegislação.

Surgiram logo controvérsjas sintomáticas. A idéia de uma re-

volução necessária à edificação de uma nova sociedade não cleveria

ser substituida por um programa reformista, capaz de encaninhar

mudanças grac{uaìs, realistas, exeqüíveis? Em vez de uma ruptura

com o sistemâ capitalista, não seriâ mais sensatâ uma tÍansição

negociada, que preseÌ-vasse os aspectos considerados positivos da

sociedade ìregernonizada pela burguesia?

Num primeiro n.Ìonrento, as posições exacerbadamente re

formistas foram clerrotadas. !'oi mantido o conpromisso com os

princípios revolucionários. No entanto, as tendências que l.rriviLe-
giavam a continuidade contra a ruptura continuavan a se fortale-

cer, subterraneamente; e mesnro alguns dos 1íderes da resistêr.rcia

contra a ofensiva reformista, no plano político, eram influencia-

tlos, no plano filosófico, pelas teorias que se empenhavam em p€ÌÌ-

sar o futuro como um prolongamento mais ou menos logíco ou

nafuraldo presente.

Na concepção dâ história, a dialética cedia espaço a url certo

evolucionismo. A,cor.rcepção elaborada por Darwin para o entendi-

rnento da evolução natural das espécies era transpÌantada para o

ârnbito da história dos homens. O rnovimento sociaÌ dos sujeitos

humanos, com suas escolhas, iniciativas, tensões e contradições,

era reduzido a uma mâtriz biológica. E isso se fazia com base na
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tranqüila convicção de que Darwin e Marx eram complen.Ìentares,

convergentes (ou até coincidentes).

Ignorava-se a profundidade da divergência, que no entanto

âcârretava graves conseqüências. O evolucionismo tendia a privi-
Ìegiar a continuidade em reÌação à rupturâ: o novo era reduzido à

expÌicitação de algo quejá existia, embutido no antigo.Aplanta era

reduzida à semente que desabrochava. A dialética, ao contrário,
insistia na significação decisiva da ruptura, na climensão subversi-

va da inovação.

Karl I(autsky, líder do Partido Socialdemocrata dos Traba-

lhadores AÌemães, sucessor de Engels, orgulhava-se de, antes de ter
se tornado socialista e marxista, ter sido darr.r'inista. E esclarecia

que, ao se converter às novas posições, não tinha precisado mudar
nada na sua perspectiva.

A atitude de Kautskyse torna ainda mais significativa quando
ìembranos que eÌe foi, de fato, o grande codificador do marxismo,

isto é, o inventor da doutrina composta de idéias de Marx habil-
mente seÌecionaclas, submetidas a uma eficiente montagem, orga-

nizando um sistenir qne dava a todos a impressão de constituir a

expressão mais ÌegÍtima clo essenciaÌ do pensamento do filósofo
comunista.

O historiador Georges Haupt averiguoLt como foi se consti-

ílndo o marxísmo a partir dos anos 80 do século xrx e concÌuiu:'A
paternidade das noções de marxista e marxismo, no sentido que

elas assumiram no nosso vocabulár io, cabe a I(autsky" (Haupt,
1980, p. 95). E com o impulso kautskiano iniciaÌ, o marxísmologo
se submeteu a uma interpretacão inequivocamente el,olucíonista.

Além do eyolncionlsmo, os sociaÌistas da passagem do sécuÌo

xÌx para o xx manifestaram, igualmente, uma forte tendência no
sentido de interpretâr a concepção da história elaborada por Marx

- o materialísmo hìstórico - como um determinismo econômico.
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O próprio genro de Marx, Paul Lafargue, autor do belo pan-

freto O àíreíto à preguiça, contribuiu pâra esse mal-entendido

quando publicou um Ìivro sobre as idéias de seu faÌecido sogro e

intitulou o volume O determinismo econômíco rJe KarL Marx.

Tanto no caso do evolucionìsmo como no caso do determinis-

mo econômíco,a qtestão da ideologia, tal como Marx a tini.ra abor-

dado, eraesvaziada em suasignificação. O conceito se empobrecia.

O ideológico passava a ser visto como conseqüência lógi caou natu-

ral da Ienta mas inexoráveÌ evolução da espécie hunana, ou então

como o corolárìo mecânico oi,r o subproduto fatal de uma dinâmi-

ca socioeconômica.

Com isso, o tema da ideologia sofria uma riesdramatização.Se

o ideológico, afinal, não passava de uma conseqüência pura e sim-

pÌes cle um processo pÍáticÒ, mateÍial, que importância maior po-

deriam ter, na sua esferar, as controvérsias que Ìançavam, uns cor.Ì-

tra os outros, os sujeitos históricos? Os dramas sub.jetivos -
reconhecidos como secundários - remetiam os pesquisadores à

realidade tida como objetiva, que era o r.rível onde podiam ser

encontradas as cau sas, tsÍo é, a verclade dos fenônenos.

A questão filosófica da ideologia cedia lugar a um canpo de

estudos bem mais restrito, que ficava entÍegue à competência excìu-

siva dos socióÌogos, incumbidos de verificar a que grupos, classes ou

setores da sociedade se Ìigavam as representaçoes ideológicas.

Os marxistas do final do século xtx e sobletudo os do início do

sécuÌo xx, em sua maioria, adotaran uma concepção redutiva-

mente sociológica da ideologia,limitando-se iro esforço de identi-

ficar - e denunciar politicamente - as formas diretas mais sim-

ples da expressão dos interesses materiais das classes sociais no

discurso dos teóricos, nos progranìas de ação ou na produção artís-

tica. E esse fenômeno pode ser constatado tarto na perspectiva de

Kautsky como na de Lenin.
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Os resuÌtados obtidos com o emprego desse conceito socioló,
gico de ideologia deixârâm bastânte a desejar. Freqüentemente, as

análises estéticas ficavam no plano da obviedade, ou, o que é pior,
resvalavam para condenações unilaterais e tropeçavam em formu-
laçôes empobrecedoras, que não respeitavam a densidade e a com-
plexidade das obras de arte criticadas.

Mesmo críticos de talento, como o russo Plekhânov ou o ale,
mão Franz Mehring, manifestaram essas limitações. plekhânov,

aliás, ficou conhecido por sua proposta metodoÌógica de encoÌÌtrar
o "equivalente socìal" da obra de arte: sua análise da produção cul-
tural, especiahnente dâ arte, tendia a reduzir o conteúdo das obras
às condições sociais em que se achava o artista ou produtor no
monìento em que as obras foram engendradas. Ás obras seriam
iÌustraçires do qLradro hist(lrico, das circunstâncias sociais, cÌa

situaçào de cÌasse e dosvaìores poìiticos deseus criadores. A rìque-
za de sentido delas, então, não nâscia cle um movimento de criação
um tarrto imprevisível, nâo estavâ na inovação qve traziam: estava,

tundar.rre ntalrnente, numa verdade que elas se lìmitavam a traduzir
ou cxplicitar, nunta verdade anterior a eìas, existente no ponto de
pârtidâ do trabalÌìo do artistâ ou produtor.

As obras de arte refletiriam a inserçiìo de seus criadores em
suas Íespectivas sociedades e os vaÌores políticos que os artistâs
encampavam, isto é, a ideologia. Deveriam refleti-Ìos com nitidez.

Plekhânov, portanto, eÌa coerente quando cobrava dos artis-
tas que fossem francos e diretos na expressão de suas diversas ideo-
logias. Essa coerência, contudo, o levava a formuÌar juízos críticos
reveladores de uma incompreensão surpreendente. Ele censurava,
por exempÌo, os pintores impressionistas por manifestarem "a mais
completa indiferença peìo conteúdo ideológico de suas obras,,
(PÌekhânov, 1955, p. 67).

Antes de mais nada, registremos o fato de que os críticos de
arte mais importantes dÕ século xx, âo comentarem os quadros dos
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grandes pintores impressionistas, fizeram observaçÒes que contra-

, dizem frontalmente a afirmação feita por Plekhânov. O conteúào

ideológico dos quadros impressionistas é considerado merecedoÍ

de grande atenção e há indícios de que, ao menos em alguns casos,

os pintores tinham, a seu modo, cÌâra consciência do que estavâm

fazendo.

Independentemente dessa divergência crítica de base, entre-

tanto, algumâs perguntas relativas aos pressupostos metodológi

cos de PÌekhânov nos ocorrem. O âÍtista tem que ter clarâ cons-

ciência do conteúdo ideológíco de suas obras? Um dos desafios da

crítica empenhada no exame das distorções ideoÌógicas não é, jus-

tamente, o detentar enxergar na obrâ expressões carâcterísticas de

uma ideologia da quâl o ârtista não tinha consciência? Uma postu-

ra de inrlìferença pelo conteúr|o ideológico de suas obras, franca-

mente assumida pelo artistâ, não seria, ela própria, a expressão de

uma ideologia merecedora de estudo? O que haveria de ilegítimo,

afinal, em tal postura?

Tais perguntas, ao serem formuladas, contribuem para que

possam ser enxergadas com maior clareza algumas das conseqüên

cias da estreiteza do conceito rociológico de ideologia adotado por
Plekhânov.

A adoção dessa concepção estreita da ideologia era faciÌitada

por um duplo movimento, bastante curioso, de aclmiração dos

socialistas por Marx e, ao mesmo tempo, desconhecimento da sua

obra. Marx, no final do sécuÌo xtx, em alguns anbientes, tornou-se

algo como um herói mítico, um santo que parecia estar sendo cul-
tuaclo por equívoco, Ìrm guru que era honenageado porém muito
rnaì compreendido.

Franco Andreucci relata epísódios pitorescos, envolvendo o

contato de âlguns intelectuais socialistas com o pensamento de

Marx. O dirigente sociaÌista neozelanclês Harry Holland confessa-

va que não conseguia uÌtrapassar as prirneiras páginas de O capital
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porque - diziâ 
-"para 

estudar Marx é preciso envoÌver a cabeça

com tiras de pano molhadas en.r água fria'l William Morris, impor-

tante artista e intelectuaÌ ingÌês, declarou que, ao tentar estudâr O

capital, assustou-se: "Meu cérebro conheceu o medo da agonia". E

Eugene Debs,líder do Partido Socialista nos Estados Unidos, admi-

tiu que preferia "ìer os escritos de divr.rlgação de Kautsky a ler dire-

tamente os textos de Marx" (Andreucci, 1982, pp. 39 e 65).

4.Em Lukács

O húngalo Georg Lukács teve sobre os intelectuais do início

do século xx a vântagem de empreender uma âvenÍura espiritual

clue o marcou indelevelme nte e na qual seu "caminho para Marx"

foi pavimentirdo por um sólido conhecimento clo idealismo clássi-

co alemão, especialmente das idéias de Kant e Hegel A intimidade

que tinha com a filosofia de Kant e Hegel lhe permitia perceber e

apreciar o que outros não conseguiam cligerir nos escritos dÒ autoÍ

de O capital.

Após un.r primeiro coÌ.Ìtâto com textos de Marx, por volta de

1910, quando, segundo seu depoimento, só elÌxeÍgorÌ o teórico

"sociológico", Lukács, sob o impacto da guerra de 1914 8 eem meio

à repercussão da Revolução Russa de novembro de I917, descobriu

Marx como f,lósofo.

Mergulhou no estudo das suirs obras com um entusiasmo e

uma desenvoÌtura que naépocaeram bastante raros' E esse mergu

lho se deu num período extremamente tlrmultuado, em que o pen-

srclor se viu pela primeira vez envolvido diretamente na luta poÌí-
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tica, chegando a tornar-se dirigente da poJítica cuÌturaì cÌa Comuna
Húngara de 19ì 9, período no quaÌ os comunistas exercerâm o
poder na Hungria,de 21 demarço até l"deagosto,a princípiocoÌi-
gados com os socialdemocratas, depois sozinhos.

A experiência de um engajamento radical na luta poÌítica e na
"bataìl.ra das idéias" se expressou nrÌma coletânea de ensaios intitu_
Iada História e constiêncín de classe,de 1922.

Nos ensaios do livro, sobretudo no ensaio sobre a refìrzçõo (ou
coísifìcação), Lukács troLÌxe uma signifi cativa contribr-rição parâ o
aprofunchmento da reflexâo a respeilo cla questão da ideoÌogia.

Exilado em Viena (então sob governo social-tiemocrata ),
Lukács analisava as condiçoes da vit(rria obtida pela cìireita em seu
país, a Hu ngria, à lr,rz da situação do capitalismo na Europa. Estava,
na época, convencido de clue a revoluçio proletárìa era iminente.

Mesrro sem ter lido os Manuslitos econônrírc-Jìlosóficos de
1844, dc Marx, que s<i viriirm a ser publicados unra década aptis
hístóritr t'ctntsciência de r-.lasse, Lukács de irlgum modo redescobriu
aÌgunlts preocupações (Ìue haviam sido expÌicitadas pelo.joven-l
Marx pol nreio dcl scr.r corrceito de a/l antção (ou estranhantertto),

O ponto de partidir cla reflexâo de Lukács sobrc a coisificação
foi a tecrria do/rtirhiytto do rnercodor-iri, desenvoÌvicìa por Marx no
primeiro voÌume de O copitnl.

Na sociedade capit:rÌista, que girr cm torno do t.uercado e se

baseia na generalizaçio rla produção de nercadorias, o movimen-
to dos objetos começa a invadir tocìas as esferas da vida humana e

passa â canluflar todos os n.rovin.rentos subjetivos, qu.rndo a pró-
pria força humana de trabalho é vendida em troca de rLm salário e

se torna urìla mercâdoria iguaÌ iìs outras. Ìmpõe-se ao sujeito que
traballra unra raci onaliT-ação instrulrental, ditada por um objetivo
exterior, comprometida com o objcto que o trabalho vai protìuzir.
Eltão, a subjetividade é desqualificada, passa a ser"merâ origem de
falhas" (Lukács, ì970, p. 178).

6o

A Í^zão ifistntmentalé quantiÍìcadora. Para ela, a quantidade é

qLre decide trÌdo. Os sujeitos humanos são sacrificados na expressão

desuas qualidades individuaise tanrbém nacapacidade de perceber

ir riqueza da diveÍsidade das qualidades das coisas. A dinâmica do

sistema cÍiado peÌo capitalismo tende a destrujr todos os valores

intrinsecamente qualitativos, o fundamenlo dâs convicções dos

homens. C)s sujeitos indii,iduais são induzidos a aceitar ser coloca-

rkrs nnm plano uo (ìual as máquinas podem substituí los e superá-

los, rendendo mais do que elcs.

O que realmcnte importa é o rendimento mertsurável, é o pre-

tenso valor que se tracluz nun.t preço. Para abr ir espaço à expansâo

tla kigica do dinheiro, o sistema se desdobra em subsistemas, cuja

lutonomia é reÌativamente grande. A rzrzrìo rentrncia à sua univer-

salidade, se fragmenta numa plr"rralidade de "razÕes", isto é, cle

rrcionalizações setoriais, que se limitirm a horizontes e motivações

particulares- O torlo - esvaziado - se distancia das partes; e as leis

clas partes são incoerentes com as Ieis do todo.

A burguesia se errpenha cada vez mais em cÌominar os porme-

nores e vai renunciando a dominar o todo, que lÌrc escapa. O espí-

rito radicalmente crítico, que tinha realizado importantes avanços

com a filosofia de Kant e Hegel, no campo da perspectiva burgue-

sil, se ressente do estìlhaçanento da razão: eÌe clependia de um

sÌÌjeito disposto â se universalizar, quer dizer, clependia de um sujei-

to coÌetivo que podia se apoiar numa razão sintetizàdora. Quando
ir burguesia deixa tìe crer que poderia ser esse sr.rjeito, ela é forçacìa

renuÌ1ciâr à totalizâção.

Nas novas coÌ1dições, perde-se tambénì a possibilidaclc de

aproveìtar a liçâo de Goethe, segundo a quaÌ o que o ser humtrno

cnrpreende só é bem-sucedido quando resulta do conjunto de suas

íirrças, de todas as suas energias criadoras, quer dizer, só ten êxito

cluando o sujeito se põe por inteiro naqr-rilo que faz. Gocthe fornru-

kru sua observaçâo a respeito da criação âÌ tísticiÌ, Ìnâs o autor de

i,,
,l

6r



História e consciêncìa de classe sts,stenta que ela tem alcance mais

geral: vale para a existência propriamente humana, para a capaci-

dade que os homens têm de fazer história, transformando o mun-

do e transformando a si mesmos.

A práxis, a ação histórica, exige uma consciência adequada ao

que se está fazendo. Os seres humanos precisam constantemente

aprender e reaprender a pensar historicamente. E para isso devem

reconhecer "a formação ininterrupta do qualitativamente novo"

(Lukács, 1970, p. 260). Esse reconhecimento, contudo, vai se tor-

nando cadavez mais impossível, do ângulo da burguesia.

Lukács, então, associa a possibilidade do pensamento dialéti-

co, crítico, desmistificador, a uma superação das distorções ideoló-

gicas que depende do proletariado.

O proÌetariado Ìhe aparece como o portador material das

idéias de um movimento que reunifica a humanidade, supera a

divisão sociaì do trabalho e a dilaceração da comunidade humana

que transpaÍece na luta de classes. "O conhecimento de simesmo é,

para o proletariado, ao mesmo tempo, o conhecimento objetivo da

essência da sociedade'l Com o movimento do proletariado se chega

a compreender"o probÌema do presente como probÌema histórico"
(ibidem, p. 279). De algum modo, a cÌasse operária, mesmo sendo

uma classe particular, antecipa elementos da perspectiva dahuma-

nidade reunificada, unindo teoria e prática, e realizando o sujeito-

objeto idêntico.

A percepção empirica que os trabalhadores têm da sociedade

burguesa em que vivem e trabalham é fonte de distorção ideológi-

ca e deve ser superada por uma consciência "acrescentadi' (zuge-

rechnetes Bewusstsein). Lukács distingue entre a consciência reaÌ,

existente, e a"consciência possível", que é aquela que pode propor-

cionar à classe operária o processo de totalização que the permite"a

apreensâo da História como processo unitário" (ibidem,p.7 4)."5ó

com o aparecimento do proletariado é que se completa o conheci-
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o darealidade social.E ele se completa quando,com a posição

classe do proletariado' encontra-se um ponto do qual se pode

o toclo da sociedade" (ibidem, p 87).

Da perspectiva do movimento operário, tornâ-se possível

revolucionariamente tanto a ideologia comprometida

a coisificação como a sociedade burguesa que engendra essa

ia. O ponto de vista da força que impulsiona na prática a

da sociedade futura permite a superação da percepçáo da

dade como um am âIgama de coisas ou de/atol "O reconheci-

to de que os objetos sociais não são coisas, mas relaçoes entre

leva à completa dissolução deÌes em processos" (ibidem,

313).

Resgâtando a capacidade de compreender a história- que ele

ro está fazendo - como um todo' o movimento operáÍio

a entender as coisas como relações humanas e os/aÍos como

de um processo,

A "consciência possível" do movimento opeÍário ultrapassa,

j, os limites da perspectiva parcial e da fragmentaridade'

as distorções ideológicas.

Combativo, ousado, resoluto, disposto a extrair as conseqüên-

de suas construções teóricas, o auto r áe Histórìa e consciêncìa

classepolemïzou com as posiçoes de tm àos clássicos do marxis-

ninguém menos que Engels, o inseparável amigo de Marx'

A divergência se mânifestou em relação a vários pontos'

no que se refere à teoria do conhecimento concebido

como reflexo darealidade (em alemã o: a Abbildungtheorie) ' Lukács

€$creveu: "O critério da correção do pensamento é, de fato, a reali-

dade. Mas arealidade não é: ela se transforma. Enão semqueo pen-

atue" (ibidem, p.349).

Em outra passâgem, Lukács criticava Engels por ter feito uma

ição inepta a Kânt, a respeito do con cetto de coìsa em si, qt:an-

, do Engels ignorou o fato de que paraKanl a coisa em sl não impe-
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dia o conhecin.rento de se expandir infinitamente. Engels, a seu ver,

também teria tropeçado numa interpretação equivocada da termi-

nologia hegeliana, ao caracterizar o em si e o Para nós de Hegel co-

mo conceitos antitéticos.

Por fim, a crÍticamais grave era a de que Engels tirha faÌado da

atividade industrial e da atlidade experimentadora como práxis.

Lukács se ìnsurgia contra o erro e afirmava que eram, de fato, ativi

clades "contemplativas".

Históría e consciëttcìa de classe, como se sabe, provocou muita

discussão e foì objeto de crítìcas irritadas. Os sociaÌ-denocratas

repeliram como comunisÍas as posições defendidas no livro e os

comuni\lds condenaram a ubra com o revisioni:ta.

Ao longo da srgunda metade dos anos 20, Lukács reexaninou

suas concepções e chegou à concÌusão de que algumas delas eram

equivocadas. Convenceu se de que sua perspectiva erâ voÌuntaris-

ta e admitiu que em 1922 ele contava com uma revolução proÌetá-

ria européia, que afinal não veio, nas que, como expectativa irrea

lista, havia desequilibrado sua anáÌise da situação histórica. Aceiton

o papeì de liderança do movimento comunista mundial que a

Ur.rião Soviética assumiu e consolidou, tanto no plano da atividade

política como no plano da teoria, com a elaboração da doutrina do

marxismo-leninísmo,

Reconsiderou suas críticas à teoria do conhecimento concebi

do como refexo da reaiidade; aderiu à Abbildungtheorie.Retraiu-se

em reÌaçâo às restrições feitas a Engels (sem, contudo, renegá-las).

DirpÓ:-se a Paga r o Preço neÇe\s.i rio .ìo \eu eng,r i.rmento no mor i-

mento coÌnunista mundiaÌ, convencido de que ele era a força orga-

nizada capaz de enfrentar a ascensão do fascismo. Insistiu nun.ra

constáÌìte reafirmação da sua pertinência ao partido leninista.

Mais tarde, se justificaria, repetindo uma frase em inglês: Ãlghr or

wrong-my party.
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Ao Ìongo de seus mais de cinqiientaanos de uriÌitância, Lukács

fez diversas autocríticas. Algumas delas não eram sinceras e ele as

considerava manobras táticas que lhe permitiam continuar inte

grado ao movimento comunista. A partir de 1930, após a derrota

das suas posìçÕes na Ìuta interna e o seu afastamento da direção do

Partido Comunista da Hungria, passou a se concentraÍ na discus-

$âo de temas estéticos e literários, às vezes levando para o piano da

crítica de arte critérios for.jados nos conflitos políticos e apÌicando

os de maneiramuito direta aos fenômenos literários.

De qualquer maneira, construiu uma obra de peso, com nu-

merosos ensaios importantes. E - mostÍando que era sincera a

autocrÍtica em que assimilara a Abbildungtheoríe - baseou seus

estudos, de 1931 a 1.971, na teoria do conhecimento concebido

como reflexo da rcalidade, empenhando-se em submetê-Ìa a uma

leítura dralétrca.

Nas quatro décadas que se seguiram à guinada que se manifes-

tou em 1931, abandonou alguns aspectos da concepção de ideolo-

gia que havia adotado em História e consciêncía àe classe. Admitiu

- numa linha que seguia o exempÌo de Lenin - que a cliscussão

epistemológica provocada peÌo conceito poderia ser considerada

secundária em relação ao exame crítico das diversas ideÕlogias que

expressavam as perspectivas das classes sociais e das or-ganizações

políticas. Consideradas em seu uso histórico, havia ideologias pro

gressistâs e ideologias conservadoras. Consideradas ern sua eficá

cia política imediata, havia icleologias conseqüentes e ideoÌogias

confusionistas. O importante, então, era fortaÌecer irs prìmeiras e

combater as segundas.

A questão da ideologia nos escritos de Lukács a partir do iní

cio dos anos 30, de certo modo, se tornou menos dramática do que

no livro de Ì 922.

No entanto, cumpre reconhecer que a preocupação do filóso-
Íb com o tema não desapareceu.
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Em seu estudo sobre Apeculìaridade do esrdtico, Lukács trou

xe importante contribuição à reflexão sobre os problemas da ideo-

iogia, com sua abordagem da ten.rática do cotidiano. Para eÌe, a

ciência e a arte correspondem a formns esP ecidlíza{lls do conheci-

rr-rerrto, e a consciência que se eÌeva ao nível dessas for nas especial.i

zcdasé senpre um tanto excepcioÌÌâ1. No entanto, há um níve1 ine

Ìiminável na consciência dos seres humanos a cotidianidade

no qual toclos os individrros se vêcm, normalmente, imersos.

A consciência cotidiana tem ser:s limites. No dia-a-dia de sua

existência, os indivíduos recorrem (e não podem cìeixar de recor

rer) a inferências simplificadamente anaÌcigicas e a gener alizaçires

abusivas. A dirrensão teóríca da consciência deles é obrigacla a

autolinìitar se, em 1 nção cle tina.entrega inevilhvel do espirito às

n.rírltiplas demandas de conslantes adaptações e ações práticas

imediatas. Mesmo grandes artistas e grandes cientistas não pode-

rianr ser o tenìpo todo grandes artistas e graircles cientistas.

A consciência cotidiana, dentro de suas limitaçÒes, é comple

xa e contraclitória, segundo l.ukács. L)e um Lado, ela precisa simpÌi-

1ìcar seus clilérios e sr.ras ÌìrolivaçÕes, sob o signo do imedìsta; de

outro, ela se scrve dl linguagcrn, isto é, de um sistema cheio cle

rrediações complicadas.

VoltaÌ eÌnos a esse tena no crpítulo dcdicado iìs relaçôes entre

a ideologia e o cotidiano, na scgunda parte deste Ìivro. Por ora,limi-
tamo nos a observar que, do polrto cle vista Ìukacsiano, há tìrne
convicção de que, para enriquecer sua compreensão do mundo e de

si mesmo, o ser humano deve desenvoÌver sua sensibiÌidade artísti-

ca e seu conhecimento científico, superando os limites da cons

ciência cotidiana. Mas Lukács entende, também, que a efetivação

de transfor mações históricas proftrndas e irreversíveis r.ta socieda-

de depende cìa modificação da consciência cotidiana dos áomcns

c0t71Llns,
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A consciência cotidiana, assim, não é ortoÌogicanente degra-

thda: o desafio que ela nos apresenta é decisivo Parâ peÍìsarmos

com maior rigor a ação transformadora, revoÌucionária' criativa' e

Ìirmbém os obstáculos ideológicos a essa iìção, que estão tÌncorados

ìla cotidianidade (sobretudo nas conclições da cotidianitlade dos

homens do sécriio xx, tão ularcada PeÌa teievisão e peÌos clltreteÌìi-

mentos da chamacla indtistrig ctLbural).

No final da sna vida, em sua inacabad a Ontologio do ser socíal,

Ì'Ìum capítulo inédito sìgnificativamente intituladÕ'A ideoÌogia'l

l-ukács ainda advertia: "Há novos fenômenos de nassa que não

podem ser resolvidos com o apeÌo a N4arx ou a Lenin'l "É preciso

dar à juventude a possibilidade de ela buscar por contr própria." E

previa que, com a crescente complexidade das conrÌiçires cultttl-ais

c sociopolítìcas contemporâ1.Ìeas, o socialismo pr ecisaria desenvol-

ver concepções dotadas de maior poder cle pcrsuasão, o qrie mani

íestaria o "papel quaÌitativanente t.tovo dos problenas icleolrigi

cos" (mímeo).

Para não perdermt)s o fio condutor do prcsente trabalho e pa-

ra tentarÌìlos n.ì!ÌÌ.ìter aÌgum respeito pela cronoÌogia en.i nossa ten

tâtiviÌ cle reconstituir o movimento hist<it ico do conccito de icletl

logia, convém retttrnar i Llistórìa e consciürcia de clssse.

Apesar cìe ter sìdo abandonado por seLl iìrÌtor, o ljvro se toÍnoLr

o ponto cie partida de algumas rcflexões e de algunas coÌrstruçÕes

teóricas significativas, desenvoÌvidas por autores tão diversos con.ìo

KarlMannhein.r, Lucien GoÌdmar.tn, Nlaurice N'lerlea u-Ponty, WaÌ-

ter Benjamin, Leo Kofler, Theoclor \^,/ìesengt rtnd Aclorno, Max

Horkhelmer e Jean-PauÌ Sartre.

São r.núltiplas as evidências dessa repercussrro O tema da coi-

sificação foi constantemenÍe reton-lado Por 1.ìun.ìerosos teóricos ao

longo do sécuÌo xx. O conceito de consciêncìo Poss/vcl se tornou a

pedra angular das anáìises que Lucien Goldrnann empreenden

sobre o "máximo de consciência possível" que se maniÍèsta nas

67



visões de mundo estudadas pelo estruturalismo genético. Oltros
exemplos poderiam ser lembrados.

Vamos nos concentrar, a seguir, na abordagem da questão da

ideologia pelos pensadores ligados à chamada Escola de Frankfurt.

. Em Mannheim

Antes de nos determos no exame da trajetórta da Escola de

' Frankfurt e dasrta abordagem do tema, vale a pena recordar algo a

tespeito de um livro que exerceu e ainda exerce considerável

lnfluência e que foi escrito por um teórico direta e profundamente

marcado pelas idéias defendidas por Lukács em 1922: refiro-me a

Iileologia e utopia, de Karl Mannheim, trabalho cuia primeira ver-

eão foi publicada em 1929.

A partir do probÌema apresentado por Lukács, Mannheim se

dispôs a refletir sobre o tipo de objetividade que poderia ser alcan-

. çado pelas ciências humanas e sociais, desde que elas, reconhecen-

tistas, renunciassem àpretensão de excluir as vaÌorações, preferindo

teconhecê-las e controlá-las criticamente.

Mannheim estava convencido de que o rigor científico era

possível no trabalho dos cientistas sociais, porém as peculiaridades

da investigação exigiam que, em seu campo de atuação, os cientis-

tas se empenhassem na busca de um novo tipo de objetividade:
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"Um novo tipo de objetividade pode ser obtido nas ciências sociais,
mtrs trão por meio da excìusão de vaÌoraçÕes, e sim através da per-
cepção e do controÌe crítico destas" (Mannheim, 1972,p.33)-

Com o processo de modernização das sociedades, com a

irrtensificação da mobilidade social (tanto horizontal como verti-
cal), aumentaram o ceticismo e a insegurança dos indivícluos. No
entanto, assim como Sócrates teve a lucidez e a coragem intelectual
de descer ao âmago do ceticismo dos sofistas no seu tempo, trans-
formando-o criticamente num fator de renovação, nós, hoje, tam-
bém podemos mergulhar fundo nâs incertezas características da
Ìrossa época e, controÌando-as, compreerìdê-Ìa Ì.ìÌelhor.

O franco reconhecimento da situação objetìva é imprescinclí-
vel ao esforço de autodomínio por parte dos sujeitos. "Mesmo em
nossa vida pessoal"i escreveu Mannheim 

-"somente 
nos torna-

nos senhores de nós mesmos quando as nìotivações inconscieÌÌtes,
de que anteriormente não t'ìos dávamos conta, adentram repenti
nâmente nosso campo de visão, tornando-se assim acessíveis ao
controle consciente" (ibidem, pp. 73-4).

C) conceito de icÌeoÌogia presta reÌevantcs serviços nesse

campo, pois corresponde à necessidade de um reconhecimento
mais efetivo da fecundidade da diversicÌade cle ânguÌos para alcan,

çarmos uma visão mais abrangente da realiclade.

Para Mannheim, as ideoÌogias são sempre conservadoras. Elas

expressam o inteÍesse vitaÌ das cÌasses dotninantes ntlma estabiÌi
zação da ordem: "Está impÌícita na palavra ìdaologia a noção de
c1ue, em certas situações, o inconsciente coletivo de certos grupos
obscurece a condição real da sociedade, tanto para si como para os
dcrlais, estabilizando-a, portanto" ( ibidem, p. 66).

À ideologia, na concepção mannheimiana, contrapunha-se a
"utopia'l que o sociólogo húngaro via como expressão da percep-

çào que tìnham da realidade certos grupos oprimidos, que, empe-
nhacìos na trânsformação da sociedade, "somente vêem na situa
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çiìo os eÌementos que tendem â negá-la" (ibidem, p.67). A utopia,

então, seriâ â formâ assumida poÍ uma espécie de ideolog ía progres-

síiÍd: ao se contrapor à ideologia, intrinsecamente conservadorâ, a

rutopia incidia numa unilateralidade estr uturalÌÌìente aÌ.ìáloga à da

cxpressào do co nse rva d o r ism o.

Tanto pelo caminho da ideologia como peÌo canrinho da nto-
piâ, portânto, a compreeÌìsão do real, segundo Mlnnheim, tende a

Llma ceÍta r-rnilateralidade, que não derivar das miis intcnçeres dars

pessoas nem resulta de mentiras calculadasì triÌtiÌ-se, antes, cle uma

Íe:rdência clue reflete o fiÌto de que o pensamer'Ìto de tocìos os gru

pos emerge cle suirs condições de vida e se ligt iìs cir"cu u stância s, à

situaçâo coilcretâ dâqueÌes que estão pensando.

Num primeiro momento, a ideoìogia, co nr suas clistor çties, foi
reconhc'citla como um fenômeno atribuído exclusivamente aos

que "se equivocirv;rm" e se contrapunham ao conhecimento tido

cono cicntífco. Era, na designação mannheimìana, unìâ concep-

çiio parrinlde ideokrgia.

Depois, veio o reconhecimento de que as distorçòes ideológi-

cas derivavam das condiçÕes sociais e enr plincípio atingiam todas

as pessorìs que viviam na sociedade. O autor de ldeologia e utopía

chamou essa perspectiva de concepção rornlcÌe idcoìogia.

Mannheim entendia que, atingido o níveÌ da compreensão da

ideologia como um fenômeno toÍal, impunha-se nnì nov() avanço

clo conhecimento: para superar o relativisrro decorrente dar convic-

çâo de qr.re, afinal, tudo é ideológico (tudo é d istorcido), era preciso

passar ao relacioninto, que era a seu ver o ptincípio n.tetodoÌógico

fundamental da sociologia do conhecirrenÍo. "Com a emergência da

formr-rlação genérica da concepção total de ideologia, a teoria sim

ples da ideologia evoÌui para a sociologia do conhecimerìto" (ibi

dem, p. 103).

Mannheim entendia qne o marxismo estava errado ao vincu-
lirr a possívcÌ objetividade do conhecimeÌìto a uma determinada
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classe sociaÌ, o proletariado. Para o autot d,e ldeologia e utopia, o
conceito de ideologia, tal como Marx o formulou no século xrx,

estava demasiadamente integrado a um arsenal teórico que tam-

bém refletia as condições da época. No século xx, abriam-se novas

possibilidades que permitiam aos cientistas sociâis transformálo
num "método de pesquisa da história intelectual e social em geral"

(ibidem, p. 104).

O lívro Históría e consciêncía de classe,de Lukács, teria come-

tido o erro de depositar uma esperança desmesurada no papel da

classe operária, atribuindoJhe o poder de, ao mesmo tempo, pos-

suir uma perspectiva particular, de classe, e desenvolver a capacidade

de abarcar a totalidade do movimento social, elevando-se a um
ponto de vista universal.

Mannheim propunha outro caminho: reconhecendo a neces-

sidade para o conhecimento de se empenhar constantemente na

superação dos particularismos e das estreitezâs dos pontos de vista

adotados por indivíduos, grupos ou classes, o autor de ldeologia e

utopio pÍoürou substituir o sujeito inevitavelmente particular
que, afinal, poderia se mover na direção da possível universalidade.

Procurou o sujeito que poderia, de algum modo, substituir o pro-
Ìetariado de Marx e Lukács. E acreditou tê-lo encontrado no pe-

queno grupo do qual ele mesmo fazia parte.

Uma "visão experimental, incessantemente sensível à nâture-

za dinâmica da sociedade e à sua unicidade", deveria desenvolver-

se, de acordo com Mannheim, a partir do esforço de "um estrato

relativamente sem classe, cuja situação na ordern social não seja

demasiado firme", isto é, a partir do empenho de um pequeno

grupo de intelectuais relativamente não comprometidos, que

constituíâm a freischwebende Intelligenz, uma intelectualidade
socialmente meio desenraizada (ibidem, p. I80).

Esse estrato estaria "aberto ao ingresso constante de indiví-
duos das mais diversas classes e grupos sociais, com todos os pon-
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tos de vista Possíveis" (ibidem, p. l8ó). Por isso, seus integrantes

poderiâm desenvolver uma compreensão ampla das exigências

tanto das diversas classes como do conjunto da sociedade' Pro-

moveriam, assim, â extensão histoÌicâmente possível do conheci-

mento, a ampliação viável dos horizontes da sociedade, contri-

buindo, cientificamente, para uma visão total que implicaria

"tanto a assimilação quanto a transcendência das limitações dos

pontos de vista particulares" (ibidem, p. 132)'

Mannheim acreditavâ que â existência desse grupo de intelec-

tuais relâtivamente não comPrometidos constituía abase sociâlde

um terc€iro tiPo de idéia,que não serianem a ideologia nem a uto-

pia: as idéias propriamente científicas, que poderiam aspirar,legi-

timamente, a uma validade universal.
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6. Em Horkheimer eAdorno

Um movimento teórico completamente distinto do de
Mannheim foi aquele que se realizon no âmbito do grupo que viria
a constituir â Ësco Ia de Franlrfurt.

Quando o Ìivro História e cottsciência de classe foi publicad,o,
estavâ sendo orgarìizâdo o [nstitrìto de pesquisa Social, que passa_
ria a ftrncionar nos ânos seguilltes eÌn ar ticuìação com a Universi-
dade de Frankfirrt/Main, rnas preservando sua autonomia graças
ao apoio financeir.o que lhe dava o comerc jante e vetera rro socialis_
ta Hermann WeiÌ, que havia regressado rnuito rico daArgentina.

Felix Weil, fiÌho do patrocinaclor, redigiu o memoÃndo que
definia o projeto do Ìnstituto, e no texto do memorando iá se noì"-
va o eco das concepções defendidas por Lukács em I922: assumia_
se o compromisso de empreender pesquisas voltadas para a.,com-
preensão da vida social em sua totalidade,l Adotava_se uma
perspectiva disposta a avaliaras questões presentes em cadacampo
da atividade na inter-relâçâo dinâmica de umas com m ou,rur,
reconhecendo a inserção delas no processo histórico.
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A sede da organização foi inaugurada no campus da Universi-

de Frankfurt/Main em 22 dejunho de 1924. Na prática, con-

apesar de seu elevado nível qualitativo, a produção teórica

pesquisadores do Instituto ao longo dos anos 20 não se carac-

u por uma notável criatividade. Sob a direção do historiador
Carl Grünberg, comunistas e social-democratas conse-

conyiver sem atritos incontroláveis, partilhando o mesmo

institucional e evitando trazer para dentro dele as áspelas

polêmicâs que tinham navida poÌítica daAlemanha. Sobre a histó-
, tla do Ìnstitr.rto, já existe uma vasta bibliografia (Cf. Jay, 1973;
'Slater, 1978; Freitag, 1986).

Entres os personagens mais destacados daquele período

podem ser encontrados, além de FeÌix Weil, os nomes de Henryk

Grossmann, Karl August Witfogel, FÍiedrich Pollock e Franz Bor-

kenau. A liderança intelectual do Instituto, entretanto, a partir da

Segunda metade dos anos 20, passou a ser conquistada por Max

Horkheimer.
Nos ensaios que escreveu naqueles anos e foram reunidos em

livro publicado em 1930, o ensaísta analisava €scritos de Ma
quiavel, Hobbes, Thomas Morus eVico;e, no estudo sobre Hobbes,

ântecipava aÌguns eÌementos da preocupação com a questão da

ideologia, que viria a se tornar decisiva para os pesquisadores do

lnstitrÌto, a pârtir dos anos 30.

Horkheimer incìuía Hobbes entre os pensadores que desmis-

tificavam elementos da ideoÌogia feudal, convencidos de que todâs

as atividades humanas se realizavam sempre de acordo com as leis

da natureza, embora o reconhecinento dessas leis necessárias,

implacáveis, ficasse obscurecido porque não correspondia de fato

âos interesses de poderosos grupos privilegiados e de organizações

empenhadas em preservar zonas de penumbra no conhecimento.

"Assim se coloca, em princípio" - observou Horkheimer -, "o
problema da ideoÌogia" (Horkheimer, 1984, p. 58).



Era, para Hobbes, um problema complexo, já que, a seu ver, o

Estado que ele mesmo propunha não poderia abandonar compÌe-

tarnente, de uma hora para outra, o recurso à "escuridão secreta" e

à"exploração de ilusões" (ibidem,pp.63 e 64). De qualquer manei-

ra, de acordo com o fiÌósofo inglês,já seria um avanço importante

da ciência que o novo Estado tivesse à sua frente aÌguém capaz de

pensar e agir com honestidade subjetiva, sem a má-fé que se cons-

tatava nos metafÍsicos e religiosos.

Horkheimer apontava as Ìimitações da perspectiva de

Hobbes, que atribuía às intenções subjetivas dos privilegiados a

distorção ideológica que deveria ser superada pela ciência;"Para o

conhecimento da história não é suficiente tratar as idéias religiosas

ou metafísicas - na medida em que não conseguiram acompa-

nhar o desenvolvimènto da ciência - da mesma maneira que

meros erros". E acrescentava: "As idéias significativas que domi-

nam uma época possuem uma mais profunda origem que a má

vontade de aÌguns indivíduos" (ibidem, p.70).

Êm janeiro de 1931, Horkheimer assumiu a direçâo do Insti-

tuto, substituindo Carl Grünberg, que estava com a saúde abalada.

Logo as pesquisas passaram a manifestar nova ênfase ent suas esco-

lhas temáticas: concentraram-se nos fenômenos sociopolíticos

que se verificavam no plano da cultura.

Embora se recusassea atribuir, na linha de Hobbes, o poderde

causar distorções ideológicas à má vontade de alguns indivídr-ros

poderosos, Horkheimer estava convencido de que uma interpreta-

ção naterialista da história, para ser fecunda, não poderia ignorar

o papel decisivo dos fatores culturais na determinação das diversas

d isposiçòes subjetivas com base nas quais as pessoas agiam ou rea-

giam, em face das condições objetivas com que se defrontavam.

Para enfrentar o desafio de mergtrlhar a ftrndo nos problemas

da subjetividade, tais como se apresentavam na cultura, desbravan-

do urn campo que não tinha merecido do velho Marx toda a aten-
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ção que ele havia concedido à dinâmica da economia eàs contradi

ii."ro.iui, oU;.tiuas, Horkheimer contaria com a colaboração de

novos pesquisadores incorporados pela equipe do Instituto' entre

o,OuuO r* rÒrv"nthal, Herbert Marcuse e - sobretudo -Theo-
dor Wiesengrund Adorno'

Horkúimer sublinhava a importância do aprofundamento

da reÍlexão sobre o conceito de ideologia e deixava cÌaro que a seu

ver esse aprofundamento não se daria pelo caminho proposto poÍ

Mannheim e pelos intelectÌrais de e spiríto acadêmico' Em texto

.r.ri o po, ,,ottu ae 1930 e publicado em 1934' intitulado "Urba-

nidadeìa linguagem" (voÌume DiimÍnerung)' o novo diretor do

lnrtit,rto airi",roúre o conceito de ideologia esua atrordagem pelos

acadêmicos:

Marxnão o tratou de modo aprofundado Em certo sentido' el€ o uti-

lizou como uma mina subterrânea contra a fortaleza de rrentiras da

ciêtcia oficial. Todo o seu desprezo pelo mascaramento intencional

ou semi intencional, intuitivo otl racionalizatlo' pago ou não remu-

nerado da exploraçõo em que se baseia o sistema caPitalista' estava

inserido nesse conceito' Agora' eles Ios inteÌectuiris "acadêmicos" ] o

limpam e o reduzem à reÌativi<lade da consciência' fornulam-no

como historicidade das ciências do espírito e assim Por diante o

conceitopercleu suapericuÌosidade'

Desde o início da sua gestão' Horkheimer trâtou de fundar

sucursais do lnstituto no exterior' iniciativa que contou com o

apoio de Felix Weil e que se revelou providencial' pois' quando

Hitler assumiu o poder em I933 e desencadeou uma monstruosa

onda de repressão contra judeus' comunistas e socialistas' os Pes-

quisadores do lnstituto tiveram para onde ir' ao ser forçados a sair

daAlemanha.



Duas constatações extremamente dolorosas, nos anos 30,
marcaram, de maneira indelével, a reflexão dos principais teóricos
do Instituto de pesquisa Social.A prim.iru foi u á"qu.à _oui_ìn_
to operário e as organizações de esquerda nao haviam sido capazes
de evitar a conquista do poder por Hitler e a consolidaçao ajiia_
dura nazista. A segunda foia de gue, c omo os expurgospromovidos
por Stalin tornavam mais do que evidente, a Unial Soviética nao
estava avançando na direção de uma sociedade Ìivre sem Estado e
sim na direção de uma sociedade cada u", rnulr,o,utrn.nt.ãt."u_
lada pelo Estado. O marxismo_leninismo se caracteÍizava como
uma ideoÌogia, a serviço de um movimento político_partidário
mundial, cujo centro era a direção do partido Comunist" a" ,nir,,
Soviética.

Enquanto Lukáis, o autoÌ cle Ì{isró ría e conscíêncía de classe,
optava por adaptar-se à nova situação, empenhado em continuar
inserido no movimento comunjsta, os pensadores identificados
com,o Instituto optaram pela independência critica, embora sa
bendo-que teriam de pagar um preço bastante alto por ela.

Um dos ensaios mais importantes da segunda metade dos
anos 30 é"Teoria tradicional e teoria crítica,,,de Horkheimer. Nele,
o ensaistâ procura escÌarecer os fundamentos da sua opçao por
uma posição independente, ainda que em grandeparte apoiuda n"
crítica de Marx ao capitalismo.

Insurgindo-se contra HegeÌ (mas também, implicitamente,
contra História e consciência de classe), Horkheimer sustenta que,
numa.sociedade capitalista na quaÌ a totalidade social é a.rp.ouìau
de racionalidade, os sujeitos humanos, qualquer que seju u poriçao
dc ciasse deles, não podem se apoiar numa razào que, po.;, .;; _

ceito, seja transparente a si mesma. O p.óp.io p.oÀtJud",._;;;
consciôncia, sofre a interferência da inumanidade radic.f ;r" p;;-
vrlece crn toda a sociedade eporisso não desfruta de garantìajgu-
trìa no que concerne à sua capacidade de compreend". ao..aìu_
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a dinâmica da realidade. "Não existe mais uma classe social

cuja compreensão seja possível nós nos basearmos, agora. Nas

atuais, qualquer camada da sociedade pode apre-
uma consciência ideologicamente distorcida e corrompida,

mais que sua posição possa lhe conferir uma vocação para a

" (Horkheimer, 1970).

Ënquanto as condiçôes atuais não forem efetivamente revolu-

- assegura o ensaísta-

pode ser que a verdade deva serbuscada em grupos numericamente

fracos. A História ensina que esses grupos, mal reconhecidos e des-

prezados pelas forças de oposição, e no entanto perseverantes, irre-
dutíveis,podem, no momento decisivo, por sua inteligência política

mais profunda, tornar-se a ponta delança da ação (ibidem).

O grupo constituído pelos principais pesquisadores do Ìnsti-
tuto, um grupo numericamente fraco, se pensa, então, como uma
teimosa reserva de lucidez para uma reflexão crítica rigorosa e cria,
tiva. Cada vez mais, para afirmar sua identidade teórica, o grupo
passa a se referir à sua perspectiva filo sófrca como teoria crítica.E a

teoria crítíca passa a expressar um esforço no sentido de recuperar
a radicaÌidade da crítica de Marx ao capitalismo e à ideologia, sem,

contudo, aceitar as idéias do autor de O capital sobre o papel revo-
lucionário do proletariado e sobre o encaminhamento da constru,

ção do socialismo.

O modo de produção capitaÌista, no século xx, vinha se mos-
trando ainda mais perverso - mas também muito mais capaz de

se renovar e perdurar- do que Marxpodiater imaginado.Adorno
e Horkheimer, exilados nos Estados Unidos, se perguntam de onde
o capitalismo extraiu toda a sua surpreendente vitalidade.

O fato de abominarem o nazifascismo, os regimes vigentes na
Alemanha de HitÌer e na ltália de Mussolini, e o fato de repelirem o



regime vigente na União Soviética de Stalin não os tornam, por
contraste, mais indulgentes ou menos drásticos na avaliação que
fazem da situação criada peÌo capitaìismo nos Estados Unidos. Em
alguns aspectos, Adorno e Horkheimer dão a impressão, mesmor
de que consideram certas artìmanhâs da ideologia d,o american
way of living mais perigosa e sofisticadamente eficazes do que as

truculências obviamente propagandísticas dos seguidores do
Führer, d,o Duceoudo secretário-geral do pcus.

Juntos, Horkheimer eÂdorno empreenderâm, então, antes do
final da guerra de 1939-45, a eìaboração de um livro que veio a ter,
no pós-guerra, enorme Íepercussão: Dialética do esclarecimento.

O ponto de partida da obra é uma reflexão crítica aprofunda_
da sobre o lluminismo, isto é, sobre o espírito do movimento cul
tural mais típico das aÁbições dopensamento ligado à ascensão da
burguesia, no sécuìo xvnr (que costuma ser chamado d e Século das
Luzes). Apalavratsada para designar o Iluminismo em alemão é,
exatamente, esclarecimento. Ad.orno e Horkheimer aproveitam o
fato de se trataÍ de um termo de uso cotidiano para propor uma
revisão do espírito "esclarecedor", que se manifestou no século
xvtll, mas também se mânifesta antes e depois daqueÌe mornento,
quer dizer, está presente ainda hoje, vivo, entre nós.

O melhor do escÌarecimento, segundo eÌes,estavano seuvigor
crítico e autocrítico. No entanto, esse vigor crítico e autocrítico, de
fato, nunca foi suficiente. A pretensão do pensamento esclarecido
de identificar e fazer prevalecer a verdade sobre os mitos e os pre-
conceitos na realidade sempre se mostrou abusiva e nunca conse_
guiu sejustificar: seu resultado tem sido o de,em nomedaverdade,
erigir novos preconceitos e íorjar novos mitos.

O esclarecimento tinha como programa o desencantamento
do mundo; pretendia livrar os seres humanos do medo. Contudo,
ao ser traduzido em ação, acumpliciou-se com âtitudes ditadas por
interesses amesquinhados, covardia, preguìça, vaidades e facciosis-
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e acabou contribuindo para que, num mundo tornado mais

os medos crescessem e se multiplicassem. Pâra Íesgatar

esperânçâs dos iluministas, passou a ser urgente, no nosso

po, questionar radicaÌmente a posturâ sistematizadora do

que o leva a subordinar a diversidade infinita das

ao sistema.

Em sua fidelidade à ordem tida por racional, o escÌarecimen-

tende a excluir o rico espaço das diferenças do campo (sempre

ico) da teoria. A razão calculadora, empenhâda em medir

elimina o incomensuráveì. Os seres humanos devidamente

capazes de organizar o conhecimento e dosá-lo ade-

ente, se capacitam para ser sujeitos maduros, autônomos.

palavÍâsde Kânt: eles saem da menoridade, porque conseguem

servir de seu entendimento sem a direção de outrem.

Horkheimer e Adorno comentam que, na sociedade burgue-

hipercompetitiva, â teoÍia kântiana tem uma ilustração prática
ìpreocupante: nas condições da sociedade burguesa, a combinação

de individuaÌismo exacerbâdo, egoísmo e autonomia assegurada

.pelo entendimento é capaz de engendrat monstros-"Aobra do mar-

quês de Sade mostra o'entendimento sem a direção deoutrem', isto

é,o sujeito burguêsliberto de todatuteÌa" ( Adorno &Horkheimer,

tam as coisas sob umâ luz que as ordena e Ìhes confere a aparência

de uma harmonia.Adorno e Horkheimer se ìnteressam mais pelos

escriïores sombrios, como o marquês de Sade eNietzsche, que reve-

lam com rude franqueza a ligação entre a racionalidade instru-

i mental e o crime, ou entre a ciência e a perversidade, nas socieda-

des burguesas.

Servindo-se de uma expressão que já havia sido empregada

em 1932 por Leo Lôwenthal, Horkheimer e Adorno se dispõem a

aproveitar todos os sinais de contradições que estejam sendo



camuÍlaàas, sonegadâs pela"ilusão de harmonia" que caÍaclenza ã

forma dominante da ideologia na vida cultural contemporânea.

"Os que sucumbem à ideologia são exatamente os que ocultam a

contradição" (ibidem, p. 147 ).

Aidéia de maior impacto veiculada pela Dialética do esclareci-

mento é a d.e que,na nossa época, no século xx, a ideologia domi-
nantee âsua capâcidade de impingir àspessoas uma"iÌusão dehar-

monia" adquiriram um poder muito superior àquele que Marx
poderia ter imaginado no século xtx, graças à criação da indústria

cubural.

A indústría cultural é o conceito mais famoso dos dois pensa-

dores clássicos do Instituto de Pesquisa Social. Pioneiramente, eÌes

denunciam o funcionamento dos meios de comunicação de massa

e a indústria clo entretenimento como um sistema que não só asse-

gurou a sobrevivência do capitalismo como continua exercendo

função essencial em sua preservação, reprodução e renovação.

A produção cultural em escala notavelmente ampliada exigiu

colossais investimentos e rendeu lucros gigantescos. Para viabili-
zar-se, contudo, ela precisava de certa padronização, de certa limi-
tação imposta à diversificação das expressões culturais: por isso,

investiu também na formação de umvasto público consumidor de

comportamento passivo e, tanto quanto possíveÌ, desprovido de

espírito crítico."O espectador não deve ter necessidade denenhum

pensamento próprio" (Adorno & Horkheimer, 1985, p. i 28).

Para disputar um espaço sempre maior no mercado, os pro-

dutos são naturalmentelevados a cultivar a preguiça e o comodis-

mo dos consumidoÍes, desencorajando-os de quaisquer esforços

de inquietação conseqüente ou questionamento ousado. Desen-

volve-se umaprodução que, no conjunto,evita estimular a reflexão

de seus destinatários, produzindo-lhes na sensibilidade impactos

anestesiadores e âtrofiando-lhes a imaginação. Mesmo suas quali-

dades de amenidade e leveza são utiÌizadas para gerar conformis-
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"A diversão favorece a resignação" (ibidem, p. 133). "Divertir-

oignifica estar de acordo" (ibidem, p. 135).

Na época do capitalismo liberal, os trabalhadores eram bru-

ente explorados nas fábricas e tinham pouco tempo para a

epara a cultura. Sob o capitâlismo tardio,o tempo para a cul

e a diversão pode ter aumentado, porém passou a sofrer uma

rência cadavez maior por parte da lógica do sistema.

Essa situação repercute na Iinguagem.As conversas entre pes-

são desvalorizadas, as palavras que não indicam quaÌ o objeti-

imediato perseguido por aquele que as pronuncia ou escreve

{que se serve delas como meios) são consideradas desimPôrtântes

lu suspeitas.

Em nome da ciência e da utilidade, cobra-se dos faÌantes que

ia esfera da vida privada é invadida pela convicção mais ou

menos generaìizada de que quem se entrega a aÌgo não o está fazen-

do gratuitamente: deve ter um objetìvo interesseiro oculÍo''A ideo-

logia, assim reduzidâ â um discurso vago e descompromissado,

nem por isso se torna mais trânsparente e, tampouco, mais fraca'

Justamente sua vagueza, a aversão quase científica a fixar-se em

qualquer coisa que não se cleixe verificar, funciona como instru-

mento da dominação" (Adorno & Horkheimer, 1985' p. 138).

Nas ânotações que redigiu na segunda metade dos anos 40 e

publicou em 1951 com o título de Mínim& moralìa, Adorno tam-

bém abordou o tema das novas formas da ideologia que apareciam

nas condições àa indústría culturí?l Os costlÌmes se tornam mais

cruamente utilitários, as pessoas dispensam as delicadezâs no trato

de umas com as outras.'A objetìvicÌade nas relações humanâs, que

' acaba com toda ornâmentação ideoìógica entre os homens, tot-
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nou-se ela própria uma ideologia para tratâr oshomens como coi,
sas" (Adorno, 1992, p. 35).

A convicção de Adorno é sempre a de que a falsidade da ideo-
logia passa a ser perversamente mais importante à medida que eÌa,

a ideologia, alimenta a pretensão de corresponder à realidade. E

essa pretensão se fortalece ao máximo quando o sujeito é induzido
a crer que alcançou uma visãoglobal satisfatória, um conhecimen-
to confiável do todo, do conjunto articulado das coisas compreen
didas.

Hegel ensinava na Fenomenologia do espítito:'O verdadeiÍo ê

o todo'lÂdorno retrucou, em Mínima moralía:"O todo é o não-
verdadeiro" (ibidem, p. 42). Em sua busca do que seria uma dialé-
tica não hegeliana, Adorno se insurge cor'Ìtra o pensamento que
jogã todas as suas fichas na expectativa de chegar ao resultado
"esclarecido" de uma totalização fulgurante. E afirma, com ânimo
decididamente provocador: "Onde tudo é mais claro, reinam em
segredo os resÍduos fecais" (ibidem, p. 50).

A indústria cubural conferiu poderes avassaladores à capaci-
dadeque a ideoÌogia dominante possui de induzir o pensamento, a
atenção e mesmo o olhar, a percepção, para os pontos p or e\a ílu-
minaàos. A índ.ústrìa culturalpossibilitou, no século xx, a criação e

o funcionamento de sociedades totalmente ad.minístradas, q:ue jâ
não precisam se empenhar em justificar suas prescrições e imposi-

ções: a massa dos consumidores tende a aceitá-las passivamente,
considerando-as normai5legitimad.as pelo simples fato de existi-
rem. Num dos ensaios de Prismas, em 1951, Adorno escreveu: .Â

ideologia, a aparência socialmente necessária, é hoje a própria
sociedade real" (Adorno, 1962).

Após o final da guerra, com a derrota do nazismo e o retorno
dos doisàAlemanha, a projeção deAdorno começou a superara de
Horkheimer. Não só por sua intensa atividade, mas também pelo
rigor e pela qualidade de sua obra, bem como por sua disposiçâo
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Polêmica,Adorno se destacou como o principal pensador do movi-
que, nos anos 60,passou a ser usualmente designado como a

Escola de Frankfurt Porém a parceria com o amigo não cessou.

Em 1956, em Soziologische Excurse, Adorno, em colaboração

com Horkheimer, retomou o tema da ideologia. Os dois observa-

quepara Max Weber o ideológico fìcava minimizado, reduzia-

te ao mero preconceito, ao passo que para Pareto todo produto do

Êspírito era em si mesmo ideológico. E chegaram à conclusão de

gue, em ambos os casos, o conceito de ideologia ficava n eutraliza-

do. O primeiro caminho levaria à tranqüila convicção de que para

Superar a distorção ideológica basta a ciência; e o segundo resulta-
'fia 

numa postura conformista ou cínica de aceitação da verdade

como mera função do poder (legitimando a "lei da selva" no

mundo do espírito).

A questâo da ideologia reapareceu, também, no ensaio que

Adorno dedicou ao que chamou de s emiculntra (Halbbildung), O

fflósofo afirma que nas condições atuais desapareceu a velha dis-

tinção entre eplstemee doxa,ísto é,entre conhecimento e opinião.

Para a ideologia dominante,tudo é opinião, mas algumas opiniões

8ão falsas e outrâs são corretas. O poder de persuadir os indivíduos

das opiniões corretas estâlìgado à capacidade da ideoìogia domi-
nante de se apoiar em todo um vasto sistemâ educativo, em toda

uma organização da formação cultural corrompida que é propor-

cionada ao amplo público consumidor.

Mais eficazmente do que o conjunto das escolas, a indústria

cultural serve à mritidão produtos culturais simplificados, vulga-

rizados, amontoados acriticamente . Os professores se convencem

de que estão ajudando seus "alunos" a avançar pouco a pouco na

assimilação da cullva-E os alunos,massificados, Iisonjeados com

a, semicuhura a qu,e estão tendo acesso, satisfazem-se com o que

lhes está sendo dado, e são induzidos a preservar o que lhes parece

ser o seu saber, o seu patrimônio cultural, reagínd.o contrã quais-
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quer objeções dos eternos questionadores, sempre insatisfeitos, ou
contra as investida s insensata d,e uma crilíca radical.

A cultura sempre foi contraditória, não devemos idealizála.
Contudo, ela tem tido, ao longo da história, espaços nos quais tam-
bém se têm expressado valores críticos. No século xx, com a esma-

gadora predominância de critérios imediatistas e utilitários, esses

valores críticos da cultura sofrem urn brutal esvaziamento e as pes-

soas vão deixando até de t€r a capacidade de reconhecê-los, se por

acaso com eles se defrontassem,

Em seus últimos anos, Adorno se dedicou a dois livros: ïeoria
estética e Díalética negativa.No prir..;.eiro, fustigou duramente as

idéias de Lukács sobre a arte e sobretudo a doutrina do realismo

socialista, oficialmente adotada desde 1934 pelo movimento dos

partidos com unistas. Acusou os teóri cos do realismo socialista de se

recusarem a enfrentar o desafio apresentado pelo "caráter enigmá-

tico" da arte e preferirem dissolver o significado das obras numa
concepção ampliada de ideologia, que, ao pretender abrangertodas

as criações artísticas e culturais indiferenciadamente, transforma-
va-se numâ concepção ainda mais pobre que a de Mannheim:'A
teoria marxista da ideologia,em simesma ambivalente, é falsificada
poí meio de umâ teoria da ideologia total, no estilo de Mannheim,
indevidamente transposta para a arte" (l\sthetische Theorie, ed.

Suhrkamp, Frankfurt/Main, 197 4, p. 37 4). Todas as expressões

humanas são ideológicas, todas - inclusive as obras de arte-são
desqualificadas como formas de um a t'alsa conscíêncìa. E Adorno
concluía: "Se a ideologia é consciência sociaÌmente falsa, a simples

lógicapermite concluir que nem todas as formas de consciênciasão

ideológicas" (idem, ibidem).

Quais as formas da consciência, então, que nâo são ideológi-
casz. Em Dialética negativa, o f 6sofo reassume seu ponto de vista

segundo o qual é pela negação que o pensameÌìto pode pretender

- sem gârantias!- escapar à ideologia.

8ó

Adorno vê o mundo atual como um cenário de pesadelo, uma

enorme prisão ao ar livre, algo que se aproxima cada vez mais da

percepção da realidade por parte de um sujeito posto numa situa-

ção de crise, num caso de paranóia.

A ideologia dominante é obrigâda a insistir na positividade

exatamente poÍque está empenhada em evitar que, pela negação, as

pessoas tomem consciência de quanto o quadro da realidade cons-

tituída é negâtivo."Se a ideoìogia hoje, mais do que nunca, incita o
pensamento à positividade, é precisamente porque sabe que ele

não encontra no real razões para ser positivo e percebe, maliciosa-

mente, que ele precisa ser estimulado pela autoridade a se aclaptar

àpositividade" (Adorno, 1972,vr,p. 30).

Aesperançaestá numa negação que preserve o poder questio-

nador davida espiritual e que impeça a consciência de se satisfazer,

ingenuamente, consigo mesma. Sempre que a razão se fixar em

seus produtos, em suas construções abstratas, ela estará contÍa-
riando o sentido do pensar e estará se tornando irracional. O pró-
prio conceito de identidade é considerado o ponto de partida das

distorções ideológicas: "4 identidade é a forma originária (die

Urform) deídeologia" (ibidem, vr, p.132).

Curiosamente, depois de formular, com seu estilo peculiar,

teses tão drásticas,Adorno advertiu seus leitores: "Toda tese drásti-

ca é falsi', Jede drastische These ist falsch (ibidem, vr, p. 261).
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T.EmMarcuse

Adorno, o filósofo quese debruçavatão insistentemente sobre

as contradições, era ele próprio contraditório. Coerente com sua

convicção de que a dimensão antiideológica do p€nsamento se

expressava na denúncia das camuflagens criadoras de harmonias e

na capacidade de fazer surgirem as contradições, o pensador não

tinha nenhum rnotivo para recusar-se a reconhecer suas contradi-

çÕes internas.

As contradições, contudo,àsvezes apareciam de maneira des-

concertante, perturbadora, mesmo pârâ a mente que em princípio

se declarava aberta para reconhecê-las e aceitá-las. Uma contradi-

ção que esteve presente ao longo de praticamente toda a sua tÍaie-

tória namaturidade como pensador foia da relação entre a exigên-

cia de um constante aprofundamento da crítica nâ teoriâ e a

insuperável dificuldade com que se defrontava para promov€r esse

aprofundamento no nível em que ele passava a ser decisivo: o da

unidade da teoria com a prática. Para sermos mais precisos: o níveì

da ação política.
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Para preservar a crìticidade radtcal, era preciso simultanea-

ente engajar-se nâ ação coletiva (ninguém faz política sozinho) e

ferozmente a independência individual (ninguém pode

tbrir mão de sua personalidade e continuar a ser livre).

Quando nào viam como segurar firmemenle ambas as extre'

da corrente,Adorno e Horkheimer tendiam a abandonar

exigência dainserção no processo prático, porque a ação de quem

èstá lutando junto aos outros é condicionada por movimentos

etivos que, para se concretizarem com alguma possibilidade de

exigem concessões do indivíduo aos seus companheiros. Os

is filósofos temiam sujar-se eÍícamenle; temiam reconhecer que

faz política, ninguém consegue se inserir ativa e duradou-

te num movimento coletivo real, sem alguma flexibilidade.

r isso, suas intervenções nâs lutas políticas careciam de regulari-

e eram esporádicas.

Herbert Marcuse, nesse ponto, contrastava com seu amigo

,Adorno. Embora concordasse com a imensa maioria das posiçoes

assumidas por Adorno no plano teórico, Marcuse tinha uma forte

para intervir nas ações práticas, nos movimentos políti-

cos. A própria análise que Adorno fazia da gravíssirna situação em

se encontrava â sociedade, nas condições do capitalismo tardio,

encarada por Marcuse como razão para engajar-se, com urgên-

nos combates possíveis, nas lutas que estavam sendo travadas,

esperar o aparecimento de um movimento que correspondes-

plenâmente às exigências filosóficas do pensador engajado.

Marcuse partilhava com Adorno e Horkheimer da crítica que

eles faziam tanto ao totalitarismo como ao liberalismo. Recusava

firmeza tanto o modelo da AÌemanha de Hitler e da União

iética de Stalin como o modelo dos EstadosUnidos de Franklin

o Roosevelt.

Fazia questão de transformar sua recusa em intervenções ou

em publicações militantes: colaborou com o serviço de inteligên-
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cia do exército norte-americano na guerra contra os nazistas, Ìan-

çou em livro uma crítica contundente ao Marxismo soviético(Mar-

cuse, 1969) e fez anáÌises desmistificadoras do consumìsmo na so-

ciedade norte-americana.

Marcuse observou que a única igualdade que a sociedade

afluente oferecia aos indivíduos atomizados pela concorrência

generalizadaera uma igualdade abstrata, que se reaÌizava como de-

sigualdadè concreta: a dos consumidores. Constituía-se uma pai-

sagem humana de indivíduos que moravam engavetados em pré-

dios de apartamenlos. possuiam carros novos. com os quais

suportavam terrÍveis engarrafamentos para ir a lugares parecidos

com os locais onde viviam e trabalhavam. Esses indivíduos ti-
nham em casa geladeiras e freezers abarrotados de comidas enla-

tadas, liam os mesmos jornais e revistâs, viam os mesmos filmes,

ouviam as mesmas músicas, orguÌhavam-se da singularidade de

suas personalidades e no entânto cada vez mais se assemelhavan.r

uns aos outros,

Uma ideologia individualista, nessa sociedade afluente, ao

mesmo tempo afagava e enfraquecia o eu, exâltando-Ìhe o poder e,

simultaneamente, tornando-o cada vez mais disponível para acei-

târ um comando externo. Embora fossem manipuladas por colos

sais investimentos feitos na propaganda, as pessoas tinham a

impressão de que eram livres porque nos supermercados e Ìojas

podiam escoÌher entre muitas mercadorias e numerosos serviços.

Por isso, tendiam a se adaptat roluntariamenteaos padrões daqui-

lo que Marcuse caracterizou como "conduta e pensamento unidi-
mensional" (Marcuse, 1967, p. 32).

Nessas condições, algumas das veÌhas limitações impostâs

peÌa ideologia burguesa cìominante do sécuÌo passado tornâvâm-

se inúteis. A nova ideoìogia dominante, que âssegurava alucrativi-
dade do sistemapara a burguesia no século rt, nem sempre recor-

ria à retórica do ascetismo, nem sempre coibia os prazeres em seu

9o

discurso: preferia liberáìos naprática regidapeÌas leis do mercado,

porém os submetia a um processo de degradação, que muitasvezes

acabava por falsifi cá-los.

Marcuse explicava:

O prazer na humilhação dos outros e na própria humilhação sob

uma vontade mais forte, o prazer nos numerosos substitutos da

sexualidade, no sacrifício sem sentido, noheroísmo da guerra, é [... ]

um faÌso prazer, porque os impulsos e necessidades que com ele se

satisfazem tornam os homens menos livres, mais cegos e mesqui-

nhos do que precisariam ser. (Marcuse, 1997, p- 188)

Há nos consumidores, segundo Marcuse, uma expectativa de

felicidade. Com essa expectativa, eÌes se dirigem ao mercado, que os

induz a uma escalada no consumo, sugeÍindo que pâra ser felizes

precisarão comprar cadavez mais mercadorias cada vezmais caras

(e assim condenando-os a uma frustração crescente). O aumento

no número dos frustrados e na intensidade da frustração tornaim-
prescindíveÌ o crescimento de umarede discretamas impÌacável de

meios repressivos, para o controie da população.

No passado, de acordo com a análise feita por Freud e retoma-

da pelo autor de Eros e cfuilízação, os indiúduos, em determinadas

condições, eram incitados a sublìmar sets impuÌsos libidinais e

agressivos e podiam expressá-Ìos na arte. Com a situação criacla

, pelo capitaÌismo no século )ax, entretanto, ã exploração lucrativa

dos "faÌsos prazeres" instaurava, nas paÌavras de Marcuse, uma

"dessublimação repressiva'1

A análise que Marcuse fazra do sistema e da suâ ideologia não

se desenvolvia, absolutamente, em oposição às análises que

Adorno e Horkheimer haviam dedicado à indústría cultural.

Havia, entretanto, uma divergência subjacente: Marcuse concen-

trava sua atenção em aspectos da sociedade afluente que em prin-



cípio poderiam (e deveriam) ser alvo de uma ofensiva por parte de

forçâs políticas existentes.

Marcuse se dirigia â todâ uma gama ó,e marginalizados, d,e

excluídos, como os negros do Black Power, os hippies, os estudan-

tes sem perspectiva de emprego satisfatório, os povos do Terceiro

Mundo etc. Anìmava-o a disposição de contribuir para uma reação

coletiva contra o capitalismo: a Gran de Recusa.

Horkheimer e Adorno se mantinham numa postura mais

retraída, mais pessimista. E em 1968 uma onda de protestos estu-

dantis na Europa, nos Estados Unidos (e até no Brasiì) criou uma

situação na qual a divergência se explicitou.

Um grupo de estudantes rebeldes invadiu o prédio do Insti-
tuto de Pesquisa Social, na Universidade de Frankfurt/Main.
Âdorno, diretor da instituição, hostiÌizado pelos estudantes, cha-

mou a polícia para removê-los. Marcuse, seu amigo há mais de

trinta anos, mandou-lhe uma carta, divergindo da decisão.Adorno

replicou, cobrando do outro apoio ao seu esforço para preservar o

velho lnstituto em que haviam trabalhado juntos ("nosso velho

Instituto, Herbert"). Marcuse retrucou, dizendo que o Instituto
não era mais o mesmo, pois vinha pecando por "abstinência polí-
tica" e não tomara posição contra "o imperialismo norte-america-

no" na guerra do Vietnã. Provocativamente, acrescentou que

empregava a expressão "imperialismo norte-âmericano" porque

continuavâ convencido de que ela se referia a um fenômeno real.

A polêmica epistolar está publicada no número 3 da revista

Praga, àe São PauÌo ( 1997). Adorno escreveu que â polícia tinha
tÍatâdo os estudantes de modo muito mais civilizado do que os

estudantes o haviam tratado. Câracterizou o grupo como politica-

mente isolado e viu na âtitude dos jovens algo de "fascista", uma

postura que poderia vir a destruir as instituições da democracia

representativa.
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Marcuse admitiu que havia comportamentos irresponsáveis e

âções levianas no meio dos estudantes, porém negou que o movi-
estudantil em geral corresse o risco de sofrer um processo de

Reafirmou seu ponto devista segundo o quaÌ o incon-

dos estudantes era um elemento fundamental no ques-

tionamento do capitalismo e advertiu Teddy de qte os danos acar-

às instituições dâ democracia representativa vinham muito

mais das classes dominantes do que da rebeldia dos esÍudantes.

Ìnfelizmente, o debate epistolar foi bruscamente encerrado

pelo infarto que matou Adorno na Suíça, em 1969.
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8. Em Benjamin

Trinta anos antes de sua polêrnica epistolar com Marcuse,

Adorno já havia se defrontado com a ansiedade da participação na

atividade política, que se havia manifestado na complexâ persona

lidade de um amigo que vinha exercendo, na segunda metade dos

anos 20, forte inÍluênciasobre o seu pensamento: Walter Benjamin.

Benjamin eAdorno se conheceram em 1923. Em 1929, as con-

vergências de pensamento entre eles parecem ter alcançado seu

ponto culminante. Benjamin, onze anos mais velho que Adorno,
trouxe para seu.iovem amigo preocupações e referências que mar-
caram profundamente as reflexões que este passou a desenvolver.

RichardWoìin chegaadizerqueo ensaio'A atualidade da filo
sofia", queAdorno pubìicou em 1931,"é naverdade pouco mais do
que uma glosa das observações metodológicas" feitas por Ben-
jamin na introdução da Origem do drama barroco alemão (Wolìn,

1982, p. I ó9).

Ao longo dos anos 30, ocorreu certa bifurcação nos caminhos
trilhados pelos dois pensadores,ao menos na maneira que cada um
tinha de abordar os problemas da ideologia.
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Se, por um lado, Adorno permanecia - apesar de tudo -
próximo da dialétíca clássica deHegel e de Marx,em seu reco-

to da importância crucial das medìações, e Benjamin se

para uma valorização maior de algumas formas de

ímento imedìato, também é verdade que, por outro lado,

se afastava do imperativo da práxis, essencial àperspectiva

Marx, e Benjamin, com sua consciência (dilacerada) da necessi-

d.o engajamento, ainda que fundado sobre razões insuficien-

mediatizadas (o plumpes Denken, o pensamento grossei-

), manifestava um espíriÍo a)jas ãfinidades com o de Marx eram

fortes do que as da postura cuÌtivada porAdorno.

Para compreender mais profundamente o movimento do

real, do ângulo de Benjamin, era preciso participar desse movi-

fazendo-o. E o desafio de fazer a história, de romper a má

tinuidade constituída pela tirania do "sempre-igual", é um

tanto mais terrível quanto mais insidiosa é a ação corrup-

da ideologia sobre a nossa consciêncta.

Benjamin tinha um ponto de vistabastante original no quese

refere ao papel do conceito no processo do conhecimento. Seu con-

ceito de conceito era muito incomum,não era de fácil comPreensão.

ele, o conceito deveria atuar como um mediador na relação

as idéias abstratas e os fenômenos da empiria. Na Introdução
. de seu livro sobr e A origem do drama barroco alemão,Benjamin

explicava: as idéiasse relacionavam urnas com as outrâs como cons-

. telações e, sem o sangue da empiria, tornavam-se ânêmicas; os

ômenos, caso lhes faltasse a organização promovida peÌas

idéias, dispersar-se-iam, perder-se-iam. E ao conceito cabia a fun-

So de viajar constantemente de um pólo ao outro,pondo as idéias
j 
em contato com os fenômenos e os fenômenos em contato com as

idéias.

Não se deveria, então, empreender a análisedos conceitos com
'' otipo de rigorque se encontrava notrabalho deAdorno. O concei-



to precisa terdisponibilidade para se comprometer com as diferen-

ças inesgotáveis que se manifestam na proliferação sempre pertur-

badora dos fenômenos empíricos, grandes ou pequenos. Nenhum

pormenor, nenhuma singularidade, nenhum fragmento podem

ser desperdiçados ou dissolvidos numa visão de conjunto (que se

tornaria, no caso, uma síntese harmonizadora, isto é, uma distor-

ção ideológica muito grave). Para Benjamin, o conceito precisa se

aproúmar da imagem. E, de certo m odo,a imagem dialética- q.rc

cristalíza o movimento de uma contradição, eÍtraíndo-a do fluxo

em que pode se díssolver e nos escapar - promove o encontro

necessário entre o conceito e aimagem.

A ìmagem dialética tem algo de uma m ônada, guer àìzer, se

apresenta como um microcosmo fechado em si mesmo porém es-

truiurado de tal maneira que proporciona uma chaveparao macro-

cosmo. Na 17í tese sobre o conceito de história se lê: "Pensar é algo

que abrange não só o movimento das idéias como a imobilização

delas. Quando o pensamento sedetém, subitamente, numa conste-

lação saturadâ de tensões, ele lhe transmite um choque e a cristali-

za como mônada'l

O trabalho do conhecimento nem sempre pode ser equilibra-

do e sereno: ele depende de aventuras espirituais apaixonadas e

apaixonantes, capazes de proporcionar "iluminações profanas",

capazes de romper a carapaça da ideoÌogia, que de algum modo

aprisiona a consciência a uma esmagadora supremacía da conti-

nuìàade sobre a descontinuidaàe, na compreensão do movimento

do real.

As pessoas são induzidas a adotar critérios que implicam co-

nivência com uma certa percepção do tempo como algo linear,

mecânico, homogêneo, vazio, anulador da subjetividade, perfeita-

mente adequado à medida queos relógios lhe prescrevem. Os indi-
víduos isoÌados pela competição desenfreada, típica da sociedade

burguesa, não dispõem mais de con díções para digeríÍ suas expe-
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riências, à ìuz de uma sabedoria acumulada pela comunidade,

como faziam os homens de antigamente: são bombardeados por

choques qtue pÍecísam ser imediatamente assimilados'

As velhas narratìvas qrte pressupunham um intercâmbio vivo

êntre os membros da coletividade são substituídas por uma miríade

de informaçoes gue transmitem conhecimentos de escassíssima

durabilidade, superfi ciais, fu gazes, efêmeros.

Á arte reíÌete com nitidez essa modificação. O século xx con-

ôumou um processo iniciado no século xtx, promovendo o ingres-

so da produção artística na"era da reprodutibilidacìe técnica", con-

forme a expressão utilizada pelo filósofo no título de um ensaio

famoso que escreveu em 1935. A aura que existia em torno das

obras de arte originais (como manifestação de uma realidade dis-

tante, mesmo quando próxima)tende a desaparecer. Nolugar dela,

cresce o "vaÌor de exposição", ligado à possibilidade de que as cria-

ções artísticâs reproduzidas em ampla escala sejam postas imedia-

tamente ao alcance de um número enorme de pessoas.

O cinema é o melhor exemplo dessa nova característica. O

filme já nasce multiplicado em muitas cópiâs para tornar-se ren-

tável, exibido em vários lugares. O crescimento do"valor de expo-

: sição'l segundo Benjamin, cria possibilidades interessantes (Ben-

jamin não tem uma posição hostil ao cinema, como Adorno):

graças à linguagem do cinema, os homens do sécuìo xx puderam

enxergar coisas que seus antepâssados jamais puderant ver. Essa

experiência proporciona maior autoconfiança no sujeito humâ-

no, anima-o em sua vontade de enxergar mais, de conhecer mais.

No entanto, nas condições atuais, o capitalismo aproveíta a

"reprodutibilidade técnica" da produção artística para fins de

lucro, impondoìhe critérios utilitários, imediatistas, que resul-

tam na sua banalizaçào.

A dimensão histórica - absolutamente essenciaÌ à possível

vitóriado conhecimento sobre a ideologia-é sacrificada pela dis-



torção ideológica típica do chamado hístoricísmo; as pessoas que

olhanr para o passado são levadas a se identificar, po;- emp atia, co111

os vencedores, quer dizer, com aqueÌes que têm Ìevado a melhor

nos conflitos. Em outras palavras: são ìevadas a se identificar corr
os priviÌegiados, com os opressores. A interrupçâo dessa n.Ìá coÌlti-
nuidacle - segundo ÌÌenjamin - depende da nossa disposição

para "escovar a Ìristória a contrapeÌo" (Benjamin, cs t, 2).

Benjamin é, ciecididamente, um pensador da raptrrrz, Ìrostil a

quaÌquer determinismo, a qualquer evoÌucionismo. Para eÌe, as

noções de progrcss o e desenvolvímento sâo ideoìógicas.A história se

baseianum tempo incompleto, inacabado, que em sìmesmo é nn.ra

exigência de mudança. O passado jamais se entrega inrediatamen

te â nós, por isso devemos considerar ideológìca a pretensão de

estabelecer "o que eii:tivamente aconteceu". Nosso ponto de parti-
c\a é o tenrpo-tle-agorq ( Jetztzcit\; é nele que tomamos consciência

da nossa ter.nporaÌidade e é com base neÌe que podemos nos rela

cionar em termos novos com o passado.

A história se apresenta a nós senrpre con'Ìo um desafio no

tentpo-.le-agora- Lidando conr a história, partimos sernpre das

urgências do presente. "Para o historiador materiaiista, qual<1uer

época de que ele se ocupe é apenas a pré-história da época que real-

Ìì'ìente lhe importa: a sua" (Benjamin, cs, v, p.593).

Pâra enfrentarnlos os perigos que o te mpo - de- agora está cons-

tantementenos trazendo, disponos de uma"débil carga messiâni-

ca" e precisamos estar atentos para a captação dos sinais que nos

foram enviados,do passado,pelos rebeldes e lutadores quenospre,
cederam e que podem nos reanimar. Como não sabemos que sinais

podemos recebeç jamais podemos considerar algo defi nitivamen-

te perdido para a história.

Benjamin afirma que o que mantém viva em nós essa cons-

ciênciaé aquilo queele chama de reru emoraçiio (Eingeclenken), uma

capacidade que a memória histórica pode aguçar nas pessoas que
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vivem mais intensamente os Perigos do presente ese insurgem con-

tta a situâção €m que se encontram A rernemoração nosliberta da

finiiude: um aconlecimento vivido ó finilo' mas ttnr acolìtccimen-

kr rememorado não tem limites, já que se torna necessariamente

un.ìa chave para o que veio antes e o que ocorreu de;rois'

Na renemoraçõo,o que é rememorado é dito' isto é' se exptes-

s.r na linguâgem. A Histórìa, seguncÌo Benjamin' depende da rene-

morttção,o que significa que ela depende da linguagem' Mas a

reÍnemoÍação, em si mesma, e a Ìilrguagem - Por essenciais qtte

sejam - não bastam para transformar o nìundo A eÌnancipação

humana, a saída clo inferno do capitalismo' clepende de uÚa inter-

venção política, de uma açâo nlateriaÌ' O capitalismo' advertia o

fììósofo, não vai morrer de motte natural: cabe aos homens que o

combatem a iniciativa de liquidáJo'

A Ìiquiclação clo capitalismo depende de uma práxis E a prá-

xis, de acordo con.t Benjamin, só é possível' reaìmente' em termos

religiosos ou políticos. E acrescenta; "Não reconheço nenhuma

distinção essencial entre as duas'l

Para tomarem a imprescindível inicìativâ e se laÌìçarem à prá-

xis, os homens precisam possuir una fotte convicção e precisam

estar possuidos por ela- Deve ser, portanto' umâ convic ção grancle'

capaz cÌe canaÌizar para a ação todas as energias libertárias disponí-

veis. Deve ser um movimento suficientemenrc vigoroso paÍa recu-

perar simbolicamente tudo que foi dito e feito' tudo que foi deseia-

ào. p.".s"ntido pelos rebeldes do passado' pelos que se revoltaram

contra a injustiça e buscaram justiça Um movimento que àlcança

uma dimensão na qual é possível à revolução honrar seus pÍenrìn-

ciadores evingar o que se passou com eles'

Para designar esse movimento, Benjamin se serve' sintomati-

camente, de um termo teológico' usado pelo cristão Orígenes' da

época da Igreja padecente, perseguida Orígenes dizia que os pagãÕs

não podiam avaliartoda a grândeza dopoderde Deus' da Sua mise-



ricrirdia: Deus podia começar por saÌvar as aÌmas dos justos, depois
podia salvar as almas dos pecâdores e por fim podia salvar a aÌma do

próprio Demônio. E chamava essa salvação generalizadade apoca-

trísÍase. Pois bem: Benjamin sustentou que â revolução deveria scr.

concebida como uma "apocatástase histórìca'1

Na revolução, a humanidade rcclimida reapropriar-se-ia cìo

seu passado.Tudoque aconteceu no passado poderia virasertrans
formado em unra citação atuaÌ, quer dizer, poderia vir a ser cor'ìvo,

cado para se apresentar perante o / izo Unìversal (ot luízo Fínal).

Em conexão com o nosso tema - a questão da ideologia -
as idéias que acaÌraram de ser evocadas nos permitem duas cons-

tatações.

Primeira: Benjamin se antecipou em cerca de uma década à

anáÌise feita por Horkireimer e Adorno cle alguns aspectos do âgra-

vamento da sitr:ação dos consumidores da produção culturaì ncr

século xx, denunciando as novas e poderosas formas de distorção

ideológica de que esses consumidores eram vítimas. De fato o
ensaio sobre'A obra de arte na época da sua reprodutibilidacÌe téc-

nica", de Benjamin, é de 1935, e o ensaio sobre a indÍrstria culturaì,
publicado na Dìalétíca do esclarecimento, é d,o finaÌ da Segunda

Guerra Mundial (1945).

Segunda: apesar da denÍrncia da gravidade das novas formas

de distorçao ideológica, Benjamin realizou um imenso esforço no
sentido de discernir elementos pelos quais o conhecimento podia
avançar. Em sua abordagem da questão da ideoÌogia, ele procurâva
tiìrìto reconhecer a ideologia infiltrada no conhecimento conro
tlisccrnir elementos importantes de conhecimento lutando para

rÌrrir caminho no próprio campo da ideologia.

I'.sse esforço se manifestou numa surpreendente quantidade
dc novos conceitos, originais, entre os quais se acham alguns que

Íìrranr nrcnciorrados acima: ímagem dialética, mônada, ilumìnaçõo
p rolì t n n, o p ot rr l ri s l o sc hístórìca, choque, tenlp o - d e- agora, remenlora-

aura,valor rie exposição etc. São, sem dúvida, conceitos polêmi-

Ganharam, contudo, muita força na medida em t1ue, ao utili-

los em seus ensaios de crítica literária, Benjamin obteve resulta-

reconhecidos como excelentes na produção de conhecìmento

tìo desmascaramento da ideoÌogia (lembremos acltrì os estudos

dedicados entre outros a Baudelaire, a Pronst e a Kafka)'



9.Em Gramsci

Walter Benjamin morreu em 1940. Forçado a sair da AÌe_
manha, exilou-se na França. Quando as tropas nazistas invadiram
o país, Benjamin tenÍou escapar, mas foi preso pela polícia fran
quista ao entrar na Espanha e se suicidou. O destino de Antonio
Gramsci não foi menos trágico: preso peÌa polícia de Mussolini, o
fundador do Partido Comunista da Itália amargou uma década na
prisão e só saiu dela para morrer, numa clínica, em 1937.

O pensador alemão e o pensador italiano, então, tiveram em
comum o fato de terem sido vítimas da extrema direita, do nazifas-
cismo. No que concerne à abordagem da questão da ideologia,
entretanto, cada um deles seguiu um caminho, e as diferenças de
pontos de vista são marcantes.

Gramsci desenvolveu uma interpretação bastante original da
Íìlosofia de Marx. Para eìe, a perspectiva do pensador alemão era a

de um "historicismo absoluto". No essencial, o pensamento de
Marx nos desafia - sempre! - a pensar historicamente. E esse

t(}2

nos põe diante tanto de possibilidades magníficas como de

coÌossais.

Pesasobre nós uma tradição negativa, que se fortaleceu muito

longo dos séculos xvtl e xvltr, segundo a qualo"senso comum"é

itário de tesouros de sabedoria. Gramsci admitia que o serso

possuía um caroço de bom senso, a partir do qual poderia

o espírito crítico. Advertia, contudo, para o risco de

superestimação do senso comum,cujos horizontes, âÍìnal' são

tâveÌmente muito limitados. O senso comum ê,em si mesmo,

difuso e incoerente". A percepção da realidade, no âmbito desse

çampo visual estreito, não poderia deixar de ser - segundo o teó-

rico italiano - drâsticâmente emPírica, restríta à compreensão

superÍicial.

Em sua origem, o termo ìdeologia compactuâva, implicita-

mente, com umavalorização exagerada da força da percepção sen-

Gramsci se referiu ao fato de que o primeiro conceito de

ideologia foi elaborado por filósofos franceses vinculâdos â um

"materialismo vulgar", teóricos que pretendiam decompor as

idéias até chegarern aos"elementos originais" delas, quer dizer, até

chegarem às sensações, das quais, supostamente, as idéias deriva-

vam. Tratava-se, assim, de uma concepção fisiológica da ideologia

(Gramsci, 197 5,p. 453).

Marxe Engels, os"fundadores da ÍÌlosofia da prríxis", submete-

raÍn essa concepção a uma crítica vigorosa. Tornaram-se, filosofica-

mente, os representantes de um pensamento que implicavâ "uma

clara superação"( un netto supeÍamento) da ideología (Gramsci,

1975, p. 1491). No entanto, adotaram o termo' conferindolhe'

naturalmente, um sentido pejorativo.

Para Marxe Engels, a ideologia fazia paÍte da suPra-estrutura,

e como tal deveria ser criticamente analísada, As construções suprâ-

estruturais combinam elementos de conhecimento e expressões de

pressões prejudiciais à universalidade do conhecimento. A ideolo-
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gta. na acepção em que Marx e Engels usam a palavra, torna_se, na
supra-estrutura, uiÌì fator de equívocos, ttn elemento di errorc,
segundo Cranrsci ( 1975, p. 86g ). E o principaÌ equívoco, aquele quc
costuma se yerificar com maior freqüência, é o que consiste numa
visão ideológica da ideoÌogia e que resulta numa desqualificação
dos fenônenos ideológicos.

O pensador italiano explicava:

O processo desse erro pode ser facilnrente reconstjt uído. I ) A ideoÌo -
gia é identificada como distiÌ.Ìta da estrutura, e afirma_se que não são
as ideologias que lnudam a estrutura, Ìììas, ao contrário, é a estrutu_
ra que muda as ideologias;2) afirnra_se quc detcrmiÌìada solução
política é "ideoltigica'ì isto é, insuficiente para ntudar â estlÌtura,
quando acrcdita que poderia mudá Ìa; afirma_se, então, que ela é

inútil, estúpida etc. ; 3) passa-se, por firn, a afirmar que torìa ideolo_
gia é "pura" irparência, é inírtil, estúpida etc. (ilriden, p. 868)

Essa desqualificaçâo iÌimitada, generaìizada, impe<Ìe a pers_
pectiva co:.nprometidâ coÌn a superação clas distorções ideológicas
(a perspectiva de Marx e ËngeÌs) de reconhecer corìcretanÌente as
diferencas significativas que existem no interior do campo da ideo_
Ìogia. E dificulta enornìemente ao cÍítico das ìimitaçÕes da ideoÌo_
gia reconhecer a complexidade cÌos elementos ideológicos presen-
tes no seu próprio pensaÌìtento.

Gramsci propunha uma atenção especial para as cliferenças
internas da ideologia. Fixava se, em especiaÌ, numa diferença que
lhe parecia decisiva; "É preciso distinguir entre icleologias histori_
canlcnte orgânicas, que são necessárias a uma certa estrutura, e
ideologias arbitrárias, racionalizadas, desejadas" (icìem, ibidern).

As ideologias aráitrdriasmerecem ser submeticlas a uma críti_
ca que, de firto, as desqualifica_ As ideoÌogias ,,h 

istoricarnelìte orgâ-
nicas", porcm, c<l.rstituem o canlpo Ììo qual se reaÌizam os avancos

t04

dit ciência, as conquistas da objetivídade, quer dizer, as vìrórias da

rcpresentação "daquela realidade que é reconhecida por todos os

lromens, que é independente de qualquer ponto de vista l.ììeral.ÌÌen-

tc particular ou de grlrpo" (GraÌnsci , 1975, p. 1456).

A ciência é um conhecimento que se expande, que sc aprofun-

tll e se revê, se corrige, continuameute. EÌa tambénr ó hìstóricl, não

pode pretender situar-se acinra cla hìst(tria, não pode prclender

cscapar às marcas qLìe o fluxo da história, a cad;r nromento, iÌnpri-

tne nâs sLlâs construções. Por isso, não é râzolrveì teÌìtll prorìovcr

ruma contraposição ligicla enlle ciência e icìeoìogia. "Nir realiclacle"

- escreveu Gtit msc i - "iì ciêÌlcia tâ rlbé nr é rr nr it s rrprit-cst r Llturiì,

rÌma ideologia" (ibidem, p. Ì 457)-

Há aìgun.ra diferença entre ciôrrcìa e ideologia, erlre fiìosoÍìa

c ide,rì.rgil? G rl rrr\ai n.ì( ) c, , n\cgLrc 5(r nr u itr ì lì rL iisô rìiì rc\l()sl.r iÌ

cssa indagaçào. Ele diz clue a ideologia se torna ciêncìa qu.lndo

assume a lorma de"hipótese científica de câl iiter educâtivo energó-

tico" e é "veriÍìcada (criticada) peÌo tìesenvol\rimento reâl da Ìristó-

ria" (ibidem, p. 507). E a fiÌosofia? Uma distiÌÌção é sugerida quan-

do o filósofo afirma: "O progresso é unra ideologia, o vir-a-ser é

umâ fìÌosofia" (ibidem, p. 1335). Contudo, a maior preocupação do

autor dos Cadernos do ctircetr é a de evitar que algìlna constrLrção

culturaÌ ou algum elemento da supra-estrutura seiam destacirdos

da ideologia e concebidos como independentes dela.

Aprópria filosofia da praxis (o marxtsn.ìo ) ÌÌão po.lc se preten-

der imune às vìcissitudes da ideologia. Na medicla enr que está

cornprometido con.ì um projeto e un.ìa ação de crescente mobiliza-

ção das cÌasses populares - cuja consciência se move no pìano do

senso conntm -, compreende-se <1ue o mârxismo tenha acabado

por se mostrar um tanto impregnado pelos critérios (freqüente-

meÌrte pleconceituosos ou supersticiosos) determinaclos pela per-

cepção das massas. O pensâdor italiano constatavâ: 'A filosofia da



práxis se tornou, ela também, 
(preconceito' 

e'superstição"' (ibidem,

p. l86l).
Gramsci, convém ressalvar, não se assustava com essa consta-

tação. Ele estavâ convencido de que nenhuma força inovadora con-

segue atuar com eficácia imediatae preservârsua coesão com com-

pleta coerência. De fâto, a força inovadora"é sempre racionalidade

e irracionalidade, arbítrio e necessidade. É'vida', quer dizer, tem

todas as fraquezas e forças da vida, tem todas as suâs contrâdições

e suas antíteses" (ibidem, p. 1326).

O que importa nã6 6 2 arnbição irreaÌista de se preservar con-

tra toda e qualquet contaminação por parte das contradições so-

ciais, e sim a firme disposição pâra umâ Ìuta peÍmanente no senti-

do de superar os elementos aÚítícos d,a consciência, em Ìigação

com o projeto de reyolucionamento da socieclade.

Por seu "caráter tendencial de filosofia de massa'la filosofia da

práxis só pode se desenvolver de modo polêmico, em confronto com

os nostilgicos do passâdo ou com os aproveitadores da situação pre-

sente. É no conflito que eÌa se Ìiberta, ou tenta seÌibertar,"de todo ele-

mento ideológico unilâteral e fânático" (ibidern, p. 1487).

De acordo com a concePção de Gramsci, por conseguinte, a

ideologia tern eÌementos unílateÍâis e fanáticos, e tem iguaÌmente

elementos de conhecimento rigoroso e âté mesmo de ciência.

Nesse sentido, a ideologia pode chegar a se identificar com "todo o

conjunto das suprn-s511u1u12s" (ibidem, p. 1 320).

Segundo o teórico italiano, caberia aos revoiucionários agir,

rtuar praticamente. No entanto, pâÍa uma âtuação eficaz, eles pre-

isariam superar as"ideologias parciais e falaciosas", através de um

processo no qual deveriam se apoiarnas ciências e nafiÌosofia'bus-

o máximo de o rjeÍ iviàade no conhecimento, e encaminhan-

então, na ação, a realização prática efetiva da"unificação cultu-

ral do gênero humâno" (ibidem' p. 1048)'

A busca da ampliação do quadro de referências e o esforço no

de alcançar maior universalidade no conhecimento confe-

rem ao confronto supra-estruturâl das idéias uma característica

muito diversa daquela que se encontra nas bataÌhas "militares'lNa

"guerra",o combatente procura atacar os pontos fracos do adversá-

rio. Na controvérsia ideológica, entretanto, quando se trata de al-

cançar un]a compreensão mais ampÌa e mais profunda, cumpre

enfrentaro desafio de enfrentar as objeçÕes mais fortes dos ìnterlo-

cutores mais notáveis (i piu eminenÍi) na representação do ponto

de vista oposto (ibidem, P. 875).

Em outro fragmento dos Cadernos do cárcere se pod'eler uma

advertênciâ metodológica aparentada com a preocupâção que se

mânifestou no trecho acima referido: "Na abordagem dos proble-

mas histórico-críticos, não se deve conceber a discussão científica

cÕmo um processo judicial, no qual existem um acusado e um

promotor que, por obrigação funcional, deve clemonstÍar que o

acusado é culpado e merece ser retirado de circulação" (ibidem,

A concepção de ideologia adotada por Gramsci está ligada a

uma certa unificação das supra-estruturas em torno dos valores

históricos do conhecimento e da cultura. O pensador itaiiano é'

sem dúvida, um materialista; seu materiaÌismo' porém, tem uma

feição peculiar: está permanentemente atento parâ a importância

da criatividade do sujeito humano, para o poder inovador dos ho-

mens, tal como se expressa nas criações culturais'

Por um Ìado, pois, a petspectiva do pensador italiano atribui p. 1267).

uma importância 1mgn53 ; iieoiogia (especialmente às ideologias

"historicamente orgânicas");por outro lado, porém, o materialis-

mo histórico não permite que se acÍedite ingenuamente no poder

de as ideologias como tais revoÌucionarem a sociedade. Gramsci

escreveu:,,para Mall65,idsslogias'não sãomeras ilusões eaparên-

cias; são uma realidade ob.jetiva e atuante. Só não são a mola da his-

tória" (ibidem, p. 436).
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Apesar das grandes diferenças, Gramsci tem em comum com

Lukács (que ele nunca chegou a ler) um profundo apreço peìa cul

tura como tal. Na análise do autor do s Cadernos do córcere,aideo-

ìogia conservadora dominante estaria se tornando cada vez mais

cética em reÌação aosvalores básicos da cultura, do conhecimento,

da teoria em geral, por causa da crise da cultura burguesa, que vem

perdendo sua capacidade de exercer una verdadeira hegemonia

sobre a sociedade. "A morte das velhas ideologias" - anotou

Gramsci - 
"se verifica como ceticismo em relação a todas as teo-

rias" (ibidem, p.312).

Difunde-se um estado de espírito pragmático, imediatista,

utilitário, cÍnlco, que tende a subestimar a riqueza do significado
das criações culturais.

Generaliza-se'uma crise devalores. Em resoluta oposição a essa

tendência, o filósofo não hesitava em reivindicar a "honestidade

científica'e a "lealdade intelectual" (ibidem, pp. I 840 e 1841 ).

As criações dos sujeitos humanos no níveÌ supra-estrutural
não se deixam reduzir a explicaçóes socioÌógicas (e Gramsci critica
duranrelrtc' a redução do marxismo a uma socíologia, que o russo

Buhharin teria tentacìo fazer). Não se pode ignorar a autonomia -
relativa, mas irrsuprinrível - clue se manifesta na criação cuÌturaÌ,

nas opções ideológicas.

Gramsci exemplificava com um epìsódio extraído da história
da Igreja:

Na discussão entre Româ e Bizâncio sobte a

Espírito Santo,seria ricìícuÌo procurar rra estruturado OrieÍìteeuro-

peu aafirmação deque o Espírito Santo provénì somente do Pai ena

estmtura do Ocidente a afirmação de que ele provérn do Pai e do

Filho. A existência e o conflito das duas igrejas dependem da estru-

tura de toda a história, mas no caso elas puseram questões que são

princípio de distinçâo e de coesão interna para cada uma delas.
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Podia acontecer, contudo, que qualquer uma das duas igrejas tives-

se afirmado o que a outra afirmoui o princípio de diferenciação e

conflito continuaria a ser o mesmo E é esse problema da distinção e

do contraste que constitui o Problema histôrico e não a bandeira

casual empunhada pelas partes' (ibidem'p 873)

As rePresentações não se deixam reduzir às condições em que

se encontravam seus criadores no momento em que as criaram' E

também não devern seÍ consideradas imutáveis na forma que assu-

mirãm na cabeça das pessoas que as adotatam'

Por isso, Gramsci não abandonava' ent monreuto algum' sua

convicção de que as representaçoes' as idéias' âs formas da sensibi-

lidade, os preconceitos, as superstições' mas também os sistemas

fiÌosóficos e as teorias científicas precisâvam senpre ser pensados

historicamente, do ângulo do "historicismo atrsoluto"-

O sujeíto humano existe intervindo no mundo' sendo consti-

tuído pelo movimento dahistória e, simuÌtaneamente' constituin-

do esse movimento. Mesmo quando amplos setores dtr população

de urn país ficam recluzidos a uma situação de miséria material e

"splrituol, 
m"rg.,lhados nas formas mais empobrecidas e liÌnitadas

òÃ ,rr.ro ,orrr,rr'não se deve perder de vista o fato de qrte eles cott-

tinuam a ser integrados por sujeitos humanos'

Liclando com sujeitos humanos' é impossível eliminar total

mente de modo irreversír'el a margem de opçóes que âs pessoas

são levadas a PÍeservar e anseiam por ampliar' Nos Cadernos-do

córcere selë aàbservação feita a respeito da situação inteÌectuaì d{)

lhoa"to clo povo", que não sâbe contÍa-argumentâr em face de

um "adversário ideoÌogicamente superior"' não consegue susten

tar e <lesenvolver suas próprias razões' mas nem pÒr isso adere ao

ponto de vísta do outro' porque se identifica solidariamente com

o grupo a que pertence e se recorda de ter ouvido alguém desse

g;po fo.-.tlu. ,uzões convincentes que iam numa direção dife-
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rente da que está sendo seguida pelo seu contraditor.,.Não recor_
da os argumentos, concretamente, não poderia repeti_los, mâs
sabe que exist€m, porque já lhes ouviu a conyincente exposição,,
(Cramsci, 1975, p. tJgl ).

A história pressupõe, então, não só â ação dos líderes e a atua_
ção dosde ciraa,mas também a ineliminável possibilidade da inter-
vençâo ativa e consciente dos de üajxo. FortaÌecer essâ intervenção
era a meta, o ideal do pensador italiano. Sua perspectiva revolucio
nária o incitava a tentar contribuir para a criação de organizações
capazes de atuar uum sentido polÍtico_ peclagógico. capazes de aju
dar a populaçào a tornar majs cnticas suas maiores atividades ja
existentes. Sua intenção era a de mobiÌizaro maior número possível
de pessoas para a reaìização de um programa que resultasse em
aumento da liberclade e em dirninuiçâo cla coerção na sociedade.

10. Em Bakhtin

O russo MikhaiÌ Bakhtin tinha em comum com o itaÌiano

Gramsci o fato de astrajetórias de ambos terem sido marcadas pela

Revolução Russa, que levor.r os boìcheviques ao poder em 1917.

Gramsci , socialista radical, inconformado com a atuação aguada-

menle reformista do Partido Socialista Italiano, saudou coÌÌì entu-

siasmo avitória dos leninistas. Bakhtin, inteÌectual inconformista,

concluiu que era preciso aproveitar â "comoção revolucionária"

paÌa promover um aprofundamento decisivo na crítica desmistifi-

cadora que as sociedades burguesas estavam merecendo.

AÌém disso - apesar das rnuitas, enormes diferenças * o ita-

liano e o russo também tinham em comum a coüìpreensão de que

os de baixo tinham suas próprias convicçÕes, sua própria cultura,

que não deveria ser considerada anularlapela cultura dos de cima.

Só que Bakhtin ia além de Gramsci, em sua valorização da cultura

popnlar. Enquanto o autor dos Cadernos do cárcere aponlava no

horizonte ideológico da compreensão da realidade por parte do

homem do povo os limites que precisavam ser historicâmeÍìte
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superados pârâ ele se elevar ao nivel dobom senso e do pensamen-
to crítico, o autor de Problemas da poética de Dostoievski sublinha-
va o vigor dos elementos críticos que a seu verjá existiam na cultr.t
ra popular.

Com sua enfática revaloÍização estéticado riso, com seus con-
ceitos de "realismo grotesco" e de "carnavalização", Bakhtin preco-
niza um amplo resgate dos critérios e da sensibilidade das camadas
populares, através do questionâmento da tradição constituída
pelas normas impostas pelas classes dominantes.

Desde os temposremotos daAntigüidade clássica, o riso ficou
relegado aos gêneros artísticos tidos c ori'o ínferiorespelos cânones
estéticos consagrâdos pela ideologia dominante. De certo modo, o
riso oferecia resistêncìa às solenes mentiras oficiais e à respeitabiÌi-
dade burocrática, insistindo em quebrar o monopólio do discurso
elegante e refinadodos representantes do poder. Escrevia Bankhtin:

O riso tem o poder notável de aproximaÌ o objeto, introduzindo_o
numa zona de contato direto, onde a gente pode tocá_lo, revirálo,
pô-lo pelo avesso, examináJo de cima para baixo, destruir aquilo
que o envoÌve, observáìo por dentro, interrogá-lo, dissecáìo, pôìo
a nu, desmascará-lo, analisá-lo e fazer experiências com ele, em
completa Ìiberdade. (Bakhtin, 1978, p. 458)

Um dos livros mais conhecidos de Bakhtin está dedicado a
Rabelais e à cultura popular na Idade Média e no Renascimento. O
ensaísta russo sublinha a excepcionalidade daquele momento his-
tórico, de profunda crise, no quaÌ um escritor de gênio pôde mer-
gulhar, com desenvoÌtura maiordo queem quaÌqueroutra ocasião,
no universo das camadas populares e trazer desse mergulho ele-
mentos que Ìhe permitiram escrever uma obra originalíssima.

Bakhtin admirava no riso de Rabelais não só a irreveréncia
incontrolável, mas também a perspectiva adotada pelo autor fran-

ll2

!ês,na sua solidariedade com os de b4t'río: o sentido semPrePresen-

da dimensão comunitária àa YidahLrman a, a enfática valorização

corpo, a firme recusa do ascetismo, Segundo Bakhtin, enquan-

os aristocratâs encomendavam bustos de grandes personalida-

des (indivíduos isolados) aos seus escultores, a cultura popular

(assumida por Rabelais) se comprazia com a Íepresentação do
t'baixo co;po", onde "tudo se destrói e renasce"' onde se consuma

pela urina e pelas fezes a eliminação do que está morto, porém se

celebraa criação da novavida pela cópula e pelo parto. Seria, então,

no "baixo corpo" que o ser humano poderia reconhecer o movi-

mento que ultrapassa as fronteiras da individualidade, a força da

sua dinâmica como existência inacabada, como criatura em cons-

tante movimento e transformação.

O riso da cultura popular emergia em íntimaligaçao com essa

alegria corpórea, com essa materialidade dinâmica,na qual os indi-

úduos se misturâm e se confundem' recriando a comunidade' Sua

expressão mais esPontânea se acha no Carnaval'

A carnavalizaçao àa vida - de acordo com Bakhtin - cria

momentaneamente uma situação que elimina a separação entre os

atores e o pLrblico, entre os ParticiPântes e os espectadores. Pro-

move-se uma festa que envolve todo mundo, revogâ âs leis, supri-

me as hierarquiâs, superâ os medos e permite aos homens readqui-

rir o senso de uma felicidade mais completa, ainda quelimitada no

tempo (Bakhtin, 1970).

Esse clima de euforia, de embriaguez utópica, tem sido sem-

pre encarado com apreensão pelos detentores dopoder e zeladores

da ordem. Não é por acaso que eìes têm se empenhado constante-

ííLenle em organizar o Carnaval, conferindoJhe algum a íespeít:abb

lídade e ïmpondo-lhe limites. Limpando-o de sttâs carâcterísticas

plebéias mais anárquicas.
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Além de sua radical exaÌtação do riso pÌebeu, Bakhtin se
empenhou no resgate de outra fonte da qual, a seu ver, irrompia a
crítica desmistifi cadora: a narrativa literária,.polifônica,,.

Examinando os romances de Dostoievski, Bakhtin sublinhou
o uso pelo escritor de diferentes estiìos e Ìinguagens. Em vez de
impor, n.ronologicamente, suas idéias aos seus personagens, o
romancista os solta na açâo, deixa_os realizar seus próprios movi_
mentos, respeita os discursos específicos de cada um deÌes. Âinda
que seu ponto de vista fosse ideologicamente marcado pelo conser_
vadorisÌno, Dostoievski não forçava seus pel sol.Ìâgens a adotá_Ìo e
os punha em pé de igualdade uns com os outros, através da polifo_
nia (que se tornava, assim, uma.,luta contra a coisificação clcr

homem") { Br khtin, t981, p.5JJ.
Por que a poÌifonia, na obra, podia corrigir a unilateralidacle

ideoÌógica do ponto de vista do autor? para Bakhtin, essa possibili_
dade decolria das próprias características da lìnguagem.

Segundo o pensador russo, a linguagem é, por sua própria
natureza, cliaÌógica. A teoria da linguagem elaborada pot Baklrtin cí

a base da sua concepção do homem e da sua atitude em face cla
questiìo da ideologia.

A Ìingr-tagem, a seu ver, é sempre sociaÌ: é só nela que o sujeito
pode ton.ìar consciência de si mesmo e nela o sujeito depende
necessariamente do outro. euando falo, me dirijo ao oLÌtro e ÌÌ.ìe
apóio num caminho já percorrido, em coisas que já foranr ditas e
que me permitem acreditar que o outro poderá me responder a
novos ennnciados.'A palavra quer ser ouvida, compreendida, res_
pondida, e quer, por sua vez, respol.ìder à resposta, e as sirn ad infi_
n i t um" (Bakhtìn, I 99 2, p. 3 57 ).

Esse movimento infindáveì que caracteriza a Ìinguagem
marca,de maneira indelével, os signos de que eÌa se serve ea ideoÌo_
gia que nela se expressa. Bakhtìn conceÌ:ia a ideologia e a Ìinguagem
como realidades interligadas. No livro intitul,ad,o Marx.ísnto efiloso-
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fia da linguagem e publicado em 1929 com o nome de Volochínov,

como autor, está desenvoÌvida a reflexão de Bakhtin sobre o tema.

Nesse livro, se pode ler: "Tudo que é ideológico é um signo.

Sem signo não existe icleologia" (Bakhtin, I 986, p. 31). "O domínio
do ideológico coü.rcide com o domínio dos signos: são mutuâmen-

t€ correspondentes" (ibidem, p. 32).

Os signos comportâm sempre a ambìvalência: o signo reflete

e refrata una realidade, querdizer, pode apreendêìa com fidelida-

de ou pode distorcê-Ìa.

Existem diferenças essenciais no domínio clos signos (e, por
extensão, no domínio do ideológico). Há signos específicos que se

criam no âmbito da representaçâo, outros estão presentes Ììír esfe-

ra da expressão religiosa, outros aparecem Ììa aÌ'guÌìentação lógi-

câ, nâs prescriçôes jurÍdicas, nas fórmulas científicas etc.

Por diferentes que sejam, entretanto, os sìgnos têm em co-

mum o fato de só poderem se constituir cono sistema a partir de

alguma forma de organização social. O sociâl, portanto, precede o

individual. A própria con.rpÌexidade cÌo mundo interior dos indiví-
duos depende da complexidade da organização social no interior
da quaÌ eÌes existem.

A consciência inclividual se forma a partir da supra-estrutura

social: não tem sentido atribuir-lhe uma essêncíapsicoïógica e con-

siderá-lamatriz do meio en que surge.'A consciência individual não

é o arquiteto dessa superestrutura ideoìógica, mas apenas un inqui-
lino do edifício social dos sigr.ros ideológicos" (ibidenr, p.36). O edi

fício social dos signos ideológicos existe em constanÍe mudança e a

questão da ideologia, para Bakhtin, consiste em saber"como o signo

reflete e refrata a realidade em transformaçâo" (ibidem, p.4 ì ).
Bakhtin admite que nem todos os signos podem ser substitui-

dos por palavras, porém sustenta qi.re a palavra está inexoravel-

mente presente em qualquer ato de compreensão e interpretação

dos signos. O caminho por onde a illestigação da ideologia pode
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avançar é, então, o caminho proporcionado pelo estudo de todos

os tipos de atos de faÌa. É no que os sujeitos falam (ou então nos

silêncios sintomáticos, isto é, no que os sujeitos calam no interior
do discurso que estão fazendo) que se processa a criação ininter-
rupta da ideologia.

Â fala dos Ìromens comuns, no dia-a-dia, é a matriz da ìingua,

gem. Ela vai promovendo pequenas alterações que depois passam

a se expressar Ì'ìas construções ideológicas teoricamente mais fun

damentadas. Os sistemas ideológicos se cristalizam a partir da

ideologia do cotidiano e passam a exercer sobre ela uma influência
que não deve ser subestimada. No entanto, de acordo com Bakhtin,

o movimento dos signos ideológicos desses clois níveis é um movi

mento de mão duplaieles mantêm uns com os outros um "elo orgâ

nìco vivo" (ibidem, p. I l9).
Os signos ideoÌógicos são vivos, dinâmicos, existem se modi-

ficando. Por um lado, eles podem ser usados, em princípio, por
toda a sociedade (a linguagem, por exempÌo);por outro lado, eles

ficam marcados pelo uso que deles fazem diferentes grupos, diver

sas classes sociais, c1ìle têm iÌ.ìteresses básicos distintos. DaÍ a arnbi-

güidade dos signos ideológicos, que tanto podem reJTetir cono
refratar a realidade. "Todo signo ideológico vivo ten, como Jano,

duas faces. Toda crítica vivir pode tornar-se eÌogio, toda verdade

viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das mentiras"
(ibidem, p.47).

A dìalétìca interna do signo ideoÌógico não é evidente. Para

poder funcionar ideologicarner'ìte, o signo evita qr.re a aparência e a

essência coincidam. Nas situaçóes em que se verifica uma comoção

rcvolucionáriaouem períodos de grave crisesocíal, como na França

dc lÌabelais ou na Rússia de Dostoievski, torna-se possível levar a

díalética interna do signo ideológico ao ponto de uma completa
t xplicitaçáo. E a uma auto-superaçâo.
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Como se daria, para Bakhtin,a redução da refração da ideoÌo-

gia e o fortalecimento dâ sua capâcidade de refletir com fidelidade

a reaìidade? No essenciâI, esse obietivo pode ser alcançado por dois

movimentos. Primeiro: a Ìiberação das energias contidas na cultu-

ra dos de bnixo,ligadas aos valores comunitários, que o povo nunca

abandona e que permitem a crítica desmistíÍìcadora às distorções

ideológicas promovidas pelo individualismo' típico da burguesia'

E segundo: a polilott;rr, dâ qual já íaìanìos.

Bakhtin, ao longo de sua vida (ele sobreviveu aos er.p, rgoJ sta-

linistas e só morreu em 1975), emPenhou-se cada vez mais a fundo

na fundamentação da sua idéia de que a poliftrnia estií na própria

essência da linguagem, concebida como unl Itlovitncnto incessln

te, de mâo dupla, que depende do reconììecimento da condição de

sujeito falante de uns pelos outros, âtravés de ttm fluxo perúÌânen

te de perguntas e resPÕstâs.

O próprio locutoré,como tal, um resPondente' Pois nãoéo Prin.Ìeiro

Ìocutor, que ronÌpe Pela p: irleira vez o eterno siÌêncio de rinr tlundo

mudo, e prcssupõe não só a cxistência do siste:rra da lingua <1ue utili-

za, mas também a existârcia tlos enulciados anterioles' que entana-

rarn dele mesmo ou do outlo,e aos quais osett PróPrioenunciadtl está

vit'rculado por algun tipo dq rclação. (Bakhtirr, 1992, p 291 )

A polifonia, para Bakhtin, relativizava as distorções ideológi-

cas favorecidas pelo discurso monológico, pela linguagem dogmá-

tica, sacraÌizada, comprometida com a pretelrsão d:r autoridade



u. EmAlthusser

Á decomposição da doutrina oficial adotada pelo partido
Comunista da União Soviéticâ e exportada para os partidoscomu_
nistas do mundo inteiro cômeçou â se tornar evidente nos anos 50,
quando Stalin morreu e seus "crimes" foram denunciados por
Nikita Kruchev o novo dirigente, no xx Congresso do rc da uRss.
Antes das mudanças ocorridas nos anos 50, o sritelía constituído
na União Soviética âpresentava, evidentemente, problemas graves,
que haviam sido apontados no Ocidente não só por intelectuais
liberais e conservadores, mas também porcríticos de esquerda, até
mesmo marxistas. Na trilha aberta por Trotski, em especial, foram
formulados alguns juízos muito lúcidos sobre as conseqiiências
previsivelmente desastrosas das opções feitas por Stalin e seus
seguidores.

No entanto, a Uniâo Soviética ainda era vista pela maioria da
esquerda, em todo o mundo, como uma experiência inovadora,
cujas falhas poderiam sercorrigidas e cujas deficiências e/ou defor-
mâções viriam a ser superadas. E a doutrina marxista_leninista,
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como era patrocinada pelos dirigentes da urss, ainda tinha ampla

credibilidade em muitos círculos e movimentos revolucionários.
Foi no início da segunda metade do século n que se ampliou

o espaço para uma leitura menos preconceituosa de textos que até

então vinham sendo considerados mais ou menos }reteroàoxos,ò,e

acordo com os cân ones do marxismo-leninismo.Começou a redes-

coberta de WaÌter Benjamin, através de uma seleção de ensaios em

dois volumes, editados por Gretel e Theodor Adorno. Começou

também a descoberta de Gramsci, através da difusão das cartas e

dos Cadernos do cárcere. Comèçou a crescera influência cleAdorno

e a aumentâr o eco das idéias de Marcuse. E, um pouco mais tarde,

viria, ainda, a redescoberta de Bakhtin.

Sintomaticamente, é nos anos 50 que se manifesta, também,

um forte movimento teórico de inspiração conservadora paÍa o
qual a época das crenças políticas apaixonadas, capazes de mobili-
zar amplas massas da população, tinha passado; e os novos tempos

exigiam análises sóbrias, modestas, desenvolvidas por espíritos que

renunciavam às veleidades revolucionárias e deixavam de alimen-

tar a ambição insensata de transformar a própria estrutura da

sociedade. Essa convicção se expressou, com vigor e alguma com-
petência, em escritos de Raymond Aron e de Seymour Martin
Lipset. Talvez a sua expressão mais famosa tenha sido o livro de

Daniel Bell intitulado O fm daideologia.

Nesse exato momento, quando as bas es lbafadasdo maníismo-

Ieninismo passavant a ser alvo de ataques conservadores inteligentes

e passavam a ser questionadas com maior desenvoltura no próprio
campo do pensamento da esquerda,o filósofo LouisÁlthusser,mili-

tante do pcfrancês, começou a elaborar uma obrâquetinhaa origi-
nalidade de, ao mesmo tempo, reassumir o "marxismo-leninismo"

e, retornando a Marx, submetê-lo a uma releitura que se distinguia

claramente da interpretação feita pela doutrina oficial, característi-

ca das concepções teóricas do pc da União Soviética.
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Althusser tomou como ponto departida de sua reflexão sobre

a questão da ideologia o próprio princípio do materialismo histó-
rico: toda sociedade só existe porque consome, e só há consumo
onde há produção. Toda sociedade, poÍtanto, se organiza em fun

ção de um determinado modo de produzir os bens materiais de que

necessita e também em função da necessidade de reproduzir seus

modo de produção e as condições materiais c1a produção em geral.

Entre as condições materiais da produção que precisam ser

reproduzidas seacha a força de trabalho. Para que a forçadetrabalho
se reproduza, ela precisa receber meios materiais (o saÌário) e forma-

ção de competência (educação). Nas sociedades capitalistas, essa for-
mação não se dá mais no Ìocal de trabalho e sim, cada vez mais, fora
daprodução, através do sistema escolar e, subsidiariamente, através

das igrejas, das ForçasArmadas e de outrâs instituições.

É na reprodução da formação da força de trabaÌho, então, que

se misturam conhecimentos técnicos, informações científicas, sa-

beres práticos etambém normas adequadas à submissão e critérios
destinados a promover uma adaptação à ordem vigente. Quer di-
zer: promove-se a aceitação da ideologia dominante.

A metáfora usada por Marx para dar conta da dependência da

supra-estrutura em relação àbase (que Althussertambém chama de

infra-estrutura) é aceita pelo filósofo francês, que, no entanto, res-

salva: ela é apenas uma metáfora e, como tâÌ, tem somente caÍáter

descritivo. Para superar os limites da mera descritividade, o autor de

Posições 2 (Althusser, 1983 ) propõe que a relação base/suprâ-estru-

tura seja abordada apartir do ponto devista do processo material da

reprodução.

As necessidades práticas da reprodução, nas condições das

sociedades classistas, exigem que exista um aparelho (repressivo)

do Estado - compreendendo o governo, a administração, o exér-

cito, a polícia, os tribunais, as prisões etc. - e uma pluralidade de

aparelhos ideológicos de Estado (,rrr): igrejas, escoÌas, partidos,
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empresas, famílias, jornais etc. Enqllânto na ação do aparelho
(repressivo) do Estado predomina a repressão, na ação dos AIE a

repressão é secundária (às vezes bastante atenuada ou até mesmo

simbólica) e o que prevalece é a ideologia.

Em sua função, a ideologia corresponde a uma necessidade

quevem de muito longe. Ela é, então, onipresente, trans-históríca;

nesse sentido, é eterna (como o inconsciente é eterno, segundo

Freud). Althusser se considera, mesmo, autorizado a"propor uma

teoria da ideologia em geral, no mesmo sentido em que Freud

apresentou uma teoria do inconsciente em geral" (Althusser,

1983,p.79).

facques Rancière, simpático à perspectiva althusseriana,

caracterizâ o conceito de ideologia adotado por Althusser da se-

guinte maneira:

Â especificidade da teoria althusseriana da ideologia po<le se resu-

mir em duas teses fundamentais: 1) em todas as sociedades - divi-

didas ou não em classes - a ideoÌogia tem uma função primária

comum, de asseguraï a coesão do todo social, regulamentando a

relação dos indivíduos com suas tarefas;2) a ideoÌogia é o contrário

da clência. (I97 4, p. 224)

Althusser, ao propor a sua teoria da ideologia em geral, insis-

, tiu no fato de que o que os homens representamparasi mesmos na

ideologia nunca é o mundo tal como ele efeiivamente existe, e sim

a marca nele da intervenção humana: "Não são as suas condições

reais de existência, seu mundo real, que os'homens"se repre-
: sentam'na ideologia. O que é neìa representado é, antes de mais

nada, a sua relação com as suas condições reais de existência. É es-

sa relação que está no centro de toda representâção ideológica"
(ibidem,p.81).



A representaçâo ideológica da relação dos homens con a rea_

liciade sotìe distorções que derivam de uma compÍeensão deficien_
te por parte dos indivíduos da materialidade da relação deles conl
o real. O fiìósofo francês reagiu contra essa subestimação da mate_
rialidade e defendeu a tese de que as ideologias deveriam ser senr-
pre pensaclas a partir dos aparelhos que as viabilizam e a pârtiÍ das
práticas que as concretizam."Uma ideologia,'- advertia Aìthusser

-"existe 
sempre em um aparelho e em sua prática ou práticas. Esta

existência é materiaÌ" (ibidem, p, 83).

Os sujeiÍosìrumanos só existem materialnrente:,,Suas idéias são
seus atos tr.rateriâis inseridos em práticas materiais, reguladas por
rituais mater iais, eles mesmos definidos pelo apareÌho ideoÌógico
materiaÌ de onde pror/êm as idéias do dito sujeito,' (ibidem, p. 86).

A própria condição de su.jeito, segundo o autor de poriçd€s 2,
resulta de um processo ideológico que dificulta aos indiví<iuos
concretos reconhecer plenamente a força da materialidade da rela_

ção deles com o real. O sujeito se sente capaz de, como sujeito,
representar fielmente a realidade e a representa, de fato, ideologi_
camenteie é a ideologia qlue constituio sujeito:,,Toda ideologia tem
por função (é o que a define) 'constituir, indivíduos concretos en]
sujeitos. É nesse.jogo de dr.rpÌa constituição que se localiza o funcio_
namento de toda ideologia [...]" (ibidem, p. 87).

A existên c ia dos sr I eito s parece evídenle, mas essa ey idêncía é,

exatamente, um efeito da ideologia. À ciência cabe superâr esse

efeito: "Todo discurso científico é, por definição, urn discurso sem
sujeito" (ibidem, p. 88).

Para assegurar - em última instância - a reprodução das
condições de produção, a ideologia mantém em funcionamento
um mecanismo peìo qual os indivíduos se reconhecem uns aos
outros como srfeitos, mas, ao mesmo tempo, como esse reconheci-
meno se verifica num quadro de aguda desigualdade, a condição de
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"sujeito" do indivÍduo submetido se torna um elemento de aceita-

ção da sua submissão às "ordens" que lhe são dadas.

Os aparelhos ideoÌógicos de Estado (,rte), qle constituem a

base materiaÌ essencial da ideologia, desempenham uma ftrnção

decisiva no processo de reprodução das condições de produção.

Essa reprodução resuìta dos esforços e iniciativas da cÌasse domi-
nante, empenhada eì.ìl preservar seì,ls pÌiviÌégios, em mânter seu

poder e em continuar explorando o trabaÌho da classe dominada.

Os AÌ8, então, representam a forma como a ideoiogia da classe

dominante deve necessariamente se reaÌizar. Contudo - advertia

Althusser - "as ideologias nâo'nascem' dos ,ttË, mas das classes

sociais em luta; de suas condições de existência, de suas práticas, de

suas experiências de Ìuta etc." (ibìdem, p. l0l ).

E com essa advertência o combativo filósofo francês procura-

va deixar claro que sua oposição à vaÌorização ideológica da subje-

tividade não significava absolutamente nenhum abandono da dis-

posição para aluta, característica da sua militância conunista.



12. Em Goldmann

Lucien Goldmann, contemporâneo de Althusser, nasceu em
Bucarest, na Romênia, em 1913- DuÍante a Segunda Guerra
Mundial, viveu na Suíça, onde teve ocasião de trabalhar com lean
Piaget, cujas idéiasÌhe deixaram marcas indeléveis no pensamento.

Radicado na França, Goldmann publicou vários estudos, entre
os quais Comunidade humana e universo em Kant (194g), Ciências
humanas e filosofia (1952), O Deus ocuho (1956), pesquisa: dialéü_
cas (1959), Para uma sociologia do romance (1964) e Marxismo e
ciências humanas (!970) .

AÌém de Piaget, outÌo autor que exerceu poderosa influência
sobre Goldmann foi Lukács. O ensaísta rumeno yeio a ser no Oci_
dente um dos principais divulgadores de conceitos formuÌados em
A alma e as formas, na Teoria do romancee, sobretudo, e m Históría
e consciência de classe,livros do filósofo húngaro.

Goldmann foi, essencialmente, um sociólogo. para reaìizar
seus estudos no âmbito da sociologia da cultura, ele desenvolveu
um método que chamou de,.estruturalismo genético,,, segundo o
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as criações culturais, mesmo sendo criações indiüduais,seriam

mais significativas quanto melhoÍ correspondessem ao máxi-

de lucidez de que seria capaz, em dado momento, em determi-

circunstâncias, um grupo social específico.

O estruturalismo genéÍico, segundo Goldmann, possibilita a

ista de um ponto de vista metaindividual ou transindivi-
comprometido com a superação da divisão da sociedade em

O pensamento dialético, hoje, seÍia um "estruturalismo
generalizado" (Goldmann, 1984, p. 39).

O estruturalismo genético é uma resposta à situação criada

capitaìismo, que unificou progressivamente a sociedade, inte.

a àeconomiade mercado, forçando todos os grupos,todos

setores, a se voltarem para a economia. Nesse processo de unifi-
cação, tal como foi imposto pelo capitaìismo, foi sendo suprimída

a autonomia das mediações culturais e foram sendo impostas for-
mas provenientes da esfera econômica atodos os níveis da ativida-

de humana (o que produziu o aumento òa reificação ott coisifica-

çõ4 isto é, da tendência a transformar movimentos humanos em

movimentos de coisas).

Goldmann procura extrair as conseqüências desse quadro

apresentado pelo capitalismo contemporâneo no plano da criação

cultural. Para o exame da gênese da estÍutura significativa da cria-

ção culturai, diz ele, importa m€nos â intenção do seu autor como

indivíduo do que a correspondência entre o aproveitamento das

possibilidades de compreensão da realidade na estrutura coeÍente

da obra e o "máximo de consciência possível" da classe social em

que estão necessariamente ancoradas a sensibilidade e a inteligên-

cia do produtor cultural.

Nas ações humanas, tudo tende a se ligar a tudo. Os homens,

então,precisam de uma certavisão de conjunto-da tottlidade-
para se darem conta da estrutura da ação deles. Essa totalidade,

contudo, é sempre historicamente condicionada. No plano abstra-



to, a compreensão mais abrangente da totalidade poderia vir a ser
proporcionada pelo horizonte da humanidade, quer dizer, da
comunidade humana em geral. Nas atuais condições, criadas pelo
capitalismo, entretanto, a totalidade só podese expressar na forma
inacabadamas coerente de uma ylsão do mundocorrespondente âo
máximo de consciência possível de uma cÌasse social.

Para Goldmann, as grandes obras literárias, as criâções aÌtísti_
cas e as construções teóricas não são reflexos da realidade social.
objetiva, e sim elementos que desempenham ativamente um papeì
decisivo na configuração da consciência dos sujeitos que fazem a
história. Em lugar da teoria do conhecimento concebido como
reflexo darealidade, Goldmann prefere adotar a perspectiva de uma
teoria do conhecimento baseada na realizaçâo de um movimento
ni: qual se verifica a "identidade parcial do sujeito e do objeto,l

Nas criações cuÌtuÍais mais notáveis, essa identidade parcial
do sujeito e do objeto se manifesta n uma homologia estrutural" qve
une as grandes obr as ao móximo de consciência possível de um a clas_
se social capaz de influir com vigor na história,

Goldmann se dispôs a analisar tal homologia no vínculo da
perspectiva de Kant com o horizonte da burguesia alemã do sécu
lo xrrrr e no vínculo da perspectiva da..visão trágica do mundo,,,
elaborada por Pascal, e a "nobreza togada,, existente na França do
século xvll.

Existiria, igualmente, uma homologia nas relações entre o
legado de Marx, assumido pelo estra turalìsmo genétìco,e as aspira
ções socialistas do movimento operário. Com base em sua confian-
ça no proletariado, Goldmann divergia de Adorno e Horkheimer,
criticando-os porque,ao dispensarem um contrâpeso positivo para
a"dialética negativa'que propunham, refugiavam-se nu ma torre de
marfim e escorregavam para uma postura moralista. para o soció,
logo romeno, era preciso, mesmo sem garantias quanto ao futuro,
apostar na capacidade dos indivíduos de construir uma verdadei_
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comunidade humana. Goldmann retomou de Blaise Pascal, pen-

sador do século xvn, essa idéia de uma aposta a7oiada na razão.

aposta no socialismo corre o risco de perder, mas tem bons

motivos para lutar pela superação do capitalismo.

Nos últimos anos da sua vida, sem renunciar à sua aposta,

admitiu que importantes modificações no perfil da

, classe operária estavam a exigiralgumas reformulações no progra-

ma dos socialistasi e pâssou a se interessar mais pelas idéias ligadas

propostas de reformas voltadâs para a instauração de instituições

No que concerne especificamente ao conceito de ideologia,

distingue entre a distorção de conhecimentos que não

chegam a se articular de maneira coerente, e acabam exercendo

efeitos confusionistas e mistificadores, de um lado, e, de outro, a

ideologia que aparece em conhecimentos que se elevam ao plano

de uma legítima visão do mundo,to plano do máximo de conscíên-

cia possível de tmacÌasse social influente, isto é, aum plano no qual

os conhecímentos se tornam válidos.

Enquanto nas experiências individuais a consciência freqüen-

temente faz misturas ecléticas e íncoerentes, e nos pequenos gru-

pos a consciência costuma ser muito diretamente comandada por

' poderosos interesses materiais ime diatos,o máâímo de conscíência

possível-viabìlizado pela perspectiva de uma classe - transfor-

ma â ideologia em autêntico conhecimento.
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13. Em Habermas

O alemão Jürgen Habermas, tal como Goldmann e diferente-

mente de AÌtlrusser, nunca miÌitou no Partido Comunista. Nascido

em Düsseldori em 1929, Habermas é onze anos mais nroço que

Aìthusser, dez-esseis anos mais moço que Lucien Goldmann,26 anos

mais moço queAdorno,3l mais moço que Mârcuse,34 mais moço
que Horkheimer,3T que Benjamin,3S que Gramscie 44 que Lukács.

]á no início da sua trajetória intelectual se defrontou com um
quadro histórico sensivelmente diverso daqueles que se impuse-
ram aos teóricos que o precederam. Após a infância transcon ida

sob o regime nazista, fez sua opção de esquerda na parte ocidental
da Alemanl.ra e essa opção excluía a adesão âo sistema imposto
coercitivamente peÌas tropas da União Soviética à parte orientaÌ da

Alemanha. Seu caminho o levou, muito naturâlmente,ao marxìsmo

indcperrdente da Escola de Frankt'urr, que loi o ponto departida
rl:r t'laboração da sua obra.

l)csde os anos 60, contudo, Habermas passou a desenvolver

r r rrr.r lclÌcxâo original sobre a dicotomia trabalho & interação, com

| 
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significativas conseqiiências em sua abordagem da questão da

ideoÌogia.

Para o autoÌ de Á técnìca e a ciêncio como "ideología", o traba-

lho, analisado com perspicácia porMarx, é uma atividade essencial

para a sobrevivência do gênero humano: é uma atividade instru-

mental,que obedece a regras técnicas, funcladas sobreum saberem-

pírico. DesenvoÌve-se no âmbito da relação sujeito/objeto. A intera-

ção, entretanto, é uma atividade de comunicação entre sujeitos,

mediatizada por símbolos.

Ao longo clos anos 70,80 e 90, Habermas aprofundou sua con-

cepçâo dessa relação dicotômica entre trabalho e interação, insis-

tindo na importância cla "razão comunicativa",ligacla à linguagem

e ao fato de que os su.jeitos falantes têm um interesse essenciaÌ coin-

cidente: uns querem entender os ontros e quelem ser entendidos

pelos outros. A "razão comunicativa" se distingue, assim, tìa "razão

instrumental", ligada ao trabalho.

Apoiada na importância prática da razão instrumentdl,ãbur-

guesia, como classe dominante, no modo de produçào capitalista,

criou condições que dispensavam na prática os velhos procecli-

mentos de legitirnação do poder estatal, abândonando antigos

padrões religiosos, culturais, e recorrendo a "razões" pragn.ráticas,

"científicas", para justificar um sisÍema que aparentemerte se jus-

tificava por si mesmo, nas condiçÕes "ìiberais" da centralidade do

mercado e rlo recuo do Estado.

Foi nesse período, segundo Habernas, que surgìu o col.ìceito

cle ideologia em sentido restrito, que veio a ser teorizado por Marx

cont inegáveÌ sucesso.

Posteriormente, porém, novas formas tÌe inten'enção do

Estado vierâm a se tornar necessárias para asseguraÍ o eq uilíì:rio eco

nômico numa situação na qual a ciência e a técnica passaram â ser a

principal força produtiva.A pesquisa passou a depender do Estado e

das grandes corporaçÕes. E, conl a institucionaÌização do progresso



técnico e científico - escreveu Habermas 
-..apaga_se 

da consciên_
cia dos homens o dualismo do trabalho e da interação" (Habermas,
I973a,p.44)."A evolução do sistema s ocial parece ser d.eterminada
pelaÌógica do progresso científico e técnico,, (ibidem, p.45).

A intervenção do Estado se apresenta como resultante de uma
demanda da sociedade. O discurso tecnocrático se apresenta como
constatação óbviadeuma lógica evidente. As massas se deixam des_

politizar, as pesssoas se autocoisificam voluntariamente. A ideolo_
gia não precisa se imporde cima para baixo, porquefunciona como
se estivesse implícita na consciência da população despolitizada.

Nessas condições, "não é mâis possível aplicar diretamente
duas categorias fundamentais da teoria marxista, isto é, o conceito
de luta de cÌasses e o aonceiro de ideoÌogia', (ibidem, p.49).

Os antagonismos de cÌasse não são suprimidos, porém são
manlìdos latentes, quer dizer, não ten dem a explodír. O sistema n eu _

traliza a oposição das massas através decompensações gratificântes
e inviabiliza a canalização das revoltas e protestos de grupos em um
processo revolucionário de transformação globaÌ da sociedade.

Cria-se umanovaforma de legitimação diferente da forma da
antiga ideologia, em sentido restrito: é uma forma de legitimação
que dispensa o recurso à ilusãode proporcionar a todos uma iÌusão
romântica de satisfação de seus desejos e interesses. Sua função
continua sendo a de - como a antiga ideologia - impedir que
sejam efetivamente questionados os fundamentos da sociedade. No
entanto, os meios deque se serve são outros: com um discurso fran-
co e sóbrio, eÌa mobiliza a técnica e a ciênciapara atender às neces-
sidades dos seres humanos como indivíduos privados (induzindo_
os, paraÌelamente, a unl comportamento puramente adaptativo) e
os convoca ase acumpliciarem 

- por omissão, em geral,porém às
vezes fazendo pequenos sacrifícios 

- com a direção da política
econômica que está sendo adotada.
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Com esse predomínio da consciência tecnocrática, segundo o

aator de Atécnica e a ciência como " ideologra", temos umaforma cle

legitimação do existente que "é mais irresistíveÌ e vai muito mais

longe do que as ideologias do tipo arltigo" (ibidem, p. 55). De certo

modo, ela é ideologia, mas de fato já não é mais apenas ideologia.

Por isso, no título do livro, a palavra i deologìa aparece entre aspâs.

Como podemos alcançar uma compreensão crítica do núcleo

ideológico dessa consciência tecnocrática que se tornoü hegemô-

nica? Habermas sustenta que esse núcleo consiste na "eliminação

da diferença entre a prática e a técnica" (ibidem, p.58). Todas as for-

mas de prática - inclusive as ações morais e as que se realizam na

esfera da ação comunicativa - tendem a ser reduzidas a técnicas.A

ciência deixa de tervirtudes éticas e educativas ese tecnr ciza.Passa a

ser uma ciência que não se dispõe mais a refletir criticamente sobre

si mesma.

O aprofundamento da reflexão crítica sobre tais fenômenos,

de acordo com Habermas, o obriga a ir resoÌutamente além de

Marx. Em sua concepção depráxis, MarxengÌobou interação € tra-

balho; e, baseado nessa combinação confusa, tendeu a reduzir a

complexidade da reflexão à dinâmica da produção. Em outro livro
de sua autoria publicado nessa mesm a ocasião - Conhecimento e

interesse,196S 
-,Habermas 

formula sua cíítica em termos incisi-

vos: "Marx concebe a reflexão de acordo com o modeÌo da produ-

ção" (HabeÌmâs, 1 97 3b, p. 6l).
Ao misturar e confundir aspectos diferentes das atividades

humanas, Marx deixa de nos proporcionar, segundo Habermas,

uma aparelhagem conceitual verdadeiramente adequada para en-

frentar eficientemente o desaÍìo com que nos defrontamos naatua-

lidade. Marx teria superestimado o desenvoÌvimento das foÍças

produtivas, atribuindo-lhe um potencial libertador em todas as

circunstâncias.



Habermas insiste na tese de que, nas circunstâncias atuais,

precisamos nos tornar mais precavidos. A seu ver, o desenvoìvi-

mento e a democracia não caminham necessariamente juntos.

"Marxnão previu que entre o contÌole científico exercido sobre as

condições materiais de existência e a formação da vontade demo-

crática, em todos os níveis, poderia se criar um hiato" (Habermas,

1.973a,p.90).

PâÍa trazer uma contribuição mais efetiva ao fortalecimento

da "razão comunicativa" e impor Ìimites à expansão "imperialista'

da"razão instrumental", Habermas se sentiu obrigado a forjar con-

ceitos novos, completando e corrigindo não só a ótica de Marx, mas

tâmbém a de seus mestres Adorno e Horkheimer.

Entre os novos conceitos, Habermas propôs o de "mundo da

vida'l Em sua história, os seres humanos têm precisado organizar

as atividades produtivas que lhes asseguram a sobrevivência, e tam-

bém têm precisado organizar a sociedade, as instituiçÕes e os

conhecimentos. Essa organização constitui o siJtena. O mundo dq

vidaé a realidade ínes gotável das vivências humanas, uma reaÌida-

de que não cabe no sistelna.

A razão instrumental se desenvolve em função das necessida-

des do sistema,porém somente a razao comunicatirapode se abrir

para a inesgotabilidade do murulo da vida.

No entanto, a ideologia embutida na consciência tecnocrática

dominante conseguiu promover um esgotamento das energias utó-

pícas, e o sistema consegtl.e legitimar formas constrangedoramente

antidemocráticas de desiguaÌdade e de dominação.

Na origem desse fenômeno, segundo Habermas, está o para-

digma da "filosofia do sujeito", um modo de pensar que desde

Hegel se apóia numa enfática valorização da subjetividade como

princípio ("o Absoluto é sujeito").

Essa "subjetividade subjugante" reaparece em Marx, modifi-
cada e articulada com a concepção materialista dahistória: o sujei-
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to conhece os objetos ao fabricá-1os' ao dorniná-los Apoiando-se

nesse conceito, Marxpôde fazer uma análise lúcida' que continua

válida, da patologia ão trabalho aÌienado Não the foi possível'

contudo, superar os limites da filosofia do sujeito e do paradigma

da produção. Por isso' seu projeto de emancipação se mostrou

insuficiente.
'A perspectiva da emancipação"' para Habermas"'não resul-

ta,de modo nenhum, do paradigma da produção' mas sim do para-

digmu do agir orientado no sentido do entendimento mútuo"

itiuU.rrnur, tffO, p.87)."O paradigma do conhecimento de obje-

ìos tem de ser substituído pelo paradigma da compreensão mútua

entre sujeitos capazes de falar e agir" (idem'p'276)' Se a reflexão

insistir em tomar como seu ponto de partida a subietividade' e não

a intersubjetividade, a interação Ìingüisticamente mediada' então

ela, a reflexão, não conseguirá contribuir para a efetiva emancipa-

ção dos seres humanos, no âmbito do mundo davida'

A pretensão de dominar o mundo da úda' qrser no plano da

ação, q,.erno plano do conhecimento'só pode resultar num fracas-

so. "O mundo davida só pode ser compreendido a teÍgo" (ibidem'

p.279).
Nas atuais circunstâncias, a ideologra constituída peÌo predo-

mínio da consciência tecnocrática faciÌita a invasão constante e

violenta da esfera da comunicação entre süieitos Poí motivações

ligadas exclusivam erteà razao instrumental'Comisso'ela vem não

,ã.u.,rultdo graves danos à institucionalização dos avanços das

liberdades e sérios prejuízos ao encaminhamento das aspirações à

igualdade, como lambém vem acarrelando profundas destruiçoes

ria própria esfera cla linguagem' Habermas se caíacteriza' politica-

. -*t", aoao \m refornxìsta radical Ele sustenta a idéia de que o

pensamento crítico precisa se ìigar ao inconformismo' orientan-

ão-o no sentido dabusca de uma situação de comunicação (inteÍ-

subjetividade) "isenta de dominação", como seria a"situação ideaÌ



de faÌa", na qual os falantes, sem se cercearem uns aos outros, pode-

riam assegurar condições Ìivres de expressão para todos, porque

cada um teria interesse em set mais bem compreendido e em com

preender melhor os demais.

Sua perspectiva está voltada pârâ a criação de condições nas

qtats o outro,o dífe,'eíte, possa ser efetivamente integrado à dinâ-

mica dasociedade modernaepossa ser reconhecido como autor de

um discurso competente, quer dizer, como falante capaz de argu-

mentar numa situação de paridade com os demais falantes.

Embora esse programa ãponte na direção de um estado de

coisas ideal, situado no horizonte, ele se apóia numa carâcterística

estrutural da Ìinguagem, na medida em que a linguagem trâz com

ela, implícita, uma racionalidade que demanda a compreensão

recíproca dos interlocutores. Mesmo quando um sujeito falante

insulta, ameaça, ordena aÌgo com rispidez, ele se empenha em ser

entendido pelo outro.

Com base nessa característica estruturaÌ da linguâgem e no

ideal de uma futura sociedade "isenta de dominação", o progrâma

de Habermas também poderia, segundo ele, inspirar ações a ser

empreendidas desde agora, nas circunstâncias aluais. Cabe, entre-

tanto, apergunta:quaÌ seria o alcance, qual seria a eficácia transfor-

madora dessas ações?

Um questionâmento que se tem feito reiteradamente à con-

cepção de Habermas é este: como seria possível promover uma

comunicação entre sujeitos falantes com igual poder de argumen-

tação, com iguaÌ direito de participação na produção e circuÌâção

de idéias, isto é, ern condições de simetria, numa realidadesocial na

qual reina a desiguaìdade e prevalece a assimetria? Outra crítica

que the tem sido feita é a de que ele pressupõe, um tanto forçada-

mente, em sua concepção da linguagem, a irreìevância da ação

estÍatégica (imposição de determinados comportamentos às pes-
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soas) em comparação com a ação comunicativa (com sua preten-

são à verdade e à justiça).

Habermas tem persistido no esforço de intervir com suas

idéias nos conÍlitos histórico-poìíticos, defendendo a fectndidade

da concepção dos direitos humanos e sustentar.ìdo uma perspecti-

va universalista. Sua posição filosófica, entretanto' tem sofrido

algumas alterações. Nos anos 60, ele distinguia três modelos de

ciãncia: o das ciências da natureza, o das ciências sociais e o das

ciências crítico-emancipatórias (sobretudo a psicanálise e a teoria

crítica). A partir dos anos 70, entretanto, ele reformuÌa a tese dos

três modelos, substituindo oterceiropelo da"ciência social recons-

trutiva", que se apóia na"ética do discurso", capaz de neutralizar os

efeitos deformadores mais graves da ideoìogia'

Habermas tem sido freqúentemente criticado porpessoas que

the atribuem certa ingenuidadenaaàoção do conceito de"situação

ideal de fala'l Respondenclo a esses críticos' em entrevista ao iornal

ftancès Libération (30/6/ 1988), ele assegürou que' como descen-

dente da tradição hegeliano-marxistã, preseÍvava a crítica das

ideologias, adotando-a como modelo de uma "hermenêutica da

suspeira'Ì



14. ...E no Brasil

No âmbito da cultura brasiÌeira, diversos autores têm refletido
sobre â questão da ideologia. Logo no início deste volume, tivemos
ocasião de lembrar o exceÌente estudo de Michael Lôwy As aventu-
ras de Karl Marxcontra o barão de Münchhausen.Mashâoutros tra_
baÌhos que merecem ser Ìembrados, sobre o tema cÌa icleologia.

Maurício Tragtenberg,por exemplo, o abordou no livro Baro-
cracia e itleologia, que retonra as idéias expostas na suâ tese de dou_
toramento, defendida na Universidade de São pado (usr) em 1973.
ï'agtenberg procurou analisar, sobretudo, a Tèoria Geral da
Administração como ideoÌogia, obser r.ando que ela se liga às deter_
minações reais enquanto técnica (peÌa r.nediação do trabaÌho) e, ao
mesmo tempo, ambiguamente, se afasta dessas determinações e
reflete a realidade de ntaneira deformada, compondo um universo
que é organizado mas... falseado.

Examinando âìgumâs características comuns aos Estados
capitalistâs e à União Soviética, Tragtenberg vê em ambos a expan-
são de uma ideologia baseada na racionalização, na produtividade

1-36

e na eficiência, uma ideologia que está "vinculadâ à utilização de

nrodelossubstituindo a formuÌaçâo de teorias" (Tiagtenbelg, 1992,

p. 218). Para 'lragtenberg, esses modelos lraduzem em Ìinguagem

técnica não o poder da razão, mâs a ïazão - econôr.t.tica ou políti-
ca - do poder.

Outros d(ìis aulores brariÌeiros em crtjos cscritos se encon-

tram reflexoes e observações significativas sobre a questão da ideo-

logia são Roberto Schwarz e Sergio Paulo Rouanet.

ROBERTO SCHWARZ

Roberto Schwarz reconhece explicitamente sua dívida não só

em relaçâo a Marx mas tatì1bém em relação a Adot no, Lukács e

Walter Ber.rjan.rin, por diversas que sejam as orientações desses

autorcs. O autor d e Ao venteãor as batãÍas e de Unr nestre na perí-

feria tlo capitalisnro se apoiou no conceito marxista de ideologia

para uma abordagem muito originaÌda obra de Machado deAssis.

Roberto Schwarz observa que, por força das condições histó-

ricas, a ideologia don]inante nas nações politicamente indepen-

dentes da América se comprometia * inevitaveÌmente - com a

ideologia dominante nos países euÌopeus. Como a nossa economia

nos punha em situação de dependência perante a Europâ - que

era, então, a forçâ hegemônica no mercado mundial -, o modelo

ideológico europeu não podia deixar de prevalecer.

Ao mesmo tempo, contudo, confolme a análise desenvolvida

peìo crítico brasileiro, a nossa situação era cliferente. Na Europa, a

ascensão da burguesia ao podeç a superação do legado do absolu-

tismo,o desencadeamento da industriaÌizaçâo, a formação da clas-

seoperária,tudo isso abriu espaço para a difusão das idéias do Iibe-

ralismo.lá no Brasil, as idéiasliberais eram adotadas como modelo

teórico-político por ÌÌlembros de uma elite que convivia, no coti-
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diano, com as práticas típicas de uma sociedade escravista. O

modelo, que já tinha seus aspectos problemáticos nos países em

que se originara, tornava-se aqui muitíssimo mais problemático.

Sua óbvia inexeqúibìlidade esvaziava o discurso que o adotava.

Como escreveu Schwarz:'As idéias liberais não se podiam prâticar,

sendo ao mesmo tempo indescartáveis" (Schwarz, 1977,p.12)

Na história das sociedades européias, a ideologia hegemônica

reÍletia os iimites dos horizontes burgueses, distorcia a realidade,

porém a acompanhava em seu movimento edava contadealgumas

das suas verdades. No nosso país, a expressão cultural da reprodu-

ção da ordem socioeconômica se servia das idéias adotadas na

Europa, mas lhes impingia novas distorções, caracterizando-as

como "idéias fora do iugar", transformando-as em "ideologias de

segundo grau 1

"De ideologia que havia sido - isto é, engano involuntário

bem fundado nas aparências -, o liberalismo passa, na falta de

outro termo, a penhor intencional de uma variedade de prestígios

com que nada tem a ver" (ibidem, p. l7).

Roberto Schwarz se defronta com a questão: por que - e

como - a figuração Ìiterár ia, nas grandes obras de Machado de

Assis, consegue romper o círculo vicioso da ideologia de segundo

grar;, que reproduz e deforma, ideologicamente, a ideologia prove-

niente da matriz européia? E sustenta que o ceticismo do grande

escritor lhe permitiu enxergar e representar exatamente aqueles

aspectos da realidade que a ideologia camuflava melhor.

Sem veemência, sem panfletarismo, Machado percebeu e

revelou características dos seres humanos formados na sociedade

brasileira do Segundo Ìmpério: num tom que não era de denúncia,

mas de meÌancólica ironia, pôs a nu hipocrisias, mistificaçôes, toli-

ces, ambigüidades, amesquinhamentos, perversidades ocultas e

ostensivas,traços de caráterligados à estrutura social elitista, exclu-
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dente, comprometida com privilégios deploráveis e com aexplora-

ção do trabalho escravo.

Em sua fina análi se àe Memórìas póstumas àe Bras Cubas' o

autor de (Jm nestïe na perikria do capìtalìsmo chama â atenção

para o capricho, a ostensivavolubiìidade do personagem narrador'

e reflete sobre as conseqúências da opção de Machado de Assis ao

fazer áatraietórrae do discurso de Brás Cubas o princípio da com-

posição do romance.

Roberto Schwarz observa que, apesar da"geniaÌidade analíti

ca e construtiva' da obra, o papeÌ de chave universal desempenha-

do pela fala excÌusiva e soberanamente maliciosa do protagonista

torna-se desproporcional quando comparado à relativa desimpor-

tância que Í€sulta em certa indecisão de contornos nos outros per-

sonagens, às vezes reduzidos a títeres. E isso acarretaria momentos

de alguma monolonia.

Defrontando-se com essa aparente falha, Roberto Schwarz

recorda a "boa teoria de Adorno", segundo a qual quanto mais ele-

vado for o nível qualitativo de uma criação literária mais significa-

tivas são as fraquezas artísticas, não como tropeços do artista' mâs

como expressões de impossibilidades socialmente objetivas'

No caso das Mem órias pósttLmas,a rndicação metodológica

de Adorno leva o crítico brasileiro a reconhecer na abstrativida-

de filosofante universaÌista, na metafísica conformista' em um

certo Íecorte esteticista do rea1, as limitações ideológìcas ìnevitá-

veis que ìhe eram impostas por condições históricas' sociais e

culturais objetivas. Ao mesmo tempo, Roberto não deixa de

assinalar que, até quando está pagando tÍibuto a essas limita-

çÕes "venenosas", Machado consegue produzir "contravenenos"

que conferem à sua obra uma notável agudeza crítica (Schwarz'

1990, p. 166).
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SERCIO PÂULO ROUÁNET

Sergio Paulo Rouanet tem uma perspectiva diferente da de
Roberto Schwarz,embora os dois ten ham numerosos valo res essen_
ciaisem comum. Rouanetse considera um representante do amplo
movimento do lluminismo, que a seu ver passa pela Ilustração
européia no século xvr , mastem raízes anteriores (no humanismo
renascentista) eprossegue ao longo dos séculosxlx e xx.

O Iluminismo,como Rouanet o caracteriza, mobiliza os seres
humanos universalmente contra o mito e a superstição; questionâ
todos os dogmas, submete as tradições ao crivo da razão e critica
"todas as ideologias" (Rouanet, 1993, p.33). O Iluminismo se opõe
às tendências irracionalistas, relativistas e 

,,historistas', 
que se

manifestam com vigor na vida cultural contemporânea, e resiste
com firmeza à onda que promovea regressão do esforço do conhe_
cimento à percepção da realidade como algo vago, homogêneo,
indiferenciado.

A postura dos iluninistas leva-os a se insurgirern contra a
tutela exercida por qualquer autoridade, em defesa da autonomia
do sujeito, isto é, em defesa da liberdade de todos os indivíduos
concr€tos procurarem conhecer por contaprópria, servindo_se da
razão de que são capazes. O lema do lluminismo se encontra for-
mulado em Kant "Ousa conhecer !,, (Sapere aude).

Arazão iluminista 
- adverte o Íìlósofo brasileiro_ nãopode

alimentar nenhum delírio de grandeza, não pode aspirar a uma
soberania absoluta, não pode pr€tender ignorar seus condiciona_
mentos materiais e psíquicos, não pode ser narcísica: precisa ser crí_
tica e autocrÍtica, reconhecendo a cada passo seus limites. Caso se
feche à irracionali dade, a razã.o pagará caro pela arrogância: ,.por

desconhecero irracional que a cerca, torna-sepresa dele" (Rouanet,
t987,p. t3).
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Quem assume essa postura, ainda que não explicite a filiação,

é iluminista. Nesse sentido, Rouanet se declara convencido de que

não só os liberais mais avançados e os socialistas mais democráti-

cos como também Freud e FoucauÌt eram, todos, iluministas.

Essa concepção abrangente do espírito das Luzes se articula

com a abordagem por Rouanet da questão dâ ideologia. Imbuído
do valente propósito de resolvê-la, o autor de A razAo cativa se

debruça sobre o conceito de ideologia eÌaborado por Marx e pro-

cura estudar-lhe o movimento.

A seu ver, a teoria da ideologia em Marx teve uma primeira

fase ainda marcadamente influenciada por Hegel: nela a falsacons-

ciência é vista como o não-saber do sujeito a respeito dâs estrutu-

ras de um mundo alienado. Numa segunda fase, ela é o não-saber

do sujeito a respeito dabase material da sociedade.A terceira fase é

aquelaem que o não-saberse refere a um problema que não estána

consciência, e sim na própria forma da realidade, que engendra

necessariamente o fetichismo da mercadoria. Por Íìm, na quârta e

última fase, o não-saber é o correlato subjetivo de uma instância

objetiva, e decorre da produção deseres humanos materiais,mâte-

rialmente organizados (Alúusser teria tocado nessa característica

quando escreveu sobre os "aparelhos ideológicos de Estado").

Muitas observações de Rouanet sobre o conceito de ideologia

são,sem dúvida, muito pertinentes e agudas. Urnadelas,por exem-

plo, adverte para o acumpliciamento existente entre â distorção

ideoÌógica e as fantasias de onipotência da teoria que conÍìa exces-

sivamente em suas abstraçÕes: "É paÍte inlegrante da ideologia
ignorar seu enraizamento na prática, ignorar que só nela os enig-

mas que ela tematiza podem encontrar uma solução" (Rouanet,

198s, p. 86).

A análise da dinâmica do conceito de ideologia a partir de

Marx, entretanto, é uma esquematização polêmica, que pode ter

desdobramentos problemáticos. O rico elenco de citações que o



ensaísta brasileiro aproveitâ para sustentar sua interpretação nem
sempre lhe traz uma clâra corroboraçáo.

Rouanet escreve: "4 categoria do fetichismo modifica a noção
de falsa consciência" (ibidem, p. l0l ). Cumpre observar, contudo,
que já na época da ldeologia alemã a concepção de ideoìogia no
pensamento de Marx não podia ser r eduzida à falsa consciência.No
capítulo dedicado à questão da ideologia no pensamento de Marx.
neste volume, foi feito um esforço no sentido de esclarecer este
ponto: o processo histórico-real daideologiaé maior que afalsa
consciência. Marx, desde cedo, via a dimensão subjetiva em con-
creta articuÌação com os movimentos da realidade objetiva.
Declarava, enfaticamente: "A consciência nunca pode ser uma
coisa diferente do ser consciente'l

Acategoria do feiichismo expressa, com certeza,uma mudan-

çâ na perspectiva de Marx, ligada à compreensão do modo de pro_
dução capitaÌista e à formulação da teoria da mais-valia. VaÌe sem-
pre a pena tentar examinar e reexaminar todas as conseqüências
desse tipo de mudança nas modificações conceituais dos filósofos.

Tuclo Ìeva a crer, porém, que a conclusão de Rouanet exage-
rou o efeito da modificação na ótica de Marx, ao considerar o feti_
chismo um conceito que, de algum modo, canceÌava a preocupa-

ção do fiÌósofo alemão com a subjetividade. De fato, Rouanet
chega a afirmar: H consciência não tem sequer o consolo de for-
necer o palco em que a ideologia representa a sua comédia. Ela se

limita a assistir à comédia encenada na própria superfície da rea-
lidade" (ibidem, p. 104).

Essa formuìação, contrapondo â importância da dinâmica
objetiva do funcionamento da sociedade capitalista a uma suposta
perda de importância do drama da construção (e distorção) do
conhecimento no âmbito da consciência, promove um esvazia-
mento da participação da subjetividade como tal no processo da
ideologia.
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A esfera da subjetividade é o plano ondeos homens fazem suas

escolhas, tomam suas iniciâtivas, elaboram projetos, assumem ris-

cos, interrompem a continuidade e criam as ruPturas nahistória. É

o plano onde os homens podem se tornar tão Profundamente crí-

ticos a ponto de poderem se tornar efetivamente autocríticos.

A desdramatizaçã.o da esfera da subjetividade tende a acarre-

tar, como conseqüência, uma certa impossibilidade, para a Íazão

iluminista, de evitar a arrogância, a auto-suficiência, reconhecen-

do a cada passo seus limites e cuÌtivando a crítica e a autocrítica. Se

a consciência dos iluministas contemporâneos não se reconhecer,

em momento âlgum, como palco de dramas ideológicos,ela já esta-

rá infiltrada pela ideoÌogia que a leva a negar-se a si mesma em sua

dimensão efetivamente subjetiva e ficará atrelada a uma objetivi-

dade que inviabiÌizará a tarefa queRouanetlhe atribui: a de criticar

"todas as ideologias".

Além de Maurício Tragtenberg, de Roberto Schwarz e de Ser-

gio Paulo Rouanet,não podemosdeixarde registrar a contribuição

trazida à reflexão brasileira sobre a questão da ideologia por Ma-

rilena Chaui.

MÂRILENÀ CHAUI

Marilena é, provavelmente, quem tem dedicado entre nós

maior atenção à questão de qrÌe nos ocupamos. Ela é fiÌósofâ, auto-

ra de um pequenolivro introdutório que teve grande sucesso e tam-

bém autora de diyersos ensaios qüe abordam o tema,refletem sobre

o conceito e o aplicam ao exame de probÌemas da cuÌtura brasileira"

Marilena se mostra permanentemente atenta para o fato de

que, na concepção de Marx, a ideoìogia está ligada à divisão social

do trabalho, à luta de classes, à separação entre o trabalho intelec-

tuaÌ e o trabalho material. Na sociedade dividida em classes anta-



gônicas, o trabalho intelectual tende a se conceber, distanciado do
trabalho material, como uma atividade inteiramente autônoma,
que produz idéias abstratâmente universais, necessariamente váli_
das para todos os grupos e para todos os indivíduos.

Essas idéias não se deixam reduzir a meras mistificacoes
armadas por pessoas pérfidas: nelas, embora distorcidos,se encon_
tram elementos de conhecimento. O ptincipaÌ problema com tais
idéias está no fato deque elasjá surgem comprometidas com a frrn_
ção de evitar que os indivíduos aprofundem a compreensão das
condições históricas em que elas foram elaboradas- A ideoÌogia _
sustenta a filósofa - "nunca pode expìicitar sua própria origem,,
(Chaui, 1981, p. l t4).

A ideoìogia nasce combinando taÍefas de construçâo do
conhecimento com amissão de dissimular as tensões e divisões que
marcam a sociedade em que ela se desenvoÌve. por isso, a ideologia
promove uma inversâo que consiste em.tomar o resultado de um
processo como se fosse seu começo, tomar os efeitos pelas causas,
as conseqüências pelas premissas, o determinado pelo determi-
nante" (ibidem, p. 104).

Em um dos seus ensaios mais instigantes,,,O discurso compe-
tente", MariÌena escreveu que a ideologia é o modo como 

", 
p"rroua

representam para si mesmas a aparência do processo dos aconteci_
mentos sociais, políticos e econômicos, e insistiu na constatação de
que a aparência não é sinônimo de ilusão e falsidade.

A distorção ideológica não decorre do fato de a ideologia ser
uma aparência, e sim do fato de ela estar mobilizada para,,neutra_
lizara história, aboliras diferenças, ocultar as contradiçóes e desar_
martoda tentativâ de interrogação" (idem, 1980, p. 5).

O trabalho da investigação, a laboriosa averiguação das
mediaçòes e a aventura do saber sâo escamoteados para que a
dimensão histórica constituinte da práxis humana não seju re.o_
nhecida em toda a sua - perturbadora 

- extensâo. ,,A ideologia
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teme tudo quanto possa seÍ instituinte ou fundador, e só pode

incorporá-lo quando perdeu a força inaugural e tornou-se algo já

instituído" (ibidem).

Em outro ensaio, intitulado "Crítica e ideologia", Marilena

diverge de AÌthusser, considerando ilusória a contraposição feita

pelo filósofo francês entre ciência e ideologia, de tal maneira que a

ideologia seriao discursolacunar e a ciência seriao discurso pleno,

capaz de preencher as lacunas. Para a filósofa paulista, a ideologia

nunca poderia preencher suas lacunas (que são eìementos essen-

ciais da sua impossibiÌidade de ir até as últimâs conseqüências na-

quilo que tem a dizer) e não cabe à ciência empenhar-se em preen-

cher tais lacunas, porque com isso a ciência entraria no jogo da

ideologia, quesepara sujeito e objeto de modo a combiná-losde tal

maneira queo sujeito fica atreìado a umaobjetividade preconcebi-

da- Se nos dispuséssemos a preencher as lacunas da ideologia, afir-

ma Marilena,"cairíamos também no engodo da obietividade'l pois

passaríamos a crer quedispomos de um discurso objetivo, em con-

traste com o discurso ideológico "não objetivo Ì E'quando a ciên-

ciatem a última palavra, ela se torna o lugar privilegiado da ideolo-

gia no mundo contemporâneo" (ibidem, p. 32).

No Iivro Conformismo e resistência, ãe 1986, a filósofa voltou

ao tema da ideologia, caracterizando-a como"produção da univer-

salidade imaginária e da unidade ilusória numa sociedade que

pressupõe,põe e repõe as divisões internas dasclasses" (idem, I986,

p.2t).
Nesse texto, Marilena Chaui concorda com o teórico inglês

RaymondWilliams na idéia de que o conceito de hegemonia, cria-

do por Gramsci, "ultrapassa o conceito de ideologia'Ì Por quê?

Porque "envolve todo o processo social vivo percebendo-o como

práxis, isto é, as representações, as normas e os valores são práticas

sociais ese organizam como e através de práticas sociais dominan-

tes e deteÌminadas" (ibidem, p.2l ). A hegemonia,"por ser mais do



que ideologia, tem capacidade para controlar e produzir mudânças

sociais" (ibidem,p. 22).

Tenho a impressão de que na perspectiva de Marilena podem

ser discernidos dois movimentos diferentes.

Primeiro, temos o movimento derivado da convicção de que

a crítica da ideologia não pode serviabilizada por um discurso pre-

tensâmente científico, objetivo e não ideológico, e precisa ser pro-

movida, ao contrário, por um discurso que "se elabora no interior

do próprio discurso ideológico como um contradiscurso". Precisa,

por consegrÌinte, ser realizada por um discurso crítico que não se

pressupõe como pleno.

O segundo é o movimento que decorre da convicção de que o

conceito gramscianode hegemonia é mais amplo que o de ideolo-

gia, já que, remetendo-se à práxis, controla e produz mudanças

sociais, ao passo que a ideologia se limita à esfera da consciência.

Parece-me que esse segundo movimento não corresponde

inteiramente à força do primeiro.

Se não,vejamos. Tanto a ideologia como a hegemonia se inse-

rem no espaço de um outro conceito ainda mais amplo e que pode

ser considerado o conceito fundamentaÌ da filosofia de Marx: a

práxis.

Na sua atividade, o sujeito humano responde a situações con-

cretas que o Ìimitam, que o condicionam, mas faz suas escolhas,

toma suas decisões, assume os riscos de suas iniciativas. Para isso,

precisa de motivações e de reflexões: sua consciência exige a t€oria.

Aideologiaéo fenômeno que, nas sociedades dilaceradas pela divi-
são sociaÌ do trabalho, interfere decisivamente no mom enlo teórì-

co da práxis-

Então, a ideologia se Ìimita, de fato, à esfera da consciência.

Nessa esfera que a limita, entretanto, ela não deixa de incidir sobre

as mudanças sociais, práticas, dificultando-as, desvirtuando-as,
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impedindo-as, ou mesmo incitando à realização deìas (na forma

òa m o der nimção co n s er t ado r a, por exemplo)'

E a hegemoniaS A hegemonia é uma mobilização de forças'

um conjunto de ações, a aÍìrmação da supremacia de um grupo

sociaì na direção moral e intelectual da sociedade' através da acei-

tação eficaz por parte da maioria (o consenso)'
' 

É aluro qu. arr" coniunto de ações necessárias à construção do

consensolïgaaprâtica à teoria e depende dessaÌigação entre as duas'

E não há dúvida de que essâ concepção da hegemonia vem se mos-

trand.o extremamente fecunda para âs reflexoes' as análises e os

esforços poÌíticos dos marxistas, exatamente porque os tem levado

a pensar;oncretamente problemas e possibiÌidacles que enrique-

.e'm n.o*pr"enrão da história para aqueles que se cÌispõemafazè-

la. A preocupação com a construção da hegemonia ajuda os mar-

*irtu, tunto r,o pluno teórico como no plano prático'na medida em

que exige a conexão de ambos'

Contudo, não devemos esquecer que a ação é sempre ação; e a

teoria da qual ela precisâ é sempÌe teoria' A vigorosa conexão que

asestimulâ mutuamentenão as descaracteriza na especificidade de

cada uma deìas; não cancela as diferenças que existen em sLÌas res-

pectivas dimensões esPecíficas'

A teoria de que necessita a ação não pocle alimentar a presun-

ção de chegar à prática na forma de um discurso plero' pretensa-

ro"nt..i.nìííì.o, objetivo, não ideológico (como adverte Marilena

Chaui). Isso vale também, com certeza' Para a teoria que se liga às

açóes de construção da hegemonia'

Em seu ineliminável momento teórico' portanto' a realização

da hegemonia depende dô encarninhamento dado à questão ideo-

lógicJ. E essa dependência justifica a minha convicção de que o

co-nceito de ideologia, afinal, é mais abrangente do que o concelto

de hegemonia.



È
ln



r5. Ideologia e linguagem

Um dos campos de observação mais ricos para o observador

dos fenônenos ideológicos é, com certeza, o da Ìinguagem.

Na nossa vida cotidiana, não temos tempo para nos debruçar

com a devida atenção sobte os termos que utilizarnos e não nos

damos conta do fato de queeles drzer: muito mais do quecÒstunìa-

mos supor.

As palavras, as iltflexões, o modo de constÍuir as frases, cada

uma dessas coisas tem sua própria história. Tanto em sua gênese

como eÌÌì seu emprego, os termos dâ linguagen põem a nu os vclo-

res das sociedades que os criaram e os mantêm vivos.

É na lingnagem que esses valores expóem suas Pretensões à

uníversalidade e suas Ìimitações particulares. É na linguâgem que

se revelam os movimentos da busca do conheciÌneÌìto, das aspira-

ções geì'rerosâs, mas tâmbéÍì os movimentos dos medos, dos dese-

jos subterrâneos, dos preconceitos, das ambigüidades.

Nâo são necessárias as formas mais abstratas da teoria e as

construções filosóficas para enxergarmos - empiricamente -
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mânifestaçõ€s de distorções ideológicas na linguagem. Alguns
exemplos podem ilustrar com clâreza essas manifestações. Re-
cordemos alguns casos, unÌ tanto aleâtoriamente.

J. P Machado, em seu Dicionório etimológico,lembra que os
portugueses do século xvr, mobilizados no ímpeto da expansão
colonial, consideravam insensatos aqueìes que se revoltavam con-
tra a dominação que lhes era imposta. Quando os habitantes das
iÌhas Molucas se rebelaram, em 1570, e matâram muitos coloniza-
dores portugueses a pauladas, a consternação em Lisboa foiimen-
sa. Foi enÍão que os lusitanos passaram a usar uma palavra que
designava os ilhéus como sinônimo de loucos: os malucos,termo
derivado de Molucas. Em sua insegurança, os seres humanos têm
encarado com aguda desconfiança os repÍesentantes deoutras cul-
turas. Os diferentes idiomas indicam, em algumas das suas expres-
sôes, a profundidade e a extensão do temor às diferenças. As pala_
vras estrangeíro e estranho, em poÍïuguês, têm a mesma raiz. Os
gregos chamavam de bárbaros aqrseles que não falavam grego.

Na Roma antiga, os habitantes das cidades viam com maus
olhos os homens do campo, considerados rudes, grosseiros; as

casas situadas fora do perímetro urbano eram chamada s de vilase
com base neste termo surgiram vìlào e ví[anìa.

O povo sempre foi olhado com desprezo e com receio peÌos de
cima- Lspalavras que aelite usava paradesigná-lo deixam transpa-
recera avaliação negativa: em Ìatim, p ovo era vulguStermo do qual
deriva o adjetivo l,algar. juntos, os homens do povo constituiam
uma turbs e a partir dessa pàlavra se formou o verbo p erturbar e o
substantivo Íurúa llncia, O próprio número dos elementospopula-
res os tornava assÌlstadores: o termo nlalri (muitos), que deu mzrl_

tidão, de]l tamb ém tumulto,

Quando se deixavam ensinar (docere) e aprendiam as normas
de conduta que lhes eram recomendadas pelos detentores do po-
der, os homens do povo eram elogiados, eram considerad os dóceis.
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Quando, no entanto, insistiam em seguir preceitos Próprios e

divergiam dos princípios constituídos' eram comparados aos ara-

dos que saíam dos sulcos marcados pela charrua, quer dizer, eram

acusados de delirare.

Se, por acaso, pediam algo (pedir em latim eta rogare),os

pobres eram tolerados,desde que se expressassem comhumildade'

Se, porém, ousavam reivindicar algo (em lâtim, reivindicar era

arrogare),Passavam a ser vistos como arÍogantes'

Mâs, justamente porque a linguagem possui uma ambivalên-

cia ineliminável - fruto da contradição entre o real inesgotável'

infinito, e a necessidadede dizêìo adequâdamente em termos fini-

tos-, as palavras utilizadas portodos acolhem não só a marca dos

critérios impostos pelos opressores como também, âlgumas vezes'

a marca da resistência dos oprimidos.

A corte, ambiente do rei, deu origem ttnÏo a cortesía (modo

refinado de conduta exemPlar) como a cortesõ (mulher prostituída

integrada à corte), e esta última palavra indica a condenação desse

tipo de mulher por parte da opinião plebéia.

Outro exemplo: os termos , c/o e logro, sintomaticamente'

têm a mesma origem: a Palavra lucrum, emlatim O parentesco

sugere uma visão crítica por parte da rtassa dos consumidores'

uma condenação implícita da conduta daqueles que se empenha-

vam em enriquecer desrespeitando direitos alheios'

Também em relação à esfera do Estado' pode-se notar a

influência de uma atitude crítica por parte dos súditos em face da

autoridade, refletindo-se no conteúdo significativo assumido Por

algumas palâvras- O termo ladrao,por exemplo, deriva de latera-

nu5 que era em latim a designação dos soldados que caminhavam

ao lado do magisÍrado, zelando pela preservação da ordem e aPro-

veitando para roubar os circunstantes.

O Chamber's etyt tological díctionary' ed'ição de 1936, traz

igualmente uma informação digna de nota: a palavra inglesa dan-
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ger (perigo) derivou de um velho termo ftancês - dangíer - e se

refer ia ao direito absoluto do senhor feudaÌ sobre o cor po de seus

servos e de suas servas. É, sen dúvida, um caso no qual o sentido
clue prevaÌeceu refìete a percepção que os don.ìinados tinìram da
situação: o que era a invocação de um direito para o detentor do
poder era, cìaranente, uÌÌì perigo para os subaÌternos.

Por nais interessantes que seja:l as observações clue podenr
ser feitas cmpiricamente, contudo, e por mais sugesti\.as que sejam
algumas etimologias, a reÌaçâo da questão da ideologia com a Ìin-
guagem exige do observador um esÍbrço teól.ico no sentido de
desenvolver uma reflexão sobre a presenca do ideológico na pró-
pria estrì-Ìturação da Ìinguagem, no sistema de fxncionamento da
Ìinguagern.

Três dos pensadores abordados nas páginas precedentes deste
livro desenvolveram importantes consideraçôes teórjcas sobre o
nexo da ideologia com a Ìinguagem, em geral: WaÌter Benjamin,
Mikhaiì Bakhtin e jürgen Habermas.Vamos nos deter um momen-
to nas idéias desses três autores.

Benjamin atribuía uma significação decisiva à linguagem. EÌe
chegou â escrever que não há nada no mundo "que não participe,
de algunr modo,dalíngua" (Benjamin, Gs, Ìr, I, p. 140). por umlado,
a realidade se expressa na língua, naqr,rilo que podemos dizer sobre
o reaÌ; por outro Ìâdo, o reaÌ só existe para nós na medida em que o
conhecemos e conseguimos, ainda que canhestramente, dizê-lo.

Benjamin cita um antigo comentador da cabala, Abraham
Abulafia, para sustentar sua convicção de que a redenção dos se-
res humanos depende do resgate das experiências que a humani-
dade viveu na sua origem, sobretudo da mâis marcânte de todas
as experiências, que foi a da gênese da lir.rguagem (cf.,,No princí-
pio era o Verbo").

A teoria benjaminiana da Ìinguagem tem uma dimensão ine-
quivocamente teológica. Para o pensador âÌemão existia a Ìingua-
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gem das coisas e a Ìinguagem dos homens; a primeira era divina e a

segunda a complenÌentava.'A criação de Deus se completa"-
escrevia ele - 

"no momento em que as coisas ganham o nome

delas, claclo pelo ser humano" (ibidem, p. 144).

EnqLìârìto permanece fieÌ ao espírito da linguagem das coisas,

o ser hurnano as r.romeia e participa de uma "revelaçiìo" tìelas, sem

se coÌnprometer conl o uso predomiÌ.ìantel'nentc cornr nìcatìyo das

palavras. Benjamin se referia a isso quando faÌava na "linguagem

adân.rica'] quer dìzer, a linguagem de Adão ao dar nome iìs coisas.

Num dado momento, porém, o poder nomeador cedia lugat'

à expansão da funçào de comunicação. E o ser hunano, segundo

Benjamin, cometia"o pecaclo original do espÍrito lingiitstico" (ibi-

dem, p. 153).

Essas idéias foram desenvoh'idas enr 191ó, num ensaio intitu-
lado "Sob:"e a linguagem em geral e sobre a Ìinguagenr hnmana".

Estão subjacentes ao ensaio'A tarefa clo tradutor", de 192l. lamais

foram renegadas peÌo ensaísta em suas obras posteriores. A partir
da aproximação de 13enjarnin ao marxismo, entretanto, suas for-

muÌações [oram submetidas a algunras complenìeÌrtações correti-

las, a aÌguns reajustes.

Nos anos 30, a discnssão a respeito da degradação da lingua-

gern passou a girar rnenos em torno clo pecado original tìo que ao

redor da ascensão da burguesia ao poder e da olganização da socie-

dade capitalista.

Benjamin passou a examinar caracteíísticâs históricas que

ânter iorì.Ììente deixava um tanto de Ìado. Dedicou maior atenção

às diferenças internas que apareciam no próprio campo da comu-

nicação. Em nenhum momento, contr"rdo, abriu mão de sua con-

vicção de que havia algo de essenciaì na dimensão nomeadora da

linguagem, no poder que se manifesta na invençâo dos nomes. Para

ele, as linguagens p rimitit as, sensorìais, dispunham áe tnt tesouro
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âo qual nós, atualmente, neste nosso mundo burguês, não chega-
mos a ter acesso.

De fato, de acordo com a análise benjaminiana, servimo-nos
hoje de um instrumental conceituaÌ refinado, de termos técnicos
precisos econstruções teóricas imponentes, mas não conseguimos
deixar de nos estapear com dificuldades praticamente intranspo_
nÍveis: ora nos sentimos perdidos na estratosfera rarefeita da abs
tratividade, ora desabamos e caímos no mais crasso empirismo.

Em 1935, exilado em Paris, Benjamin escreveu o ensaio.,pro_
blemas de sociologia da linguagem", manifestando uma aguda
preocupação com os mecanismos teóricos e políticos que obscure_
ciam a marca da luta de classes na linguagem. Com a generalização
da produção para o mercado e com a avassaladora transformação
tendencial de todas as coisas em mercadorias, alinguagem estava se
impregnando cadavez mais de um utilitarismo e de um imediatis_
mo quase irresistíveis: as frases nascia m paÍater serventla imediata
e as palavras constituiam meros inslrumentos para promover o
entendimento entre âs pessoas num pìano estritament e funcionaL
Deste modo, a "linguagem aclâmica,' estava sendo destruída pela
lógica dapropriedade privada e, especialmente, pelo fetichismo da
mercadoria.

O capitalismo vive da quantificação. para ele, todos os valores
têm que se traduzir em preços, têm que ser medidos e ter mensura_
bilidade. Os vaÌores intrinsecâmente qualitativos carecem de um
espaço próprio bem definido na dinâmica da sociedade. A ideolo-
gia domìnante, impossibilitada de resolver esse problema de manei_
ra convincente, prefere calá-lo e evitarqueele apareça.Alinguagem,
porém, é,porsua própria natureza, o nível da nossaexistência onde
falamos das nossas experiências, dos nossos problemas.

A linguagem, então,nâo poderia permanecer imune à pressâo
deformadora dessa ideologia, n.ras também não poderia deixar de
reagir contra eÌa, em defesa de um valor intrinsecamente qualitati_
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vo - e incomensurável - que lhe é inerente: a busca permanente

da expressão da dimensão constituinte da práxis humana (e não

apenas da expressão do saber constituído).

Benjamin sustenta que na organização da sociedade burguesa

a linguagem foi sendo forçada a se afastar de uma certa magia que

tinha nas suas origens. As inovaçoes terminológicas, sob o controle

de critérios comunicativo utilitários, foram sendo relegadas aos

campos específi cos das tecnologias, dos conhecimentos especializa-

dos e das atividades pragmáticas. E o uso mais Ìivremente criativo

das palavras ligadas aos sentimentos vividos e às tensões da subjeti-
vidade ficou mais ou menos relegado à espontaneidade das crianças

ou à audácia da expressão dos poetas, dos artistas.

Mikhail Bakhtin tinha uma perspectiva diferente da de Ben-

jamin. Para o crítico russo, a linguagem estavasempre sendo criada,

tinha uma existência dinâmica, transformava-se continuamente, e

opovo-amultidão dos faÌantes- desempenhava um papeì abso-

lutamente essencial nesse processo de criação permanente.

Bakhtin não ignorava a existência de pressões ideológicas

conservadoras provocando distorções na Ìinguagem. Sua avaliação

dos estragÕs, contudo, é menos dramática que a do ensaísta ale-

mão.As forçasvivas dos sujeitos que reagem contraa coisíficaçãoda

linguagem, a seu ver, não se concentram nas crianças e nos poetas,

já que se encontram amplamente enraizadas na fala das camadas

popuÌares.

O fato de confiar nas energias das amplascamadas populares,

considerando-as aptâs parâ reagir contrâ a coisificação dalingra-
gem, criava para Bakhtin facilidades maiores que as de Benjamin

para acreditar nas possibilidades de mobilização democrática e de

ação emancipadora por parte das massas. Contudo, essâ mesma

confiança trazia com ela um risco, sobre o qual Gramsci já havia

feito uma incisiva advertência: o risco de superestimação da capa-

cidade de resistênciâ do povo contra as distorções ideológicas (e,

157



piìralelârrrente, o risco de subesti:lação do poder tleformaclor que

a ideologia dominante conservadora exerce sobre os de úairo).
Ììaì<btin resgatou eÌementos p/eáels que costLÌn.ìavaÌn ser sjs

tematicamente desquaÌificados pelos analistas que estudilvam iì
cultura popular, E os ïesgatou tarÌrbénÌ no âmbito cìa lingLragcrr.r.

Os palavrÒes, por exenrpÌo, são lecolheciclos e aprcciardos por ele

como contribuiçÒes "à criação cle uma atrnosfera de libcrclade"
(Baklrtin, 1 970, fì. 26).

Erìquanto intelectuais tão in.ìportatltes conro !bÌtirire, La

Bruyère e Ceolge Sancì rranifestavam repuÌsa antc o que Ìhcs pare-

cia grossciro e vulgar na obra dc l{rbeÌais, Lìakhtin subiinhorr nos

escritos clo aulor de Garqa rrr us e Pantagruel o vigor da sa r-rcìát el

transgressão, â quebra positiva cìc tabus lingiiísticos e o fecì-ÌÌìdo

aproveitiìn.ìento cla riqucza e <Ìa hcterogeneidadc do vocairuÌiirio

da "pr aça púbLica'l

Em sua re:rvaliação das extraordiniirias potenciaÌidacìes da

cuÌtura populirr, BaÌrhtin promoveu, igLralmente, signifìcativa

revalorização do riso, da colnicidade. O riso obscrvou - nurcir
se deixa absorvc,r inteiramentc'pcìo tìiscurso "oficial'l O riso

desenpenha papeidecisivo ao impedir cpc as expressõcs iclcológi

cas sériiÌs se cstratifiquern, se seciirrentenr c co,gelenr, quer dizer,

eyita qrÌe o selrio se imponha coÌÌ prepotancia c desrespeitc senr

contcstâção o pcrmaner'lte inacabanento cla realiclade, t;rl contcr

esse inacabanrento se mitrrifesta ira r,ida cotidiana.

Em seu entusiasr.no pela vitaÌidade (ia cultura popuÌar e peÌa

importiincia da corr-tic jdrde, Bakhtin chegir, e n aÌguns monlel.ìtos,

a sustentar umâ concepçiìo do riso marciìda por certâ Llnilatcrali-

dade. Não clue o critico rrrsso igrror e ou negue a ar.nbivalência do

riso: cle escrevcu, con todas as Ìctras, qLìc o riso era anrbivalente,

porque simultaneamerllc negaviÌ e afirnava, isto é, era ao mesmo

tempo cxpÌosão de alegÍiâ e sârcasnlo ou deboche. No entaÌlto, esse

reconhccimento da ambivalência, na perspectiva de Bakì.rtin, per-
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manecia pirrciaÌ, insltfìciente, porqtle acabava pol ceder iì plessão

cìo entusiasmo, qtte i'Ì1ribuí.ì ao riso tlln carátcl nluito ircentuatìa-

nìer.ìte rel)reseÌ1lativo cìas virtttcles das massas popttìrles'

Bakh t in cÌrega a escÍcver que "à vìoléÌ.Ìcia nào corlìece o risd'

(Bakhtin, I 992, p. 374). Comparancìo o riso crttÌì iì irritaçâo, a c(iÌc-

ra c a ind ìgnação, rctts:r-as dc tlnilzrtcl'rÌis' dc seP.ÌliÌr e cxciÌliÍ aqtlc-

lcs contra os cluiris clas se clirigem' ao passo tlLle o t'isit ttlle' E cott-

clui con.r cstiÌ alirÌtração stl t'preenclcl Ìtc: "O riso sÚ pode Linir, ll'ìo

pode sepllirt " (icÌem ).

Essa riitìcr.rldtcle evidcnte cìe acìrnitit cliLc clcternlinadas lì)r-

rrras de riso são cclnÌpatíveis coÌn I violôncìl c lanbdnl lìrovociìllì

scparaçõcs cntÍe stl:-cs hut.nanos talvcz testtÌtc dl cotrvicçào bakh-

titt:iltt.trlerlttr','111 11.'"fl,, ri\iì!\t.ì tlnì srlicit"- lì ììrrvrr -(ltr'r
rlucn de íìtto vencc a luta contra a (i()islficaç,io cla lingu:tgcn'

O aÌcnrao ftirgcir l'{âbcÍlnas tcrir algtiuras oÌrjeçtics a essa col.l

vicção. Niio por alguma ojerizir arisrocrática ao poYo,lì1as por força

clc uma fìrme cotrvicção cÌcfendida por elc Ììo plano rìir teoria do

couhecin-tcnto.

Habermas se oprõe cotrt firmeza ìr tendtlncia de tilro positilis i

que iÌ.ìsislc nil Pretcns,ìo dc lidar com sujeitos humalÌos colÌìo se

f<rssem "coisas", anaÌisando-os c<;rn perfeita objctiv'ìàaãc No

entanto, o que ele contraPoc a essa tenclência não é uma concepção

baseacla em sujeitos individuais ou em subjetividades coÌetivas A

seu ver, o sujeitcr - 
seja ele o líder carismático, o fuerdi' a classe ou o

povo 
-^ 

não é unì bom fundameuto epistcnìológico Para unlâ teo

riiì que preteÌrde etìtender o Ìrìovitr-tentoda lcaÌidadesociaÌ Se par

tirmos do sujeito, não conseguiremos superar certo subietivismo'

Para Habermas, então, â bâse capaz dc nos ptopotcionar a

possibiìidâde de compreender com algunra objetividade (nâo coi-

sificada) a nossa reaÌicladc, isto é, a t ealiclaclc social, é 
- 

ele subli

nha - 
a ì nterntbj ctí tiria tl c.
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Nós, sujeitos, nos colrJíillrírrloJ ÌÌa intcração-Á tìinilmica cìas re

lações que n.Ìântemos uÌls com os outros prccede a dinârnica das

nossas subjctivicìades ìndividuais. F. a chave que nos abre a possibi-

lidade de con.rpreender a inserção da dinâmica das subjetividades

na dinâmica da intersubjetividadc (da jnterâção) é ir Ìinguagent.

No processo de r/rsvelanrcnto da realidacìc (que os gregos cha

ntavan alcthea), a linguagerl devc ser reconhecitìa como o meio

simb<ilico essencial pelo qual o rcal pocle scr conheciclo. É na Ìil-
guageÌ'Ìr qLÌc pocÌcrnos efr:tivamer'Ìle tomar consciênciir clo nossct

ser e do ser do nundo.
Flabernìas está atento para o 1àlo de quc a Ìinguagem corrsti

tui o contexlo objetivo que pernrite a conpreensiro das açõcs so

ciais, rnas o constitui semprc en corìexiÌo conl o traballro e o cxer-

cício clo poder, qr.rer dìzcr, a dominação cie scres humanos uns pcÌos

outros.

Bm suir poÌêmica colìtra iìs plctcnsÕcs dâ IìerÌlìcÌìêuticiì,
I{abcrmas acusa Gada mer cle subcstirr.rr a importância das distor-

ça)es que ocorretÌì Ì1o plano cìa Ìinguagcrn orciinária, da comunica

ção cotidiana, dâ "Ìinguagen perturbacla", o c1"ie traria coÌÌro coÌì-

seqüôrÌci.Ì ccrto lnenosprczcl pcÌa ;rsicanáìise e pela critica clas

ideokrgias.

ì)ara LÌaber rras, ú iÌìacci1ávcl o pÌc.ssuposto itìeaÌista de que "a

colsciência lingiiistjcal.Ììerìte alticrÌÌa(Ìa deterÌniua o scI materia]

dì priixis vital" (llabernras, ì9fì7, p.2-1). []nr sua ruateriaÌidade, a

tr.rráxis incide sobre a consciéncia clos Íìlantcs c'interfere decjsiva-

rnentc na 1ìrÌa clelcs.
'[anto a psicanálise cotlo a crítica tlirs itìcoìogias (cie inspira-

çào nrarxisla) abordar.n sìtLrirçÕes nas rluaìs os falut.ìtcs, no uso da

lingu;rgenr con-cDte, dizeÌrì coisas quc não corrcspondcm ir suas

iìrteììçoes. Il a heÍmenêutica de (ìadarÌìcì Ì1.ì() se ììlostriÌ prepalada

para aprovcitar o que lais situaçires poclem rcvelar.

l6o

C) prtiprio Habenras, conturlo, ettverccla Lìor LrÌ.Ì1 canliniÌo
qtte nio Ìhc deira nruito es;raço pala o :rtr.rloveitirnr clt to d.rs contri
buiçoes propiciacìas pclas Íbr'ìtes qrLe a hcrÌÌÌerìêrúicr é iÌcrrsacla cle

ciesprezar- Qulndo procrlra esclarecer conro sc darir o avanço rla

l.tumanjdadc en dìrcçâo à "situação iclcaÌ tlc fala" c iì socictÌrrc1c

"isenla de donrinação'l ele é Ìer.ado a atribuil unr pr-rc1er cJecisìvo à

cìinânrica interna cla linguagerl, que de alvunr modo pirrccc supe

rar, por si ncsma, as evenluais com prlicaça)es iìpontndas pcla psica

r:iÌise c pela crítica mar xista clas icìeoÌogiirs.

Nas observações feitas pelos três pensatìores - ììcnjanrin,
BakÌrtin c Habenras - podcn.ì scr, selì.ì clúr,ida, crrcontrirdos c.le-

r'ÌleÌrtos preciosos para unra rcÍÌexào sobre as |claçtìes entre a (ìues-

tão da itìeoÌogia e a linguagenr.

Nos três se manifesta unìa pcrcepção agudamente tiìalética da

infìnitLrde cìo real, da irredutibilicìade clo real âo siÌber e diÌ coÌÌse-

tliienlc inrpossibilidacle de sc eÌiminar c1a linguagenr a anrbigiiida-

dc, ciuc cìecorre cÌc Lrnìa perÌìÌiìneÌtLe abcrturit para a inesgotabiìi-

dade do crrlpo da<1uiÌo que enr princípio pocìe sel clito.

Por clue as anrbigtiìdatìcs da Ìinguagerrr são iïÌelimìná\'e js? f)s
Ìingüistas sc emperìhanì, incilnsavelnrente, erÌì lìlnÌìLiÌaÌ coÌì pre-

cisão as leis clue regem os fenômenos lingiiísticos- Os grarnráticos se

cstbrçtm para deíìrrjr as regrirs e clclinritar o cspaço das exceça)es.

Mais cedo ou miris taÌcìe, elìtretaÌ'ìto, iìcabiìrtr sendo forçados a

recor)he(cr \llre.ì r id.r tì,r Iingr ragcrrr. rìa suir r i(ìi ri /n apìrctÌlcrììctl
te caritìca, desborcìa clc todas as expÌicaçires e ultrapassa as frontei-
ras das áreas científicas em que se pretende an.ÌÌisii-ìa.

Como o nrovinrento da reaìidade é infinito, o n.rovir.nento do

rliscLirso sobre ela jamais poclcrii construir uma orclerl tcttbltla,
urìÌâ totalidade Ê clutdo, un"t ststema clclittítìt,o, colìrpletamcntc
Íêjto crrr si mesnro (etìmologicamente perÍeito).
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Na linguagem reconÌrecemos a realidâde constituída, mas nos
defrontamos ao mesmo tempo com a realidade que ainda não foi
criada e que nós mesmos estamos inventando.

De fato, a linguagem nos ensina tanto a aproveitar o patrimô_
nio adquirido como a reconhecer e apreciar o charme do inacaba_
do, a magia da inovação, o encânto do imprevisível, a sedução da
passagem do impossível ao possível.

Essa, aliás,é uma das razões pelas quais a linguagem exerce um
antigo fascínio sobreos sereshumanos. Elanãoé só o meio peÌo qual
nos comunicamos e nos expressamos; é também, decisivamente,
um elemento constitutivo do que somos. Uma revelação _ sempre
surpreendente- de como somos e como podemos nos tornar.

A linguagem é um pre-requisito para que uma comunidade
tome consciência da sua identidade; e é um pré-requisito para que
cada indivíduo tome consciência de si, de sua personalidade (tanto
da sua singularidade como da sua universalidade, quer dizer, daqui_
lo que nele pode ser compreendido peÌos outros).

Compreende-se, então, que a reflexâo filosófica sobre a Ìin-
guagem tenha âtraído tantos fiÌósofos importantes, desde Sócrates
e Platão até Benjamin, Bakhtin e Habermas.

É na linguagem, certamente, que se acham as chaves para a
compreensão de alguns dos aspectos mais significativos da ques_
tão da ideologia. Benjamin nos chamou a atenção para alguns
deles. Bakhtin iluminou outros. E Habermas, com sua teoria da
"razão comunicativa", nos ajuda a refletir mais profundamente
sobre o papel do trabalho e o papel da linguagem na &a manizafro
do ser humano.

No entanto, não podemos ignorar o fato de qué a linguagem,
embora seja uma esfera absolutamente essenciaÌ do modo de exis_
tir característico do ser humano, aponta, inevitavelmente, para
uma realidade que a abrange, que a envolve, que a inclui, que é

maior do que ela.A fala pressupÕe os seres falantes, o discurso pres-
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supõe criâturas que discorrem sobre algo, e a realiclade dos seres

materiais existentes, vivos, contraditórios, precede a possibilidade

da linguagem.

A própria linguagem nos põediretamente diânteda contradi-

ção mais evidente: a dela mesma. Sua capacidade infinita de se

desenvolver é acompanhada de uma curiosa capacidade de dizer

seus limites.

Isso fica claro no fa moso paradoxo àa linguagem, aqtsele pelo

quaÌ ela nos remete implacaveÌmente a uma realidade que vai além

de seus domínios.

O paradoxo se apresenta na frase"estou mentindo". Se ela for

verdadeira, isto é, se eu estiver efetivamente mentindo, estarei

dizendo averdade (então aâÍìrmação de que"estou mentindo" será

falsa porque verdadeira). Se, contudo, a frase for falsa, então, Por

confessar sua falsidade, estarei dizendo a verdade (e, portanto, a

afirmação será verdadeira porque faÌsa).

O paradoxo da línguagem nos aitda a perceber, então, que a

questão da ideologia não pode ser efetivamente resolvida no âmbi-

to exclusivo da linguagem.
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16. Objeções à ideologia

RICOEUR

Ëmbora seja utiÌizado por diversos autores não mâÌxistas, o
conceito de ideologia que prevalece hoje nas abordagens dos pro-
blemas da relação entre a construção do conhecimento e as condi-

ções sociais em que o conhecimento é construído aindã é, ceÍta.
mente, o conceito mârxista,

E ainda podemos acrescentar: a importância assumida pelo
conceito marxista de ideoÌogia pode ser reconhecida mesmo por
meio de alguns dos questionamentos que deteÍminados autores
lhe fazem.

Uma das críticas mais interessantes feitas ao conceito marxis-
ta de ideologia, por exemplo, foi desenvolvidapor Paul Ricoeur, em
sel:lìvro lnterpretação e ideologias (Ricoeur, 1990). Apoiado numa
proposta de decodificação hermenêutica do univeÍso dos signos,

Ricoeur examinou a poderosa marca que o marxismo imprimiu à

concepçâo da ideologia e observou que, nas coisas práticas e políti-
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cas, o grau de verdade a que os seres humanos podem aspirar não

parece ser comPatível com uma rígida contraposição do científico

ao ideológico e depende, antes, da "procura de uma relação intima-

mente dialética entre ciência e ideologia" (ibidem, p 66)'

A ideologia padece sempre de limitações e unilateralidades

em sua compreensão da realidade."Toda ideologia é simplificado-

ra e esquemática" (ibidem, p' 69). Epistemologicamente' a ideolo-

gia está próxima daquilo que os gregos caracterizavam como oPi-

nião (doxa), uma posição baseada, na melhor das hipóteses' num

critério de probabilidade ou numa conveniência argumentâtiva"'É

por isso que ela se exprime preferencialmente por meio de máxi-

mâs, de sroga7rs, de fórmulas lapidares" (ibidem)'

Embora seja uma "instância não crítica" e tenha um estatuto

"não reflexivo" e "não transpar€nte", a ideologia corresponde a

importântes necessidades práticas dos diferentes grupos sociais'

Ricoeur chamou a atençãoparao fato de que a ideologia' para esses

grupos,funciona não só como reflexo da realidade (tal como eles a

percebem), mas também como justificação e projeto' Ela é' ao

mesmo tempo, "interpretação do real e obturação do possível"

(ibidem,p.71).

Certas tomadas de consciência só podem se verifìcar através

de um código ideológico. Nenhum indivíduo e nenhum grupo

podem desenvolver uma reflexão tot4l e tematizâr tudo como obje-

to d. p"rrru*.nto.A ideologia, então, desempenha um papel essen-

cial na integração, nâ constituição de cada grupo, atendendo à sua

demanda por uma representação simbólica própria'
' 

Cada grupo, contudo, como a sociedade como um todo' tem

também suas tensões internas,suas contradições' E na hora da toma-

da de decisões não pode deixar de aparecer o fenômeno da domina-

ção, o exercício da autoridade.A ideologia, então, não pode deixar de

assumir também, ao lado da suafunção integradora, a dimensão da

dissimulação, o caráter de distorfo.
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O que Marx fez, segundo Ricoeur, f'oi vincuÌar essa dimensâo
do fenômeno ideológico a uma situaçâo prática reaÌ, Ììa quala orga_
nização da pr odução materiâl está baseada nunta lrlcrsao inrpoitu
âos prodrÌtores (sLrjeitos conandados pelrrs exigências tÌo mundo
dos objetos-tnerca d orias), e isso acarreta un.ìa i/7yer.Jlìo estrutural
ao sistema da produção espirit!ì aÌ (à produçâo cìe con h ecimerìtos e
represer'ìtações).

A pergunta qr-re Ricoeur faz é a segutnte:..Existe um Ìrìgar não
ideológico, de onde seja possíveÌ falar cientificantente da i-deolo
gia?" (ibident, p. 75). A Íesposta é: Ì.ìaÌo. Outro pergunta, então, é
formuÌada: o que po<ìemos firze,r da oposição entrc ciéncia e ideo_
Ìogia? I)evemos pura e sintpÌesmente ren[nciar â ela? Ìvlas, ainda
neste caso, a resposta de Ricoeur acabir sendo negativa.

Apoiancìo-se eÁ Mannheirr, o autor cl e Interpretaçtio c ideolo-
g/a-s se decìara convencido de cpe as ciências humanas niìo pocìcrl
ser inteiramcnte separucìas da ideologia. Diver.gindo dele, n,,-.,rtnn_
to, Ricoeur rcjeita a idéia cle unta,,visão totaÌ,,ou clc umir,.cortr
preensâo cìo todo" como firndamento cle LÌnla genuína super_!Ìçiìo
científi ca cÌas limitacòes ideoÌrigìcas.

N:r ntcclidir ent (lue pcrknce !os, ent geral, cada unr cle nós, a
uma cuÌtura particular, a una cìetcrminacla história, a uma cÌasse
social, a idcoÌogia assune ine vitaveÌmente uma funcão mediadora
ììas nossâs representações cla reaÌitlacìe e constitui uma espécie de
pré-compreensiio. Contudo, nâ própria dinâmica do aprofun.ìo-
mento dessa pré-compreensão, o sujeito cria um certo distatrcía_
tnento eÍ) reÌaçâo ao seu objeto e, afinal, cnr reìação a si mesno.
5orgc,.rssim,.r possibilidade dc Lrnta t ririca da icie.logia. t, m.ris
irdiante, a possibìÌidade de que essa crítica venha a se organizar
cotno um saber_

Esse saher - âcresccnla Ricoetrr _ nÌlncJ podc sc l(,rnilr
totaì: "Sua nâo-conr p letude se f undaherÌÌ.ìel.ìeuticaÌÌellte na condi_
ção original e intransponível,' (ibicìem, p. 93) peìa qual ele perma,

Ìóó

nece preso pelo pr riprio proccsso clo "dìsÌanciàrÌleÌÌto" ,to j)ertetlci-

''reÍto 
cxisteÌlte no ponto de particla.

Sobre o bom Lrso do sabcr que viabiliza a crítica cl;rs ideologias,

escrevc Ricocur:

O siÌber cstií sempre cnì \,iiì dc se arrehiÌtar à i<lcoìogia, nras a icìeolo-

gia scmpre é aquiÌo quc pcrnrauece a gLeìh,t, o cócÌigo de interpreta,

ção, nrecliarrte o clr.ral nlo somos intcÌectlaìs stl'n atnarras c setn pon-

tos dc apoio, nìas colìtinuanìos sendo tlirnsirort:r<ìos por acluilo quc

Ì-lcgel chanavir cle 'a sLrbs t iin cirr ét ica | .SittlilÌliciÍl 'l ( ii) iderìr. p. 9.1)

lnrpoe-se o reconÌrecinrento da pcrtinêncir das prleocupnç;lg5

c1c Ricoeur. Suit pcrspectiva procur.a cìa r conta tlir insrrperável ihÌsão

ideoÌógica que corrsiste em supt:r clue o conhccimento cielì titìco elì-

nrina a distorção ideolrigica (nìo é isso que se coÌlstiÌta ìrn hist(')riiì

das ciências) e, simultiÌneamente, procì.Ìrâ diÌr coÌìta da necessi(ìade

de se conltr ir una boa tu:rdanrentação cientíÍìca à crítica da ideo-

krgia, transÍìrrmando-ir rr.rm verdildeiro -srrbcr.

Não se pode dcixar de reconhecer, ignalmente, a proccclência

das suas observaçoes sobLe a ìncotxltlctwlc àcs nosso conhccimento,

ligacla à inesgotabilidacle do real, rì sua in'cdutibiÌicÌatie iro sâber. E é

inegáveÌ o ir.tteresse de sua atrorclagenr das teÌìsas Íelações entre a sitì-
guÌaridade de indivídr.ros "pertenccntes" a condicionarnentos parti-
culares e a universalidade almejada que insìste em nos escapar.

A divergência essenciaÌ que se manifestâ no conl'ronto do
ponto de vista fenomenológico de Ricoeur com o por.rto de vista

diaÌético é aqr.reìa que gira en torno da tolalízaçrìo. Do ângulo de

Marx, o sujeito da práxis se'mpre totaliza: parapoder transformar

o nundo e transfornÌar-se a si mesÌÌro, o sujeito ilÌtervém como

forca constituinte na orcleln constituídai e a sua atividade depende

de escoÌhas, opções, que exigem dele â câda passo uma avaÌiação

global 
- 

aìncÌa tlue provisriria 
- 

dir situaçiìo con.Ì que se defronta.
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Ricoeur tcrl boas r-lzrìes para descorrfiar da "t,isão totaÌ" ou da
prcfcnsão de corììpreendcr "o toclri'. l)e la to, é nessa pretclìsào (Ìrie

os pcrsacìores diaìéticos ntais làcilmente cedetn à tcntiìc-;ìo dc prcs
sLrpor lÌÌìl saber escand a Ìosamen t c maìor-cìo clue'aquelc que eícti
vamenlc'lhes é acessível. No eÌìtìlìto, a siìudiivc'l dcsconÍìança clt
Íãcc <1os proceclimeÌltos totaÌizaÌìtes nào é sulìciente pat.iÌ nos col.l
vcncer a dcscartii-los.

Como recriar toda a fccuncÌitlade critica cìo conccikr de prrá-

xis, no caso cle abnldonirrnros a totirÌizaçâo, essc cÌenento funcla-
nrcntal dir própriì estrutura da atìr'idacle pela rluaÌ os sujeitos se

atìrrlam - se realizant - t.ro nruncìo?

f) conceito cÌe ideoJogia, conto N,larx o pÍopôs, aprcsenta ctìl
srLa operac ionaliza çãe rìrrÌllerosos e complexos pr.oblenras, conÍìrr-
n-te este ìivro tent procuratìO ntostrar. N() entaÌlto, ele tc,lì.ì a caÌ i.lc

tcrística - fulda ntentaÌ - de niìo se rìeixar desvinculirr jamais cle

ulna exigência de Ìtusca da ação I rilnsfor.ntadora cficicntc, capaz dc
se aprofultdar e dc qucstjonar rcvoÌucionariantente a própriir es

trutura cla socicdltìe, o torlo. O cìesafio que a per-spectivir de N,lrrx
enfl enta é o de - como ilisse WaÌter l3c'njamirr - rornpcr a 

.,tirt-

nia clo senrpre-igr.tal'l E o de evitar <1ue se r.cpita unta histtiria opaca
feita pelos opressores vitoriosos e criar condiçòes para que se piìsse

a Íhze r unrl histórir r adicalmentc novâ, que con.cspondl às i,rspira-

çircs ìibert;ír'ias tlos oprinridos.
Renunciando ao es1'orço da totalizaçiìo (quc em úÌtima análi-

se rìevem saber que é senrpre fi ustrante), os continuadores da ìLrtir

travuda por Marx não estirriarr aceitando implÍcita ou explicìta-
mente uÌrìa reduçiiO anes<lnitrhadora do anseirl revoÌucionár iO a

unì progriìn.ìa de Ìeivindicaçoes setoriais e pequcnas refrlrmas?

É clar o que a visão do todo - que, por sua pr.ópria natureza, é

iÌ.ìevitaveÌÌnente precária 
- pode sempre ensejar iÌusÕes e janrais

poderá assegul ar, por si nresma, a desejada transÍòrntação radicaÌ.
Mas, do ângulo de lvlarx, as cor.ìse(Ìiiênciirs da re n rincia prura e sim-

róti

plesàtotaÌizacìoclevetl seLcortsidcr dâsaiÍl!1â nlais gl'l'estlo cÌuc

os equír,ocos cìogt.t.táticos dos q tte act c'd itiìnr ter alcançndo o ctt tthe-

ciÌnento do todo.

\(. ( l)Ì f.ì(( Je t'lÌì lìÌrljìdt ' 
(lt l( \( irlìre\LIì1.ì !olììt ' llnl ctìlìilllì

to ca(rlico ao nosso oÌl1ar, coÌìcluimos tlue só podcntos lpreentlê io

fr.ìgnìe'ntariaÌÌentc, etìtiìo estiìt'Ììos, de âl:iuÌìì lììodo, t.ìos acun'ìPÌi-

ciantlo com a fragnrentirt iedtcle c1o rr'aì, tal ctltlo elir foi institulada

pela iìçìo (ìos dctentorcs do Poder ni histtiria clas gcraçoes quc Ìlos

prccerìcram. lìcsigÌ1iìçtìo - 
quer a getr tc l ecoulreça isso ou sc rectl

se a aclnriti-ìo - 
é conivênciì. Se declnro qrì!' n:ro hií nancirr de

pfolÌl()vet lnod iíicaç(ìcs srìbsÌitrtivits tl;i sitLtaçaio eljsleÌìte, cstolÌ

coìltribuiÌìdo lìara lcgi tiÌ.ì.ìaÍ a rcferi(liÌ siLtÌìçiìr) e c()rrcsPolì(1elìd{)

aos intcrcsses L)ásicos tiacliteìes que sc bcneficiam dcì4.

oLtllils objeçòes lo conccito dc i(1coÌogia aptrrecctlr fìlrtrrula

cìas por rliversos 1e(iricos. A títtlÌo exenìplificâtivo' va lì.1os Ìl(ls dcter

Lllìr Ìlìorìrer-lto nas Posiça)es iìsstllrridas por dois oetìsildotes n'ìLÌito

inIucntcs: o socióÌogo Piertc lJourciicu e Ò fìló-roÍo N{ichcl Fou

cauÌt, lr rnÌros Íì ancescs.

BOI,RDÌÈU

O sociólogo Pierre Bourcìieu, pctrsador Íiancés trrrtito comba-

1ivo, tssunÌe con-t 8t ltllcle deseuvoÌrttriì - 
tiìlìlo na lcoriiÌ colllo lìtÌ

práticir 
- 

posiçtìes rcsolutaìlìente (ìc esqtìerda. SeLÌ inconfblnis-

n.ìo é extrelììiÌlneÌlle vigot'oso, sua rebelclia (' radìcal.

lìourdicu diz qtre se espanta coÌìì o t:ìt{l de tltte a orclem do

mruìdo, taÌ coÌìro estti constiluída, sc PcÌpelLle con) tanta frrcilida-

cle; e sc surprcende com o íiìto de qtle essa orderì Ììaìo dê enseio â

"um nírmero maior de tÍansgressões ou subversoes, tleìitos e'Ìou-

curas"' ( Bou r(ìieu, 1999, P.7).
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Ënr seu ensaio Á doninoção ntasculirn, o sociólogo francês
cirracteriza a imposiçào de uma visâo androcêntrica à sociedacle
como "uma forma de violência simbóìica, violência suave, insensí_
vcl, invisível a suas próprìas vítimas,', que no caso são as mulheres
(idem, ibident ). Essa vjolêncja sir.nb(lÌica não precisa recorrer a clis
cLtÍsos que tel'ìham o objetivo de legitimá_la, pois consegue preva
lecer gracas à imprcssâo generaÌizada de que ela é norn.utl-,,5a)vr>
unra revoÌta stibversiva que conduza à inversão das categorias de
percepçâo e de avaÌiaçaìo, o dominado tcnde a assunr ir a respeito cÌe
si nìesnìo o ponto de vista don.ri:rante,' (ibiclen, p. 144).

Cono Ìidar com essir violência simbóÌica? Bourclieu acÌverte
que não tern sentido atribuir um papel importante a,,fatores que
dccor r em da ordenr da reprresentação trais ou ntenos coltsciente e

intencionaÌ" (iden.r, p. ì lì). E Ìogo cxplicita, cntr.e parêntc,ses: ,.(,irìeo-

logia', '<ì isc ur so' etc. )'l
C) socióìogo nrio gosta do conceito de rdcoÌogia, taÌ conto

!Íarx oelaborou. Pr efer.e trabaÌhar com orÌtro cot.ìce,ito, de sua pró_
pria criação, que ele chama cle dr;xa (cujo sentido niìo é idêntico iro
do tcrnro usado peìos antiros grcgos). O conceito ntarxjsta é con
sìclcrado por [ìourclieu trjLrutiirjo da filosoÍìa cartesiana, já que sc
ìnrpiìe a obtigação cle adotar conto relìrência reprcsel.ìtiÌções fcrr,
rìcdci.n-s, parr corr.r base nelas criticar represcntações /al,sas. p16_

n.tovc urla "vigorosa clivagent et]fre o cieÌttistâ e os outl.os,l
O cielìtista, entâo, com base nessa concepção, desqualificâ o

outro, em ternlos típicos da arrogância de quenr se sente_ aristo,
craticaÌnente-de posse de um v ultoso,,capital cuÌtu raì'l A desqua,
Ìificaçâo do ponto devista ídeotógíco do outro Ieva a uma superesti_
mação da capacidacle cla consciêr.rcia, Ieva a uma subestimação da
lransnissão pela materialidade dos corpos dos efeìtos ideoÌógicos.

C) conceito cìe íio.Íd evita qrÌe as âtividades concretas dos ho-
ilcns, reconhecidas en sua pr ovisor iedade, apareçam como mais
do que efetivamcrìte são; evitâ que elas sejam apresentadas selnpre

\7O

como conseqiiêÌìcias de opções conscientes, decisoes 1()n]adas POr

sujeitos. Numa entrevistâ col.ìcedida a Tet ry Eagleton' Bourclìeu

cliz:"O mundo social Ììão filncionâ ent termos de coÌìsciêirciai ele

lìnciona em termos de pì'áticas, Ìnecanismos e assim PoÍ diante"

(in Ztzek,l996, p.2(r8 ).

L)s marrxistas poderiam retrucar que essas pt áticas, esses nle-

canismos, essas ativiclades nas qttais t) pilPcl {ìiÌ coÌìsciêì.Ìciâ se tollìa

secLrndi.irio são tttividqclcs rle unt strjcito lnnrnno unpobrccitlo,

síüudas atluént da Prrixis.
É a ativiclacle coÌìscjcntc, do stlieito (luc ton.rr iniciirtivas, fìrz

escolhrs c teìÌ o potìer dc agir dc [or[iit srLrprectlcÌcntc, c1tÌe coÌÌstj-

tui a ação Ìristótica lrlnslottriitÌttrit,l i)rilxis lìclil q(liÌl o lìonlenl se

cria iì si ÌììesÌìlo. Posta de latÌo a Íirnçio ciecisiva tìa ctlnscióttcia, I
priixis deixa cle se distinguir das atividadcs tnecân icas, rcpetitivas.

Bourdicu pat te c1e una agttda pet-ccpçio crílica do equívoco

de uma perspectiva volurìtaristiì, que Privilcgia Òs firtorcs sLrbjeti-

vos Ì'las iÌções Ì.ìisttiricars, porénl se incÌilìa cìe laì mo<.Ìo na cìircção

opostiì qLle chegiì a l.eduzir os fiÌtores subjctìr'os I elenreutos nlcra-

mcntc cornplenrcntatcs dos ntovimentos oLrjetivos dit socjedade.

ËouCÀu ì;r

NÍichel Foucault é outra c'xpressão vigr:rrosir dit escluet dit irãll

miìrxistâ. Sua prolìosta é a de rtmir"itlstìrrciçao" lÌos sairct-cs, con

sicìerados - 
todos - 

provisririos, Pata etnpreetrder esslt "insrtrlci

ção", o fiÌósofo fiancês sc serve de ttna "a tquetllogia clo sirbcr"' des-

tinada a ajudá-lo Iro cstttdo de ltma "gencaìr.'gìa clo podcr'1

Nas nossas socieclades, eÌr' consliìtiÌ a exjstôncia de ttnta

"nrecirnica poÌimorfrr" t1u.' irIlpõe strbordinações e ceì'ceatrtcntos

nírltipÌos e sutis, cr iando u na multidão dc "sujeìtos srijeitadr.rs'l E,

em suas observações sobre a "m ict'ofísica do ;roder", cìe aponta
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exemplos de "sujeições": "a da criança ao adulto, da prole aos pais,

do ignorante ao erudito, do aprendiz ao mestre, da família à admi-

nistraçào pública'ì

Foucault critica no marxismo uma concepção de poder cen-

tralizada no que ele chama de "finalidade econômica", concepção

segundo a qual o poder, no essencial, corresponde à demanda do

crescimento das forças produtivas e às pressões das relaçõesde pro-

dução. Para o autor de Em defesa da sociedade, essavrsão é estreita,

porque, de fato, o poder circula "como uma coisa que só funciona

em cadeia", em interligação, em rede (Foucault, 1999).

Os indivíduos não se defrontam com o poder: são frutos dele.

O poder- adverte o filósofo - transita pelo corpo dos indivíduos

e os forma. Não se pd'de deduzi-lo a partir de um centro e preten-

der caraclerizâ-lo no movimento de sua irradiação.

Segundo Foucault, o conceito de ideologia elaborado por

Marxse fixa em determinadas formas depoder, no âmbito do exer-

cício da soberania, na esfera estatal, deixando de lado modalidades

de coerção que contribuem para fazer da política a"continuação da

guerra por outros meios'1

O attor da Microfisica do poderfaz uma série de restrições ao

conceito marxista de ideologia:

A noçào de icleologia me parece dificilmenle utiliuivel por très

razÕes. A primeira é que, queira-se ou não, ela está semPre em opo

sição virtual a alguma coisa que seria averdade. Ora, creio que o pro-

blema não é de se fazer apartilhaentre o que num discurso releva da

cientificidade e da verdade e o que relevaria de outra coisai mas de

verhistoÌicamente como se produzem efeitos deverdade no interior

de discursos que não são em si nemverdadeiros nem faìsos. Segundo

inconveniente; refere-se necessariamente a alguma coisa como o

su.jeito. Enfim, aideoÌogiaestá emposição secundáriacom relação a

alguma coisa que deve funcionar para ela como infra-estrutura ou

determinação econômica, material etc (Foucaìt' 1979'p 7)

Haveria muito que dizer sobre essas restrições Antes de mais

nada, pode-se considerar que, embora tenha manifestado acentuâ-

da má vontade em relação ao conceito, Foucault deu importante

contribuição à abordagem pioneira de fontes de distorções ideoló-

gicas que ainda não foram suficientemente analisadas' Sua obra

io, ul.tdu u parrrut as contradições que se manifestam no exercício

dos poderes que existem fora da esferâ estatal e nos alerta para a

necessidade de aprofundarmos o exame das distorções ideológicas

provocadas por essas conl radicòes'
' ' ' 

"éia 
de uma i nfra-estïutura (ÍerÍÍ\o- [E possívelque a rePulsa a lc

Pqu"'nã-o ," at.ontra em Marx) ot òe uma determìnação econômr

ìa, materíal,seiauma repulsaderivada náo da leitura de Marx' mas

daleitura de alguns marxistas MâÍx, ao contïário do que supunha

s"., g"r-rto, o bruuo Paul Lafargue, não erâ um teórico do d eíerminis-

mo econômico.Ê ofato de ele reconhecer o condicionamento da

construção do conhecimento em ligação com a ação dos homens'

e entender que €ssâ construção é condicionada pela base mateÍiâl

da organização da sociedade, não significa que ele ignorava o

momento essencial de liberdade nas aventuras & desventuras do

conhecimento (e de suas distorções)' /
Foucault é levado a ver na concepção mâfiista de ideologia

uma "posição secundária" em relação a algo como umâ "infrâ-es-

,rr,o.u" po.qlr. ," ieita a rdéìa de suj eìto' D esct:trtado o sujeito' p erde

sentido a ìdéìa de práxìs e se torna perfeitamente díspensáteI a noçõo

deideologio.

Sem dúvida, não é casuaÌ que a dicotomia sujeito/obieto

venha sendo questionada nos últimos tempos por diversos filóso-

fos, entre os quaisseincluio inquieto Foucault Comotambémnão

é casual que o con ceito áe verdadevenha sendo considerado insa-
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tislìrtr'rrio por vários pensacÌOres cOntemporâneos. Conceitos dc

cnornre irbrangênciir, como esses, estào sujeitos a um desgaste pel -

nrirncnte (t1ue pocìe se aceÌcrar) e precisam sel reexanrinados com

novos oÌhar cs críticos.

Em quc medida a corrosilo ainda está sob controÌe c os concei

tos poden ser revitaìizados c a partir cÌe que ponto eles precisarr scr

postos efetivanentc de Ìacìo siìo questoes paÌra as qÌÌais nâo hri res-

postas próvirs for-nccidas por nenhum;r dou Lrìna. O rlue pocìcmos

asscgurar ó r> que rìos eÌìsiniì o poctiì llaudeÌairc: Ort ttc détnil racl

lcntent qua ce qtion rcrrplacer lsó se destrói reâìrlrente o que se sutrs

titrri l. E até :rgora niìo se invcrìtou rÌiìcìa quc tenba substituído corn

\.iÌÌltagem il idéia rÌc vsrdadcc a dicok)mia sujeito/objeto.

A palavla sujaito.ern sLra origcr.r.r ìatina, cìesignava o sujcilcr

slfr:itado. Esse scrrticlo aintla apar ece no fr ancels -srgc/ (súdito) c no

inglês suülcr:t (assunro, objcto de urrr trirbaÌìro). Já no sécr.rlo xtr',

elltrctiìilto, ttbjccttts é unì tcrmo e:])pregacìo cÌÌì corìtÌ i'Ìposição iì

olryccrris. Nos séculos nÌais Ì eceÌ.ìtes, srieiÍo dá conta, cadar vez lniris,

claqr.rele q Lre pratìca a rçào, o atente c1e uma ilrleÍveÌrção na realida-

dc. Esse sujeito, scnr dÍrvida, é amplamente "corstruído" (corrro

ìnsiste Foucar"rlt). No entaÌrìto, ele taÌ'ìrbém é, pe rtu rbadoÌam cr.Ìte,

aSlente dc sua próprìa construção. Elc nos pòe dianle dc uma ques

tão para a (ìaal ÌÌão tcÌnos urìla resposta cabal e detrnitjva: de oncle

vcrr.r o seu podeL - lìrlitaclo, porérl real - cle c:-iar--st' a si mesnro,

frzendo suas próprias escolhrs?

Foucault piÌgiì o prcço do seu pìoneìlìsmo e clcscarla ccdo

tlcnrais a questão cla ideologia. Erterra a 1€íl1Ì./e e tcntiì substituí-

Ìrr pckr elì:ilo dc vcrrlade, scm que sc perceba exatamcnte quaÌ e o

lìr(,\ ( ilL, cxrr rid,' t1,r ntuditrtç.r. ArtlLrir.t o siri, ilo , tt.ttt por iss,'

c(ìrìseguc iÌvancaÌr na compreensão cìa histriria,

Sua arráljse das íòr'rìliìs não cstaliìis do exercício ckr podet corr-

ti'rÌì ()bscl vac,Ões iìrglÌ[as, cxtremiìlr'ìente ìÌìstigartes, nras faz apa-

lt'ccr url prrobÌerra cuja compÌexidacle e importância politica não
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devem ser suì:estinadas: como as forças transformadoras coÌnPro-

metidas com a democratiz.ação da sociedade poderão con.rbater'

além dos focos de rcsistência à mudança silttados no âmbito do

Estâdo, essiÌs n-túltiplas rnodalidades de exercício do ptlder que são

encontráveis difusanlente p<lr toda parte?

Como Foucault enfrenta essa questão? 
^o 

Propor uma nova

postura poìitica sem concretizá-Ìa, sen encanrinhá-Ìa de Íìrrma

programática, senl inseri lir tìLlma iìçtìo coÌetiva organizada' Ìimi-

tando-a, portanto, à incitaçtio iì rebeÌdia, o fìÌrisotb cort e o risco de

cìirr ensejo â que seÌr pensa mento seia - idcologiconr ntc - úili
zaclo para, em vez de nrultipìicar os iìlaques irtl conscLvadoristncr

autoritár'io, desYiar etrergias dos con)batentes que travaÌll â gllcrra

da polítict na esfera estatai, enfracÌttecendo-os em serts combltes'

sem Ìhes oferecer ('Ìl.r coÌìtrxpartidâ a Participação em batalhas

imediatarnente tão imPortantes.

A assirnilação clo conceito cle ideoÌogia, em srta dinensão

problematizadora, talvez pttdesse contt ibuir par a Ìevat Foucar'rlt a

cotejar stliÌs icléias cor.t.r o r-rso poÌitico deÌas, incitanclo-o ir redi-

rnensionirr as fotrlulaçòes teóricas fcitas I partir de suas ortsadtrs

clescobertits e a ctlfrentar o desafìo cìe coÌallorar parii açoes que'

sen deixar de ser rcbeldes, possam resultar cm mocÌìficaçÕes poii-

ticameutc revoìucionárias.

\75

ã

*
$
*

$

4

4
i
i

è

.:

.l

a

+,



17. Ideologia e pós-modernismo

Apesar das reiteradas críticas que têm sido feitas às concep-

ções que são construídas com base na linguagem, atribuindo-lhe
uma função que vai além de seus limites, tais concepções reapare-

cem sempre, com sintomática persistência,

Nas circunstàncias atuais, que se constituÍram no final do
século xx, o fenômeno assumiu formas bastante diversiÍìcadas.
Com o desenvolvimento da informática, um número crescente de

indiüduos está passando a se comunicar com os outros por meio
de computadores e se servindo de uma nova linguagem. São pes-

soas que navegaffina internet, abrem janelas e fazem linls.
Essas pessoas compõem textos que estão em contínua produ-

ção, vivem em auto-superação, sofrem constantes mudanças e são

intrinsecamente multilineares: os chamados hipertextos.

A hipertextualidade e a ciberculturacontribuíram para que
novas questões se apresentassem no caminho da filosofia da
linguagem.

No âmbito do chamado pós-modernísmo, voltou a ser pensa-

da a centralidade da linguagem. E dessa vez em ligação explícita
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com uma recusa dos temas da filosofia da história de inspiração

marxista.

Os filósofos ditos pós-ffiod.ernos se mostram absolutamente

convencidos de que, hoje, seria completamente absurda a disposi-

ção de um pensador que adotasse a definição de verdade dada por

santo Tomás de Aquino: adaequatìo rei ac intellectus, a adequação

entre as coisas e a inteligência. Mas o pós-rflodernismo não se limi-

ta a reieitar a ontologia de santo Tomás: ele repele a perspectiva

ontoìógica em geral. Especialmente a ontologia da história.

De fato, generalizou-se acentuada desconÍìança em progra-

mas teóricos tidos como presunçosos e esquemas conceituais con-

siderados prepotentes. Muitos exigem que toda construção teórica

seja submetida à mediação de aplicações práticas a objetivos con-

tingentes, em operações capazes de flexibilizáìa e conferir-lhe di-

mensões modestas.

A perspectiva dos m odernos - reptesentantes da cultura e do

pensamento mais avançados que se desenvolveram a partü sobre-

tudo, do século xx - era umâ Perspectiva comprometida com o

reconhecimento d a mobílidadeessencial, que abrangia tudo, porém

ainda podia ser dominada por quem lhe apreendesse o senfilo.

Os pós-modernosse dispõem a abandonar as ilusões alimenta-

das pelos modernos.

Ostemas dos auto Íes pós-modernosabrangem desde a exacer-

bação da autonomia dos indivíduos até a insensatez ou â vocação

totalitáíia das utopias, passando pelo elogio do Ípensamento

fraco" (o pensiero debole, de GianniYattimo), pela declaracão de

"guerra à totalidade" e pela decretação do Íìm das "grandes narra-

tivas", duas expressões famosas de Jeal-François Lyotard.

Entre as "grandes narrativas" cuja extinção Lyotard anuncia

estão a redenção cristã, o progresso iluminista, a unidade românti-

ca, o racismo nazista, o equilíbrio keynesiano e* com ênfase espe-

cial- o socialismo clássico.



fcan llaudriÌlard sustenta que a revolução discutida peÌos

rrrorlerlos, pretendida peìos socialistas clássicos, já irconteceu eÌn

toda parte, porén não ocorreu do modo corÌo era esperada. O

mercado, con sua dinâmica, prevaÌeceu com tanta eficiência quc o

proietariado se dissoÌveu; e, con ele, a Ìuta de classes. Estabeleceu

sc enorlne confusào, que se expressiì atr avés de uma caótica d iver

siclade de tendências no espaço cuÌtur aÌ. Somos levados a aceitar

todas essas tendências com indiferença:"É porclue suscitâÌ.Ìl eÍrì ní)s

unra indiíerença profunda, que podemos aceitit-las simultanca-

rnente" (lSaudrilÌaLd, 1990, p. 22). Acolhemos tudo: " De fãto, nada

n.rais pr ovoca em nós lversão" (ibicìem, p. B 1 ).

C)utros temas amplamente examinados pelos pós-nodentos

são o aunìento vertigintxo da vekrcicìirde na vida coticliana das pcs-

soas e a importância cìas coisas contilìgentes e elêmeras. Mas uma

atenção destacada, mesno quando perl.ranece intplícita, é declica-

c1a à faÌência da Uniâo Soviética e à gravidade dos probÌernas (ìrìe se

manifestar:rn nas experiências socialistas, em geral.

Reagindo ao colapso do Estaclo originalrrentc criacÌo por

Lenin, os canlpeÕcs da ptis ntodernídtrrlc preconizanr desconslru-

ções, àasrcgulanreutiçõcse prìvLttízoçõc,s. E repeÌerr toclo e qr.raltlucr

<-liscurso feito em nonre ou em proÌdir coÌetividacle.

Não hii nenhurn sujeito coletivo cuja ação, hoje, possa conÍè-

. rir algum sentido à história. Krishan Kunar descreve con clo

qiiência o panorama, tal como os ptis-ntodernoso vêem: "Não há,

ou peÌo nrenos não hii mais, nenìrunra força controladora e orien-

tadora quc dê à socicdade fcrrma e significado - nem na econo I'u ia,

conìo ârguÌìlentarar.ìl os narxistâs, nem no cor po político, como

l)( nsar.ìnì os liberais. nem rncsrno, como insistir.rrn os conscrv.Ì

r ìrrres, na Ìristória e na tradição" (Da s ocìedade pós-indttstrial à pós-

i)!o!ls1ta.'lÍad. de IÌuy.lungmann, ed. Jorge Zahar, Ì997, p. 113).

l'l fean BaudrilÌard, já citado acima, enr seu livro O paroxista

"r'li/''rcrle, sustenta que a história sofLeu um curto-circuito, por

r 

"lì

excesso de visibiÌidatle.'As mentalidades' a vida cotidiana' a sexua-

li<iade, tudo ftri historicizado' E então mais por excesso do que Por

rarefaçho que se perdeu o conceiro e o senticÌo da ìristória " Con-

cÌuindo: " É porque tudo se torÌrou históriâ 
'lr"le 

nào é possível mais

acreditar nela"

O n.resmo Biludrillard extrai uma cotlscqiìêncitr que envolve

cìiletamente o tcnìâ deste livlo: i1 (1lestão tìa i<lcologia Ì)ara Bau-

driììard. a histtiria nao se reÍère tlais a coisa algtLma '[trc1o c simu-

laçào, tì.Ìdo é totallrcÌ1te ilìstiì n tiìlleo' Vivctl tos cetcacJos dc objetos

tluc são cópias cìe oi'iginais cltle se perdel âtÌl oì'l ctÌtã(l ÌltllÌ'a cxlsÌÌ

ranr (os slmttlrtct'o-s) Destàzcrll-se as íionli:iras enlrc tl virlual e o

reaì. O reaï não sc cÌistit.lgue trlais c1o ìnagitrár'i''r'

C) que existc à ttossa voltl são signos c itrtagers !' - 
o que e

rnais irttportarrÌe - 
csses signos e imtrgeÌÌs nào télr.t se(ìLler o poder

cle scr infiéis à rcaliclade.

A r1rrcstão dn itleologio, cnl't.)' ten(le o sct tlesutrladt cttttto tutta

Jnlsa questno.

Uma exceçiio cntre os itulores cottsicÌet irdos prís-trtodr:rttos no

quc se refelc ao reconhecitlletltrl da inlpot tâucitl drr qucstão da

i<leoÌogia é Michel MaffcsoÌi, e:rr cuìo ltvrtt Ltigica da tlotn ittnçao sc

pocle encoutrar uma abtlrclagenr do tet.na'

Maffesoli calacteriza I itÌeoÌogia enl tcrllÌos qtÌe lìcLìl seÌnprÊl

sno clarosl fìrla cul "conjutlttt compÌexo'l etl "c<lnjunttr dc intel a-

çires", ent "dualicladc", enr " clu plicicì aclc"' enr "ambivalência" da

icleologia, alìr m,rnclo que ela "pode ser tt local de cristirlização' dc

condensação clas energils cìc rcvolta"' poréu' ao rrcsllÌo te!Ììlìo'

cnr .1.corrê,rcia cla abstr atividacle qr-rc ìhc é inerentc' a ideoÌogìe

arreaça essa corl<lensação das ctrergias <lc revoita i ì\'1aífesoÌi' Ì 978'

PP. 93 e 94).

Com espírìto polên.tico, MafÍèsoÌi iÌlvcstc contla os qlLe Pre

tc'ndem "decifrar" a ìcìeologia com uma "coerência absoluta"' des

considerando o clinamismo do vir a-ser' A ideoìogia' scgundo ele'
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pede uma"mobilidade de abordagem" que"só é possível na medi-

da em que não se está aterrorizâdo pelo modelo cientíÍìco e cons-

trangedor do conceito" (ibidem, p. 83).

Embora cite Marx com freqüência e em geral simpaticamen-

te, Maffesoli deixa claro que considera superada a perspectiva do

filósofo alemão. O pós-modernismo, em geraÌ, vem-se apresentan-

do como um desaÍìo à linha de pensamento desenvoÌvida a partir
de Marx. Por isso, convém tentaÍ veriÍìcar como os representântes

dessa Ìinha têm enfrentado o repto.

Diversos marxistas reagiramà provocação pós-mod.erna.Entre

eles, o inglês Terry Eagleton e o norte-americano Fredric Jameson.

Vale a pena dizer algo sobre ambos. E vale a pena veriÍìcar como

cada um deles assume-- e interpreta a seu modo -o conceito de

ideologia.

Comecemos por Jameson. EÌe tem sólida formação filosófica

e rica experiência no campo da crítica de artes. Foi aluno de Eric

Auerbach e conhecebem as idéias estéticas de Lukács, Ernst Bloch,

Theodor Adorno, Walter Benjamin, Marcuse e Sartre (Marxism

and form,I97l).
Além disso, desenvolveu estudos sobre o formalismo russo e o

estruturalismo francès (The prison house of language, 197 2) , anali-
sou elementos fascistizantes na obra de Wyndham Lewis (Fables of
aggression,l9T9) e refletiu sobre as relações entre a narrativa literá-
riaeapolítica (sem pretenderpropor uma estética política ou revo-

Iucionária) em The political unconscious, l98l .
O historiador inglês Perry Ánderson afirma que, a partir dos

anos 70, Jameson se tornou "o maior crítico Ìiterário marxista do

mrndd' (As origens da pós-modernidade, p. 580) .

Nos anos 90, |ameson lançou um lìvro sobre Adorno (Late

marxism,1990) e tem publicado ensaios de grande repeícussão

sobre problemas estéticos no teatro (um livro sobre Brecht), na
literatura, na pintura, na arquitetura e no cinema. Esses ensaios, em
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suâ maioria, estão ligados às idéias mais originais e mais polêmicas

do ensaísta estadunidense, a resPeito ü pós-modernidade (cf' Post-

modernism, the cultural logic of late capitalism' l99l; As marms do

visível.I99l; Espaço e imagem,199 4) '

Jameson examina a rela@o entre o capitalismo tardio e a cul-

turâ pós-moderna. Apoiado em observações feitas pelo belga Er-

nest Mandel, o pensador norte-americano sustenta que o PóJ-

modernismo é a expressão historicamente necessária do teÍceiro

período do capitalismo maduro: o primeiro estaria ligado aos

motor", avapo.;o segundo,aos motores elétricos e/ou a explosão;

e o terceiro, aos motores eletrônicos e/ou nucleares'

Convencido do caráter necessário da expressão cultural pós-

moderna em geral, Jameson sustenta que seria uma ingenuidade

moralista pretender recusá-la em bloco' DisPõe-se' então' a debru-

çar-se sobre ela, atento aos matizes das suas contradições' disposto

a identificar e tentar assimilar os "momentos de verdade" porven-

tura misturados com evidentes "momentos de faìsidade"'

É nesse ponto que fameson fornece elementos decisivos para

que nós compreendamos seu conceito de ideologia' o conceito que

lhe serve para esclarecer seu modo de abordar a expressão cuÌturaì

do pós-moàernismo'

fNa cultura, segundo o ensaísta, coexistem sempre a marca do

ho.iro.tt. particular limitado de determinada classe social e a

marca da expressão utópica de uma solidariedade coletiva' que'

mesmo prejudicada, subsiste e âPonta para a necessidade humana

do conhecimento. I

Por isso, a crítica marxista da cuÌtura' além de desmistiÍicar as

distorções ideológicas, "também deve buscar' através e além dessa

demonstração da função instrumental de um dado objeto cultural'

projetar seu poder simultaneamente utópico como a aÍìrmaçâo

,i*boli." d" o-" forma de classe especíÍìca e histórica da unidade

coletivÌ' (O inconsciente político,P' 30t) '



Toda efetiva apreensão de um produto cultural pressupõe
uma interpretação, uma hermenêutica, como dizJameson. E eÌe
identifica uma "hermenêutica negativa,'na crítica d.as distorçóes
ideológicas e uma "hermenêutica positiva', no resgate do conheci_
mento novo que está sendo construído na cultura.

O lema de ]ameso n ê historicímr sempreJ. O pensamento dia-
lético- aquele que a seu ver é capaz depromover essa historiciza-
ção - depende de modos de pensar cotidianos que precisam ser
cotejados, completados, corrigidos, superados. Mas, justamente
porque depende da diversidade desses modos de pensar cotidia_
nos, o pensamento dialético "pode assumir uma grande variedade
de formas diferentes e aparentemente contraditórias,, ( Marxismo e

forma,p.237).
A busca do"poder utópico"das construções culturais, a preo_

cupação corn a "hermenêutica positiva" e a predisposição para a
aceitâção da enorme diversidade- e contraditoriedade-das for-
mas do pensamento dialético permitem ao crítico uma notável
desenvoltura. Porém as mesmas categorias que ajudam a evitar a
estreiteza sectária e estimuÌam a generosidade da inteligência
podem contribuir para que o crltico escorregue em certa facilida_
de eclética e peque por excesso de indulgência em face das distor-
ções ideológicas. A grande variedade de formas diferentes e apa-
rentementecontraditóriaspodecontribuirparaoenriquecimento
do pensamento diaÌético, mas também pode resultar na sua dilui_
ção, naperda da sua densidade.

Mesmo um grande dialético está sujeito a escorregar em defi-
ciências dialéticas. Em seu livro O método Brecht,por exemplo, o
crítico norte-americano, ao sustentar a conexão da arte com a acão
didática, invoca a experiência das civilizações clássicas anteriores
ao capitalismo: "Nenhuma das grandes civilizaçÕes pré-capitalis-
tas clássicas jamais duvidou de que a sua arte tivesse algumâ voca-
ção didática fundamental" (p. 16). pormais justaque possa ser con_
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siderada, a observação não pode ser feita com o objetivo de excluir

a possibilidade deque com o capitâlismo tenha surgido uma situa-

@o nov*O fato àe que aÌgo tenha ocorrido sempre no passado não

significa que nunca possa vir a ocorrer no futuro (e pode já estar

acontecendo no presente). Talvez se possa pensar que a autonomi-
zação dos indivíduos os esteia levando a enveredar por caminhos

inéditos, nos quais possa esiar sendo ab andonaáa a vocação didóti-

ca da arle.

No fund.amental, Jameson se mostra um espírito muitoagudo

e empenhado em compreender o novo. O desafio que a crítica dia-

lética enfrenta em face da cultura pós -moderna consiste em simul-
taneamente darconta da força com que essa culturaexpressa a reâ-

lidade contemporânea e apontar seus limites e suas distorções,

historicizando-a. É no esforço da historicização quelameson tenta

combinar as duas hermenêuticas mencionadas acima, ainda que o

faça correndo o risco de tropeços dialéticos e do ecletismo.

Entre as características da subjetividade pós-moderna, segun-

do Jameson, está o predomínio do espaço sobre o tempo.Isso acar-

reta acentuado enfraquecimento do senso histórico, a diluição do

passado e o estreitâmento das esperanças relativas ao futuro.

I Desacreditadas as utopias que investem no futuro, e com o

passado transformado em matéria fragmentada para bricolagem,

o presente absorve todo o int€resse real e se reduz à instantaneida-

de.fDiluem-se as fronteiras entre o clássico, o traàicional. de um
lado,e o popular,de outro. Multiplicam-se os estiìos etodos são, em

princípio, legitima dos. o expressionismo abstrato,a Pop art,o mini-
malìsmo, o conceitualismo, os hapPenings, as instalações.

Aos olhos da pds-rz o dernidade a dístinçáo enlre a graflde arte,

as obras-primas e o kitsch oro brega era um sintoma do elitismo da

estética do modernismo. O modernismo alimentava a pretensão

de compreender os processos históricos como totalidades, movi-
inentos globais cujo sentido podia ser apreendido. O modernismo
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l)r'caorì iziÌ\,.ì critérios excìudcntcs pariì a caÍiìctcriziìç:ìo do clue ell
Ìrrnt ( e tlevia clurar) e o que era rLÌim (e cra cfênrero) - C) p ó s ttto clt r
rrl-srr0 repeÌe essa preteÌìsão e íecLlsiì iì eslreiiezâ desses critérios;

lcbela-se contra as elites que os impunham e se abre arnpÌan.rertt

par:r:rs lições clo nercatio.

É diflciÌ lazer r-rrn baÌarço da cr itica histor icizaclora feita pll
farreson ao pós-rlodcrnrsrrro. Afina1, eÌa envolve muitas observaçoes

e anliÌises cie cÌiversas expressÕes culturais nos mais clistintos carlr

pos, cÌo cìncnrir à ar-quitelura, passancìo peÌa fikrsofia c pela literatu

ra. ll é unra obra em andanento, quc continua sendo desenvolvida.

Err todo caso, aÌguns Ìeitores mais clcscorrÍìaclos lêrr aponta-

do rtos cnsaios de .lameson clcntentos sr,rspeitos de conciliirção cont

aspeclos de distorçir;s icleológicas; uur certo precìomínio da hcr

rnenêutica positiv:r sobre a negativa.

O olLtro crítico mrrxistl do pó-s ntode rnisnto qle escolÌ.Ìenos

par-a cornentlL é o inglês'ltr.rv Eagle tor.r.

EagÌefon é protìssor,:la L.tniversìdade de Oxfcrrci e escrevcLr

n rrrneroscrs lìv ros, en I re os tlia is Teo rìo da lítcro tura, l\ ítleologia tlct

estética, Walte t lJenjutnítu WìIlítnt Shake spcare, Marxísnto e crítícq

lite rfu-i a, I cleologí t e,,1s ihsôes do pós rtrocle r nísrno.

Tiil con.to Jarneson, EagÌeton reconÌrece cÌue, eÌÌlbora de\raÌll

ser submetìcÌas a nma crítica cle principrios, as tendências pó,s

ntoclcr a\ \ão clevet.n ser coÌtsideradas apcnas uìeros cquívocos

te(iricos, mas pÍecisani scr entenclidas tarlbét.n conìo exilressoes

necessárias de rÌnta rova situaçi1o, O pós-llloder isnn, a seu ver, é

cÌrtre outrils coisâs "a idcoÌogia cle rLnrii época hislórica específica

do Ocidente'l

O pós ntodernísmo não s(r expressa a realidade social atual,

cxtlen].ìnleÌìte lragmeÌÌtada, como tambén r.nanifesta às vezes irr-

salisfação ern tàce dela, trazendo advertênciâs e observâções espar-

sirs agudas que ajudam a compreendê la.
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No entalìto, os lds-trrodet tlos' apcsar dos elet.nenlos rie rebel-

,li,r tlrte aparecent cnl algr-inr a s cle srtas obÌ'as' tendem il ''j Ììlâ ìl-lilÌ:cl

,1,, ,1" 
"nr"rgu, " 

ranlìcìacle c}r e resuita na accìtação da ir-agnì.:l]tiì1 rr'-

'ì.rtìc, 
nurrr-esvaziarnento da h istóÍia.|Cixr.ro nào ìlá;-tlais nenlrutt.t

.uicito coÌetivrl capaz cìe empreender uJ.Ìl Processo 
(te trânsiblma-

,'.t,, O" t"at*** au,tto ttt.t-t tudo (umi'ì fol'l/iztÌçAo)' o qrte se pode

rspcrar da âção dos Ìromens' na ó Ïrca pós-nor)erno' é' nâ nelhor

,lls Ìripiiteses, a realizirção de modestas ret-orÌÍlas' de pequenos ÍeiÌ-

jrLsles instilucionais \' 
"r"a,.t.ttl 

o, a,,Pressoes de cs4llcr clo tlo ptis-ttndettt isrÌlo' cnliÌo'

,"ruolutr-l puro."t.t 
' 
conservacloristr-rtl ter.rclcnciai Liaglcton che ga ''r

ì1ìÌ mar que' "numa Prime iÍa aProx jn.raçâo" "lll''tìto do pos -mo-

rìe rnisno é cle oposição eln terinos PcÌilicos' nllrs !:úlnplice cm ter-

ÌìÌos ecoi-ÌôÌl-1 ic{)s".

Tal como lameson, EagÌeton se apóia no conceito de ideologia

para ctiticat a cuÌtuLa pós-rnotlerna O ensaísta inglês está coÌls-

iie,tt" .1o foto .1e que "netn tocla ideoiogia é erro e iren todo erro e

icleologia" (Eagleton, 1997' p' 126)' E sabe' tambéir' que) "Pàra

t"rem ixito, as ideoÌogias <ìevem set n.tais clo que ìlusÓes iÍ.lPostiìs"

(ibidem, p. 27 ). No entanto' sua con.rprcensão do conceito de ideo

ìog;, 
"nt 

\'lutt {que ó o ponto de PaÌtitìa da sua prirprla concepçào

ilideoìogia) é confusa À seu ver' Nïarx teriâ se cqrÌjvorado PorqLÌe

"r.it"uu 
Jrlt" u ui,ão cla " ideologia co;no ilusão" e a visão da''ideo-

t"*t".""-r" aLnradurit intelectr'taÌ de una cÌasse sociai"(ibidem' p'

S7")- pur..","t tut,acìo a Eagleton um errlcirdimenlo nrais profun-

du .ìa .omple*i,ìade (e c1a riqucza) da qucstão da ideologia como

Ìvlarx a ProPôs.
/ Marx nao caracterizava a ideoi<lgia como mcra iltsrlo Nem a 1"

t""" ì::]i"ï..ïì"'-*t* t"..'""ual cle r'rrna classc sociaÌ'l No \
|\Jrdr((',4q 

. '

l n, r.rnìr o b r,,n r o r i,r, ele iìelrou chro que a id eokr gia pequeno-burgue- 
l

I'u do.,d"p,,t.'.lt'' na" Jcrirarll' corìdicil"dc Ì' qLit'l'L'' brtrBrtt'ct J

\ 
r 'i 'rìrì(ir'in 

ì( Ìcì : .. la '"rr"'1"'r"ìì r 
J\1que por.it'ehneute .lte llcìì1 ei i
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I ^fuyt ^ 
r"@os políticos, que não conseguiam enxergar \

/ no plano político aquilo que os pequenos-burgueses não conse- ì

I guiam enxergar na vida prática, na atividade econômica. euer di- /
\ zer: para Marx, a ideologia estava sobretudo no que níio era vkto. f
\Como poderia s er armadura intelectual? /

8. Ideologia e história

"Historicizar sempre!" O lema de Fredric )ameson tem' sem

dúvida, algo de fascinante. Lembra Gramsciea concepção do mar-

xismo como'historicismo absoluto'Ì

Enquanto não enxergamos a dimensão históricade um ser' de

um objeto, de um fenômeno, de um acontecimento, não podemos

aprofundar, de fato, a compreensão que temos deles' É o movimen-

to históïico que passa por todas as coisas e permanentemente as

. modifica que as toÍna concretas. Nesse sentido, tinha razão o velho

Hegel, quando esc reveuna Ciência dalógicaqueo conceito funda-

mental da ontologia diaÌética, aquele que nos permite apreender

Emboratenha tomado distância em relação aos que chamade
"marxistas de Neandertal" e tenha feito ressalvas quanto à cornple-
xidade da questão da ideologia, Eagleton talvez tenha sofrido
alguns prejuízos em suas avaliações críticas de fenômenos ideoló-
gicos por não ter, aÍìnal, compreendido toda a riqueza do conceito
de ideologia elaborado por Marx,

Tàlvez essa falha tenha facilitado ao crítico inglês escorregar
para algumas simpliâcaçõespolêmicas de caráterjornalístico e não
isentas de preconceitos. Como, por exemplo, quando debocha do
interesse atual pelos temas da sexualidade e escreve: "Palestras inti-
tuladas'Restituindo o ânus a Coriolanus'atrairiam hordas de acó-
litos excitados, pouco versados em burguesia mas muito em sodo-
mrÌ' (As ilusões do pós,modernismo,p. l3). Ou, ainda, como se vê
na sua reação sarcásticâ âo atual interesse pelo corpo, quando
Eagleton se permite amalgamar sarcasticamente a reflexão do filó-
sofo Michel Foucault e os cursos de ginástica da atriz Jane Fonda:
"O socialismo de Guevara cedeu lugar à somatologia de Foucault e

Fonda" (ibidem, p. 72).

a dinâmica do ser e do não-ser, é o conceito do devir, do vir-a-ser'

'' òo tornar-se (em alemão'. Werden) .

O real é processual. O que existe deixa de existir; o que nAo

existe passa a eústir, Se falta a consciência dessa processualidade' o

sujeito isola o que está percebendo' desliga a parte do todo' perde
: 

de vista a conexão que integra o micro ao macro, a interdependên-
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cia entre o imediato e a mediação, entre o singular e o universal'



Se o sujeito se abstrai do fluxo em que existe o objeto, em que
se verifica o fenômenq em que se dá o u.on*.i_"nro, 

"t" "inuì 
,.incapacita para conhecer aquiÌo com qu. ." a"fro; ;;;:rn. .possibiìidade depensar a Ìigaçâo entre o serparticular q*..ìUn..

cebendo e o seu não_ser, isto é, aquilo qu" ll".ia foi 1" nacre _."x1
ou aquilo queeleaindanão é (masvai seto.na.j. Sua per."nr_ ìao

ïjïï1111i:*" 
*oresenração se crist 

^tiru, 
ç,ru r,,s"r*àãìsu_

taaq. E rncoÍÍe no erro a que se referia já no sécuìo x,u o pol,"
Petrarca: vé pouco e pensa que está vendo muito... lporo ,"ãar, 

"parvi veder moho).

, . 
ApossibiÌidade de superar os Ìimites das representações maisarbitrárias e distorcicÌas da realidade depende, entao, da;"rr;."

pacidade de pensar bjstoricamente, de.,historicizar semp.."*;.
quer Fredric Jameson. Contud(
senrido,cumpreen*.";;;ì;;l:,ï:"ï".,:;iJ:ïiïï:ïi
to, concretamente, a história? Como posso aenni_ta, co;;;:.;
pretender dominá_la no plano do co.rh..i."nto, ," o _;; il;"de partida é justamente o reconhecim*to a" qu" roa" u ciísì;_
ção do meu conhecimento está neÌâ, é dominada por ela?

Como o meu discurso sobre a histó.i" poa".iu .fr.g". 
" 

u_uconclusão positiva conÍìáveÌ, se r

cessa, abarca nere- 
"**""0"1Íjljï nl*.:ï.ïï:ï:::

respeito? Como um saber que se sabe finito e relativo p;;;;;
conta de um moyimento reconhecido .omo ubsoluto e innnfoi--

Em face da compÌexidade dessas questões filosóíìcas, é com_preensível que o pesquisador se volte para áreas do corfr*i_."r"
nas quais a história está presente de modo a tornaÍ_r" .ü;;;
ï1:::^ïï:"* 

abstrara, mais próima da empiria. A f,c.,;;;;;
Imeúatamente nos vem à mente, quando pretendemo, iirrtr". otipo de trabalho realizado numa dessas áreas, é, certamã;:;,*
ra do historiador-

O historiador não se sente obrigado a filosofar sobre a histó-

eseuconceito; no entanto, quandose debruça sobre algum pro-

histórico particular e se empenha em entender sua especifici-

(fazendo o "inventário das diferenças", como propõe Paul

), precisa comparar o processo singular com outros. E essa

inevitavelmente, obriga-o a ir além do empÍrico, isto

â teorizâr.

Por força de sua própria atividade profissional, o historiador

ahistória, reflete sobre ela.Alguns historiadores, em especial,

que evitem sabiamente aventurar-se pelos caminhos das elu-

Íilosóficas, proporcionam elementos preciosos de uma

da história que pode enriquecer substancialmente o

o dos fiìósofos com os conceitos.

Entre os historiadores que, no século xx, mais se destacaram

suas contribuições teóricas ao aprofundamento ou à amplia-

de conceitos relacionados à história estão numerosos pesqui-

que, cada um à sua maneìra, combinaram originalidade e

com um feliz reaproveitamento de idéias de Marx.

Embora, em grande número, historiadores mais diretamen-

te comprometidos com o marxismo-leninismo Íenham feito aná-

muito esquemáticas e prejudicadas pelo doutrinarismo, a

ra de Marx tem atuado nos últimos cem anos como poderoso

estímulo no trabalho de diversos historiadores importantes,
mârxistâs oLr não.

A adesão resoluta a uma perspectiva marxista não impediu
que alguns historiadores, recorrendo aos conceitos de Marx, traba-

lhando com rigor, aÌcançassem resultados extremamente signiÍìca-

tivos em seus estudos. Mas o format o ortodoxo do marxísmo-leni-

nismo influiu no acirramento das cisões internas do pensamento

socialista.

Na medida em que o marxismo se tofirou a ideologia oficial de

vários partidos e Estados, sua codiÍicaçío numa ortoãoxia atraia
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âlgumas pessoas, que viam nele um instrumento revolucionário

capaz de ligar diretamente a teoria à prática, mas ao mesmo tempo

afastava dele outras pessoas, possuídas por outro tipo de inquieta-

ção e bastante desconfiadas em rela@o à segurançate6rica propor-

cionada por sistem as ortoducos.

Entre esses historiadores mais ciosos da sua independência,

contudo, as divergências que se manifestavam em relação a Marx

vinham, com freqüência, acompanhadas do franco reconhecimen-

to de quanto deviam ao pensador aÌemão.

Lembremos, por exemplo, o caso dos historiadores franceses

que costumam ser incluÍdos no movimento châmado Escola ìlos

Ánais, nome que se refere à revista Á nnales d'Hístoire Économique

et Sociale, criada porJvÍarc Bloch e Lucien Febvre no final dos anos

20. Os marxistas-leninistasviam com acentuada suspeita o traba-

lho que se desenvolvia em torno da revista e fizeram críticas áspe-

ras a Lucien Febvre.

No entanto, as pesquisas realizadas na esteira do movimento

desencadeado pela Escola dos Anais mostraÍam que esse grupo de

historiadores não se recusava a beber na fonte Marx-

Fernand Braudel, autor de um estudo bastante original intitu-
ïado Citilização material e capítalismo, diverge de Marx em vários

pontos, mas no finaì do seu livro admitiu que o que ele fez acabou

sendo "voÌtar à linguagem de Man, ficar do seu lado, mesmo que

se rejeitem imediatamente os seus termos exatos ou a ordem rigo-

rosa que lhe parece fazer deslizar toda a sociedade de uma a outra

das suas estruturas" (Braudel, p.475).

Através de formulações sinuosas e nem sempre claras,

Braudel, historiador brilhante, se dispunha a ser um aliado de

Marx ("ficar.do seu lado"), preservando porém suas prerrogativas

de autonomia e seu direito de divergir, rejeitando a terminologia e

a "ordem rigorosa" do artor do CapitaL
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Mais recentemente, Georges Dubyfoi mais enfático na home-

nagem prestada à contribuição do pensamento de Marx: "Tudo

que sef"rde serio ,ta escola histórica francesa parte de esquemas de

análise qoe d"ri.,am muito diretamente das teorias rnarxistas"

(Duby, 1978, P. s1).

Duby sadeclarou fortemente influenciado pelas teorias de

Marx, embora fizesse a ressalva: "Não cheguei ao ponto de conside-

raro marxismo uma ciência". Fez questão de reconhecer sua dívida

em relação ao conceito de ideologia elaborado por seu compatrio-

ta Althusser: "Althusser apaixonava-me ao designar a ideologia

como uma ilusão inelutável no interior de toda formação social"

(Duby, 1993, P. 7e).

Duby aconselha os historiadores a não usar o conceito de

ideologia com o tom peiorativo que costuma estar associado a ele'

O historiador deve saber que uma parte das ideologias P€rmanece

sempre oculta, dissimulada: "As omissões formam um elemento

funãamentaÌ do discurso ideoiógico"'A pesquisa exige muita vigi-

lância, porque a ideoÌogia interfere no processo histórico e' se o

pesquisador a perder de vista, se não captar seus "sinais esparsos"'

ficaú impossibilitado de compreender o movimento examinado'

O quadro com que o historiador se defronta é inevitaveÌmente

-".."do pela diversidade das ideologias' No entanto' algumas

características da distorção ideológica são mais fteqüentes do que

outras.Dubyse debruçasobre a relação da ideologia comamudan-

ça e escreve: "As ideologias se aPresentam como a interPretação de

uma situação concretâ. Inclinam-se, em conseqüência' a refletir as

mudanças. Mas demoram afazê-lo,pois são por natureza cÕnserva-

doras' (Duby, 1976, p. 138). Há na distorção ideológica uma "reti

cência instintiva com relação às inovações"' O reflexo ideológico das

mudanças dissirnula as tensões' é tranqüilizador' está comprometi-

do com proietos que procuram preservar a estabilidade e o equill



brio, DLrLrv sLLblinha: '?\ icÌeoìogia, sabento lo benr, nìo ó reflexo tlo
vir,ìtlo,ltas urr pLojckr cÌe agir sobrc cle" (DLrtry, 1981, p.2 t ).

E arlr.ri se vcrifìca aÌgo clue nrerece a nossa atcnçiro. O histor iir

cÌor nâo se ;rrencle ao corrceito aìtÌrusseriano quc adotorÌ e, erìl sel!

lralraÌhrr clc pestluisacìor, é Ìcvado a cirxcrgar.a dimcnsà o projúitn
da ação dos .sllc'ito-r histtiricos, uma cìirtct.rsiìo rlue nio apareccria
r.ro âmbito rÌc unta atìesio in tegt al à pet spectir,a de Althr.tsser.

Por (Ìuc, ellt.ìo, Dubv sc entusiasnrou com o corrceito altÌrus-
serìlno de ideoìogia?

r\o rlnc tuclo ìndica, Dnby se elìtLlsiâsÌÌ)ou peìo conceito clc

idc{ìlo;i.rt1rrt,DtotìlrorIcnìs(liìslcitrrÌ,i\norÌ)ôt)Ì(rìlrìeìÌìqrr(Prc-
cisava de unr couceito cuja irr.npÌitrrde lhe perrlitissc exantinar o
t.t.tovincnto lti-stór'ico de fenirntcnos icleológìcos contplexos c sutìs,
sen.r precisa:' sint pÌifi cá-los arLritlariamenle. A mcsma bu sca rìe uln
conceito dc ideologia abrangentc (e rÌuÌì)â outrâ dircção) porle se,r

percebicla enr orrtro ìristorirtìor Íìalcês: JacqLres Lc GofÍ.
Le Goíí faÌa ent "ideologiir do mundo notlerno"e procuLt cont

preender irlguns aspectos significativos tÌa sua gêncse na culturir
nretiievai, na dilcretìçlì c'xistcntc cÌìtrc o lentpo rÌa Ìgrrja c o tclìÌlÌ)
dos rlercarìores (Le GoÍì, 19it0, p.,15). Enr sua concepçào da ideoÌo-
gia, por conseguinte, cabcììÌ Ìtio s(i os intelesscs espccílìcos de deLcr-

mirtados grupos or.r cÌasses sociais, nras lanbént as car acterísticas
gerais da pcrcepçiro cìir reaìicìade que rnarca toda Lrma épocir.

Vaìc a pena observrr c1ue, indepcnden tcmen te das fontes enl
quc foram Ìruscar suiìs rcspectivas concepç<ìcs dc' ideoÌogia ( t)uby
em Ahhusser, Ì-e (lofftaì\,ez iìrais enì Grarrsci), os dois historiado-
res contribuíranr, cada unr a seu modo, para importiìntes revisões
da lrìstór'ia da Idadc lvlécÌia. E rrouxer-irm subsídios par a a chamada
"históriar das mcntalidades coletivas'l

A observaçâo rÌas expressôcs dos sentintentos c das fantasias
dos grupos huntanos, o exanre dos fì-agnrentos clas ÌÌlanifestaçôes
de nredos e esperanças, a anáÌisc das trlnsforntaçõcs inevitavel
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rì.ÌenÌe lel'Ìtas cìos sinais revclaclores dc fornas peculiares cla sensi-

bilidade cÌe camadas popularcs, tudo isso, na histrjrja cìas Ìnerìtali-

dades, ampÌiava mr-rito a esfcra dir crítica das ideologias, evitando

tiue c'ssa crítica se Ìimitasse às constmçÕes tetiricas elirboradas, aos

tìiscursos deser.rvolr'ìdos e às Íbrmulaçóes consistr.ntes.

Ahistório dus matttolidades coletìvos,cnlÍetanto, ao suÍgir e âo

ocupar scLl espâço, er.npenÌrou-se em rnarcar diferenças eÌÌl feÌaçâo

à crítica c{as ideologias, tal como os ìÌìarxistas enr geral a vinh:rnr

fazerrdo, isto é, empeÌìhorÌ se crn Ììào scdeixalconfunrìircom a crí-

tica clas ideoÌogias qLre se restringia iì desmislificaçaro das teorias

que eucobriam pressrÌpostos conrplllc'tidos con.Ì posjçòes con-

servitdorirs.

Caso cur ioso é o de u n.r nrilrxistr cìedicado à histrilia Llas men-

talicìadcs, autor cle uln Ìivro intitulado precìsnmente Idetl.ogids e

ntentalìdodes: MìcheÌ Vovelìe. EÌe percebe com cÌarezir que a inves-

tigação das ÌìreÌìtiìÌidades coÌìstitui umir anrpliaçâo cssencial dir

;restlu is;r l.risttiricir, na mctlida em que"integra o quc niìo [oi forrlu-
lado'l o tlue pernranece profundlnrente "nrelguìhado i.to t.tivcl das

rnotivaçr'res incouscicntes", fr rgnren tos dc "iLleologias mottas" tros

rluaJs poclenr eslar ÌemLrranças que resistenì, "tesoLLr-os de umn

iclentidade preservada" (\rovclle, 1982, pp. Ì -l e Ì4).
Vovcllc, con t udo, se nÌostra coÌlveÌlcido cìe quc o c,-rnceìto de

mentalidacìc é nrais irmpÌo, mais irtrrangente d() qtÌc o conceito

de ideoÌogia. E, conr sui't reÍerénciâ aos íra€!rìÌcnlos de idcoJogias

mortas (material supostiÌnìeÌìtc não ìdeol<'rgico), enclÒssa umit

visão estrcitiÌ da ideologiâ, restrin siÌr d o a aos discursos aÌ liculadoij

cujos pïess postos poÌíticos possanr ser desnìascâr!ìdos.

Falta lhe a compreensìo cle clue os Íì'agnìelÌlos em que apiìtc-

ceÌìì iìs pequeÌriìs nrodifìcaçòes sirìton.ìáiicas cÌas sensibilitlacÌes

coletivas tambérr s.ìo r'ì1atéria de conhecinrento e exprcssòes de

possíveis distorçires ideológicas. Por não comprer'n<Ìcr isso,\(rvellc

ó levado a propor un.ìa estl anbì colnbinaçao cÌe n.rentaììdade e
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irleologìa, sustentanclo que caberia à ideologia cor.r.rplemcntar

l "lcitura" das transfonlaça)es nìânifestadas pela rrentalitìade
(itriden, p. 294).

Na realidade, ele realiza o nlesmo movjmento que impeÌiu
Duby e Le Goff ì bLrsca dc una coucepçiio nrais anrpla da ideokrgia,

por'óm não conseguc ilÌcançar unit abr lngêncìa suficìente e por isso

é levado a cxcÌr.rir do canrpo icleolrigico e entr egar à esÍèr?Ì das i,rer-

talir?ar1e-s o que chanra dc "fïiÌgn.ÌeÍìtos r{e ideologiirs mortas'1

Una conÍìrnação de que os hìstoriadores ligados ao Iegrclo de

Malx tendcm a pr ocurar c utiÌizar - unta concepção abralgen -

te dc icÌeoÌogìa, cn1:rcntnndo con 1ì-cqiiôncia pocierosos obstáculos,

é proporcionlcla pcÌos histoliadores mlrxistas ingìeses.

Iìirvnrond \,VilÌiams, por excmpÌo, sc' coufcssou insatislcito
com ìs trés acepcoes usualncntc assurnidirs peìo conceik) de ideo-

logìa: ir de sìslerla de crcnças característico de um grupo ou clirssc

social; a cìc sistcmir c.Ìc idcias lnlsas (ÍaÌsa corrsciência) coÌìlriìpostiìs
iro conhecinrento cientifìco ou vcrdacìeiro; c a cìc processo geraÌ de

plodrrção de sitnificados e icléias.

Os três sìgnificados se ro,clun.t friigeis diante dos qLrestioÌra-

rtretrtos possír,cis. O terceiro tenr sobre os oLÌtÍos dois a vantasenì

tle irpontar parl a necessidaelc dc umir corrprcensiìo do torlo, do
proccsso Ir istirr-ico conro uma totalidatle. l\4 as exatamentc nìsso eÌe

[cve]iÌ surì limilação, porc}rc a ìcìeologia, por clcfiniçao, sc atérr ao

qLÌe acoÌrtcce rra esfèra da cor.rsciência do pensan.ìeÍtto, das repre-

sent.Ìções, seÌìr poder dirr conta dir materialidade dos movinre ntos

c das ações humanas. Por ìsso, lìaymond Williams toi levado a

cscrever: "É justallentc nesse reconhecimc'nto da gÌobalìdacle do

processo que o conceito de hegtntoniavai aÌém clo conceito de

irleologlrr" (Willianrs, 1977, pp. t08 e 109).

O historiador britânico, convencido de clue o cor.rccÌto de

ideoÌogia se rcssente de ceÍta abstrotiyirÌade, sugere que eÌe seia

substitr-rÍdo pelo concejto - eìaborado por Gramsci - de lìege-
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monia, que em princípio seria Ìnais iÌdequado pâra ulÌìt'ì com-

preeÌlsào da ligação concretâ da consciência pt:itica dos Ìromcns

conr as ativiclades socioeconômicas e com o excrcício clo potìer

político nâ hist(iria.

Eu scu íccur.rcìo trabaiho' Willianrs scm tlitvicìa aproveitor"t

I'ct]l ,, cutl.cil,, dc L,t.ttrltci lìdrJ e\'ìllìilì'ìl ''ttl tci\'c n'lr qtr'ii'

alguns Ìronlens têm cÌotllinaclo otttros' servilìdo-se dc instruÌÌìeÌì

trx cuÌtutais. Fl dilicil €nteÌr(lernos' porém' por quc cle asseVera

que o coÌrceito de hegc'monia vai iì1eÌlì do de icleoÌogia Afinai' tr

e nc"mitthat-tte nto etetivo da Ìtegeutonia (c tla contra-hegenonia)

cÌepencle tÌc cotlviccires c nìoliviìçoes icleol(rgicas A ìregelrtlllia'

então, se irlsclc cle illgurt nloclo lìiÌ qllest'Ì() da itlcologir' tal como

ÌVlatx a apresetrton.

Outrtl historiitcìol nrarxistir ingÌi's a sc octli:rr <1a cluestiìo cla

icìeoÌogia é Eciwal.tÌ PaÌnter'l bonìPsoÌì';1llt()l dc uÌìl esttldo fanÌo-

so, A JJr rttnçiio tla cl.r:sr npet árío irrglesa EÌc Parte dâ firÌìle cor.ìvic-

ção tìc tpc a lcoria cla col.tsciêtrcirr cle cÌlssc' contci foi clest-rlvolvidl

peÌa rlait,r ia clc,s rliìrxjstas, iìciìLì( tLr se cristrrlizan<Ìo tra fo rlìliì dc LlÌÌì

ìno..ìclo i.Ìcal, abstrirto, <1ue ignotir a ftrrmitçiio Ìristórica pcculiiìr' iìs

conrÌiçircs cuÌtttrais específicas tic catìa grtt;:o' tlc circla nìovilì1eÌìt{)

sociitÌ, cìc caclit prtlÌetar ildo, err ltLgarcs e óçrocirs riilì'rertes'

Qnando r.ttn teó[jco ÍcPrescrìtativo clc tttlia tlolitl'ina tlu tlt'tt

partìcIo rcpreseÌr lntivo tle utlra linhtr poÌítica d('finem o rlue e (o qtte

d"ua,"r) o (otlscitncíi de clttssc, cÌes tratalìì o peÌlsiìlllcllto 
'los 

triì

balhadores cou.to Ltul Paciclìt€ estendiclo nunlt mcsa cle oPeraçoes

r'av()/r. i.)riíriir) P'ìrr sL'frel lllgtttt' 'iit's" s'

Esscs ÌÌÌilrxistiÌs aferrilclos ir unl ideal erlgessircìo cle conscíêtr-

cic rie c/rtssc, de thto' não consegueiìl enxergiÌl a vetdadeitr cons-

ciência cle citrsse em tocla a sua riqucza' Polqlle nào pt-'rceÌletl qtte

a cìasse não é utra coi.v'i, c sin Ltm conjr'rnto tlínâmico de reìaçt)cs

humanas. Ào se cÌefrontarctl com fcnômenos que lão col Íespolì-

dern ao rroclelo aiusta<ìo, eles tencìerão' inevitaveltlel.Ìte' iì coÌlsi

1
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clerar tais fenônenos conto mirnifestrçoes cÌe prlilr.lirl.slro rttL tle
irrnt:ionaliãnde.

it'lcsno qtic sLra intençiìo não tenha sido e,ssa, E. Iì,Ì.hompson

- con.r suir cnér.qica tlcÍèsa de unir concepçào antpla e cÌiversif.ìcada
da consciência de classe, reagindo contra a id(,ia de qLre cxistiria untr
verdqc{eirn cotscrèn c ia tle classe <

rìclo .u pgrs i,e1.x-un,,Ì" r,un,Ìo'],ïl,1l:ïÏ:.ilïïÏ:i:Ï::ïì:
torctìcs ideoìrigicas 

- con tribuiu para aÌ:r rgar o cirnt l.ro dl presença
c{es.rfiirdora cla <luestrìo ih icìcologia. Contribniu para quc ela iosse
recolhecitla iìté Ììlesnìo na esfèra cll consciência clc classe nrlìs
ilgLrerriclir c nrais conseqricntc do rtrtìvjllìr.rìt(, (,pct.Ìrir) elrpcnh.rclo
crn r-cvolucionar o capitalisnro.

O trniverso dos fenôrrrenos icleológicos é senrple miris rico erl
.Ìil. rcrrç.r' irìtcrn,lì d(, (lu(,,)5 tcllir{)s rll,(., ilÌìüli\iltìì5ulìO(.tìì. j ,,i
r) quc J(lnìitir. ìr ,r' lrj,loIiltlorcs,l ( jtÌtcgr.ì\, ìl (ì g rl\,, (íìì. t i
tuítÌo ent lorno clir revista prÌJÍ ú prc.çc/tr, soÌ) a liderirnça cle Er.ìc J.
I [obsbarvnt, rro liv ro A itrvcttçoo dos trttlil.õts.

O vetcrano l Ioltsbawm fìcou lrirstante intprcssionaclo com a
cspecilìcidadc do tluc crc charn.u cre "tra<ìiçires inr,e'tacr.s'1 Elas se
distingrrem clas recles c1e cort'ençoes e rotinas estabeÌ€citlas co.r
LÌÌÌÌ sentìdo práÌico para atencler a demandas cle clriiler Ídcnlco e
para ÍìrciÌitar operaçires /ilrrclorals. euaÌ é a <1ifèrença? Ê que essas
redes pOden ser proÌÌtanÌentc noclifictrdas; cluando a situaçio
nuda, elas nâo oferecenr resislência significativa iì mudança.

Mírs as trqdìções itryerrrar.fur,s se d jstinguem tambénr cÌos costLr,
mes caractcrísticos dls socieclacÌes ditas trarlicronal.s. Nessas socie
dades, os costumes rão sãÒ intutír.eis (porque nada é imutáveÌ),
polén1 reslsterìl às modificaçcìes. O que é sintomático, entretiÌnto,
,.'.r í.rtu tlc qllc. Ììâ pr,,priJ rcsìstcnciJ, as s.cicd,tdcs rrndi(itt,ais
combinam a inércia conservadora com certa f,lcxibiÌidatÌe. E as ,rrr,
d i ç ò e s ínv e n t a d o s, t'tãt>.
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As t ratl íçoes iuyt' tttoclos sã<l fcn(rntenos icìeoÌóuicos pc'ctrli.r-

res: siio prtiticas dc nalLrrcza ritull ou sin.rbóÌjca que, atravcls da

repetiçâo, tratan.ì tle incLrlcar nas pessoas deterÌlinados r.aÌores e

norn-ras dc concluta, plocurancio rú,rril artificiaÌnlcnte a reltrção

cÌeÌirs conr um passaclo tiue é folnaìizado ern funçlo cìe aÌgu mas

necessicÌades e convcn iincias presentes.

Os historiadores re'unirÌos enr torno ch revistir Plst ú- Presetrt,

licìcrados por Hobsbitwm, trouxeranr, coln u oÌ)scrvirçlì <t da invctt

çao dus t rodìç'õts, subsíc1ios nruito sign ifìcatir.os irirra o aprofunt1a

I'ttct.tÍo cìa refÌexão sobre ii virstidiìo e ir crnrpÌexidirtle internir tlo
canrpo abr angido peìa clucsttlo cìar idcoìocia. (lhantiì rant iì a tcÌlçio,
pot exemplo,plrairscìilìrerçlsqLrccxistcrÌr cntrc os tcrtpos histr'r

ricos clistintos dc tracìiçrìes enraizadiìs cÌÌì c()stLlnles popuÌares qLre

se translormiÌnì c()ÌÌÌ certa lcÌÌtid.ìo e o terÌìpLì ut ili liìriiìnlclì te iìce-

ìeradcr cìe tradiçtìes ìttvanlttd a s. E tpn rì taraÌÌl rÌ!jumas consccitién -

cias i.tist<irico politicas dcssa diversidade.

OtÌtrì contribuiçaÌo cÌe não menor inrportância t1 aque lir t1,rc e

proporcionada peLo Ìlistoriador jtaÌiiino (larÌo {ìinzburg, coÌl suiÌ

teoria tìo "pirladign.rt indicirirìo'l no livro tr4ìtos, arnbltnts c sìnaís.

Carkr Ginzburg resgata a descoberta feita por unÌ perito itaÌiiìÌìo

châmâdo Gioyanni Morelli, clue arlotou Lrn pseudôÌtimo russo
(lvan Lermolieff), e desenvolyeu Lrn.ì rÌré'todo oligina) para vcrifi
car se unr cluirdro ;rtribuícìo a um pintor era faìso ou autêntico: em

vez cle deixar que seu olhar se fixasse nas característìci1s estilísticas

mais marcatrtes do artista (qrÌe tiìÌì.ìbénì siìo irs nrais fáceis de ser

imitadas pelos faÌsiirios), o pcrito deveria observirr pornteÌÌores

secundírrios, tidos como irreÌevantes, coìììo. |ìor exerì.ìplo, o modcr

con.ìo o artista pintava unhas or: orelhas.

Segundo a anáÌise de (ìinzburg, a invençào cle Ìv{orelìi se inse-

ria num modo de obscrvar a realidade que já existia entre aiguns

caÍÌlponeses e ârtesãos. G inzbr"rrg faÌa de um paradigrna que se con-

centra ìra peÍcepção dc, sigr.ros que em geral possiren "a involunta-
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riedade dos sintomas': Esse paradigma indiciário pode ser usado

para elaborar formas de controle social mais sutis, mas também
"pode se converter num instrumento para dissolver as névoas da

ideologia que, cada vez mais, obscurecem uma estrutura sociaÌ

como a do capitalismo maduro" (Ginzburg,1987,p.177),

Esse método foimuito apreciado porFreud. O criadordapsi-
canálise percebeu que, na capacidade de não se deixar absorveÌ
pelo que é mostíado (o "conteúdo manifesto" dos sonhos, por
exemplo) e no esfoÌço permanentepara eÌrxergar o que não é mos-

trado (o'conteúdo latente" dos sonhos,por exempÌo), existe apos-

sibilidade de enxergar algo mais da inesgotável realidade do sujei-

to humano.

O interesse que a opção metodológica exposta no ensaio de

Ginzburg sobre o p aradigma índiciário apresenta para o estudo da

questão da ideologia é imenso. O caminho triÌhado pelo perito
russo encerra uma lição que a crítica das ideologias precisa saber

assimilar: é o bom aproveitamento de pormenores âpaÍentemente

secundários (e em todo caso não reconhecidos como importantes
para a compreensão racionalizada do rodo) que pode evitar que a

totalização conduza mais facilmente o sujeito a uma visão empo-

brecida - e estagnada - do conjunto dos fenômenos que obser-

va.São ospormenores, quando nos deixamos surpreender por eles,

que abrem a construção do nosso conhecimento para as revisões

imprescindíveis ao reconhecimento d ainfinitudedo reale à assimi-

lação do novo.

r9. Ideologia e Psicanálise

A referência ao"paradigma indiciário"e ao interesse de Freud

pela sugestão que ele trazia no sentido da investigação do incons-

ciente torna explicitamente recomendáveì que se diga alguma coisa

sobre ideologia e Psicanálise'

Em seu último livr o, Moìsés e o monotelsno' Sigmund Freud se

perguntava o que levou o povo judeu a seguir Moisés' O que as pes-

aou. rriru- ,r"1. . que as fez ficarem marcadas por sua liderança ao

longo de milhares de anos?

Para tentar entender o que se passou na cabeçados indivíduos'

Freud levou em conta aquilo que caracterizou como uma"impor-

tante discrepância entre a atitude assumida por nosso órgão de

pensamento e adisposição das coisas no mundo'as quais se imagi-

nasejam apreendidas por intermédio de nosso pensamento" (edi-

ção standard brasileira, vol. xxtt, P' 121)' Mas foi além e Procurou

a origem das motivações que influíam no pensamento' na repre-

sent;ção da realidade e na conduta dos indivíduos' e que não

decorriam imediatamente das deficiências intrínsecas da nossa

capacidade de conhecer.
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As limitações do"órgão de pensamento" se ligam naspessoas,

segundo Freud, ao anseio que elas sentem em relação à figurapater-

na, fortemente representada por Moisés.

As massas populares, para o criador da psicanálise, anseiam

pelo pai, isto é, por uma autoridade "que possa ser admirada,

perante quem nos curvemos, por quem sejamos dirigidos e, talvez,

até maltratados" (ibidem, p. 123).

Freud não apreciava as massas popuÌares. Logo no primeiro

capítu\o de O futuro de uma ilusão se acha uma passagem na qual se

lê que "as massas são preguiçosase pouco inteligentes'Ì Em Psicolo-

gia coleüva e análise do eqele afirrna gne a multidão "é desprovida

de senso crítico". E acrescenta: "O que a multidão exige dos seus

heróis é a força, ou mesmo a violência".
'Pode-se estranhar essas manifestações de elitismo, pode-se

achar curiosa a afirmação da eúgência de heróis fortes e violentos

num contemporâneo do Mahatma Gandhi, porém não se deve

atribuiraessas afirmações um alcance maior do que aquele que elas

têm. Em outros trechos deseus escritos, Freud ressalva que os indi-
víduos massificados não devem ser considerados irreversivelmen-

te perdidos para a reflexão crítica. Mudadas as condiçoes em que

vivem, pode ser que aspessoas se modifiquem, ainda que dentro de

certos limites.

O criador dapsicanálise leu com maior atenção o que escreve-

ram alguns autores de direita do que as idéias expostas pelos auto-

res de esquerda. Leu Schopenhauer e Nietzsche,leu também Gus-

tave Le Bon, teóricos que invectivavam contra a igualdade e

repeliam a democracia. Felizmente, contudo, ele tinha acentuada

desconfiança em relação às construções teóricas abstratas da filo-
sofia e - empiricamente - não abandonou o campo do compro-

misso com os valores democráticos.

Apesar de ter desenvolvido reflexões teóricas abstratas, espe-

culativas,Frerd,quando reconhecia a necessidade de filosofar, pro-
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rrava pensar filosoficamente em função da sua atividade clínica

das observações que fazia, diretamente' no seu tÌabalho como

- 
Dedicou-se a observar coisas que os outros médicos' em geral'

não observavam. Debruçava-se sobre os sonhos dos seus pacientes'

anotava as piadas que lhe contavam' permânecia âtento aos lapsos

involuntários que apareciam na fala das Pessoas'

Convenceu-se de que o papel da consciência na atividade psí-

quica vinha sendo muito exagerado Decidiu' então' redimensio-

.rálo, .onfrontundo a consciência com seus limites' No estudo Á

int"ipr"toçao do:' sonhos, de 1899' já pôde servir-se do seu mais

famoso conceiÌo: o inconsciente'

O inconsciente é tido como o conceito mais importante da

pri"un,ilir". fupl.nche e Pontalis' n o Vocabulârio áa psicaruilise

iiao p"uto, tnl".tins Fontes' 1986' 9" edição)' chegam a escrever: "Se

fosse preciso concentrar numa palavra a descoberta fteudiana 
' 
essa

palawa seria incontestavelmente inconsciente"'

Existe vasta Ìiteratura dedicada ao tema' Carlos Plastino' em

A aventura freudiana (1993),faz csidadosa e convincente análise

da gênese do conceito e aponta uma das suas conseqüências mais

,igiin.",irnur, 'e, psicanálise, tendo demonstrado a existência de

pio""rro, inconscientes, tornou cÍível a existência de outras

manifestações desse inconsciente" (p' 149)'

Com o conceito de inconsciente' foi preciso rever o que era

consideradosabido.Eranecessáriocultivarsuspeitasmaisradicais

em relação ao significado dos conhecimentos e representações qÌre

nós, seres humanos, construímos e consideramos confìáveis'

Tal como Freud o observava' o inconsciente seligava a dois sis-

temas distintos: um deles - o pré-consciente - 
podia úegar a se

expressar no plano da consciência;no outro' no inconsciente Pro-

pìï"..nt" aiio, o, conteúdos iamais Poderiam chegar àconsciên-

cL (e sao, po.tanto, conteúdos de avaliação sempre problemática)'



Por tr ás cie unl razào preteÌtsaÌ.ìteÌlte universirÌ poderiar estar
sempre um desejo pessoal, rì1Ì.ì interesse particuÌat, quc a conscjên_
cìa da pr(rpria pessoâ não estaria percebendo claramcnte. No
fur.rdo do discurso lr.rais sincenl, na escoÌ1.ìa mais dcsirÍe rcssitla t7e

vaÌores estéticos, éticos <;u poìíticos, poderia estar cnrbuticla e dis
f.rrçltl.r rrrtra cx igirrcil irr.rcjo,ral.

Flcuci se debruçou sobre esse tipo de exigência irracional.
Ì)urante a Primeira Guerra N4undìaÌ, ele escreveu um ensaio inti-
tuìado "Consideraçoes atuiìis sobre a gLterra e sobr e a mor te", rro
cluaÌ afìrnou:'A pal te nlais il.ltima, lìtilis profunda, c1o ser huntano
se conrpòe de inclinlcões de natureza eÌementar, incÌinaçÕes idê11_

ticas err todos e )igadas iì buscar de satisfação para certas necessicla_

des;rrirnitivas'1

Br,rscar satisfàçâo piÌrâ essas necessiclaiìes sigr.rifi ca c,r.rfr.entar

muitas vezes dificuidatles consiclerávcis, porclue cìas Ìlunca se

erpressam de maneir a clar a e dir eta. AÌérr disso, quancìo insatisfci
l.rs, e r j.r rn .itrr,rr,tcs corrr plicltlrssinras.

A atividade psiquica é constaÌìterÌrerìte prcssionada pelrs
"ptllsôcs": pulsão sexuai, aqressivir, dc lutoconsert açio, cìc clonti
naçào, tìe vida, de mortc etc. Essas prljões, segundo lrrcud, cleriva n.r

de cxcilaçires corporais e nâo pocìcn se torÌì.ìr conscientes; só
pocìcnt se lazcr reprcserrtar. Qnanclo Ìcvam o organismo a atingir o
alvo que ÌÌre prescreveÌìl, poderÌl lhe proporcionar plarzer. Em cer_
tas concliçtìes, contudo, a satisf;Lçào de untar pllsâo pocle eÌlÌrar em
conflito com outras exigências e proporcionar clesprazcr, sofli
DlenÍo. Dai o recdlc mento.

Na Interprctação tlos sonhos, Fr.eud expÌica que o..conteúdo
r.Ìlanifesto'l tal como ele é Ìembrado espontaneamente e reÌatadcr
peÌo sujeito, é unta deforrrração do,,conteúdo Ìatente,, dos sonhos,
qLÌe expressa dese.jos perturbador es, capazes de criar situações
dokrrosas. A defor-inação é una espécie de de/Lsa contra o desejo
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veiculado pelo solho. "O sonÌro", então,"é a reaÌização (d isfarçacìa)

de ur.n cìesejo (repriniido)'l

As representacóes clo ìnconscjente, liris corlo as coucebc a psi-

canálise, são c/iacríÌçõc-s, nas (Ìuais sinâis obscLÌíos estiìo sul)ÌÌrcti-

dos à severa vigilância da c-cÍJrrrr.

A partir do inicio cìos ;rnos 20, Iirerrcl r(iota .LìrÌì poJrto dc \,istiÌ

unì tuÌr.Ìto diíeÌ eÌìte c nrodìfica alguns de serrs cllnceitos ic1 a ehanra-

cÌa "segurtda tóirica" ìlâ tÌajetória do pcnsurrcrrto 1ì-cutliaro):clc

purra .t Ltìlt c'rr lrés irìsl.lrì( i.rì.,ìU( 5{-ri.lrìì rì , /r. ,, /ijí) ( {' \//lir, r/

(também clesignados entre n(is, co1ìì flctliiórrciir, corrro o ego, o itl c

cl superego). F, s[stcÍìtn qrìc calreria lo r'tr irlrpor ìirnitcs los iinpe-

tos do isso, empenhancio se cm fìrrtirlecer o "prircípio dc rcaìida-

de" na relaçito con o "plincípio clo plaz,cr'l

Para o :rosso oÌrjetivo llo preseÌrte triìbiìÌho, isto (1, para tentar-

mos r efletir sobre a questão cìa ideoÌogia, tanto na lfil ncítu| tópíco

cono r.ra seguntìa, o gr ande interesse n-t.ìis i11.ìcdìatarrrente percep-

tivel na perspectiva de Freud estii no fato cle qire conceitos como o

inconscientc e o iJ-ro acrescer'ìtan ÌrÌÌÌiì ÌÌovâ diÌlìensão à itléia da

inesgotabilìdade do r eaÌ, à idéia da irr-edr.rtibilidade do real ao saber.

Aìém dessa contribuiçiìo iì nossa reÍìexão, Freud aponta pala Íàto-

res irleÍros cle distorçi>es da represcntação da I ealidade, prroponcÌo,

portanto, inìplicitanlente, urra iìnìpÌiação do campo das c.ìLrsas do

env ie sanrcn to id eo[ ógi co.

O sujeifo, tìe acordo com o ponto cle'vista de Freud, era incita-

do a adn.ritir que, dentro conro Íbrir dele, por rriais que seLr conhe-

cimento corìsegì.risse avarçar,jarnais teria 11r:aÌquer garatT Ìiiì de qucì

chegari?ì â conhecer o que deveria ser consicierado essenciaÌ no

campo clo não-saÌrido. Nlas aincla havia nrais: o sujcito era convo-

cado a rccoÍÌhecer que diì esfera do r.rÀo-conhecido r,iriam, certa-

mente, golpes que o obrigal iâÌn iÌ repensar, redimensiorìiìr e even-

tuaìmerìte iìbâÌìdonar coisas qnc ele supunha saber.
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Na nedida em que chamava iì atcÌrção para a intìnitucìe cìa

investigaçào cla subjetividacìc hunrana, insistintlo no fììto de quc
janrais a conbeceríamos compÌctamcÌìte (assim colto jlmais
conheceremos todl a realidatlc objetivir do cosno), Freuci contri_
buía decisiranrcntc para o esforço no senlido de evitar que a ciên_
cir fechirsse os olhos para suas p:.óprias contradiçoes, ignorasse
scus prci;.rrios Ìimites e se entÍcgass{: a delírios de gr.andeza, a tìnta_
sias cle onipoténcia.

Pot ur.n lldo o criaclor cll psicaniílise prccisava ter convicçÕc,s
arraigadas, sinceras, s(rlidas, visotrlsas, pata pocler suslctìtiìr col)ì
firnteza suas obser vaçires pioneiras e a lecuncl itìacle de s Llas tcoriasi
prccisava Ìutar por elas, defenclé ìas contra críticas conservacloras,
preconceituosas. Por outro ìirdo, s.rbia dos riscos cìe urn engessa_
mento doutriniírio, reconhccia a necessiclacìe de cornplctiìr a críti_
ca com a âutocrítica c sc entpcnÌrava ent cullivar unta intprescindí_
veì nrot{istin nretodológica capaz cle din.rinuir o risco tle rcsyaÌar
para o cìogmatismo.

Para consesuir seglÌriì[ as dLras cxtrertridatÌes diì correntc,
FreLrcl ncccssitor clc Lrnla asucÌa serrsibiÌidade clialótica. Ìi essir ser_
sitriliclaclc se nranìÍcstou con n.ruitir fcrrça na sua oÌrra.

Prrdemrrs constatá-la, por exentplo, no livro O frttrro ic unut
lhsâo. A partir do clpítuìo 4, o antor.passa a cìar a palavra iì un.ì intcr_
Ìocutor inraginário, que lcornpanlra srìa .ÌrgLLrÌìerìtaç.ìo conr cÌes_

confìirnça e frrrrnula objeçÒes. Evidentenìei.ìte o persoÌìagem fictício
nào deixa de scr o próprìo Ft c.ucl e pode riir ser Lrsado paLa, atrâvés dc
cÌrÌestioÌìanìeÌllos superfìciais ou tolos, fìtrtirlecer por utì.t coÌltraste
ardiÌoso o potrto tic'vista do criador da psicanálisc. O clLre sc pode
r.erìtìcar, porétl, é que nio sc'trata dit enccraçào dc una farsa ordi_
ÌÌária, posta it serviço de un.ì pens.ìtì.ìetìto monoÌrigico, fechado t,

inpermeár,el. É, serl dr'n,ida, trrn artifício litcrário, rnas seu resulta_
do é convìncente porque se pcrcebe que ele permitc, a Fr.e,ud explici_
tar o Ìnovimellto peÌo rlual ser-L pensamcnto passiì pelas contracli_
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çÕes, incorpora possíveis répÌìcirs in tcligentcs, irbsorvc dÍrvicÌas,

reconlrece seus linites e dt'ibÌa a tentaçiro da prcpotcrrcia.

Freud cstava atento pâra o làto cìe c1ue, ao criticar as ilusrìes,

prodia estar ele nesnro se ilrrdindo. hl se consolava com ir icléiir cÌe

clue pcrtnanecia dispronír'cÌ para reirrrmular suls corwicçocs, sc a

experiência exigìssc a rrucìança de perspcctila. Dsclcvia: "ì\,lirlras

ilusõcs não sào, como as rcÌiuiosas, ircapitzcs tìe corlcç:ìo".

[ìssa posturir impìicavit um esfcrrço irì tclccl ua] pcr'Ìoso lto scn

ticlo tlc nâo iicreclitar muito crlr si rlesrrro e nit Ìtrrrnirnirìadc cm

geraì. ÌmpÌicava, porlanto, ceÍt{) ceticisrlo prolì niìiìnìerì tc (ììtra-

nhaclo tra .ìlt'lìa, o quc constitui ilrÌ1ì ciìractcristica c;rre tinhirlr crn

eomLll'Ìr 
- 

sLÌrp reen(Ìen tc.r] ìeÌ'ì t e - 
(iLras Peison aìitlatìcs tliÍ-crcn

tíssinrirs e qLre ja rnâis sc erìcoÌltrararìt: Freutl c' N,{acÌrrrdo de Assis.

l)o ceticjsnro cle Macl.rado de Assrs jii dissenos alguura coisa

Ììo crìpítuìo dcdicado à qucstão cla iclcolo!iia no pensirmento brasi-

leìro (na palle que sc. refer c a Roberto Schrvarz). Sobre o ceticismo

<ìe Frcud, o tpLc se clcve dizc,r, an tes dc maris niida, é <l Lrc eÌc se Ìigr ao

crrrpcnho <1ne Ìeva o investisador a sc cÌehnrçirr soblc o rlcsnntparo

dir condiçao hunrana.

Os seres Ìrulnanos têlÌì clìornlc clificr-rlriade cle assLrmir esse

dcsantparir. lìm se loliy rçt O nt al-csta t'nrt cìvì1.í.2.açao,lteuci cscrcveu:

'ï r,itia, cor.no tr encontranros, (' árdua delnais para Ìì(is, plopoÍcio

na nos m uitos sofiinrentos, decepçires e lirefiìs iÌnpossívcìs. A Íìm

tìe supoltii-la, não podemos dispcnsar as nrccliclas plÌiativas"

11997,p.22).

Sintomaticanrcnte, () nesllìo Fr-eutl que fãlou nl primeìra

pessoa tlo plurirl - "rós" - Ìro trcclro acirna transcrìto, solidiirìo

con a neccssidade tlue os homens sentenr de "nredidas pâliatìvi1s'l

se dispun ha a âssnl'ìì il pessoaìrììeÌìtc. na prinreir a pessoa rìo sin gu -

ìar, coni amarga Ìucicìez, o reconhecinento de toda iì extensão do

tlesn nr paro da condição l.tr.rrrana.
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EÌe não negava a utiÌidade dos avanços tecnológicos, a inpor'-

tânciir dos novos recursos c medicamentos niì luta contra as doen-

ças. Chegava até a admitir que, conì as conqlristas da ciência, o

holnerl se toLnara quase r.lm deus. Alertava, contudo: trata-se dc

un "deus de prótese" (ibidem, p. 44).

I)e acorcÌo com o criacìor da psicirnálÌse, a situaçao cm que se

achavir a Ìrumanidade, na sria época, er a muito preocupantc. A reìi-

giiìo c a ética vinham se n.rostrancìo ineptas para o esf<rrço de cria-

ção clc um rnnnclo mais ljvre e miris feliz. Mr-Ldanças práticas nas

reÌações cìos seres humalìos com a propriedacìe ajudariar.n, de fato,

nais c1o que cluaisquer ÌriìndanìeÌìtos éticos ou preceitos religio-

sos. Nisso os socialjstas leÍiâm razão. F,ssa l azão, entretiÌrìto, de benr

pouco Ìhes valia, segundo Freucl. A seu ver, os sociaÌistas havianr

adotado uma concepçao idealista, equivocada, da natuleza huma-

na; e cometiam unì grave erro aÒ srLbestimar a agressividade, que

muito antes cìa formação da propr icdacle privada já se encoÌrtravâ

na base das reìirções afetivas entre as pessoas.

O persarnento socialisla cra criticado prorque restringia cr

reconhecimento da inrpor tância da sexuaìiclade, das prrl-sões, dos

impuÌsos Ìibiclinais, das nrarcas cìas experiências infantis e da agres-

sividade. Freud reagia contra ac;uilo que eÌe considcr ava unra

estreiteza empobrecedorir no ponto de vista dos socialistas e, em

s.ut segtmda ttipica, aprofundou sua anáÌise das palsôes.

O poder das prlsões não deve ser subestinado: ele compÕe o

quadro da dura reaÌidaclc ern que vivemos. Freud teriir pensado,

contudo, que os seres huuranos poderiam agir no senliclo de apoìa-

rern a pt sao sexual, en co ntraposiçã t> à ptìsão de nortc. Essa, pelo

nrenos, é a avaÌiação feita pelo psica nalista .foeÌ Birman no liv ro Mal-

estsr na atudidade (1999, p. t3l ).
De acordo com Rirrnan, esse poderia ser um caminho para

qne, adminislrando se.r desantparo e esforçando-se pâra não re-
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correr a meclidas paÌiatìvas ou a ilusÕes' o seL hu;.trano possa insis-

tir em sna Lrusca, sem dcsalento,

O período em quc o criaclor da psicnnálise se apoiava em sua

segtnda t(tp ica foi ocla consoÌidação do tlstado soviético, sob a lide

rança de Lcnin e em seguida de Stalin; f'oi tambén o da exacerbiì-

ção cÌo conflito entrc ir sociaÌ-democracia e o ÌÌlovitttento conttnis-

ta. E foi ai:.rda o da difusão cm escaÌr tlrundial cit cloutr ina do

mtrxìstro - Ie tt ittisttto.

Em face cÌo inccliirtismo utilitarista e do otitlisrlo artifìcial

que eran] cultivados nr icleoÌogiir cìos militantes co Ì.1ì ì-ì 1.Ì ist as (Strlin

trirnsfornava recuos estriìtéqicos e até Ìllesmo derl'otâs eìÌ1 nvíl'7-

ços), a sobriedade der perspectiva Íìeudiana passavir litcilmente i'Ì ser

encarada como exprcssão de rL:ll esp i'rito dcrrotista, capirtrlatiottis-

fa, comprometido conl rÌrna postura de pa-s-siridade No entanto' a

partir dos anos 50, ir Ìristória passon a ntostrar com clateza ctcla vez-

n.raior que a situilção ììão era cxiìtâmente acluela que a retórica sta

lirrista descrevia.

SiÌìtol.ì.raticiÌn]elÌte, é tanbcm a pitl tit dos anos 50 que começa

a crescer ir itrfluêncìa cle Jaccltres Lacan no trleio psicanaÌitjco l'acalt

viveoutro momelìto histórico. Ele desenvolve' no catlpo específico

cla psicanriÌise, untir irbordargem bastante originaÌ da questào da

ideoiogia, embor a ttse com tlnita parcilnôlìia esse termo'

Para o psicanarlista francês, a ideoìogia, numa primeira obser-

vação, pode parecer un.r discut so no qttal ìnteresses particulat es se

disfarçam por trás da máscara de unla razão geral Conforme a

frase de Marx, os indivíduos nâo sabenr o que estão fazendo, nras

fazem-no. EnroÌadas pela icleologia, er'ìtão, as Pessoas Poderiam

crer de boa-fé nas ÌÌlotivações que proclatnam e poderianr supor

que sÌÌas argumentaçÒes são vrilidas-

l'!,
lt'
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O lacaniano Slavoj Zizek, num livro sugestivamente intitula-
do Eles não sabem o que fazem, acha que exisÍe cefia ingenuidadena

concepção de Marx. Segundo eÌe, as pessoas, afinal, sabem o que

estão fazendo: "Reconhecemos o interesse particular por trás da

máscara ideoìógica) mâs mesmo assim conservamos a máscara'l

Comentando o"fetichismo da mercadoria" e a análise do dinheiro

em Marx, Zizek escreve: "Os indivíduos que se servem do dinheiro

sabem muito bem que ele nada tem de mágico" (1990, p. 6l ).

A perspectiva de Lacan não se contenta com uma"ìeitura sin-

tomal" do texto ideológico. De acordo com Lacan, não se trata de

desconstruir o lexto ideológico, atribuindo-lhe um significado, um

sentido, como sintoma-

O sintoma é pura e simplesmente uma mensagem cifrada,

emitida numa faÌha do circuito da comunicação simbólica? Se

fosse assim, seria difícil entendermos por que, mesmo depois de

feita a interpretaçâo, o sujeito não se dispõe a renunciar àquilo que

se manifestou no sintoma.

Lacan sustenta que â interpretação do sintoma não atinge um

núcleo de fantasia, onde o sujeitotem umacapacidade de gozarque

não pode ser ignoradae impõelimites à interpretação. Em seu esti-

lo peculiar, o psicanalista francês comenta esse gozo - que resiste à

interpretação, como também à críticâ das ideologias 
-brincando

com a palavra que em francês significa gozo, prazen jouissance.Ele

cria, a partir dela, a palavra jouis-sens, que significaria algo como

goza-o - sentido.

Lacan fazsempre o que ele chama de"brincadeiras glossoláli-

cas", como, por exemplo, a designação da atitude que consiste em

não querer enxergar o outro, enfiando a cabeça no chão e se enga-

nando a si mesmo: com as palavras autrui (o outro), autruche

(avestruz) e trìcheríe (frats,ó,e), ele compõe o termo autruìcheríe
(Lacan, 1998).

2oB

A linguagem desconcertante de Lacan é coerente com sua

convicção de que, se conseguimos chegar a pensar a orcÌem simbó-

Ìica, é porque estamos desde o começo aprisionados nela, no nosso

próprio ser.

Para Lacan, o sujeito não tem uma estrutura: ele faz paÍte da

estrìÌtura que o determina. Essa estrutura é constìtuída a partir da

articulação das três i nstâncias da segl nfui tópicaóeFretd: em Lacan,

entretanto, as instâncias mudam: o jsso Ies] se torna o rea l,o supereu

lÜberichJ setorna o símbólico e o ett llch) o ímaginário'De fato, não

se pode afirmar peremptoriamente que as instâncias freudianas se

tornam aquilo que Lacan designa como o real, o simbólico e o ima-

ginário. Há, no caso, substituição ou inovação?

Sejacomo for, a identidade e a alteridade se definem na ordem

simbólica. O núcleo daquilo que o sujeito acredita ser, na Perspec-

tiva de filósofos como Descartes ou Kant' depende das formas de

linguagem nas quais ele se diz.

Lacan, porém, não vê esse condicionamento' em si mesmo,

como uma prisão. Os limites da nossa capacidade de escapar às

armadilhas ideológicas (no caso, o psicanalista não empregâ esse

termo) são dados pelo grau de reconhecimento doslimites reais da

estrutura do nosso movimento, pelâ nossa compreensão efetiva da

ordem do simbólico. "A ordem do símbolo já não pode ser conce-

bida como constituída pelo homem, mas comÕ constituindo-o"

(Lacan, 1998, p. 50).

O homem fala porque o símbolo o faz falante. Isso não quer

dizer, entretanto, que a fala, inevitavelmente, o escraviza. A capitu-

lação da liberdade, contudo, não pode ser evitada quando se con-

cebe a linguagem c omo código ot expressão natural.

Com a linguagem, emerge a dimensão da verdade. A verdade,

porém, não se deixa coisificar. ela nos põe sempre diante de algo

novo. E nós não podemos nos contentar em abrir espaço pâra uma

I
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nova verdade, pois uma novâ verdade exige de nós que nos mexa-

mos e que assumamos"nosso lugar nela" (ibidem, p.525).

Devemos nos reconhecer como"praticantes da função simbó-

lica" (ibidem, p. 285): esse é o ponto de partida de uma compreen-

são de nós mesmos que possibilita uma resistência às pressões

deformadoras da ideologia; é ele que nos permite nos compÍeen-

dermos em nosso condicionamento, sem nos instalarmos numa
posição de quem possui a verdade. Irônico, o psicanalista francês

suspira:"Deus sabe o que acontece quando alguma coisâ, por ser

verdadeira,já não pode recair na dúvida" (ibidem, p. ó22).

Podemos fazer, de fato, algo mais importante e menos pÌepo-

tentedo que falar em nome daverdade. E Lacan se empenhaemnos

dar um exempÌo vivido de resistência à banalização ideológica
(sem recorrer a esse adjetivo) da fala, repelindo o discurso que se

desdobra em múltiplas expÌicações. Seu estilo se opõe à "insipidez

da verdade que se explica" (ibidem, p. 272).

É peìos signos Iingüísticos que nos comunicamos, que nos

conhecemos e somos o que somos. Mas o signo lingüístico não liga

uma coisa a um nome; o que ele une é um conceito (um significa-

do) a uma imagem acustica (um signíficante) .

Saussure, em sua concepção, punha o significado acima do

signiÍìcante. Lacan discorda dessa subordinação e sustenta, ao con-

trário, que o significante está acima do significado. Porquê? Porque

o sujeito do inconsciente é representado pelo signiÍìcante, e não

pelo significado.

O significante tem a força que lhe dá seuvínculo ineliminável
com a experiência sensível, imediata. É nele que a percepção pode

sempre nos iludir, mas também é nele que podem ser corrigidos os

âbusos da abstração e a unilateralidade dos discursos feitos sob o

compromisso do controle dos signiÍìcados.

Por outro lado, a possibilidade de uma compreensão mais

rigorosa eaprofi.rndada da inesgotabilidade do simbólico no signi-

210

ficante depende do trabalho que os sereshumanos realizam com o

significado.

Nessesentido, mais convincente do que a supremacia do signi-

ficante, tal como a afirma Lacan,parece ser a perspectiva deVygots-

ky, que recusa a sepaÍação €ntre o significante e o signifìcado' reite-

.unão u int.rd.pendência de ambos, sem hierarquizáJos'Vygotsky

escreveu que, desvinculados daconexão com o pensamento'ossons

deixam de trâzer contribuições relevantes para a fala dos seres

humanos. E acrescentou:"Do mesmo modo, o significado' dissocia-

do dossonsda fala,só pode ser estudado como um ato puro do pen-

samento, transformando-se e desenvolvendo-se independente-

mente de seuveículo material" (Vygotsky, Ì993' p' 3)'

t
t
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zo. Ideologia e arte

.t

Qualquer que seja a nossa avaliação a respeito dos acertos e
dos erros, da força e das fraquezas das teorias psicanalÍticas, tais
como foram elaboradas por Freud, Lacan e outros, não podemos
deixar de reconhecer que elas contribuíram, vigorosamente, para
sublinhar 

- com ênfase noya e em novas bases _ as limitações de
todas as concepções disponíveis de rc cíonalidaile.

A sede de conhecimento que experimentamos ao nos defron-
tar com a realidade inesgotáveÌ não pode depender exclusivamen_
te desse instrumento precário que é a razão, pormais imprescind!
vel que seja o nosso recurso ao pensamento racional.

"A razão, com freqüênciâ, nos engan l' fem ftancês: La raison
souvent nous ttompe], dizia Rousseau. Na época em que o filósofo
suíço fazia essa constatação, no auge do lluminismo, as luzes da
razão brilhavam com intensidade tão forte que não permitiam a
observapo dos limites da racionalidade e a apresentavam como o
coroamento natural de todas as formas de apreensão da realidade.
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Hoje, para nós, o quadro histórico-cultural é outro. Sabe-

mos que apreendemos o mundo, também, e decisivamente, pela

sensibiÌidade.

Precisamos das nossas intuições, da nossa per€epção senso-

rial, das sensações, dos sentimentos, da imaginação. Não podemos

dispensáìos, num movim€nto que- hegelianamente - nos ele-

varia ao saber absolufo, passando pela razão.

Nos casos em que se verifica alguma atrofia da capacidade de

conhecer sensorialmente as coisas, o sujeito tende a se perder no

excesso de abstraçÕes, em corìstruçÕes prejudicadas por um cerebra-

Iisno inepto, propenso â promover o engasamento dos conceilos.

Essa acusação .....- a de se prestar a uma cristalização-pode ser

feita tanto â construções elaboradas em nome da razão como â

criações realizadas combase na sensibilidade. Cumpre reconhecer,

entretanto, que nem o conhecimento construído pela razão,nem o

conhecimento obtido pela percepção, estão inapelavelmente con-

denados a se estratificar em idéias o timagens coaguladas.

Emseus Manuscritos de 1844,Marxjânos advertia que os nos-

sos sentidos são históricos, estão sempre se modificando, apren-

dendo a ver, ouvü, cheirar, provar e vivenciar novas experiências;

experimentando novas sensações de maneira nova. E, ao muda-

rem, os nossos sentidos não se deixam substituir jamais completa-

mente pelo pensamento conceitual na apreensão do real.

Precisamos, portanto, das expressões do conhecimento sensl
vel, especialmente daquelas que nos são proporcionadas pelas

artes. Isso não quer dizer, certamente, que os caminhos da sensibi-

lidade sejam refratários à abordagem cientíÍìca e aos critérios da

razão: significa apenas que eles jamais podem ser inteiramente
abrangidos ou completamente devassados pelo discurso cientíÍico

ou pelo discurso feito em nome da razão.

Ao longo de séculos, contudo, em vez de reconhecer essa com-
plementaridade, os racionalistag confrontados com a arte, têm às



vezes reagido de modo preconceituoso; n€m sempre têm reconhe-

cido o desafio que a arte thes apresenta, um desafio que exige am-

pliações, aprofundamentos e revisões permânentes da razão.

De fato, os representantes das perspe clivas racionalistaslradí-

cìonais têm, com freqüência, manifestado na história do pensa-

mento, desde PÌatão, certa mávontade em relação à expressão artis-

tica. E a oposição a eles, por seu turno, tem muitas vezes escorregado

para posições "irracionalistas", baseadas na convicção da superiori-

dade intrínseca, permanente, dâ percepção sensível sobreaÍazão.

No entanto, uma observação efetivam ente racional da arle -
racional nrm senlido não tradicionalista - nos permite perceber

duas coisas. A primetraé qr'e a sensìbilidaãe também, comfreqüên-

cia, nos engana, de modo que o que podemos fazer de melhor é ten-

tar apreender a realidade por todos os meios, peÌa sensibiÌidade

como também peÌa razão. Se tanto a sensibilidade como â razão

podem nos enganar, a questão qu€ devemos enfrentar é a de averi-

guar de que modo podemos aproveitar as contribuições da razão e

da sensibilidade na crítica dos próprios enganos... da sensibilidade

e da razão.

E a segunda coisa que se impõe ao nosso conhecimento raclo-

naléãconsrataçãode que, naarte,como tomada de consciência do

ser humano por ele mesmo, no plano da apreensão sensível do

real, não bastarn as sensações, os sentimentos e âs paixões: tão

imprescindível quanto esses ingredientes, tão essenciaÌ como eles,

é a forma.
A arte depende da eficiência construtiva dos artistas na utili-

zação dos elementos materiais das linguagens artísticas (â cor, o

som, a imagem, a palavra) de que se servem na elaboração de suas

obras; e essa eficiência construtiva depende do acerto - espirítual

- na expressão formal.

A forma é exigente, impõe uma disciplina rigorosíssima, que

separa a expressão artística bem-sucedida das construções canhes-
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tras, das inconseqüências amadorísticas e dos equívocos estéticos

(mesmo quando feitos com sinceridade e com paixão). Ernst Fis-

cher observa, em Á necessidaàe da arte:'A paixão, que consomeo

diletante, serve ao verdadeiro artista; o artista não é possuído pela

besta-fera, mas doma-a" (Fischer, 19 67 
'p. 

La).

A questão da forma estó presente em todas asbatalhas vencidas

pela criaçao artístìca. O autoconfecimento qlle a arte Proporciona

ao ser humano (e que não pode seÍ substituído pelo conhecimen-

to científico), em todas as formas de expressão estética, em toda a

extraordinária diversidade empírica das obras de arte, está condi-

cionado à disciplina da forma, que desempenha no âmbito dâ arte

papel tão decisivo como o da razão no âmbito da ciência.

Existe aÌguma característica comum ao combate travado

pelos artistas em todos os campos nos quais eles lutam, tão diver-

samente, pela conquista da forma adequada? Existe uma caracte-

rística geral que nos permita distinguir filosoficamente a experiên-

cia do conhecimento artístico da experiência do conhecimento

cìentífico?

Georg Lukács, na slra Ëstética, sustenta que sim Segundo o

filósofo húngaro, o conhecimento científico avança na medida em

que é àesanÍropomorfizador,rsto é,namedida em que, atendendo à

exigência de seu trabalho, o sujeito consegue reconhecer e respei-

tar, ainda que seja apenas setorialmente, toda a força própria da

dinâmica da realidade objetiva. O conhecimento aÍtístico, entre-

tanto, por sua própria naluteza, é antropomórfico, qtter dizer, lida

com uma matéria da quaÌ a dimensão subjetiva é ineliminável e na

qual essa dimensão aparece sempre e de maneira imediata.

A arte, mais do que figurar, transfigura a realidade. Na cria-

ção ârtística, o sujeito engendra algo que não existìa ântes deìe.

Foi por não ter reconhecido isso que o critico mârxistâ Íusso

Plekhânov incorreu no equívoco metodológico já comentado no

ü
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crpitulo dedicado à qrÌestrìo da ideoÌogia nos r'Ììiìrxistas do inÍcio
ilo sécuìo rx.

Ir rrir nreclida em qtrc são inveníaclas que as obÍas de ârte reve-

lam (dcsvelarl) una cìinrensiìo das nossas vivéncias que nós aincla

niio conhecíamos sufìcientemente.

A ciêncil buscl o rigor atrar,ós da boa demarcação das lireirs

clue invcstiga com o máxino cLe objetividacÌe. A arte, ao nos colociìr
em contato direto com a extrcma cliversidade da condiçiìo hurla-
lì.ì. ll r ì: Pcrn ìitc ( L,nììüi(r 'ìì!.lh(, r.l Ììcis nìcsrì ìr ì\, tìL r rlr.( \, ìtìì, ì\ c n( ì

quc poder íamos ser.

J)o ângrrlo do sujeiLo humano que olila para si uresrno, os

objetos cìuc a arte ÌÌlc mostril o reÌnetem iì clescobcrta da sua subje
tividadc (ou ch subjttividaclc. dos outros srr.jeìtos no meio c-los rl uais
cxistinros). (ìorl ut.nl ún ica c inexor.ár'eJ exi.eêrciit:o acelto Íòrmal
clue possibilitar:ii ao t ori rerrírlo cÌa criação iÌrtÍsticiì ter algurr sign iiì-
cado inrportante parir unt Ìtorizontc ltais antpÌo clue o clo indiví
cluo isolado, Í'etichizaclo.

O "contctido" dc urtta obro de ute só pode ter tlansicÌade signi.fi-

cativa se ela LÌrc I'or ttnJcridu pela J'orn la. QuaÌ poderia ser o interes-
se para nós do colÍcr2?o de unta obra fracassada? Se o artistir não fìrr
bem-sucedicìo no pÌano forÌììaÌ, o (Ì)íterírlo se barraÌizará e seu efèi-
to será o de uma expìicitaç:ro inócna de aspectos ten.ráticos mais ou
menos ribvios ou irreÌevantes-

As formas cla arte não são inimigas das for.ntas dos objetos e

seres existentes n.Ì naturcza, poréÌn não sc prencÌem às formirs
latrraís. As Íbrmas, nir artc, nascent de necessìcÌacles hurlanas de
expressão, sio forntas e:rprrusirns. Fayga Ostrolver adVerte: pala tr
artìsta,"criar formas" implica "deformar, no senticlo de abandonar
as foltlas c<lmo elas existen-Ì na natureziÌ, enl seu coÌ-ìtexto naÌttt-

ral"(Ostrou,er, Ì998, p. 193).

Na ciência, os fenômenos singuÌirres são estì"rdados peÌo cien
tista cotr.r a preocupação de ser entendidos aì luz cla lei cpÌe os reÉle.

lr6

Fentìmenos e leis precisam ser separados piìriì ser(-1r.ì articulados. Na

arte, a universalidade da obra (sua capacidade de clìegar ao outr o)

nunca pode ser fonnulada abstÍatânìente (como rnnâ lei) e nuuca

pode ser separacla da singuÌaridade sensiveÌ da criação artísticà.

A própria maneira de conceber a univcrsalidacle é cìifcrenle na

ciência e na arte. A ciência submete a sua concepçâo da urtiversali-

dade do gênero hunano às observações dos biólogos, t1<)s arÌtrop(i-

logos, clos sociólogos, dos historiat.lores etc. A arte podc cìisccrnir

âspectos dessa Linivcrsalidade nas irnagens da fanríÌia, da tribo, cìa

cidade ou da nação.

A represcntação da coìnunidade hrÌÌììaÍìa ÌÌa nrte se liga à iìspj

ração que ãs pessoas têm de se completarenr, Na sociedadc burgue-

sa, essa aspiração é duranente reprìmida c sirbotada en suas bases.

A ideologia dominante - que é a dâs classes donìiÌ'rantes - dilìrn-

de anplamente ir convìcção de que inquictação é sinal de in.Ìaturi

dade, inconformismo é sintorna de neurose, e diÍìurde discreLiÌnìcr')

te a convicção cle que adaptar-se à sìtuação âtuâÌ é prova dc seÌìsiìtez.

A ideologia rìominantc não consegrìe, porérn, encobrir na

co1]sciência dos grandes artistas a peÍcepçao de uma contradìçiro

cruciaì. O francês Alain, num livro intituìado Système des beoux

í?rls, leúÌbrava (Ìue ârte é invenção, n.ì as arìvertia que "Irão sc iÌlven-

tâ na(la seÍÌ'ì trabalhar'l Ao trabalhar em suas criaçõcs, os artistas

experimentâm na própria carnc as dolorosas dilìcr-rltlarles decor-

rentes da aÌienação <ìo trabalho, derivadr da divisrio da sociedatle

errl cliÌsses sociais arìtagônìcas. Il cssas clificukÌaclcs são agravaclas

peìa sociedade burguesa, pelo mo(ìo dc produçào capitalista.

Com o capitaÌismo houve urì) clescrvolvimcnto extraordinii

rio dos meios técnicos e recursos tìe ìinguâgem postos à disposição

dos artistas, nras as condiçÕes Lìsicológicas geradoras de fortes tcn-

sões impulsionariìrlr os criaclores estéticos na dilecão dc Lrn.ìa pos-

tura contestaclora: a arte ter'ì1 sido, predonì inan l(ìmcntc, expressào

:
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de insatisfação, de questionamento, freqüentemente de revolta,em

face do modo como está organizada a sociedade.

São impressionantes o número e a importância dos ârtistas

que se movem, nestes últimos dois séculos, numa linha de oposi-

ção, de crítica, aos poderes constituídos e à ordem burguesa.

Entre os poetas, é fácil lembrarmos a rebeldia de Rimbaud, o

satanismo de Baudelaire, o poder desestabilizador de Fernando

Pessoa, o revolucionarismo de Maiakovski, a visão crítica de Nova

York por García Lorca, avontade que Drummond teve de dinami-
târ Manhattan, as denúrncias de Neruda, a inquietação radical de

Brecht e de Pasolini etc. Entre os romancistas logo nos ocorrem os

nomes de García Mârquez, Corlâzar, Proust, Dostoievski, Tolstoi,

Graciliano Ram'os, IoÍge Amado, WiÌliam Styron, Mark Twain,

Thomas Mann, Kafka ou Ítalo Calvino. Entre os cineastas, Chaplin,

Eisenstein, René CIair, Buiuel, Visconti, Ettore Scola, Glauber

Rocha, Orson Welles, Martìn Scorsese, Coppola, os irmãos Cohen,

o John Ford de Vinhas dairaetantos, tantíssimos outros. Entre os

pintores, temos uma galeria que vai de Gauguin a Picasso, abran-

gendo uma legião de contestadores.

Mesmo grandes artistas que cultivavam pontos devista expli-

citâmente conservadores, como Balzac, assumiram em suas obras

postura agudamente crítica em reÌação à organização das socieda-

des hegemonizadas pela burguesia e contribuíram para o questio-

namento de aÌgumas das distorções trazidas peÌa ideologia domi-
nante à compreensão da realidade.

Isso quer dizer que nas obras de arte bem-sucedidas há sem-

pre umasupeÍação da ideologia? Os grandes artistas realizam uma

eliminação da distorção ideológica?

As respostas a essas duas perguntas poderiam ser, sumaria-

mente: sirn, para a primeira; não, para a segunda. Conyém, no

entanto, formular ambas as opiniões com bastante cuidado.
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Se disséssemos que a arte elimina a distorção ideológicâ, esta-

ríamos fetichizando a criação artística, transformando-a em co-

nhecimento perfeito, canceÌando seu enraizamento histórico.

Estaríamos âpagândo nela as marcas do tempo e do lugar onde ela

se realiza.As obras de arte, que vivem da força que lhes é conferida

pela expressão singular de experiências subjetivas, estariam, então,

nos proporcionando um conhecimento Püro (e puramente objeti-

vo) que, ao eÌiminar a subjetividade como tal - para eliminar
todas as distorções ideológicas-, deixaria, paradoxalmente, de ser

conhecimento artístico. Ora, essâ concepção é insustent^vel:. a arte

não é imune às distorções ìàeológícas.

Contudo, nas obras de arte bem-sucedidas, embora não haja

uma eliminação, podemos acreditar que há uma vitória limitada

porém concÍetâ contra as distorções ideológicas, uma superação

parcial importante da ideologia.

Isso é algo que pode servisto, por exemplo, em poemas de Fer-

nando Pessoa. No "Poema em linha reta", o poeta faz uma severa

autocrítica e investe contra uma das características mais freqüentes

da ideologia dominante: o triunfalismo. Em seu poemâ está feita

não só a âutocrítica como também a denúncia da falta de autocrí-

tica nos outros. Quer dizer: é umavitória na lutacontra a distorção

ideológica...

Tanto na ciênciâ como na arte, r'Ìa medida em que se realizem

avançosde um conhecimento efetivo, estarão sendo vencidas bata-

lhas signifìcativas numa campanha r/esíãeologizadora,

Para reconhecermos a dinâmica da I esideologízação, entre-

tanto, precisamos enxergar as marcas da ideologia. Em alguns

casos, é fácil percebê-las.As obras de arte acolhem, com freqüência,

os preconceitos de seus autores.As peças de Shakespeare, as narra-

tivas de Cervantes, os poemas de Baudelaire, deixam transpar€cer,

às vezes, critérios obviamente superados, idéias cuja tolice é hoje

evidente. Isso não diminui em nada a grandeza artística desses
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autores;são bobagens que os humânizamenão destroem,de modo

algum, sua estatura de gigantes.

A crítica das ideologias não pode certamente se deter na loca-

lização dessas miudezas: não tem sentido dedicar muito tempo a

catar pulgas no couro de um elefante. É muito mais fecunda a

observação da distorção ideológica em níveis mais significativos.

Um dos caminhos que vêm sendo trilhados com maior eficá-

cia no exame dos efeitos da ideologia nas artes é o da análise das

conseqüências da crescente absorção da produção aÍtística em

geral pelos mecanismos do mercado.

A subordinação da criação ao ritmo vertiginoso da mudança

dos modísmosafeta os artistas de diferentes maneiras: leva-os mui-

tasvezes a abandonar qualquer compromisso com valores estéticos

duradouros e a se dedicar - com exclusividade - a valores estéti-

cos efêmeros (movimento que, como vimos, é justificado por teóri

cos pós-modernos). O que háde mais problemático nesse movimen-

to não é a valorização do efêmero: é a destalorìzação do durarlouro. o
valor das obras de arte é medido como se elas fossem mercadorias

iguais a quaisquer outras.

A quantificação coercitiva de todos os produtos culturais (in-

clusive as obras de arte)-que não podem deixar de se transformar

em mercadorias e de ter um preço - deixa cada vez menos espaço

pârâ que os sujeitos (criadores ou consumidores) tenham uma

compreensão segura dos valores estéticos intrinsecamente qualita-

tivos das obras que criam ou admiram. Por isso, se difunde, inevi-

tavelmente, â convicção de que o preço (medida estabelecida no

mercado) pode ser aceito como tradução mais ou menos fiel do
yalor (qualidade). A ideologia ignora a advertência do poetâ espâ-

nhol Antonio Machado'. torlo necio/ confunde valory precio.

O yalor de trocavai expuÌsando gradativamente do horizonte

das pessoas as referências àquilo que Marx designava co rno valorde

uso. Fredric Jameson - vale a pena relembrar - chegou â escre-
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ver: "O valor de troca se generaÌizou a tâl ponto que mesmo a lem-

brança do valor de uso se apagou" (Jameson, Ì996, p 45)'

Fortalece-se a tendência a uma produção ampliada de traba-

thos descartáveis, que se prestam para algum proveito imediato,

mas não para a contempÌâção estética. José Guilherme Merquior

observou:"O objeto ârtístico dei-\ou de ser venerando; donéstico,

auto-exibitivo, ele me golpeia a cada relance. A contemplação deixa

de ser ritual. Na realidade, já nem émais contemplação" (Merquiol

1980,p.87).

Em decorrência daextrema complexidacle cla arte como fenô

meno, é natural que as distorções ideológicas afetem a criação ar-

tística cÌe diversas maneiras.

Esquematicamente, poderíamos dizer que há distor'ção ideo-

1ógica na arte, no plano poÌítico, quando são ìmpostas âos artistas

simplificações propagandísticas (pró ou contÍa), ou quândo, atra-

vés da censura (ou da discriminação pubÌicitária),lhes são impos-

tas esquemâtizaçoes que resuìtam no empobrecin.rento do quadro

das contradições da realidade que o aÍtista poderia perceber e

representâr. Esse é, provaveÌmente, o tipo de distorção ideológica

mais fácil de ser percebido.

No plano daquilo que poderíamos ch amar deíeorta socíológi'

ca, a distorção mais comum é aquela que ocorre quando teóricos

{como o bravo Plekhânov, por exemplo) impõem restrições ao

pÌeno reconhecimento do pocler da arte de engendrar o novo e

reduzem a criação aÍtísticâ a uma explicitação de algo que já exis-

tia nas condições em que a obra foi criada.

No plano das atividades práticas econômicas, a distoíção se

concretiza quando a dinâmica rudemente utilitária do mercado se

expande, na sociedade burguesa, e se infiltra coercitivamente na

produção de obras de arte, induzindo os artistas a renunciar à

busca mais ousada das formas adequadas a suas criações, para se

dedicarem ao atendimento de demandas externas imediatas'
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O movimento de dentro para fora (a chamada inspiração) é

substituído por um movimento extra-artístico exasperado, de

fora para dentro, que costuma ter uma motivação ciÍcunstancial,

menor (mesmo quando é sincera e respeitável), uma motivação

pouco propícia a mergulhos profundos na compÍeensão da con-

dição humana.

A arte proporciona aos seres humanos um conhecimento

imediato que jamais é canceÌado, que preserva seu viço, que não

tem no plano do discurso científico e racional nenhuma tradução

que possa substituí-1o ou que corresponda plenamente a ele. Ao

mesmo tempo, esse conhecimento imediato pede uma comple-

mentação que não o negue, que o respeite e lance sobre ele novas

luzes, através de um trabalho de reconhecimento de contradições e

èstabelecimento de mediações, no esforço de cìar conta do movi-

mento humano que passa peìa especificidade da criação artística.

A distorção ideológica, no pÌano da posição dos valores esté-

ticos no campo da teoria do conhecimento, tanto podeÉtíchizsr o

imedìato, cu.ltrando-o, como pode subesttmâ-lo e atribuir poderes

desmesurados às interpretações cienÍíficas e ao discurso "racional"

sobre a arte. Ou ainda: tanto pode desquaÌificar a imaginação e a

fantasia como pode endeusá-Ias,Íransformando-as em divindades

inacessíveis, incumbidas de combater a razão.

Pelos caminhos do irracionalismo, danifica-se gravemente o

conceito, instrumento da razão. Pela via do racionaÌismo formal,

atribuem-se superpoderes ao conceito, tornândo-o arrogânte.

Adorno propõe umaterceira posição, dialética, quando defir.re filo-
sofia, em sua Tern inología filo sóficai A filosofia é o esforço do con-

ceito para curar as feridas que ele mesmo, o conceito, necessariâ-

mente causa" (Adorno, 197 3, 17 l 5 l 1962).

Também no que se refere à forma, as perspectivas ideoÌogica-

mente distorcidas podem ser encontradas em ângulos opostos:

estão presentes no formalismo - q:ue ignora a ligação essencial da

forma com o conteúdo histórico de todas as criações humanas-e

também são fáceis de ser identificadas no conteudismo' quer dizer'

na postura dos que se contentam com uma compreensão simpÌis-

ta da importância e da complexidade da conquista da exPressão

adequada na arte.

No âmbito específico da criação ârtística, por outro lado, a

ação da ideologia mantém uma característica essencial que se rÌÌa-

nifesta na representação da realidade, na constrì]ção do conheci-

mento, em gerâl: a ideologia atua também - e talvez sobretudo -
nalímitação doshorìzontes; se manifestq, possfuelmente, mais no que

não esta sendo visto do que naquilo que está sendo enxergado'

As distorções ligadas a referências decisivas que podiam e pre-

cisavam ser feitas na construção de uma obra de arte, isto é, as dis-

torçoes Ìigadas a elementos que eram Pedidospelo todo àa obra (e

o perlido nào toi a tend ido )' de fa lo' ca usam as vczes eslragr ts mais

sutis do que preconceitos explícitos ou unilateraliciades evidentes'

O critério da necessidade ou desnecessidade das referências

cuja falta prejudica a obra, entretanto, só pode ser um c Ïilétio esté-

Ílco; não pode remeter diretamente à história política ou social O

artista cria a obra a partir c1a vida, porém ela assume sua forma e se

consÍitui como um todo rompendo a dependência direta em rela-

ção à realidade que a condicionou em sua gênese e introduzindo

nessa realidade algo íovo O que conta mesmo não é o que já existe

quando o artista se lança ao trabalho: é o que ele faz' é o que passa a

existir quar.rdo se conclui a fatura da obra'

No caso das obras literárias em prosa, como a linguagem é for-

maÌmente a mesmã que âs pessoas usam no cotidiano, a imposição

ideológica de critérios provenientes da história político-social à

avaliação das obras de arte é mais difícilde ser evitada eprovocadis-

torções sutis na relação dos sereshumanos com osvaÌores estéticos'

Antonio Candido ensina, com suahabitual clareza: "4 capaci-

dade que os textos possuem de convencer depende mais de sua
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organizâção própria que das referências ao mundo exterior, pois

este só ganhavida na obra literária se for devidamente reordenado

pela fatura"(Candido, 1993, p. l1),
Um exemplo pode ilustrar aqui o prejuízo acarretado pela

confusão entre as exigências do todo de uma obra de arteliteráriae
as exigências atribuídas à representação fiel do conjunto de um

movimento histórico social. O crítico marxista norte-americãno

Sidney Finkelstein recÌama que, embora a obra de MarceÌ Proust

tenha um quadro rico dasociedade francesa do início do séculoxx,

nela "acontecimentos como o caso Dreyfus tornam se apenas

impressões acidentais, de importâncianão maior do que uma noite

na ópera" (Finkelstein, 1947, p. l5l ).
Podemos observar, na restrição qLle o crítico faz a Proust, que

ele está cobrando do romancista uma exatidão documental pauta-

da pela história política da França, na qual o caso Dreyfus teve,com

certeza, enorme importância. No entanto, Em busca do teffipo per-

dido é tm texto d,e ficção que não está atrelado ao regislro dos acon-

tecimentos da história política francesa (com os quais mantém um

vínculo inegável, sim, porém mediatizado).

Como construção ficcionaÌ (artística), voltada para a expres-

são de experiências humanas vividas por burgueses e aristocratas

da Belle Époque, o livro temâtiza o vazio de suas existências e o

anseio de feliciclade que - como observou Walter Benjamin -
atravessa toda a vida do personagem-narrador. A matéria do artis-

ta escritor não é tanto aquela que aparece na esfera púbÌica, mas a

que se encontra no âmbito dos sentimentos íntimos. Por isso, uma

noite na ópera pode ter - e teml - no universo específico do

romance uma significaçâo maior do que a repercussão do caso

Drefus (que,é óbvio, historicamente teve um peso muito superior

ao de qualquer espetáculo musical).

A avaliação crítìca da obra de Proust por Finkelstein é incon-
sistente. E sua inconsistência não é casual, não resultâ de um lapso
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do crítico, não decorre de uma falha técnica acidental' O fato de

invocar categorias buscadas em Marx e pretender representar a

perspectiva do marxismo não Protege Finkelstein de distorçÕes

ideológicas. Ao tental mostrâr os limites da ideologia no ÍoÍÌance

de Proust, o ensaísta norte-americano revela seus próprios limites

ideológicos. A ideologia pegou carona na argumentação que sedis-

punha a desmascarála. Ela faz isso com freqüência'
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zr. Ideologia e ética

Tàl como na arte, a ideologia pode se expressar na ética de
maneiras muito diferentes. pode, por exemplo, se manifestar na
disposição subjetiva, implícita ou explícita, no sentido de abando_
nar o envolvimento com a comunidade, ou no sentido d.e cancelar
qualquer compromisso com ela.

Como a comunidade é a matriz dos valores (eràos em grego e
mores emlat jt signifrcam costume5 quer dizer, normas de conduta
estabelecidas pela coletividade), os indiúduos que negam o vínculo
que os liga à comunidade são, de fato, pessoas que renegam a ética-

Esse tipo de distorção ideológica se I iga a formas extremas de
egoísmo, que tIÌraoassam amplamente o chamado egoís mo saudá_
rrel, ligado à autopreservação e à afirmação pessoal de si mesmo.
Vale a pena observar suas características.

Somos todos indivíduos singulares, temos desejos e necessi_
dades pessoais, interesses particulares. Não há nada de errad.o
nisso, seria absurdo pretendermos renunciar a essas pecuÌiarida-
des. No entanto, pode ser constatado nos seres humanos,em cone-
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xão com o caráter projetivo (teleológico) daprráxis, um impulso no

sentido de irmos além do que somos no presente, isto é, de nos su-

perarmos a nós mesmos. Não é casual que, ao longo da história da

humanidade, possam ser encontrados tantos sinais de inconfor-

mismo, de inquietação, de vontade de auto-supera@o.

Os indivíduos cuja vida interior se enriquece - em diálogo

constante com os outros-não seresignam a ser apenas aquilo que

já se.tornarâm, e querem ser mais do que estão sendo. Cultivam,

então, umlado deles que os impele nadireçãode umabuscade uni-

versalização. Empenham-se na procura de certa integração -
ainda que simbólica-na ampla comunidade dos homens: o gêne-

ro humano, a humanidade. Atendem à demanda de algo de univer-

salque existe dentro deles.

Ignorar esse anseio, negá-lo, desqualiÍìcá-lo é propor às pes-

soas qlre se contentem em ser somente indivíduos finitos que exis-

tem empiricamente e que não têm efetiva participação no movi-

mento da humanidade, não têm nenhuma possibilidade de se

inserirem, de se prolongarem nele. Levada às últimas conseqüên-

cias, essa atitude de retraimento total leva o indivíduo a não se

assumir como alguém que pertence ao gênero humano.

É claro que, na medida em que nos tornamos pessoas mais

resolutamente autônomas, essa dimensão da nossa interdepen-

dênciapassa a ser mais complicada. E1a não desaparece, contudo. E

passa a ser mais sutil (embora exatamente poÍ isso o desaÍìo de

compreendêìa seja rnais instigante).

O filósofo Kant - como já lembramos no início deste livro,

no capítulo dedicado à questão da ideologia antes de Marx - fala

de uma "sociabilidade insociável" [ungesellige Geselligkeitl dos

seres humanos (Kãnt, 1986, p. 13). Atrofìada a sociabilidade e exas-

perado o lado inso ciâvel, o egoísmo engessa a singularidade, defor-

ma o movimento de universalização e esvazia a ética.
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