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Depois do fracasso do socialismo soviético tornou-se notório um certo descrédito a priori 
para com o pensamento “de esquerda”.  De maneira geral, a destruição do capitalismo 
profetizada pelo comunismo não apenas fracassou como confirmou o adágio nietzschiano: “o 
que não me mata me fortalece.” Entretanto, insistentes (e cada vez mais numerosos) 
pesquisadores afirmam que não só há utilidade para o pensamento “de esquerda” acumulado 
historicamente, como sua utilização é cada vez mais justificada pela necessidade global de 
uma alternativa real ao modo de produção exploratório.  Tal pensamento é, em grande parte, 
produção direta ou sob influência do marxismo.  
 
Para este minicurso, trata-se de lançar luz sobre alguns dos diversos e disputados usos do 
termo “ideologia”. Tais usos por vezes se articulam, por vezes se contradizem. Tais 
contradições nos mostram a inviabilidade de se proceder de forma dedutiva e conceber 
ideologia como uma categoria mais geral e abrangente de inúmeros outros usos “menores”.  
Importa explicitar que ideológica é a própria implicação entre a produção social do conceito e 
a demanda política que necessariamente lhe subjaz.  Façamos uma introdução honesta ao 
tema.  
 
I – MARX & ENGELS  
 
O pensamento de Marx nutriu-se de três fontes bem claras: o idealismo metafísico alemão, a 
economia política inglesa e a filosofia político-jurídica dos franceses. O texto da Ideologia 
Alemã é visto como um acerto de contas do materialismo histórico com o idealismo (de 
primeira e segundas categorias). Vale lembrar que o texto não foi “publicado” ou “finalizado” 
por Marx & Engels. Como disse Marx, o manuscrito estava entregue à “crítica roedora dos 
ratos”.    
 
- A influência de Hegel:  (extraído de “O que é Ideologia” de Marilena Chauí)  
 
“Sabemos que Marx concebe a história como um conhecimento dialético e materialista da 
realidade social. Sabemos também que entre as várias fontes dessa concepção encontra-se 
a filosofia hegeliana, criticada por Marx, mas conservada em aspectos essenciais por ele. 
Para que a concepção marxista de história, da qual depende sua formulação de ideologia, 
fique um pouco mais clara para nós, vale a pena lembrarmos aqui alguns aspectos da 
concepção hegeliana. De maneira esquemática (e, portanto, muito grosseira), podemos 
caracterizar a obra hegeliana como:  
 
1) um trabalho filosófico para compreender a origem e o sentido da realidade como Cultura. 
A Cultura são as relações dos homens com a Natureza pelo desejo, pelo trabalho e pela 
linguagem, as instituições sociais, o Estado, a religião, a arte, a ciência, a filosofia. É o real 
enquanto manifestação do Espírito. Não se trata, segundo Hegel, de dizer que o Espírito 
produz a Cultura, mas sim de que ele e ́ a Cultura, pois ele existe encarnado nela;  
 
2) um trabalho filosófico que define o real pela Cultura e esta pelo movimento de 
exteriorização e de interiorização do Espírito. Ou seja, o Espírito se manifesta nas obras que 
produz (é isto sua exteriorização) e quando sabe ou reconhece que é o produtor delas, 
interioriza (compreende) essas obras porque sabe que elas são ele próprio. Por isso o real e ́ 
histórico. Ele não tem história, nem esta ́ na história, mas e ́ história;  
 
3) um trabalho filosófico que revoluciona o conceito de história por três motivos:  
– em primeiro lugar, porque não pensa a história como uma sucessão contínua de fatos no 
tempo, pois o tempo não e ́ uma sucessão de instantes (antes, agora, depois; passado, 



presente, futuro), nem e ́ um recipiente vazio onde se alojariam os acontecimentos, mas e ́ um 
movimento dotado de força interna, criador dos acontecimentos. Os acontecimentos não 
estão no tempo, mas são o tempo;  
– em segundo lugar, porque não pensa a história como uma sucessão de causas e de efeitos, 
mas como um processo dotado de uma força ou de motor interno que produz os 
acontecimentos. Esse motor interno e ́ a contradição. Em geral, confundimos contradição e 
oposição, mas ambos são conceitos muito diferentes. Na oposição existem dois termos, cada 
qual dotado de suas próprias características e de sua própria existência, e que se opõem 
quando, por algum motivo, se encontram. Isto significa que, na oposição, podemos tomar os 
dois termos separadamente, entender cada um deles, entender por que se oporão se se 
encontrarem e, sobretudo, podemos perceber que eles existem e se conservam, quer haja ou 
não haja a oposição. Assim, por exemplo, poderíamos imaginar que os termos “senhor” e 
“escravo” são opostos, mas isto não nos impede de tomar cada um desses conceitos 
separadamente, verificar suas características e compreender por que se opõem. A 
contradição, porém, não e ́ isto. Na contradição só́ existe a relação, isto e ́, não podemos 
tomar os termos antagônicos fora dessa relação. São criados por essa relação e 
transformados nela e por ela. Além disso, a contradição opera com uma forma muito 
determinada de negação, a negação interna. Ou seja, se dissermos “O caderno não e ́ o livro”, 
essa negação e ́ externa, pois, além de não definir qualquer relação interna entre os dois 
termos, qualquer um deles pode aparecer em outras negações, visto que podemos dizer: “O 
caderno não e ́ o livro, não e ́ a pedra, não e ́ a casa, não e ́ o homem, etc., etc.”. A negação e ́ 
interna quando o que e ́ negado é a própria realidade de um dos termos, por exemplo, quando 
dizemos: “A e ́ não-A”. Só́ há contradição quando a negação e ́ interna e quando ela for à 
relação que define uma realidade que e ́ em si mesma dividida num polo positivo e num polo 
negativo, polo este que e ́ o negativo daquele positivo e de nenhum outro. Por exemplo, quando 
dizemos “a canoa e ́ a não-árvore”, definimos a canoa por sua negação interna, ela e ́ a árvore 
negada, suprimida como arvore pelo trabalho do canoeiro. O trabalho do canoeiro consiste 
em negar a árvore como uma coisa natural, transformando-a em coisa humana ou cultural, 
isto e ́, na canoa. Numa relação de contradição, portanto, os termos que se negam um ao 
outro só́ existem nessa negação. Assim, o escravo e ́ o não-senhor e o senhor é o não-escravo 
e só́ haverá́ escravo onde houver senhor e só́ haverá́ senhor onde houver escravo. Podemos 
dizer que o escravo não e ́ a pedra e que o senhor não e ́ o cavalo, mas essas negações 
externas não nos dizem o que são um senhor e um escravo. Somente quando o senhor 
afirma que o escravo não e ́ homem, mas um instrumento de trabalho, e somente quando o 
escravo afirma sua não humanidade, dizendo que só́ o senhor e ́ homem, temos contradição.  
Porém, o aspecto mais fundamental da contradição e ́ que ela é um motor temporal: ou seja, 
as contradições não existem como fatos dados no mundo, mas são produzidas. A produção e 
superação das contradições são o movimento da história. A produção e superação das 
contradições revelam que o real se realiza como luta. Nesta, uma realidade e ́ produzida já́ 
dividida já́ fraturada num polo positivo e num polo que nega o primeiro, essa negação sendo a 
luta mortal dos contrários e que só́ termina quando os dois termos se negam inteiramente 
um ao outro e engendram uma síntese. Esta e ́ uma realidade nova, nascida da luta interna da 
realidade anterior. Mas essa síntese ou realidade nova também surgirá fraturada e reabre a 
luta dos contraditórios, de sua negação reci ́proca e da criação de uma nova síntese;  
– em terceiro lugar, portanto, porque não pensa a história como sucessão de fatos dispersos 
que seriam unificados pela consciência do historiador, mas, sim, pensa a história como 
processo contraditório unificado em si mesmo e por si mesmo, plenamente compreensível e 
racional. Por isso Hegel afirma que o real e ́ racional e o racional e real.”    

(IN: CHAUÍ, Marilena. ) 
 
Por Marx insistentemente apontar para a permanente ocultação do fato de que a história é 
um produto das relações de produção, apressou-se a recepção de seu pensamento sob a 
forma de um “economicismo” (considerar a economia como fundamento necessário e 
exclusivo da história). A história é um produto material das relações de produção. Correto. 



Mas é ao mesmo tempo história do desenvolvimento destas mesmas relações de produção. 
Ainda mais: é também a produção destas próprias relações de produção.  
Olhemos o texto da Ideologia Alemã mais de perto: 
 
Alguns pontos principais do encaminhamento do texto  A Ideologia Alemã:  
 
Mesmo quando tentou ser o mais “crítica” o possível, a filosofia (alemã) não saiu de seu 
próprio solo (religioso, teológico, mistificado). O que decorre diante dos olhos do materialista é 
a decomposição do sistema hegeliano. O solo que gerou a filosofia hegeliana nem sequer é 
visto; este pensamento é que é o “solo” da nova fraseologia dos jovens alemães. Jovens e 
velhos hegelianos estavam “... de acordo em acreditar que a religião, os conceitos e o 
Universal reinavam no mundo existente.1 Em ambos os casos, a “transformação” da realidade 
passava por uma “mudança de consciência” e não por mudanças de circunstâncias e seus 
respectivos condicionantes2. Cabe ressaltar que a importância de Hegel é afirmada, mesmo 
nesta constatação de o que se seguiu à sua Filosofia tenha sido uma tal liquidação; anos mais 
tarde, o próprio Marx confirmará isto no Prefácio a segunda edição d’O Capital, onde afirmará 
que Hegel “não era cachorro morto”3.  
 
O materialismo não parte de abstrações (“o” homem em geral,  a natureza humana, a 
essência, a substância, etc.). Tal pensamento parte dos homens reais em suas relações 
concretas.  A condição para que exista uma história humana é, naturalmente, a existência 
física concreta de indivíduos humanos. Deve-se constatar tal constituição e suas relações 
consequentes com a natureza circundante, em primeiro lugar.  Pode-se distinguir os homens 
dos animais de várias formas (a Filosofia que o diga) mas os homens “...começam a se 
distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à 
frente é a própria consequência de sua constituição corporal.”4 Qual seja, o homem sempre já 
se apoia nas condições que recebeu prontas para produzir novamente sua própria vida. A 
partir (e através) da reprodução de condições produtivas prévias, criam-se novas condições 
produtivas, guiadas por novas necessidades, criadas por essas condições produtivas 
mesmas.  
 
A produção social só se torna visível com o aumento da população e do intercâmbio dos 
indivíduos entre si; a forma desse intercâmbio por sua vez, encontra-se determinada pela 
produção.  As relações entre as diferentes nações depende do desenvolvimento de cada uma 
delas, no que diz respeito a suas relações internas. O lugar privilegiado para se perceber o 
desenvolvimento das condições produtivas é na divisão social do trabalho. É ela que torna 
possíveis as polarizações entre cidade x campo, indústria e comércio x agricultura 
(posteriormente, indústria e comércio se separam e se opõem). O modo de exploração 
destes trabalhos determina as classes, assim como as relações entre países. A divisão do 
trabalho mostra o estatuto da propriedade no interior das sociedades. A divisão do trabalho 
trata das atividades enquanto a propriedade trata dos produtos. Dois “momentos” da mesma 
“coisa”. 5   (A separação radical entre a atividade e o produto é uma das formas de se 
conceber a alienação material).  Tal separação é apenas abstrata e metodológica, não nos 
esqueçamos.  

																																																								
1	MARX,	Karl.	ENGELS,	Friedrich.	 	A	 ideologia	Alemã.	Trad.	Luís	Cláudio	de	Castro	e	Costa.	—	3ª	ed.	—	São	Paulo:	Martins	
2	“Exigir	assim	a	transformação	da	consciência	equivale	a	interpretar	de	modo	diferente	o	que	existe,	isto	é,	reconhece-lo	por	
meio	de	uma	outra	interpretação.”		Ibidem.	P.	9		
3	3	“Critiquei	a	dialética	hegeliana,	no	que	ela	tem	de	mistificação,	há	quase	30	anos	quando	estava	em	plena	moda.	Ao	tempo	
em	que	 elaborava	 o	 primeiro	 volume	 de	 ‘O	 Capital’	 era	 costume	 dos	 epígonos	 impertinentes,	 arrogantes	 e	medíocres	 (…)	
comprazer-se	 em	 tratar	 Hegel	 (…)	 como	 um	 ‘cão	 morto’.	 Confessei-me,	 então,	 abertamente	 discípulo	 daquele	 grande	
pensador,	e	no	capítulo	sobre	a	teoria	do	valor,	joguei,	várias	vezes,	com	seus	modos	de	expressão	peculiares.	A	mistificação	
por	que	passa	a	dialética	nas	mãos	de	Hegel	não	o	impediu	de	ser	o	primeiro	a	apresentar	suas	formas	gerais	de	movimento,	
de	maneira	ampla	e	consciente.	Em	Hegel,	a	dialética	está	de	cabeça	para	baixo.”	MARX,	Karl.	O	capital:	critica	da	economia	
política.	15.	ed.	-	São	Paulo:	Bertrand	Brasil,	1996.	P.	16-17.	
4	MARX	&	ENGELS.	A	ideologia	alemã.	p.	10	.	Grifo	no	original		
5 	“Os	 diversos	 estágios	 de	 desenvolvimento	 da	 divisão	 do	 trabalho	 representam	 outras	 tantas	 formas	 diferentes	 da	
propriedade;	em	outras	palavras,	cada	novo	estágio	da	divisão	do	trabalho	determina,	igualmente,	as	relações	dos	indivíduos	
entre	si	no	tocante	à	matéria,	aos	instrumentos	e	aos	produtos	do	trabalho.”		Ibidem.	P.	12		



 
- Desenvolvimento da propriedade:  
 
Tribal: estágio rudimentar de produção; povos que se alimentavam da caça e da pesca, 
eventualmente da agricultura (no caso de haver terras incultas) – divisão do trabalho pouco 
desenvolvida, apenas uma consequência da divisão natural* (família); consequentemente, as 
formas sociais eram patriarcais, de clãs e seus membros e, é claro, escravos.  
 
Comunal: encontrada na antiguidade, a forma comunal de propriedade é geralmente 
propriedade do Estado.  Surge, a partir da reunião de várias tribos, numa cidade. Subsiste a 
escravidão.  A propriedade privada (mobiliária primeiro,  imobiliária depois) se desenvolve 
sendo limitada pela propriedade comunal. O poder sobre os escravos que trabalham é 
exercido de forma comum pelo conjunto dos cidadãos ativos; consequentemente, o 
desenvolvimento da propriedade privada (sobretudo imobiliária) tende a desagregar a 
propriedade comunal, juntamente com o poder do povo. Divisão do trabalho mais avançada 
(cidade x campo), e mais tarde, Estados que representam as cidades x Estados que 
representam o campo. Surge também a oposição entre comércio marítimo e a indústria.  
 
Feudal (estamentos): partiu do campo; sofreu influência da organização militar dos germanos; 
novamente uma comunidade, mas a classe diretamente produtiva são os servos e não mais 
escravos; oposta às cidades, devido à estrutura rigidamente hierárquica da propriedade 
fundiária e a suserania militar acompanhante, que conferiam poderes absolutos à nobreza. O 
arranjo social continua se dando contra a classe produtiva diretamente explorada, e a forma 
desse arranjo se modificou porque modificaram-se as condições produtivas.  
O correspondente dessa estrutura fundiária, nas cidades foi o desenvolvimento a propriedade 
das corporações. (pequeno capital) A divisão do trabalho desenvolveu-se pouco nesse período, 
cada país continha em si a oposição cidade – campo (agricultura rudimentar – indústria 
artesanal), de forma que a união de grandes áreas em reinos era uma necessidade que a 
nobreza (dominante) levou a cabo, tendo a frente um monarca. 
 

“...indivíduos determinados com atividade produtiva segundo um 
modo determinado entram em relações sociais e políticas 
determinadas. Em cada caso isolado, a observação empírica 
deve mostrar nos fatos, e sem nenhuma especulação nem 
mistificação, a ligação entre a estrutura social e política e a 
produção. A estrutura social e o Estado nascem continuamente 
do processo vital de indivíduos determinados; mas desses 
indivíduos não tais como aparecem nas representações que 
fazem de si mesmos ou nas representações que os outros fazem 
deles, mas na sua existência real, isto é, tais como trabalham e 
produzem materialmente; portanto, o modo como atuam em 
bases, condições e limites materiais determinados e 
independentes de sua vontade. “ p. 18 

 
Temos, portanto, que reconhecer que a filosofia, moral, religião, direito e as demais formas de 
pensamento não são autônomas e não determinam diretamente as relações entre as 
pessoas, como reza o credo metafísico.  A produção das ideias é a linguagem da vida real, 
emanação direta do comportamento material dos homens.  “Não partimos do que os homens 
dizem, imaginam e representam [...] mas partimos dos homens em sua atividade real, e é a 
partir de seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos 
reflexos e das repercussões ideológicas desse processo vital.”  P.19  
 
- Pressuposto fundamental e nunca abandonado: é preciso poder fazer história. Há que se 
satisfazer as necessidades básicas; para tal, produzem-se utensílios e técnicas que criam 
novas necessidades e desenvolvem as capacidades produtivas, criar novos homens 
(reprodução, família), história da cooperação/estado social determinado. Estrutura circular 
da dependência social  (“tão antiga quanto os próprios homens”) entre os indivíduos, 
condicionada pelas necessidades e pelo modo de produção:  



 
1 – MANTER-SE VIVO 2 – SATISFAZER E CRIAR NECESSIDADES – 3 – CRIAR E MANTER 
OUTROS HUMANOS – 4 – COOPERAR/COMPETIR COM/POR FORMAS POLÍTICAS.  
 
Tal dependência assume novas formas constantemente e, por isso mesmo, possui “uma 
‘história’, mesmo sem que exista ainda qualquer absurdo político ou religioso que também 
mantenha os homens unidos”. 6  A separação entre história natural e história humana é 
insustentável, já que a unidade entre o homem e a natureza se mostra exatamente no modo 
como esta é intencionalmente transformada e explorada por aquele, seja por sua 
sobrevivência ou por seus caprichos. O desafio do materialismo histórico sempre foi a busca 
de uma ciência da história dos homens que não desconsiderasse a natureza como sua 
constituinte. A práxis é exatamente o lugar para o qual se deve olhar para ver o 
entrelaçamento entre homem e natureza. 
 

“Disso decorre que um modo de produção ou um estágio 
industrial determinados estão constantemente ligados a um 
modo de cooperação ou a um estádio social determinado, e que 
esse modo de cooperação é, ele próprio uma ‘força produtiva’; 
decorre igualmente que a massa das forças produtivas 
acessíveis aos homens determina o estado social, e que se deve 
por conseguinte estudar e elaborar incessantemente a ‘história 
dos homens’ em conexão com a história da indústria e das 
trocas.” 7 

 
Marx é enfático: a ideologia é a expressão consciente das relações de produção. Não nos 
apressemos em compreender idealisticamente: não se trata da “autoconsicência” do espírito 
do povo. Aqui, “minha consciência é a minha relação com o que me cerca” 8·. Ser a expressão 
consciente neste caso quer dizer que, por estarem em relação com aquilo que os cerca, os 
homens são capazes de exprimi-lo. Aqui importa menos se se encara o argumento como 
tendo uma base biológica evolucionista do que a constatação de que os homens são um tipo 
de vivente da natureza que estão em relação consigo mesmos e com a própria natureza pela 
necessidade 9  de produzirem suas próprias vidas 10 Consciência (e linguagem) são, 
consequentemente, expressões da minha relação com aquilo que me cerca. Consciência é 
alguma percepção da realidade sensível mas próxima e das relações de interdependência, 
quanto a pessoas e objetos exteriores, aos quais se está submetido.   
Quando vemos nossa imagem no espelho, normalmente não pensamos que estamos vendo 
“outra coisa” que não nós mesmos. Todavia, isso não impede que, mesmo sendo nós mesmos 
nos olhando, nos demoremos analisando tal imagem e que aprendamos com ela algo sobre 
nós que não veríamos sem o recurso ao espelho. É a partir deste “como se estivesse fora” 
que, quando nos olhamos no espelho, decidimos sobre nossa imagem no nosso dia a dia: se 
cortamos o cabelo, se mudamos a barba, se precisamos tomar sol, etc. Nesta imagem, o 
espelho é a consciência, que reflete na(s) ideologia(s) da superestrutura as relações 
fundamentais do modo de produção; não obstante, tal reflexo sempre dá a ver a partir de 
uma posição que se projeta como se estivesse “fora” e com isto, alcança-se um lugar que 
permite tomar decisões a partir da projeção de diferentes ângulos. Cada visada reflexiva 
repercute, ou melhor, tem o potencial de repercutir sobre o todo. O foco da crítica de Marx, 

																																																								
6	Ibidem.	P.24			
7	Ibidem.	P.	25.	Grifos	meus.	
8	Ibidem.	P.	110	
9	O	próprio	Platão	já	afirmava	em	sua	República	que	os	homens	se	relacionam	por	serem	de	muitas	coisas	necessitados.	
(“O	que	causa	o	nascimento	a	uma	cidade	(...)	é	a	impossibilidade	que	cada	indivíduo	tem	de	se	bastar	a	si	e	a	necessidade	
que	 sente	de	uma	porção	de	coisas;”;	 “...	 um	homem	une-se	a	outro	homem	para	determinado	emprego,	outro	ainda	para	
outro	 emprego	 e	 as	múltiplas	 necessidades	 reúnem	na	mesma	 residência	 um	grande	número	de	 associados	 e	 auxiliares;”.	
PLATÃO.	A	República.	Tradução	de	Enrico	Corvisieri.	São	Paulo,	Ed.	Nova	Cultural,	2000.	(Coleção	Os	Pensadores).	P.	54.	
10	“Os	 homens	 têm	 uma	 história,	 porque	 devem	 produzir	 sua	 vida	 e	 devem	 fazê-lo	 de	 uma	 forma	 determinada:	 é	 uma	
conseqüência	de	sua	organização	física:	assim	também	sua	consciência.”		MARX	&	ENGELS.	P.	110	



para mantermo-nos na imagem, são as teorias que pretendem, maquiando o espelho, 
melhorar a aparência da realidade a cada vez que novamente se olhe no espelho, sem 
nenhuma mudança de fato na origem da imagem. É o “interpretar” de que trata a famosa 
décima primeira tese 11  contra Feuerbach, que está diretamente vinculado à ideologia 
desmascarada: é um modo de pensar que não leva em consideração suas próprias pré-
condições materiais – é um idealismo que acredita poder resolver os problemas da 
sociedade “de cima para baixo”, por assim dizer. 
 
 
II – WALTER BENJAMIN (1892 – 1940):  
 
1 - Introdução: Século XIX, Imperialismo Efervescente.  
 
Do ponto de vista da Europa, o século XIX foi um século de paz relativa, modernização 
vertiginosa e aumento das benesses proporcionadas pelo progresso tecnológico. Não houve 
conflitos “mundiais” que abalassem suas estruturas e o sonho da felicidade no mundo da 
ciência prosperou. A locomotiva acelerou ao máximo, o passeio foi divertidíssimo mas, mais 
cedo ou mais tarde, toda máquina cobra manutenção. O capitalismo se desenvolveu de tal 
forma que, como bem previra Marx, protagonizou a contraditória e, até então inédita, crise da 
superprodução. A recessão pela qual passaram países da Europa, a Alemanha 
principalmente neste caso, não foi nada senão etapa natural e necessária para que o 
aparelho fizesse uma boa digestão. Da eclosão da Primeira Guerra Mundial, passando pelo 
crack de 1929 e alcançando a Segunda Grande Guerra, digamos simbolicamente, que tratou-
se de um caso de dispepsia. A morte do século XIX, que era capitalista, liberal e burguês, 
permitiu a insurgência do “inimigo”: capitalista, fascista e pretensamente aristocrático. Ao 
perceber o poder do inimigo, o capitalismo liberal tomou uma atitude também inédita, e 
estranhamente paradoxal: se associou ao comunismo! Entre os anos 1930 e 1940’s, EUA e 
URSS estiveram ao mesmo lado; o exército vermelho, produto da Revolução de Outubro, foi 
crucial para a vitória sobre os alemães. A realização mais duradoura do comunismo 
bolchevique foi manter vivo o capitalismo, hoje o sabemos. O Imperialismo do século XIX foi 
eterno enquanto durou, nada maior que uma vida humana simples.12 Pela primeira vez o 
capitalismo mostrou o quão efervescentes são suas instituições ideológicas: “tudo que é 
sólido desmancha no ar”13.    
 
2 - Século XX - A era da catástrofe (1914 – 1945)   
 
Tendo nascido em 1892, Walter Benjamin é ao mesmo tempo herdeiro, testemunha ocular e 
coparticipante da liquidação do grande século XIX. Sua Filosofia acaba por ser seu anúncio; 
em 1940 o século XX perdeu seu (talvez primeiro) arauto. Abstenhamo-nos da generalização 
apressada em considera-lo um apologeta, entretanto. Testemunhando o ocaso do século XIX 
já submerso na poeira dos escombros, muito cedo se transformou em um contemplador de 
ruínas. É nessa situação que aprendeu a ler as semelhanças que a história já nos antecipa de 
sua lápide: “Não há um monumento da cultura que não seja também um monumento da 
barbárie.” Sua Filosofia, desde meados de 1920, apresenta análises sociológicas de certa 
forma subversivas e prognósticos agudos quanto à situação política vindoura, confirmados 
pelo futuro passado.  

																																																								
11	“Os	filósofos	só	interpretaram	o	mundo	de	diferentes	maneiras;	do	que	se	trata	é	de	transformá-lo.”	Idem.		Ad	Feuerbach.	
Tese	 XI.	 	 In:	 A	 ideologia	 Alemã.	 Trad.	 Luís	 Cláudio	 de	 Castro	 e	 Costa.	 —	 3ª	 ed.	 —	 São	 Paulo:	 Martins	 Fontes,	 2007.	
(Clássicos)	P.	103	grifos	no	original.	
12	Dados	e	referências	sobre	essas	teses	gerais	no	livro	de	ERIC	HOBSBAWN	(século	XX:	a	era	dos	extremos),		incluindo	a	
classificação	em	eras	(da	catástrofe,	de	ouro	e	da	crise),	e	a	ideia	geral	de	que	o	século	XX	começa	de	fato	com	o	primeiro	
Sarajevo	e	o	desenrolar	da	Primeira	Guerra,	se	estendendo	até	a	confusão	política	mundial	do	fim	dos	1980’s/começo	dos	
1990’s.	 	Acredito	ser	uma	questão	pertinente,	mas	 talvez	ainda	 irrespondível,	perguntarmo-nos	se	 já	podemos	apontar	
para	um	divisor	de	águas	efetivo,	que	apresente	a	transmutação	do	século	XX	em	XXI.	Acredito	que	a	resposta	apologética	
à	internet,	smartphones	e	telecomunicações	em	geral	é	um	tanto	quanto	cômoda	e	consumista.				
13	Marx,	Manifesto	Comunista.	Que	não	subestimemos	essa	informação:	ao	primeiro	sinal	de	crise	econômica,	remodelam-
se	ao	bel	prazer	as	instituições	ideológicas.	O	Fascismo	é	a	resposta	imediata	à	crise	do	capital.		



Benjamin não subestima o potencial da superestrutura. 14  É neste reflexo do modo de 
produção que pode vir a se dar a articulação de suas potencialidades imanentes — aqui se 
encontram arte, religião, educação e também a política. Para se fazer entender por aqueles 
para os quais direciona sua crítica, Marx chama a força produtiva, o estado social e a 
consciência de “momentos” 15 – terminologia hegeliana – pretendendo ressaltar que se trata 
de enfoques, de modos diferentes de se abordar o conjunto da realidade histórica. Não há 
separação, a não ser pela via da abstração, destes momentos. Consideramos inadequado 
compreender exclusivamente a noção de ideologia apenas negativamente como 
compreensão equivocada da realidade16. Enquanto produção de discursos e saberes e uma 
determinada classe social, (ou seja, enquanto “momento”) as construções ideológicas servem 
também para a retroação na base material (vide a Revolução Francesa, que tanto 
influenciara Marx: quem negaria que a produção teórica Iluminista fomentou um determinado 
comportamento que pôde intervir drasticamente na organização da produção? Que fique 
claro: a Ilustração não produz materialmente a Revolução, quem o faz é o desenvolvimento 
das forças produtivas que deixa os comerciantes burgueses cada vez mais em melhores 
condições materiais para lutarem pelo poder político. Mas é inegável que aquela Filosofia os 
encoraja a assumir tal posto17). Em segundo lugar, toda e qualquer compreensão, inclusive 
aquela que visa à revolução, é uma compreensão particular que manifesta o interesse de 
uma classe como sendo o interesse universal 18 . Marx afirma que mesmo a revolução 
comunista necessita da afirmação particular do interesse da classe proletária; a diferença 
fundamental em relação à revolução proletária é que, pela primeira vez na história, as 
condições de produção alcançam, também, uma escala universal (ou histórico-mundial, nos 
termos dos autores). Precisamos aqui também de um conceito dialético de ideologia que 
possa, ao mesmo tempo, servir como instrumento reflexivo de compreensão e também 
denunciar que sua produção é sempre proveniente de uma perspectiva que pleiteia 
universalidade – o que é absolutamente concorde com o postulado fundamental da dialética 
hegeliana, a saber, que toda posição traz em si mesma o germe de sua negação.   
Podemos destacar do legado benjaminiano: 
 
a) Modificação fundamental da Guerra: A Primeira Guerra Mundial inaugurou a guerra de 
trincheiras e a guerra aérea. Poderíamos resumir: a guerra técnica e, portanto, racional. 
Importa ser eficiente. Torna-se amoral. Revoga distinções entre civis e militares e outras 

																																																								
14	O	próprio	Marx	é	mais	ambíguo	do	que	normalmente	se	aceita:	“Vê-se	imediatamente	que	essa	religião	da	natureza	ou	
essas	 relações	 determinadas	 para	 com	 a	 natureza	 são	 condicionadas	 pela	 forma	 da	 sociedade	 e	 vice-versa.”	 MARX	 &	
ENGELS,	Ideologia	Alemã.	2007.	P.	25	Grifo	no	original.		
15	“...	esses	três	momentos	–	a	força	produtiva,	o	estado	social	e	a	consciência	–	podem	e	devem	entrar	em	conflito	entre	
si,	 pois,	 pela	 divisão	 do	 trabalho,	 torna-se	 possível,	 ou	 melhor,	 acontece	 efetivamente	 que	 a	 atividade	 intelectual	 e	 a	
atividade	material	–	o	gozo	e	o	 trabalho,	a	produção	e	o	consumo	–	acabam	sendo	destinados	a	 indivíduos	diferentes;”	
Ibidem.	P.	27	
16	Em	 sua	 excelente	 introdução	 à	 Ideologia	 Alemã,	 Luís	 Cláudio	 de	 Castro	 e	 Costa	 assinala	 que	 embora	 “fizessem	
numerosas	análises	extremamente	ricas	de	formas	e	manifestações	da	ideologia”,	ao	longo	das	vidas	de	Marx	e	Engels	o	
sentido	de	 ideologia	teria	permanecido	unívoco,	como	“consciência	 falsa,	equivocada	da	realidade”.	 (grifos	no	original).	
Ao	que	 segue	afirmando	“porém	consciência	necessária	aos	homens	em	sua	convivência	social”.	Ora,	pode	parecer	mera	
questão	 teórica,	mas,	se	estamos	 tratando	de	algo	necessário	aos	homens	não	é	 incoerente	(e	 talvez	mesmo	 idealista?)	
manter	 todas	as	 formas	possíveis	de	humanidade	no	erro?	O	 texto,	 felizmente,	nos	 lembra	 também	que	 “o	conceito	de	
ideologia	ganhou	significados	diferentes	na	história	do	marxismo.	Lênin	se	referiu	à	ideologia	socialista	como	sinônimo	
do	marxismo,	etc.”	(pg.	XXII	e	XXIII)	Consideramos	a	postura	de	Lênin	coerente,	como	tentaremos	demonstrar	ao	longo	do	
texto..	Mais	importante	que	discutir	o	impossível,	i.e.,	a	“correta”	posição	de	Marx	e	Engels,	é	extrair	as	conseqüências	das	
premissas	que	estes	propuseram.	
17	“Mas	mesmo	quando	essa	teoria,	essa	teologia,	essa	filosofia,	essa	moral	etc.,	entram	em	contradição	com	as	relações	
existentes,	 isso	só	pode	acontecer	pelo	fato	de	as	relações	sociais	existentes	terem	entrado	em	contradição	com	a	força	
produtiva	existente.”	Ibidem.	P.26	
18	“...	cada	nova	classe	que	toma	o	lugar	daquela	que	dominava	antes	dela	é	obrigada,	mesmo	que	seja	apenas	para	atingir	
seus	 fins,	 a	 representar	 o	 seu	 interesse	 como	 sendo	 o	 interesse	 comum	 de	 todos	 os	membros	 da	 sociedade	 ou,	 para	
exprimir	 as	 coisas	 no	 plano	 das	 idéias,	 essa	 classe	 é	 obrigada	 a	 dar	 a	 seus	 pensamentos	 a	 forma	 de	 universalidade	 e	
representá-los	como	sendo	os	únicos	 razoáveis,	os	únicos	 realmente	válidos.	Pelo	simples	 fato	de	defrontar	como	uma	
classe,	 a	 classe	 revolucionária	 se	 apresenta,	 de	 início,	 não	 como	 classe,	mas	 sim	 como	 representando	 a	 sociedade	 em	
geral;	aparece	como	sendo	toda	a	massa	da	sociedade	diante	da	única	classe	dominante.”	Ibidem.	P.	50-51	



“etiquetas” de guerra, tão caras às guerras clássicas. Aumento avassalador no número de 
mortos. Hobsbawn menciona tratar-se de inaugurar o século dos massacres. Benjamin 
denunciou precocemente esse fenômeno, sobretudo na belíssima crítica literária Teorias do 
fascismo alemão. Sobre a coletânea Guerra e Guerreiros, editada por Ernst Jünger. É 
também pioneiro em apontar a existência cotidiana da guerra, não como fenômeno estranho 
e extemporâneo, mas como produto mantido para explodir de tempos em tempos como 
justificativa para que os bens sociais continuem distribuídos de forma desigual. (A obra de 
arte na era..., ) O “inimigo” é o responsável pelos problemas sociais.  
 
b) Crítica ideológica #1 - REPRODUÇÃO TÉCNICA:  Premissa – a superestrutura se 
modifica mais lentamente que a infraestrutura (necessariamente), por isso, agora (1934), 
cerca de 50 anos depois, é hora de olhar os reflexos das transformações político-econômicas 
na cultura. 
 
- A partir da fotografia e sobretudo depois do cinema, a reprodução se autonomiza, passa a 
ser também produção. O cinema demanda um enorme contingente técnico e humano para 
se realizar, é uma  arte produzida por massas. O cinema tem o poder colocar toda a história 
sob si mesmo, pode dedicar-se a qualquer objeto. (ex.: filme histórico – O que diríamos, então, 
hoje, com máquinas acessíveis, Netflix, Popcorn Time, Youtube, etc.?) Resultados: Destruição 
da autenticidade, originalidade e do pertencimento cultural. Ou seja, destruição da aura.   
 
- Culto x Exposição / Ritual x Política (entretenimento!)  
Benjamin percebe que a práxis social que sustenta a recepção da obra de arte clássica é 
advinda do culto. A pintura, escultura, teatro etc., são formas artísticas que levam o 
espectador ao recolhimento, retração, introspecção, interioridade. Momento da “obra 
consigo mesmo”. À medida em que se laiciza e vai se emancipando do culto (Culto do Belo / 
Art Noveau), a fruição estética precisa fundar-se em outra forma de práxis, não mais 
contemplativa, mas distraída. A aposta de Benjamin é que o valor de exposição, que é típico 
da obra de arte reproduzida da era das massas, precisa fundar-se numa práxis política, 
cortando conscientemente seus vínculos com o culto. A partir da distância histórica que se 
abre agora diante de nós, podemos nos ater à perplexidade: a indústria cultural parece ter 
conseguido manter a práxis política completamente afastada da fruição estética, a medida 
em que fundou a recepção das obras sobre o terreno do entretenimento. Podemos ir tão 
longe?   
 
- A percepção é uma faculdade histórico-mimética.   
(Razão e Mimesis são contraditórios dialéticos, não podem se apartar completamente 
porque se interpenetram – Influenciou a Dialética do Esclarecimento).   
Coincidência?: o surgimento da fotografia é contemporâneo ao nascimento do socialismo. 
 
- Fotografia e Cinema como “arte”: desvendando o caráter fetichista e anti-técnico dessa 
pergunta. A reprodução inaugura uma  nova forma de fruição, destrói a aura: nunca será 
aprovada pelo tribunal que ela mesma derrubou.  De forma indireta, portanto, conceitua “arte 
de massa”, que Adorno e Horkheimer vão chamar acertadamente de indústria cultural alguns 
anos mais tarde. 
 
c) Crítica ideológica #2 - PROGRESSO: O tempo não é um continuum vazio e homogêneo, 
sendo preenchido dia após dia para o futuro inexorável do progresso técnico.   Não há uma 
história universal, mas discursos, histórias. O problema da “esquerda” (social democracia) era 
combater o fascismo (nacional socialismo) em nome do progresso. Progresso técnico não 
significa progresso moral ou político. A ideia de que a humanidade marcha sobre o tempo 
vazio em direção ao progresso é desconstruída em nome de uma concepção política da 
história: a rememoração não é o entulhamento de datas e cronologias historicistas, mas um 
recuperar e fazer jus às promessas emancipatórias do passado. É a partir do empenho dos 
antecessores (‘sacrifícios’) em deixar condições melhores para os sucessores que estes 
podem dar sentido político à suas vidas. Reconhecer o valor utópico depositado em todos os 
documentos da cultura, que, ao mesmo tempo, condensam em si as barbáries sociais por 
trás de seu processo de produção. Ver: Teses sobre o conceito de História.  



Problematização/sugestão: pensar a utilidade da história. Segunda consideração 
extemporânea no Nietzsche é leitura recomendada (Sobre as vantagens e desvantagens da 
história para a vida).  
 
d) Crítica ideológica #3: CULTO DO ÍDOLO #cinema  
 
Cinema – Teste – Aparelho – Ator  
O Ator é ideologizado como “Ídolo” – compensação pela sua importância cada vez menor 
perante ao aparelho. Hollywood prega o culto do ídolo e essa é uma das formas de impedir 
uma utilização política do cinema. Lembremo-nos: o culto se relaciona com a forma de 
receber a arte “clássica” (original, autêntica, genial) e é uma categoria inoperante, anacrônica 
e até de mau gosto para a crítica da arte de massa do século XX, na opinião de Benjamin. 
Pior ainda: é prejudicial do ponto vista político, pois afasta o cinema do público, que não o 
reconhece como uma arte produzida pela massa e, consequentemente, não se reconhece 
nele. Apenas frui desejos efêmeros e assimila os valores da classe dominante. Benjamin, ao 
contrário, foi influenciadíssimo pelo teatro de Brecht, que buscou formas radicalmente novas 
de realizar o teatro, inclusive revogando a distância entre público e atores, mantida pela 
aurático palco. Mais em O que é o teatro épico? Um estudo sobre Brecht.   
   
e) Crítica ideológica #4: PERFORMANCE POLÍTICA  
 
Cinema – Teste – Aparelho – Estadista  
“No futuro os estadistas serão decididos pelo seu desempenho perante o aparelho.” 
Paráfrase. Exemplo posterior: Collor.   
 
A crise da democracia (dos anos 1930) pode ser interpretada como transição entre o 
público direto (parlamento) e o público virtual (aparelho, massa).  Problematize: a) falar para o 
aparelho é igual a falar para as massas? b) Quer a resposta de “A” tenha sido negativa ou 
positiva, quem detém o controle do aparelho influencia a informação que será falada para as 
massas?  
 
f) Crítica Ideológica #5: ESTETIZAÇÃO DA GUERRA  
 
Documentário recomendado:  
A arquitetura da destruição  
(Undergångens Arkitektur, encontrável como Architecture of Doom, de Peter Cohen).     
 
Toda campanha de ideológica de Hitler era estética, baseada em seus supostos padrões de 
beleza. Artista medíocre que era, interessava-se muito pela erudição europeia. Outra parte do 
discurso dizia respeito à assepsia, higiene e limpeza. Associava os judeus à mazelas causadas 
por imundície. Ser judeu era ser doente. O holocausto é construído calmamente como um 
projeto de assepsia social, muito bem justificado “moral” e tecnicamente. A sociedade ariana 
era altamente escolarizada, tecnicamente credenciada e só estava fazendo seu trabalho, já o 
sabemos. O referido documentário apresenta detalhes e dados dessa tese.   
   
 
III – DIALÉTICA DO ESCLARECIMENTO: ADORNO E HORKHEIMER 
 
A partir de 1919 a centro-esquerda assumiu o poder na Alemanha, com o partido Social 
Democrata. Quem não a apoiava poderia a ela se opor, no interior do Partido Comunista, sob 
influência de Moscou, para tentar desmascarar tal governo como estratégia das potências 
mais industrializadas, para manter a Alemanha no atraso e humilhação impostos pela 
derrota na Primeira Guerra. Diante desse quadro começaram a surgir intelectuais dispostos 
a revisitar, não apenas o marxismo, mas a Filosofia enquanto atividade teórica do espírito, 
pois o mundo continuava precisando ser também interpretado. (Alusão irônica à décima-
primeira das teses ad Feuerbach, escritas por Marx: ““Os filósofos só interpretaram o mundo 
de diferentes maneiras; do que se trata é de transformá-lo.”)  
 



 (1922) Primeira Semana Marxista de Trabalho, organizada por Felix Weil. Nomes como 
Lukács, Korsch, Pollock, Wittfogel e outros. (Outro intelectual importante a aproximar-se 
posteriormente é Ernst Bloch) Funda-se pouco depois o Instituto para Pesquisa Social. Seu 
primeiro nome, entretanto, foi Instituto para Estudo do Marxismo. Em 1931, assumiu a 
direção Max Horkheimer e conseguiu afasta-lo da ortodoxia marxista e rebatiza-lo. Os 
crescentes fracassos da social democracia em lidar com a crise levam ao poder o partido 
Nacional Socialista, e Adolf Hitler, em 30 de janeiro de 1933. Em 13 de março o Instituto foi 
invadido. Exílios se iniciam. Abriram-se outros escritórios do Instituto, em Londres e Paris. Em 
1934, Horkheimer aceita o convite da Universidade de Columbia e vai para os Estados 
Unidos. Ou 
 
Adorno não era muito próximo a Horkheimer ainda. Em 1938 foi para Nova Iorque realizar 
uma pesquisa em rádio – o que o aproximou daquela que viria a batizar como Indústria 
Cultural. É apenas em 1941, em Los Angeles, que finalmente os dois se encontram e 
discutem até realizarem o (já) clássico Dialética do Esclarecimento (1944 a primeira versão, 
1947 a definitiva). Citam-se como influências direta para a existência desse texto o já 
mencionado ensaio de Walter Benjamin (“A obra de arte...”) e o texto “Sobre o caráter 
afirmativo da cultura” de Herbert Marcuse (vale lembrar que tanto Benjamin, Adorno, 
Horkheimer e Marcuse, flertaram também, cada um a seu modo, com a psicanálise).  
 
 “Na Dialética do esclarecimento Adorno e Horkheimer mostram que o conceito de 
esclarecimento traz em si o germe da regresso. O projeto iluminista, que visava a dominação 
da natureza para livrar os homens do medo, converteu-se, também, em dominação sobre os 
homens, pois a reflexão sobre a regressão esteve ausente e deu origem a uma razão 
meramente instrumental, sem a dimensão emancipatória que o projeto prometera 
desenvolver. Assim, a razão transformou-se em irracionalidade, voltada apenas para a 
dominação. Tal racionalidade exigiu, por sua vez, que os indivíduos a ela se sujeitassem. [...] No 
plano objetivo, a estrutura social de trabalho da sociedade capitalista priva os indivíduos da 
possibilidade de resistirem a esse processo de dominação e a indústria cultural, como 
processo desse movimento, age na esfera da cultura, impedindo que os indivíduos tenham 
acesso à arte e às experiências a ela relacionadas, as quais seriam constituintes de uma 
formação cultural voltada para a emancipação. Os esquemas da indústria cultural, por isso, 
reproduzem a vida social também subjetivamente, no sentido de que as criações artísticas e 
a contemplação estética passam a fazer parte de uma totalidade que as objetiva. Nesse 
contexto, a cultura se transforma em adestramento, em possibilidade de dominação da 
subjetividade pelo poder mascarado na constituição mesma das mercadorias. Isso mostra 
que a indústria cultural opera por meio de uma racionalidade meramente técnica e 
dominadora e que tende a ser imposta na esfera da consciência individual pela forma exigida 
para a recepção e o consumo dos seus produtos. [...] A indústria cultural, que se expressa 
tanto no cinema, no rádio, em revistas, entre outros, monopolizou a criação e disponibilidade 
dos bens culturais destinados às massas. Apesar de seus produtos terem essa 
característica, de serem de certa forma ‘populares’, ou seja, destinados ao consumo de uma 
grande número de pessoas, estas, porém, não tem qualquer participação na produção.” 19 
 
Criado para a troca desde a gênese (item de consumo) e não para atender a necessidades 
de qualquer ordem (arte). Não é uma justaposição, as obras de arte não são posteriormente 
transformadas em itens de massa. Retorne a Benjamin, a reprodução como produção. Não 
só a reprodução de obras (cópias, fotografias, filmes etc.) mas a reprodução da vida social 
como uma produção (ocultamente apologética]. Embora procure dar uma aparência de 
necessidade dos consumidores a seus produtos, o capital industrial cria suas próprias 
demandas. O propósito é a falsa unidade do universal com o particular, a reconciliação com a 
realidade social desigual. Cria identificação entre o oprimido e a estrutura opressora.   
 
 
 
																																																								
19	PETRY,	Franciele	Bete.	Indústria	Cultural:	subjetividade	e	formação	danificadas	na	Dialética	do	Esclarecimento	e	nas	
Minima	Moralia.	2007.	UFSC.	Dissertação	de	mestrado.	



Século XX: A Era de Ouro ( 1950 – 1975 aproximadamente)  
  
IV –1968: O ano que não acabou 
 
Com o fim da Segunda Guerra, restam duas grandes potências mundiais: EUA e USRR. O 
primeiro desses países se tornou credor de inúmeros outros que precisavam ser 
reconstruídos, enquanto o segundo viu as areias de sua ampulheta se esvaírem 
extremamente rápido. Capitalistas e Comunistas transformaram aquela estranha aliança 
contra o fascismo na ideologia da corrida armamentista, conhecida como Guerra Fria. 
Continuaram de mãos dadas, entretanto, no que diz respeito ao progresso na modernização 
e padronização da cultura. A expressão Era de Ouro, do historiador britânico, refere-se 
justamente ao boom econômico experimentado após a “paz” retornar. O próprio Brasil, com o 
então presidente Juscelino Kubistchek, abriu-se ao capital estrangeiro, investiu em estradas 
para importar veículos e abandonou os projetos ferroviários.   
 
Mês da Revolução, Maio de 1968.  
A maior greve geral da História.  
(França de 1968 – Mês da Revolução, Lições da Greve Geral. Por Clare Doyle) 
Herbert Marcuse (1898 – 1979) foi considerado por alguns “o filósofo da Revolução” e o 
único dos frankfurtianos a não desistir da unidade entre filosofia, teoria social e política 
radical.   
 
V – Repressões e Ditaduras: Os aparelhos ideológicos do Estado  
 
Assim como pudemos observar que o crack de 1929 foi a gota d’água para o capitalismo 
liberal retroceder  à barbárie fascista (Hitler, Franco e Mussolini), devemos analisar as 
consequências do levante de Maio-68 ao redor do mundo. Como fica evidente, ampliaram-se 
as formas de opressão e fortaleceram-se ditaduras ao redor do mundo. E não faz muita 
diferença nesse ponto que certas ditaduras tenham “tendências” comunistas. O que importa 
é reconhecer a repressão como ferramenta administrativa do sistema econômico e sua 
gestão “política”.  
 
#Brasil  
Em 28 de março de 1968 dois estudantes foram mortos no RJ sob a suspeita (infundada) 
que invadiriam a embaixada americana. A Frente Ampla, liderada por Carlos Lacerda, 
adversária da ditadura foi proibida por Costa e Silva; aquele mesmo que em julho proibiu 
manifestações e, em dezembro, instaurou quinto de seus abusos in(co)stitucionais (AI-5) 
intensificando a repressão, incluindo o fechamento do Congresso Nacional. 
 
 
VI – LOUIS ALTHUSSER  
 
Louis Althusser (1918 - 1990) publica em início dos 1970’s “Os Aparelhos ideológicos do 
Estado” onde, de maneira geral, defende a impossibilidade de revolucionar internamente 
(institucionalmente) o capitalismo. Se o pano de fundo econômico é o determinante da 
superestrutura, as supostas instituições liberais estarão sempre à mercê das determinações 
externadas pelo capital. Os dominantes apenas refinaram suas formas de fazer a dominação 
ocultar-se atrás das instituições aparentemente democráticas. O monopólio da violência é 
expresso pelo aparato policial. A repressão, portanto, não é exterior nem acidental ao capital, 
mas um de seus elementos constituintes.  
 (Recomendo aos interessados na discussão sobre o valor político dos aparelhos ideológicos 
que se aproximem da obra de Demerval Saviani (1943), a partir do ponto de vista da escola e 
da educação. Pode a escola contribuir para a transformação social ou apenas reproduzir a 
dominação? Etc.) 
 
 
 
 



Século XX: A Era da Crise  
 
Algumas constatações provocativas.  
A desistência da “Esquerda cultural”.  Significa que as esquerdas foram se esvaziando, 
desistindo dos limites reformistas impostos pela hegemonia capitalista.  
 
1989. E novamente, a máquina cobra manutenção. A aparência ideológica que separava 
(como antípodas) USSR e EUA, finalmente, caiu junto com o Muro de Berlim. Agora, todo o 
mundo é oficialmente capitalista. 
 
Uma célebre passagem de Marx diz o seguinte:  
  

“Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de 
grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas 
vezes. E esqueceu-se de acrescentar: a primeira vez como tragédia, a 
segunda como farsa.”  MARX, 18 Brumário. 

 
O Nazismo como exemplo: o Renascimento foi um autêntico interesse (ideológico) no clássico 
como valor de verdade (Tragédia) enquanto o Nazismo transmutou ideais clássicos de 
universalidade na particularidade ariana antissemita. 
 
Temos nos anos 1990 a ascensão dos neoliberais na América Latina (Brasil e Chile são bons 
exemplos). Depois de anos de regimes fascistas e políticas exploratórias, os governos 
transitam para regimes neoliberais e políticas exploratórias de privatizações e etc.  Temos no 
Brasil o problemático (e esquecido) caso dos R$ 171 bilhões da privatização da CVRD.  
 
Atravessamos nós a Era da Crise e estamos no século XXI?   
Ou continuamos em crise permanente, aquilo de que se alimenta esta viciada estrutura 
produtiva? 
 
 
VII – IDEOLOGIA pós-1989 
 
Terry Eagleton (1943 -) lançou em 1991, a obra  “Ideologia: uma introdução”, que 
reproduzimos trecho introdutório:  
 
“Considere o seguinte paradoxo. A última década testemunhou um ressurgimento notável de 
movimentos ideológicos em todo o mundo. No Oriente Médio, o fundamentalismo islâmico 
emergiu como uma potente força política. No chamado Terceiro Mundo, e em certa região 
das Ilhas Britânicas, o nacionalismo revolucionário continua em luta com o poder imperialista. 
Em alguns estados pós-capitalistas do bloco oriental, um neo- stalinismo ainda obstinado 
mantém-se em combate contra um batalhão de forças oposicionistas. A nação capitalista 
mais poderosa da história foi arrebatada, de ponta a ponta, por um tipo particularmente 
nocivo de evangelismo cristão. No decorrer desse período, a Inglaterra vivenciou, 
ideologicamente falando, o mais agressivo e explícito regime da memória política viva, em 
uma sociedade que tradicionalmente prefere que seus valores dominantes permaneçam 
implícitos e oblíquos. Enquanto isso, em algum lugar da margem esquerda, proclama-se que o 
conceito de ideologia se encontra hoje obsoleto. 
Como explicar tal absurdo? Por que, em um mundo atormentado pelo conflito ideológico, a 
própria noção de ideologia evaporou-se, sem deixar vestígios, dos escritos pós-modernistas e 
pós-estruturalistas?1 A chave teórica para esse enigma é um dos assuntos que 
abordaremos neste livro. De modo muito sucinto, argumento aqui que três doutrinas 
essenciais do pensamento pós-modernista conspiraram para desacreditar o conceito 
clássico de ideologia. A primeira dessas doutrinas gira em torno da rejeição da noção de 
representação - na verdade, a rejeição de um modelo empírico de representação, no qual o 
bebê representacional foi displicentemente lançado fora junto com a água do banho empírica. 
A segunda diz respeito a um ceticismo epistemológico segundo o qual o próprio ato de 
identificar uma forma de consciência como ideológica implica alguma noção indefensável de 



verdade absoluta. Como a última ideia atrai poucos adeptos hoje em dia, acredita-se que a 
primeira desmorona em seu rastro. Não podemos rotular Pol Pot de fanático stalinista 
porque isso envolveria alguma certeza metafísica do que significaria não ser um fanático 
stalinista. A terceira doutrina refere-se a uma reformulação das relações entre racionalidade, 
interesses e poder, em bases mais ou menos nietzschianas, a qual, segundo se acredita, 
torna redundante todo o conceito de ideologia. Tomadas em conjunto, essas três teses foram 
consideradas por alguns suficientes para descartar toda a questão da ideologia, 
precisamente no momento histórico em que manifestantes muçulmanos batem suas 
cabeças até sangrar e trabalhadores rurais norte-americanos esperam em breve ser 
conduzidos ao céu, com Cadillac e tudo. 
Hegel observa em algum lugar que todos os grandes eventos históricos acontecem, por 
assim dizer, duas vezes. (E aqui ele esqueceu de acrescentar: a primeira como tragédia, a 
segunda como farsa.) A atual supressão do conceito de ideologia é, em certo aspecto, uma 
reciclagem da chamada época do “fim da ideologia”, que sucedeu a Segunda Guerra Mundial; 
mas, enquanto esse movimento podia ser explicado, pelo menos em parte, como uma reação 
traumatizada aos crimes do fascismo e do stalinismo, nenhuma fundamentação política 
escora a aversão contemporânea à crítica ideológica. Além disso, a escola do “fim da 
ideologia” era, claramente, uma criação da direita política, ao passo que nossa própria 
complacência “pós-ideológica” exibe, com muita freqüência, credenciais radicais. Se os 
teóricos do “fim da ideologia” consideravam toda ideologia inerentemente fechada, dogmática 
e inflexível, o pensamento pós-modernista, por sua vez, tende a encarar toda ideologia como 
teleológica, “totalitária” e fundamentada em argumentos metafísicos. Deturpado de modo 
assim grosseiro, o conceito de ideologia, obedientemente, acaba por se invalidar. 
O abandono da noção de ideologia está relacionado com uma hesitação política muito 
disseminada entre setores inteiros da antiga esquerda revolucionária, que, ante um 
capitalismo temporariamente na ofensiva, iniciou uma retirada constante e envergonhada de 
questões “metafísicas” como luta de classe e modos de produção, ação revolucionária e 
natureza do Estado burguês. É, decerto, um tanto embaraçoso para essa posição o fato de 
que, no exato momento em que estava denunciando o conceito de revolução como uma 
bazófia metafísica, a própria coisa irrompesse onde menos se esperava, nas burocracias 
stalinistas da Europa oriental. Sem dúvida, o presidente Ceausescu passou os seus últimos 
momentos na Terra lembrando a seus algozes que o conceito de revolução estava fora de 
moda, que tudo sempre não passou de microestratégias e desconstruções locais, e que a 
idéia de um “tema revolucionário coletivo” estava irremediavelmente ultrapassada. O objetivo 
deste livro é, em certo sentido, convenientemente modesto - esclarecer um pouco da confusa 
história conceituai da noção de ideologia. Mas se apresenta também como uma intervenção 
política nessas questões mais amplas e, portanto, como um revide político a essa última 
traição dos intelectuais. 
Um poema de Thom Gunn fala de um recruta alemão na Segunda Guerra Mundial que 
arriscou sua vida ajudando judeus a escapar do destino que lhes estava reservado nas mãos 
dos nazistas: 
 
I know he had unusual eyes, 
Whose power no orders could determine,  
Not to mistake the men he saw,  
As others did, for gods or vermin.20 
 
O que induz homens e mulheres a confundir-se, de tempos em tempos, com deuses ou 
vermes é a ideologia. Pode-se entender perfeitamente bem como os seres humanos são 
capazes de lutar e matar por razões materiais - razões relacionadas, por exemplo, com sua 
sobrevivência física. É muito mais difícil compreender por que chegam a fazer isso em nome 
de algo aparentemente tão abstrato quanto as ideias. No entanto, é em razão das ideias que 
homens e mulheres vivem e, às vezes, morrem. Se o recruta citado por Gunn escapou ao 
condicionamento ideológico de seus companheiros, como ele o conseguiu? Será que agiu em 

																																																								
20	“Eu	sei	que	ele	tinha	olhos	incomuns,	/Cujo	poder	ordem	nenhuma	podia	determinar,	/E	não	para	confundir	os	homens	
que	via	/Como	os	outros	faziam	com	deuses	ou	vermes.”	
	



nome de uma ideologia alternativa, mais clemente, ou o fez simplesmente porque tinha uma 
visão realista da natureza das coisas? Será que seus olhos incomuns podiam apreciar os 
homens e mulheres pelo que eram, ou será que suas percepções, de certo modo, eram tão 
enviesadas quanto as de seus colegas, só que de uma maneira que nós, em vez de condenar, 
aprovamos? Será que o soldado estava agindo contra seus próprios interesses, ou em nome 
de algum interesse mais profundo? É a ideologia apenas uma “confusão”, ou teria um caráter 
mais complexo, difícil de apreender? 
O estudo da ideologia é, entre outras coisas, um exame das formas pelas quais as pessoas 
podem chegar a investir em sua própria infelicidade. A condição de ser oprimido tem algumas 
pequenas compensações, e é por isso que às vezes estamos dispostos a tolerá-la. O opressor 
mais eficiente é aquele que persuade seus subalternos a amar, desejar e identificar-se com 
seu poder; e qualquer prática de emancipação política envolve portanto a mais difícil de todas 
as formas de liberação, o libertar-nos de nós mesmos. Mas o outro lado da história é 
igualmente importante. Pois se tal dominação deixar, por muito tempo, de propiciar suficiente 
gratificação a suas vítimas, então estas com certeza acabarão por revoltar-se contra ela. Se 
é racional acomodar-se a uma mistura ambígua de sofrimento e prazer marginal, quando as 
alternativas políticas mostram-se perigosas e obscuras, é também racional rebelar-se 
quando o sofrimento ultrapassa em muito as gratificações, e quando tal ação parece 
encerrar mais ganhos do que perdas.”  
 
Com esses argumentos e problematizações soando, observemos a “breve” lista de 
significados correntes do termo “ideologia” identificada pelo pensador britânico, e dediquemo-
nos a debate-las e perceber suas afinidades, contradições, etc. E isso é só o começo.  
 
SIGNIFICADOS CORRENTES DO TERMO (por Eagleton)  
 
a) o processo de produção de significados, signos e valores na vida social;  
b) um corpo de ideias característico de um determinado grupo ou classe social;  
c) ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante;  
d) ideias falsas que ajudam a legitimar um poder político dominante;  
e) comunicação sistematicamente distorcida;  
f) aquilo que confere certa posição a um sujeito;  
g) formas de pensamento motivadas por interesses sociais; 
h) pensamento de identidade;  
i) ilusão socialmente necessária;  
j) a conjuntura de discurso e poder;  
k) o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo;  
l) conjunto de crenças orientadas para a ação;  
m) a confusão entre realidade linguística e realidade fenomenal;  
n) oclusão semiótica; 
o) o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social; 
p) o processo pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. 
 
Bons estudos.  
Leonardo Machado  
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