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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa sobre o conceito de ideologia, do resgate               

de seu uso em Marx até as elaborações contemporâneas em diálogo com a teoria psicanalítica.               

Passando pela abordagem clássica; pelas reações teóricas ao Stalinismo e a crise do marxismo na               

década de 1950; o contexto dos debates acadêmicos no estruturalismo e pós-estruturalismo, até             

algumas das contribuições teóricas desses movimentos para a teoria da ideologia. O tema foi              

escolhido levando em consideração o retorno deste conceito no debate contemporâneo e sua             

relevância prática e teórica.  

 

Palavras-chave: Ideologia, Teoria Social, Estruturalismo, Pós-Estruturalismo, Marxismo.  
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ABSTRACT 

 

This work was intended to be a research about the concept of ideology, an reach back to its use                   

by Marx until contemporary elaborations in dialogue with psychoanalysis. Passing through the            

classical approach; through theoretical reactions in regard of Stalinism and the crisis in marxism              

on the 1950 decade; the context in structuralist and post-structuralist debate, until some of the               

theoretical contributions from those movements to the theory of ideology. This theme was             

chosen considering the return of this concept in the contemporary debate and its practical and               

theoretical relevance. 

 

Key-words: Ideology, Social Theory, Structuralism, Post-Structuralism, Marxism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dado o momento histórico em que vivemos, independente da nomenclatura conceitual           

que as teorias sociais esforçaram-se a criar nos últimos tempos - desde pós-ideológico,             

pós-industrial, sociedade de risco, etc. - o fato é que neste século parece que nos aproximamos                

cada vez mais de um colapso, tanto político como econômico e ecológico. Por que não falar                

também em um colapso subjetivo, presente muito antes dos acontecidos deste recente século?             

Viemos até agora experimentando os desajustes intrínsecos a um modelo econômico de            

sociedade que vinha sendo criticado desde seu surgimento. Hoje, de modo geral, podemos             

afirmar que não possuímos alternativas ao modelo capitalista que sejam levadas “a sério” seja              

pela opinião pública, seja como plano político aplicável. Como defenderia o ideólogo Fukuyama             

(FUKUYAMA, Francis. 1989), vivemos o relento do “fim da história”. Parece também não             

existirem saídas pelos meios da Democracia Representativa que, através dos vícios de cada             

modelo institucional mostra-se um sistema estruturalmente limitado ao benefício das massas           

(difusas em detrimento da conturbação ideológica vigente) e domado pelas classes exploradoras.            

Se a indústria Hollywoodiana povoa o imaginário popular com constantes eventos catastróficos            

que nos parecem cada vez mais possíveis de se concretizarem, em nossa realidade por outro lado                

paira a angustiante e silenciosa conformidade ao modo de produção capitalista que se perpetua              

como sendo a única possibilidade na qual estamos fadados a nos conformar e perecer.              

Encontramo-nos menos crédulos em mudanças simples e alternativas mais justas no sistema            

global do que na possibilidade de sermos surpreendidos por um cataclisma de proporções             

bíblicas. Seriam estas constatações meras divagações sem importância acerca do sentido que a             

cultura tem tomado, ou essas configurações podem ser interpretadas como sinais fundamentais            

para compreendermos os paradigmas do nosso momento histórico?  

Se pelos esforços da teoria social e dos trabalhos das ciências humanas formulam-se             

conceitos que pretendem compreender os fenômenos da realidade, não menos este recorte da             

sociedade – na sociedade acadêmica – está imune aos efeitos das relações sociais. No campo da                

filosofia social e das ciências humanas desdobra-se um longo processo de rupturas            

epistemológicas entre autores e vertentes teóricas (DE LIMA, Cláudia Henschel. Psicologia em            
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Revista, Belo Horizonte, v. 17, n. 2, p. 226-239, ago. 2011) e. não raramente, encontramos               

explicações distintas para um mesmo fenômeno. Teriam todos os termos realmente se tornado             

obsoletos? 

Este trabalho tem como tarefa analisar um destes conceitos que foram “deixados de              

lado” nas teorias sociais. O conceito de Ideologia a partir de Marx, sua leitura clássica e sua                 

atualidade, serão explorados aqui através de uma revisão histórica do conceito, realizando um             

corte pós-experiência soviética e partindo para uma localização no estruturalismo e           

pós-estruturalismo de uma valorização e revitalização da teoria Marxista após a crise da             

experiência soviética, e finalmente o diálogo contemporâneo entre a crítica marxista e a teoria do               

Sujeito. Após a análise do lugar ocupado pela Ideologia nas obras dos autores escolhidos, será               

questionada a utilidade, atualidade e problemáticas ligadas a este conceito. 
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2. MARX E A IDEOLOGIA 

 

2.1. Ideologia antes de Marx 
 

O termo Ideologia aparece pela primeira vez em um livro de 1801 escrito por Destutt De                

Tracy , intitulado Eléments d'ldéologie (Elementos de Ideologia). Ideologia significava então a           

ciência que tinha como objetivo o estudo das ideias, seu surgimento e suas relações com o                

fisiológico e o externo; 

 
Juntamente com o médico Cabanis, com De Gérando e Volney, DeStutt           

de Tracy pretendia elaborar uma ciência da gênese das idéias, tratando-as como            
fenômenos naturais que exprimem a relação do corpo humano, enquanto          
organismo vivo, com o meio ambiente. Elabora uma teoria sobre as faculdades            
sensíveis, responsáveis pela formação de todas as nossas idéias: querer          
(vontade), julgar (razão), sentir (percepção) e recordar (memória). Os ideólogos          
franceses eram antiteológicos, antimetafísicos e antimonárquicos. Pertenciam ao        
partido liberal e esperavam que o progresso das ciências experimentais, baseadas           
exclusivamente na observação, na análise e síntese dos dados observados,          
pudesse levar a uma nova pedagogia e a uma nova moral. Contra a educação              
religiosa e metafísica, que permite assegurar o poder político de um monarca,            
De Tracy propõe o ensino das ciências físicas e químicas para “formar um bom              
espírito”, isto é, um espírito capaz de observar, decompor e recompor os fatos,             
sem se perder em vazias especulações. Cabanis pretende construir ciências          
morais dotadas de tanta certeza quanto as naturais, capazes de trazer a felicidade             
coletiva e de acabar com os dogmas, desde que a moralidade não seja separada              
da fisiologia do corpo humano. (CHAUÍ, Marilena. 2004, p. 10) 

 

Os ideólogos eram partidários de Napoleão e apoiaram o golpe de 18 de Brumário              

acreditando que daria continuidade aos ideais da revolução francesa. Possuíam vários cargos            

como senadores ou tribunos. Porém após perceberem que o governo de Napoleão seria apenas              

restaurador do regime antigo, opõem-se as leis referentes à segurança do Estado e por isso sua                

Academia é fechada e perdem seus postos no Tribunado. Napoleão opera decretos que dão              

plenos poderes aos inimigos dos Ideólogos na nova Academia Francesa, sendo assim estes se              

tornam aliados do partido de oposição. É então Napoleão o primeiro a utilizar o termo               

“Ideólogo” e “Ideologia” no sentido pejorativo em um discurso de 1812 ao conselho de estado.               

(CHAUÍ, Marilena. 2004, p.11)  

2.2. Marx Enquanto Filósofo do Trabalho 
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Somente em Marx que essa utilização ‘pejorativa’ da palavra ideologia seria retomada,            

em sua crítica voraz à ideologia da sociedade alemã expressa pelos seus pensadores mais argutos               

que se debruçavam sobre a escola da filosofia idealista, produzida em seu livro escrito              

juntamente com Engels, A Ideologia Alemã. 

Durante a formulação dos clássicos nas ciências sociais, poderia ser dito que apenas um              

dos pensadores priorizou o fato de que o estudo das sociedades - suas organizações e processo                

histórico, ideias e pensamentos comuns, cultura e tecnologia, entre outras coisas - se não              

considerar a análise dos modos de produção, a análise da forma assumida no modo de produção                

dominante, em última instância a análise das condições que o trabalho assume e em que existe,                

será um estudo incompleto. Pode ser dito também, como o foi por Jacob Gorender, que O Capital                 

é a obra que unifica as ciências humanas por excelência, ligando Economia Política e a               

Sociologia, a Historiografia, a Demografia, a Geografia Econômica e a Antropologia (como pode             

ser visto pela utilização da análise original de Marx sobre o fetiche da mercadoria e suas                

múltiplas adaptações, seja por Lacan, Lévi-Strauss e outros). Em sua astuta análise das             

mercadorias podemos encontrar, como exemplo de atualidade e transdisciplinaridade, uma          

passagem que considera fatos ainda mal compreendidos sobre as relações entre Economia            

Política e Ecologia:  

 
[...] os corpos das mercadorias, são ligações de dois elementos, matéria           

fornecida pela natureza e trabalho. Subtraindo-se a soma total de todos os            
trabalhos úteis contidos no casaco, linho etc., resta sempre um substrato material            
que existe sem ação adicional do homem, fornecido pela natureza. Ao produzir,            
o homem só pode proceder como a própria natureza, isto é, apenas mudando as              
formas das matérias. Mais ainda. Nesse trabalho de formação ele é           
constantemente amparado por forças naturais. Portanto, o trabalho não é a única            
fonte dos valores de uso que produz, da riqueza material. Dela o trabalho é o pai,                
como diz William Petty, e a terra a mãe. (MARX, Karl. Das Kapital. 1996. Pg.               
172) 

 

Essa observação acerca da importância do trabalho, entretanto, não surge de simples            

empirismo ou vaga fraseologia. Para Marx, é justamente o trabalho que, realizando as             

necessidades básicas, abre espaço para o ser humano criar novas necessidades e associar-se             

coletivamente em um ato fundante das relações sociais, além de ser o real produtor de riqueza e a                  
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atividade que permite ao ser humano modificar a natureza partindo de suas projeções, ideias e               

demandas. É o trabalho que realiza desde as necessidades mais básicas até a criação de novas                

necessidades que fundam a experiência humana enquanto um conjunto de relações sociais que,             

por sua vez, impulsionam materialmente a história. Essa compreensão deriva de seus esforços             

em analisar, atualizar e tornar materialista, o sistema filosófico de Hegel - sua teoria dialética e                

compreensão da história que - apesar de ser citado como referência filosófica de primeira              

importância para Marx, eventualmente em sua obra irá figurar-se como o filósofo a ser superado               

tendo em vista que ainda se encontra na dimensão idealista da filosofia alemã. 

Não se deve, contudo, resumir sua compreensão do trabalho pelo modelo alienado            

hegemônico em nossa sociedade como característica ontológica. A ideia de que o ser humano é               

um animal do trabalho, um homo laborans , não deve ser limitada ao formato de trabalho               

hegemônico. O trabalho, para Marx, é uma das formas que assumem as múltiplas atividades              

humanas e, por de ter grande relevância para a compreensão da história das sociedades, o               

trabalho deve ser compreendido como uma característica definidora da humanidade enquanto um            

processo de transformação da natureza. O trabalho é sim constituinte da história e das              

sociedades, e participa até da relação humana com seus sentidos, como sugeriu Marx nos              

Manuscritos.  

Enfase no caráter do trabalho enquanto atividade inerente a história é parte do processo              

filosófico do autor, que busca, entre outras coisas, criticar a posição da filosofia idealista de seu                

tempo, além da filosofia em geral. Marx contrapõe-se aos filósofos idealistas hegelianos ao             

afirmar a necessidade de considerarmos as condições materiais de existência como a matéria             

fundamental para a compreensão das ideias dominantes de determinado momento, e não ao             

contrário como insistiam os filósofos da Alemanha, desde Hegel.  

Sobre isso, Jacob Gorender em sua introdução de  A Ideologia Alemã  comenta 

  
Na sua sexta tese sobre Feuerbach, contrapos Marx [...] de que a            

essência do homem é o conjunto das relações sociais. A conformação corpórea             
natural é condição necessária do ser homem. Não é condição suficiente. A            
humanização do ser biológico específico só se dá dentro da sociedade e pela             
sociedade.  

A premissa de que parte da ciência positiva da história são os            
indivíduos humanos reais, sua ação e condições reais de vida. Premissa à qual             
se chega por via empírica, dispensando filtragens filosofantes. A premissa de           
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toda história humana é a existência de indivíduos humanos viventes. Neste fato            
concreto se funda o materialismo histórico. (GORENDER, Jacob. 2001 p.27) 

 

O materialismo histórico é um dos pontos de ruptura com o idealismo alemão, onde Marx               

estabelece um fator epistemológico para a consideração da experiência humana ao longo da             

história. Esse “esvaziamento” do humano enquanto espécie, essa dimensão negativa que demarca            

a contingência humana é ponto fundamental para qualquer epistemologia materialista. Não existe            

possibilidade para uma natureza humana uniformizante, tendo em vista que a essência do próprio              

humano é o conjunto das relações sociais onde os mesmos se inserem. Faz-se agora necessário               

uma dimensão materialista-dialética entre o ser e a cultura.  

 

2.3. Da Divisão do Trabalho à Propriedade Privada 

 
"A maior divisão entre o trabalho material e o intelectual é a traduzida             

pela separação da cidade e do campo. A oposição entre a cidade e o campo surge                
com a passagem da barbárie à civilização, da organização tribal ao Estado, do             
provincialismo à nação, e persiste através de toda a história da civilização até             
aos nossos dias (Liga contra a lei sobre os cereais). A existência da cidade              
implica ao mesmo tempo a necessidade da administração, da polícia, dos           
impostos, etc., numa palavra, a necessidade da organização comunitária,         
partindo da política em geral. Foi então que surgiu pela primeira vez a divisão da               
população em duas grandes classes, divisão essa que repousa diretamente na           
divisão do trabalho e nos instrumentos de produção. A cidade constitui o espaço             
da concentração da população, dos instrumentos de produção, do capital, dos           
prazeres e das necessidades, ao passo que o campo põe em evidência o fato              
oposto, o isolamento e a dispersão. A oposição entre a cidade e o campo só pode                
existir no âmbito da propriedade privada. Ela é a expressão mais flagrante da             
subordinação do indivíduo à divisão do trabalho, da subordinação a uma           
atividade determinada que lhe é imposta. Esta subordinação faz de um indivíduo            
um animal da cidade e do outro um animal dos campos, tanto um quanto o outro                
limitados, e faz renascer todos os dias a oposição entre os interesses das duas              
partes. Aqui também o trabalho é o dado capital, o poder sobre os indivíduos, e               
enquanto este poder existir, haverá também uma propriedade privada.” (MARX,          
Karl e F. Engels. A Ideologia Alemã.  2001.  pg.55/56. ) 

 

Analisando a partir de sua conceitualização do materialismo histórico, Marx teoriza a            

história como história da luta entre classes. Essa constatação do advento de divisões entre classes               

nas sociedades requer uma estrutura teórica que, primeiro, possibilite uma análise para            

confirmarmos esta constatação na própria realidade. Segundo, que desenvolva uma metodologia           

para a análise das condições, efeitos e particularidades deste fenômeno em diferentes realidades.             
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E terceiro, que possibilite a análise e compreensão de como essa divisão é articulada pelas               

próprias classes, em suas relações específicas, e que possibilite ainda a compreensão de como se               

dá a manutenção das relações exploratórias para além da coerção física.  

É fundamental entendermos a perspectiva Marxiana que leva a esta afirmação acerca da             

divisão entre classes. Resumindo brevemente, Marx e Engels acreditavam a propriedade privada            

e as classes serem resultado de um longo processo histórico derivado da divisão do trabalho, que                

tem seu início histórico na comunidade tribal onde a diferença entre os sexos era fator               

determinante. Depois a divisão do trabalho toma por base a diferença de força física em ambos                

os sexos, no trabalho doméstico e nas tarefas externas, subsistência da família, organização             

social... Assim formam-se as classes comerciantes, diferenciando-se das classes produtoras e           

complexificando gradativamente o processo de divisão do trabalho. Surge a propriedade, desde a             

comunal até a propriedade privada burguesa. Com o advento da divisão entre campo e cidade e o                 

surgimento da propriedade privada, os fatores biológicos e fisiológicos tornam-se gradualmente           

suscetíveis às relações entre classe e capital. “Divisão do trabalho e propriedade são termos              

idênticos.” (GORENDER, Jacob. 2001. Pg. 28)  

Com a separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, a divisão do trabalho surte              

seus efeitos. O lugar do presente, da atualidade, para Marx, é ponto de partida privilegiado para                

compreender a história, tendo em vista que sua constatação dessa divisão entre trabalho             

manual/intelectual só ocorre em uma sociedade onde esta separação já surtiu efeitos materiais, já              

manifesta-se na dimensão da produção. 
 
Uma vez que a tarefa de pensar (isto é, de realizar elaborações            

intelectivas e de exercer a direção da sociedade) se torna privilégio de estreito             
círculo de indivíduos, isentos da obrigação do trabalho produtivo, a consciência           
destes indivíduos dominantes se entifica na ideia da Consciência substantivada e           
colocada no reino das abstrações imateriais. A Consciência entificada se imagina           
ser algo mais e algo distinto da prática existente. Imagina que representa            
realmente algo sem representar algo real. Desde este instante, acha-se a           
consciência entificada em condições de emancipar-se à criação da história          
“pura”, da teologia “pura”, da moral e da filosofia “puras” etc. Perde-se de vista              
o substrato material de tais criações e são elas que parecem propulsoras do             
desenvolvimento material. (GORENDER, Jacob. 2001. P. 29 Martins Fontes.) 

 

Gorender reitera o que será a crítica fundamental de Marx aos idealistas pós-hegelianos;             

a crença de que as ideias são as propulsoras da história. A sua Crítica à Ideologia Alemã só é                   
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possível pelo seu contexto histórico onde o próprio corpo da academia alemã dá expressão aos               

efeitos radicais da divisão manual/intelectual do trabalho. 

Como exemplo também, podemos pensar o modelo de sociedade da Grécia antiga onde             

os cidadãos eram os homens livres, permitidos a fazer política, e o trabalho fundamental era               

executado pelos escravos. Nesta sociedade o movimento era um objeto ao qual os filósofos              

dedicam boa parte de seus trabalhos. Na teoria aristotélica, por exemplo, as quatro causas do               

movimento, hierarquicamente alinhadas, são; material, formal, motriz e final. Não seria a relação             

entre cidadão e escravos passível de analogia junto às duas últimas categorias listadas por              

Aristóteles? A ideia de que certas forças possuem relação de importância umas com as outras e                

que há uma força em última instância que sobrepõe-se às demais pode ser analisada à partir da                 

premissa de que as ideias que temos são moldadas pela realidade na qual estamos inseridos e                

estas ideias, por sua vez, tentam explicar esta realidade. Marilena Chauí, analisando este             

exemplo, diz;  

 
[...] a causa final está vinculada à idéia de uso e este depende da              

vontade de quem ordena a produção de alguma coisa. Se, por outro lado,             
indagarmos a que causa corresponde o escravo ou o servo, veremos que            
corresponde à causa motriz ou eficiente, isto é, ao trabalho graças ao qual uma              
certa matéria receberá uma certa forma para servir ao uso ou ao desejo do              
senhor. Compreende-se, então, por que a metafísica das quatro causas considera           
a causa final superior à eficiente, que se encontra inteiramente subordinada à            
primeira. Não só no plano da Natureza e do sobrenatural, mas também no plano              
humano ou social o trabalho aparece como elemento secundário ou inferior, a            
fabricação sendo menos importante do que seu fim. A causa eficiente é um             
simples meio ou instrumento. (CHAUÍ, Marilena. 2004, p. 04) 

 

Assim podemos visualizar a existência de um vínculo “velado” que determinadas ideias            

possuem com as relações sociais de seu tempo. Apesar desse sistema aristotélico pretender-se ser              

uma teoria independente na qual o filósofo alcançou uma verdade para além da realidade              

imediata, é justamente essa realidade que designa os limites da forma como a “teoria”, ideia ou                

pensamento se articula. 

 
Temos, portanto, uma teoria geral para a explicação da realidade e de            

suas transformações que, na verdade, é a transposição involuntária para o plano            
das idéias de relações sociais muito determinadas. Quando o teórico elabora sua            
teoria, evidentemente não pensa estar realizando essa transposição, mas julga          
estar produzindo idéias verdadeiras que nada devem à existência histórica e           
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social do pensador. Até pelo contrário, o pensador julga que com essas idéias             
poderá explicar a própria sociedade em que vive. Um dos traços fundamentais            
da ideologia consiste, justamente, em tomar as idéias como independentes da           
realidade histórica e social, de modo a fazer com que tais idéias expliquem             
aquela realidade, quando na verdade é essa realidade que torna compreensíveis           
as idéias elaboradas. (CHAUÍ, Marilena. 2004, p. 04) 

 

2.4. História, Sociedade, Ideias e Realidade 

 

Marilena Chauí aponta então uma das características fundamentais da ideologia; tomar           

as ideias como independentes da realidade histórica e social. Essa inversão é apontada desde              

Marx que já criticava a conformidade da filosofia frente à realidade social, a confiança da               

economia política em legitimar a exploração ignorando a realidade do trabalho. Este ponto de              

torção transmuta a relação entre ideia e realidade, entre o que se pensa fazer e o que se faz. Não                    

são mais as ideias que possuem a chave para a explicação da realidade, mas sim a realidade                 

(material) que explica, que torna inteligível as ideias dominantes de determinada época. O ponto              

a ser levado em conta aqui é a lacuna entre os discursos, em última análise ideológicos, que                 

pretendem “explicar” a realidade e assim também “explicar”, justificar ou naturalizar as relações             

de produção e exploração nas sociedades classistas. Obviamente esse exemplo ilustra a análise             

crítica de determinadas ideias em uma situação que não é descolada da história. Com o avanço                

da filosofia e das ciências, altera-se também a organização das relações sociais e as formas como                

determinados sujeitos históricos irão surgir. Logo, do presente enquanto ponto histórico           

privilegiado para a compreensão do passado, através do método material-dialético, podemos e            

devemos analisar a história. Traçando um paralelo metodológico, M. Chauí toma como objeto de              

análise o surgimento da epistemologia científica, o discurso do método e a revolução darwiniana; 

 
Vejamos agora o que sucede com a teoria da causalidade no mundo            

moderno, a partir da física elaborada nos séculos XVII e XVIII. Com os             
trabalhos de Galileu, Francis Bacon e Descartes (entre outros), o pensamento           
moderno reduziu as quatro causas apenas a duas: a eficiente e a final, passando a               
dar à palavra “causa” o sentido que hoje lhe damos, isto é, de operação ou ação.  

A física moderna considera que a Natureza age de modo inteiramente           
mecânico, isto é, como um sistema necessário de relações de causa e efeito,             
tomando a causa sempre e exclusivamente no sentido de causa motriz ou            
eficiente. Ou seja, não há causas finais na Natureza. No plano da metafísica,             
porém, além da causa eficiente, é conservada a causa final, pois esta se refere a               
toda ação voluntária e livre, ou seja, refere-se à ação de Deus e a dos homens. A                 

 



 
18 

vontade (divina e humana) é livre e age tendo em vista fins ou objetivos a serem                
alcançados. Assim, a Natureza se distingue de Deus e dos homens (enquanto            
espíritos); é que ela obedece a leis necessárias e impessoais – a causa eficiente              
define o reino da Natureza como reino da necessidade racional –, enquanto Deus             
e os homens agem por vontade livre – Deus e os homens constituem o reino da                
finalidade e da liberdade. (CHAUÍ, Marilena. 2004 p. 05) 

 

Aqui se encontra o que pode ser considerado a ruptura característica da modernidade. A              

separação entre Natureza e Homem representa a consolidação do método científico como um             

regime que produzirá verdades constatáveis e tornará a natureza algo a ser estudado,             

compreendido e dominado. O reino da Natureza é a dimensão do mecanicismo, ao passo que o                

Reino da Liberdade relaciona-se com Deus e os Homens. Juntamente a isso, o discurso da               

ciência sobre o animal humano, suas análises e constatações anatômicas, fisiológicas, químicas e             

físicas, tornam o corpo do ser humano algo natural e sujeito aos mecanismos da natureza.  

 
O homem surge, então, como um ser muito peculiar: por seu corpo, é             

uma máquina natural e impessoal que obedece à causalidade eficiente; por sua            
vontade (ou por seu espírito, onde a vontade se aloja), é uma liberdade que age               
em vista de fins livremente escolhidos. Pode, então, fazer com que seu corpo,             
atuando mecanicamente, sirva aos fins escolhidos por sua vontade. Assim, se do            
lado da Natureza não há mais hierarquia de seres e de causas, do lado humano a                
hierarquia reaparece porque a causa final ou livre é superior e mais valiosa do              
que a eficiente: o espírito vale mais do que o corpo e este devem subordinar-se               
àquele. O homem livre é, portanto, um ser universal (sempre existiu e sempre             
existirá) que se caracteriza pela união de um corpo mecânico e de uma vontade              
finalista. Qual será a manifestação por excelência desse homem livre? Aquela           
atividade na qual sua vontade subordina seu corpo para obter um certo fim o              
trabalho. O trabalho aparece, assim, como uma das expressões privilegiadas do           
homem como ser natural e espiritual. (CHAUÍ, Marilena. 2004 p. 06) 

 

Nessa nova configuração social que começa a despontar, o trabalho ganha novo status.             

Nessa nova sociedade onde um novo modelo de homem está surgindo: o burguês é significado               

por suas aquisições econômicas, suas conquistas e prestígio social e político (diferente de algum              

poder divino ou hereditário).  

 
No entanto, a nova sociedade, que valoriza o trabalho como unidade do            

corpo (natureza) e do espírito (vontade livre), não é constituída apenas pelo            
burguês, mas ainda por outro homem livre. Vejamos o perfil desse outro            
personagem, tal como Marx o apresenta no capítulo “O segredo da acumulação            
primitiva”, n'O Capital. Trata-se do moderno trabalhador livre: “Trabalhadores         
livres num duplo sentido, pois já não aparecem diretamente como meios de            
produção, como o eram o escravo e o servo, e também já não possuem seus               
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próprios meios de produção, como o lavrado que trabalha sua própria terra;            
livres e donos de si mesmos (...) O regime do capital pressupõe a separação entre               
o trabalhador e a propriedade das condições de realização de seu trabalho (...)             
Portanto, o processo que engendra o capitalismo só pode ser um: o processo de              
separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de seu trabalho,            
processo que, por um lado, converte em capital os meios sociais de vida e de               
produção, enquanto, por outro lado converte os produtores diretos em          
assalariados”. (CHAUÍ, Marilena. 2004 p. 06) 

 

Aqui percebemos uma lacuna entre as duas formas que o trabalho assume nessa             

sociedade. Em relação ao burguês, proprietário privado das condições e meios de trabalho, a              

expressão de suas atividades representa o espírito da liberdade exaltada pela ideologia vigente.             

Ao passo que, para o Trabalhador Assalariado faltam-lhe os meios de trabalho, resta-lhe vender              

“livremente” sua força de trabalho para o mercado e assim também produz a si próprio enquanto                

mercadoria.  

 
[...] Visto que o capital não pode acumular-se nem se reproduzir sem a             

exploração do trabalho, que é sua fonte, é preciso distinguir duas faces do             
trabalho, embora tidas como igualmente dignas: de um lado, o trabalho como            
expressão de uma vontade livre e dotada de fins próprios, e, de outro lado, o               
trabalho como relação da máquina corporal com as máquinas sem vida, isto é,             
com as coisas naturais e fabricadas. Ora, essas duas faces do trabalho também             
estarão divididas em duas figuras diferentes: o lado livre e espiritual do trabalho             
é o burguês, que determina os fins, enquanto o lado mecânico e corpóreo do              
trabalho é o trabalhador, simples meio para fins que lhe são estranhos. De um              
lado, a liberdade. De outro, a “necessidade”, isto é, o autômato.  

Vemos, novamente, como idéias que parecem resultar do puro esforço          
intelectual, de uma elaboração teórica objetiva e neutra, de puros conceitos           
nascidos da observação científica e da especulação metafísica, sem qualquer          
laço de dependência com as condições sociais e históricas, são, na verdade,            
expressões dessas condições reais, porém de modo invertido e dissimulado. Com           
tais idéias pretende-se explicar a realidade, sem se perceber que são elas que             
precisam ser explicadas pela realidade. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 07) 

 

A Ideologia encontra-se, na tópica marxista, como um elemento da super-estrutura social,            

ao lado do sistema jurídico/político. Juntamente destes, opera em função da estrutura econômica.             

A forma de produção predominante em determinado sistema econômico será a forma que possui              

o segredo para a explicação das ideias vigentes e, assim, para a crítica das ideologias. Nessa                

perspectiva, a ideologia é efeito das relações de produção de uma sociedade e funciona como um                

véu que cobre a percepção dos integrantes sobre a exploração elementar que estrutura as relações               

sociais organizadas à partir da divisão social do trabalho (não necessariamente entre proprietários             
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e assalariados, até o advento do capitalismo). 

 
Nesta perspectiva, a história é o real e o real é o movimento incessante              

pelo qual os homens, em condições que nem sempre foram escolhidas por eles,             
instauram um modo de sociabilidade e procuram fixá-lo em instituições          
determinadas (família, condições de trabalho, relações políticas, instituições        
religiosas, tipos de educação, formas de arte, transmissão dos costumes, língua,           
etc.). Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições            
determinadas, os homens produzem idéias ou representações pelas quais         
procuram explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas          
relações com a natureza e com o sobrenatural. Essas idéias ou representações, no             
entanto, tenderão a esconder dos homens o modo real como suas relações sociais             
foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e de             
dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia.         
Por seu intermédio, os homens legitimam as condições sociais de exploração e            
de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas. Enfim, também é            
um aspecto fundamental da existência histórica dos homens a ação pela qual            
podem ou reproduzir as relações sociais existentes, ou transformá-las, seja de           
maneira radical (quando fazem uma revolução), seja de maneira parcial (quando           
fazem reformas). (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 08) 

 

Esse entendimento histórico é derivado da compreensão hegeliana da história. A relação            

entre Marx e a filosofia de Hegel é fundamental para a compreensão do trabalho Marxiano, seja                

em sua dimensão filosófico-teórica (que estrutura-se em uma lógica dialética semelhante à            

apresentada por Hegel em sua obra), seja em sua dimensão política (especialmente em sua              

explanação crítica à ideologia alemã de seu tempo). A relação entre Marx e Hegel é um tema                 

muito frutífero e abrangente, mas para a continuação da análise podemos resumi-la            

minimamente. 

Marx utiliza-se da dialética de Hegel como base racional de sua filosofia, porém aplica              

sua lógica não no sistema de mistificações especulativas de Hegel, mas para pensar o real natural                

e histórico, como disciplina para “reproduzir conceitualmente o real na totalidade inacabada dos             

seus elementos e processos.” (GORENDER, Jacob. 2001. Pg. 38). Através desta apropriação e             

“inversão” do método Hegeliano, Marx pode conceber suas ideias acerca do Materialismo            

histórico e Dialético.  

 

2.5. O Espírito em Hegel e a História em Marx 
 

Em sua obra fundamental sobre a questão, A Ideologia Alemã, Marx, apesar de tratar “da               
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ideologia em geral” tem como objeto específico a produção de ideias de um contexto              

historicamente determinado, o dos pensadores alemães posteriores a Hegel. Isso quer dizer que             

Marx não pretendia desvincular a produção das ideias de seus contextos históricos e sociais onde               

foram produzidas, até porque esta é uma característica fundamental da ideologia tal qual             

criticada por Marx. Se podemos falar então em ideologia em geral (e ideologia burguesa em               

geral) devemos, contudo, analisar a dimensão histórica e social em que determinado ideólogo             

existe ou ainda, qual forma a ideologia assume em determinado panorama socio-histórico.  

As críticas de Marx dirigidas aos ideólogos alemães são diferentes das críticas aos             

ideólogos ingleses e franceses, que correspondiam respectivamente a críticas da ideologia           

filosófica, econômica e jurídica/política. Os ideólogos alemães eram filósofos de um contexto            

específico da tradição alemã. Marx os criticava em duas dimensões fundamentais; 

 
A primeira é a de que esses filósofos tiveram a pretensão de demolir o              

sistema hegeliano imaginando que bastaria criticar apenas um aspecto da          
filosofia de Hegel, em lugar de abarcá-la como um todo. Com isto, os chamados              
críticos hegelianos apenas substituíram a dialética hegeliana por uma fraseologia          
sem sentido e sem consistência (com exceção de Feuerbach, respeitado por           
Marx, apesar das críticas que lhe faz). A segunda crítica é a de que cada um                
desses ideólogos tomou um aspecto da realidade humana, converteu esse aspecto           
numa idéia universal e passou a deduzir todo o real desse aspecto idealizado.             
Com isto, os ideólogos alemães, além de fazerem o que todo ideólogo faz (isto é,               
deduzir o real das idéias desse real), ainda imaginaram estar criticando Hegel e a              
realidade alemã simplesmente por terem escolhido novas idéias que, como          
demonstrará Marx, não criticam coisa alguma, ignoram a filosofia hegeliana e,           
sobretudo, ignoram a realidade histórica alemã. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 14) 

 

Marx criticava a incapacidade dos ideólogos alemães voltarem-se para a análise histórica,            

além do fato de que não haviam estabelecido um conceito científico da história. O conceito de                

história em Marx deriva de seu estudo sobre o trabalho hegeliano, sua alteração na dialética e sua                 

ruptura com o Hegelianismo ortodoxo. Algumas dimensões da filosofia de Hegel devem ser             

retomadas aqui, mesmo que superficialmente, para que se relacionam com as dimensões            

marxistas a serem elaboradas na crítica ideológica, suas torções e consequências. 

Da filosofia de Hegel apreende-se o trabalho e a necessidade de compreender a origem e               

o sentido da realidade pela Cultura, que por sua vez é o conjunto das relações entre o humano e a                    

natureza (mediados) pelo desejo, trabalho, Linguagem, instituições, Estado, Religião, Arte,          

 



 
22 

Filosofia… A Cultura é ‘surgida’ pelo movimento de exteriorização e interiorização do Espírito,             

é o Real enquanto manifestação do Espírito. Ele não produz a Cultura simplesmente, ele existe               

nela. O Espírito manifesta-se nas obras que produz [exteriorizando-se] e se reconhece nas             

mesmas sabendo que é produto destas [interiorizando-as]. O Espírito é reflexivo, opõe-se contra             

si mesmo e nega esta própria negação. Contraditório e histórico.  

 

1) O Real é a cultura.  

2) A cultura é o Espírito.  

3) O Espírito é histórico.  

4) A história é o Real.  

 

Há uma revolução na concepção do tempo histórico. A história não é uma sucessão de               

acontecimentos. Eles não estão demarcados em espaços vazios e incógnitos determinados como            

passado, presente e futuro, porém é essa própria força interna que produz a realidade histórica.               

Os acontecimentos não estão no tempo, mas são o próprio tempo, formam o tempo, fazem o                

tempo surgir. A força motriz interna aos acontecimentos que produzem a história é a              

contradição; Não são relações de causa e efeito que produzem os acontecimentos históricos, nem              

relações de oposição, mas sim forças internas e contraditórias.  

 
Só há contradição quando a negação é interna e quando ela for à             

relação que define uma realidade que é em si mesma dividida num pólo positivo              
e num pólo negativo, pólo este que é o negativo daquele positivo e de nenhum               
outro. Por exemplo, quando dizemos “a canoa é a não-árvore”, definimos a            
canoa por sua negação interna, ela é a árvore negada, suprimida como árvore             
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 é,            
na canoa. Numa relação de contradição, portanto, os termos que se negam um ao              
outro só existem nessa negação. Assim, o escravo é o não-senhor e o senhor é o                
não-escravo e só haverá escravo onde houver senhor e só haverá senhor onde             
houver escravo. Podemos dizer que o escravo não é a pedra e que o senhor não é                 
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 é homem, mas um              
instrumento de trabalho, e somente quando o escravo afirma sua não           
humanidade, dizendo que só o senhor é homem, temos contradição. (CHAUÍ,           
Marilena. 2004. p. 16) 

 

Forças estas que são produzidas historicamente, não são fatos a-históricos ou naturais. È             
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a produção e superação das contradições que constroem o próprio movimento da história: 

 
A produção e superação das contradições revelam que o real se realiza            

como luta. Nesta, uma realidade é produzida já dividida, já fraturada num pólo             
positivo e num pólo que nega o primeiro, essa negação sendo a luta mortal dos               
contrários e que só termina quando os dois termos se negam inteiramente um ao              
outro e engendram uma síntese. Esta é 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 recíproca e da             
criação de uma nova síntese; – [...] 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 é racional e o racional É real. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 16) 

 

Hegel possui também sua concepção de Alienação. Ele compreende que, pelo Espírito ser             

o Sujeito da História, o exterior e o interior são avessos do Espírito. Essa diferença aparece                

[exterior/interior] pelo movimento reflexivo do espírito (de produzir obra/reconhecer-se nas          

obras pela produção). Quando esse reconhecimento não se dá é quando o sujeito se percebe               

alheio à história, tomando o externo como uma força que lhe é estranha, ameaçadora. Dessa               

forma o trabalho filosófico de Hegel lida com conceitos de Mediato e Imediato, Abstrato e               

Concreto, Aparência e Ser ;  

 
Imediato, abstrato e aparência são sinônimas; não significam        

irrealidade e falsidade, mas sim o modo pelo qual uma realidade se oferece             
como algo dado, como um fato positivo dotado de características próprias e já             
prontas, ordenado, classificado e relacionado por nosso entendimento. Mediato,         
concreto e ser são sinônimos: referem-se ao processo de constituição de uma            
realidade através de mediações contraditórias. O conhecimento da realidade         
exige que diferenciemos o modo como uma realidade aparece e o modo como é              
concretamente produzida. Imediato, abstrato e aparência são momentos do         
trabalho histórico negados pela mediação, pelo concreto e pelo ser. Isto significa            
que esses termos são contraditórios e reais. Sua síntese é efetuada pelo espírito.             
Essa síntese é o que Hegel denomina: conceito. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 17)  

 

O conceito é então uma síntese que pode mediar o conhecimento da realidade, auxiliando              

no reconhecimento e compreensão dos contraditórios e reais [imediato/mediado,         

abstrato/concreto/ aparência/ser]. 

 
Esses vários aspectos do pensamento hegeliano (aqui grosseiramente        

resumidos) constituem a dialética, ou seja, a história como processo temporal           
movido internamente pelas divisões ou negações (contradição) e cujo Sujeito é o            
Espírito como reflexão. Essa dialética é idealista porque seu sujeito é o Espírito,             
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e seu objeto também é o Espírito. Em última instância, portanto, a história é o               
movimento de posição, negação e conservação das Idéias – unidade do sujeito e             
do objeto da história, que é Espírito.(CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 17) 

 

Utilizando do exemplo de Hegel, na Filosofia do Direito , sobre o movimento de             

constituição da Sociedade Civil e do Estado, Marilena Chauí contrapões a metodologia idealista             

Hegeliana e a metodologia Materialista. Sobre a concepção hegeliana de Estado, Marilena            

resume que; 

 
O Estado constitui a unidade final. Ele sintetiza numa realidade coletiva           

a totalidade dos interesses individuais, familiares, sociais, privados e públicos.          
Somente nele o cidadão se torna verdadeiramente real e somente nele se define a              
existência social e moral dos homens. O Estado é o Espírito Objetivo. O Estado              
é uma comunidade. Mas difere da comunidade familiar e da comunidade das            
classes sociais (suas corporações), porque não possui nenhum interesse         
particular, mas apenas os interesses comuns e gerais de todos. E uma            
comunidade universal (isto é; seus interesses não sendo particulares, desta ou           
daquela família, deste ou daquele indivíduo, desta ou daquela classe, são           
interesses universais). O Estado não é, pois, um dado imediato da vida social,             
mas um produto da sociedade enquanto Espírito Subjetivo que busca tornar-se           
Espírito Objetivo. O Estado é a Idéia política por excelência, uma das mais altas              
sínteses do Espírito. Nele se harmonizam os interesses da pessoa (proprietário),           
do sujeito (moral) e do cidadão (sociedade e política).(CHAUÍ, Marilena. 2004.           
p. 18) 

 

O Estado surge então, para Hegel, como o harmonizador de todas as contradições             

inerentes ao indivíduo, ao sujeito e ao cidadão. Ora, sabe-se que para Marx o Estado não                

desempenha outra função a não ser defender os interesses da classe dominante, tendo em vista               

que esse Estado se constitui em condições históricas Burguesas, sendo assim um Estado de              

Direito Burguês. Essa constatação só é possível justamente por Marx não ter simplesmente             

desdenhado do sistema Hegeliano como faziam os Filósofos Alemães de sua época, mesmo             

permanecendo presos a esse sistema sem que soubessem. “Marx critica radicalmente o idealismo             

hegeliano e por isso pode conservar sem risco muitas das contribuições do pensamento de Hegel.”               

(CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 19) 

Vale pontuar três pontos fundamentais, citando a Filósofa, do que é conservado de Hegel              

em Marx: 

 
1. Marx conserva o conceito de dialética como movimento interno de produção da            

realidade cujo motor é a contradição. Porém Marx demonstra que a contradição            
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não é a do Espírito consigo mesmo, entre sua face subjetiva e sua face objetiva,               
entre sua exteriorização em obras e sua interiorização em idéias: a contradição            
se estabelece entre homens reais em condições históricas e sociais reais e se             
chama luta de classes. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 19) 

 
2. Marx também conserva as diferenças entre abstrato/concreto, imediato/        

Imediato, aparecer/ser. Tanto assim que define o concreto como “unidade do           
diverso, síntese de muitas determinações”, devendo-se entender o conceito de          
determinação não como sinônimo de conjunto de propriedades ou de          
características, mas como os resultados que constituem uma realidade no          
processo pelo qual ela é produzida. (CHAUÍ, Marilena. 2004. p. 20)  

 
3. Da concepção hegeliana, Marx também conserva a afirmação de que a realidade            

é histórica e que por isso é reflexionante, ou seja, realiza a reflexão. Em outras               
palavras, a realidade é um movimento de contradições que produzem e           
reproduzem o modo de existência social dos homens, e que, realizando uma            
volta completa sobre si mesma, pode conduzir à transformação desse modo de            
existência social. [...] O motor da dialética materialista é a forma determinada            
das condições de trabalho, isto é, das condições de produção e reprodução da             
existência social dos homens, forma que é sempre determinada por uma           
contradição interna, isto é, pela luta de classes ou pelo antagonismo entre            
proprietários das condições de trabalho e não proprietários (servos, escravos,          
trabalhadores assalariados). (CHAUÍ, Marilena. 2004. p.20 ) 

 

2.6. A Crítica Marxista aos Economistas Liberais  

 

Já é no próprio Marx que podemos perceber, em sua crítica à economia política, derivada               

do seu método para a crítica à filosofia alemã, seu trabalho intelectual de - utilizando a razão                 

dialética para o pensamento das condições processuais e elementares da sociedade - demonstrar a              

contradição inerente aos ideais burgueses de liberdade e igualdade nas formulações teóricas de             

economistas como Smith e Ricardo, contrapondo suas teorias à forma como a organização dos              

seres humanos se estabelecia dentro da economia burguesa. Demonstrando que o ideal de             

liberdade opera, na realidade, de forma antagônica para um indivíduo burguês ou um indivíduo              

desprovido dos meios de produção, Marx revela que a liberdade para a venda de sua própria                

força de trabalho é, por conseguinte, a automatização do trabalho. A criação do sujeito livre               

burguês que é fruto de suas escolhas e exerce sua liberdade acumulando riquezas e buscando o                

lucro esconde um excesso necessário para o funcionamento desta lógica. A dupla face do              

trabalho livre dentro da ideologia burguesa esconde o efeito de sujeição imposto aos indivíduos              

que não possuem meios de produção além de sua própria força de trabalho, seu corpo e seu                 
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tempo. Estes sujeitos são “livres” à automatização de suas ações justamente por serem obrigados              

a venderem-se apenas como objetos para produzirem objetos; mercadorias , são alienados aos            

fins de seus trabalhos. São apenas meios para fins alheios a eles . 

Esse fato é teorizado na filosofia marxista como o fenômeno da alienação. Isto é, este               

fenômeno, enquanto ruptura histórica na forma como a sociedade se organiza em torno da              

produção e divisão do trabalho, aliena toda e qualquer relação do corpo social com o produto do                 

trabalho desta sociedade. Para o surgimento da era do capital foi necessário que o trabalhador               

estivesse desvinculado do produto de seu trabalho e destituído dos meios para produzi-lo. Isso se               

torna extremamente claro para Marx que, observando as linhas de montagem nas fábricas,             

enquanto estas surgiam, tomava como um dado não apenas econômico a diferença material (e              

dialética) entre essa forma de produção e formas de produção anteriores. Para o filósofo este               

processo inaugurava não apenas uma nova forma humana de organização econômica. Marx já             

via nos elementos deste processo traços do que fundaria a organização social em uma lógica de                

contradição imanente à sua reprodução. Um desses elementos era a Mercadoria , não mais como              

mero produto de trabalho não alienado, mas como resultado de uma rede reificada de exploração               

do trabalho social. Sobre a mercadoria, Marx diz; 

 
À primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente.          

Analisando-a, vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de sutileza            
metafísica e manhas teológicas. Como valor de uso, não há nada misterioso nela,             
quer eu a observe sob o ponto de vista de que satisfaz necessidades humanas              
pelas suas propriedades, ou que ela somente recebe essas propriedades como           
produto do trabalho humano. É evidente que o homem por meio de sua atividade              
modifica as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. A forma da                
madeira, por exemplo, é modificada quando dela se faz uma mesa. Não obstante,             
a mesa continua sendo madeira, uma coisa ordinária física. Mas logo que ela             
aparece como mercadoria, ela se transforma numa coisa fisicamente metafísica.          
Além de se pôr com os pés no chão, ela se põe sobre a cabeça perante todas as                  
outras mercadorias e desenvolve de sua cabeça de madeira cismas muito mais            
estranhas do que se ela começasse a dançar por sua própria iniciativa. (MARX,             
Karl. O Capital.  Pg. 197. Nova Cultura. 1996)  

 

O fetiche da mercadoria surge como um excesso da própria alienação e se reinscreve              

nesta própria lógica; o fetichismo reside justamente na inversão que coloca o sensível e concreto               

(o trabalho e o produto do trabalho) apenas como forma fenomenal [mercadoria] do abstrato              

universal [valor] . Este abstrato universal [valor de troca] é o que possibilitará a reificação, ou               
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objetificação da condição humana enquanto tal, tendo em vista que nesse sistema onde,             

necessariamente, a maioria trabalha para gerar renda para uma minoria e o pequeno salário que               

lhes é destinado volta para os donos dos meios de produção na medida em que são utilizados                 

pelos trabalhadores para adquirirem as mercadorias disponíveis no mercado, então não podemos            

concluir nada além do fato de que, como Marx concluiu, nesse sistema só existem relações entre                

coisas , reiterando que dentro do abstrato universal do valor, o salário do trabalhador é apenas a                

reafirmação de que sua atividade o produz enquanto mercadoria , seu tempo, corpo e força de               

trabalho possuem um valor de uso para o empregador que, por sua vez, estipula o seu valor de                  

troca, pois para maximizar seus lucros irá buscar sempre reduzir o salário e aumentar a               

produtividade dentro da maior carga horária possível.  

Porém isso ainda não é suficiente para compreendermos a relação entre o modo de              

produção capitalista e a condição do trabalho alienado com o caráter fetichista da mercadoria,              

que por sua vez é questão fundamental para abordarmos o problema da ideologia em Marx. Já                

em Marx devemos perceber sua aproximação entre o fetichismo e a crença religiosa. A estrutura               

da crença é fundamental para a perpetuação da lógica capitalista da produção e do consumo,               

logo, da circulação e reprodução do Capital.  

 
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no         

fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio             
trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho,         
como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a            
relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social            
existente fora deles, entre objetos . Por meio desse qüiproqüó os produtos do            
trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. Assim, a           
impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta como             
uma excitação subjetiva do próprio nervo, mas como forma objetiva de uma            
coisa fora do olho. Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de uma                  
coisa, o objeto externo, para outra, o olho. É uma relação física entre coisas              
físicas. Porém, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho,              
na qual ele se representa, não têm que ver absolutamente nada com sua natureza              
física e com as relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que               
determinada relação social entre os próprios homens que para eles aqui assume a             
forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para encontrar uma            
analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui,             
os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras           
autônomas, que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mundo             
das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o             
fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como            
mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias.  

Esse caráter fetichista do mundo das mercadorias provém, como a          
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análise precedente já demonstrou, do caráter social peculiar do trabalho que           
produz mercadorias. (MARX, Karl. O Capital. Pg. 198-9. Nova Cultura. 1996) 

 

Este é um dos curto circuitos fundamentais explicitados por Marx em sua crítica a              

economia política. O trabalho assalariado no sistema capitalista incorpora a contradição           

elementar do próprio sistema, pois ao mesmo tempo que permite ao empregador utilizar-se da              

força de trabalho para produzir as mercadorias (que por sua vez são fins alheios ao trabalhador),                

também produz o trabalhador enquanto mercadoria. Nisso reside a objetificação (coisificação,           

reificação) social.  

Aqui começa a tornar-se compreensível o que Marx queria dizer com sua famosa fórmula              

sobre a questão da Ideologia (“disso eles não sabem, mas o fazem”). Sua aproximação entre               

Economia Política e crença religiosa fundam um novo espectro de análise fundamental para a              

teoria social. Retomando; é óbvio que na espontaneidade das relações sociais, nós, cidadãos             

comuns, sabemos que não somos meros objetos. Porém levando a cabo a análise marxiana das               

relações de produção no modo capitalista, torna-se evidente que 1) o trabalhador está para o               

empregador apenas como meio de obtenção da força de trabalho 2) não existe alternativa ao               

trabalhador desprovido de meios de produção que não seja vender sua força de trabalho e 3) a                 

força de trabalho está, na sua relação com os materiais de produção, apenas como mais uma                

força a acrescentar valor à mercadoria.  

Dito isso, o que o trabalhador se torna nas relações de produção além de alguém cuja                

força de trabalho é submetida à lógica coisificada do mercado? Ao vender sua força de trabalho,                

produzindo a si próprio como mercadoria e tornando-se necessariamente alienado ao resultado de             

seu trabalho, a força de trabalho estabelece uma relação de equivalência para com as              

mercadorias. Esta relação é, em última análise, uma falsa relação de equivalência, tendo em vista               

que o verdadeiro realizador dos processos de produção é o trabalho social e que a mercadoria,                

por ser submetida a esse processo alienante, adquire propriedades “fantasmagóricas”,          

“enfeitiçantes”; “Uma relação social definida entre os homens, que assume aos olhos deles a              

forma fantasiosa de uma relação entre coisas.”(MARX, 1974, p. 77)  

À medida que incorpora as características sociais do trabalho coletivo comum, porém as             

projeta como características “naturais” intrínsecas dos próprios produtos do trabalho, e assim            
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externaliza a relação dos produtores com o produto final do trabalho total, estabelecendo uma              

relação social entre essas coisas, a mercadoria é a materialização desse curto circuito.  

Sobre a determinação do valor das mercadorias: 

 
A determinação da magnitude do valor pelo tempo de trabalho,          

portanto, é um segredo que se oculta sob as aparentes flutuações dos valores             
relativos das mercadorias. Sua descoberta, embora da magnitude dos valores dos           
produtos, ainda não altera de modo algum a maneira pela qual ocorre essa             
determinação. (MARX, Karl. Capital, v.I, 1974, p.80.) 

 

Marx demonstra, com sua crítica à economia política, como os conceitos desta área, ao              

serem confrontados com os fenômenos que pretendem explicar, demonstram-se insuficientes e,           

ainda, transformam-se nos seus opostos, contradizem a si mesmos . Esse aspecto do trabalho de              

Marx, como já enfatiza Horkheimer (1944), pode ser chamado de “crítica categorial imanente”. 

Essas últimas observações acerca da crítica fundada por Marx fazem um resumo de sua              

leitura crítica da história da sociedade capitalista enquanto um momento oriundo do processo de              

“implementação” da revolução burguesa e sujeita a uma transformação inevitável, de acordo            

com o filósofo, a saber, a revolução comunista. Este é um ponto fundamental da filosofia               

marxista; a crítica à epistemologia do saber econômico e ao idealismo alemão só pode              

complementar-se através da práxis revolucionária. A insurgência do proletariado enquanto classe           

detentora da força de produção, sendo assim capaz de pará-la efetuando seu poder político              

enquanto classe organizada. Armando-se contra a classe burguesa, para Marx a classe proletária             

de seu tempo detinha o poder social de superar as contradições do modo de produção capitalista.                

Assim, o autor teoriza uma hipótese transitorial de onde, da ditadura do proletariado (um termo               

que deve ser lido com sua contradição) surgiria uma nova sociedade, finalmente sem classes e               

livre da opressão estatal. Marx vislumbra a famosa hipótese Comunista . Seu legado desencadeará             

processos revolucionários que influenciam toda a história do século XX.  

 

3. A CRISE DO MARXISMO INSTITUCIONAL E O DEBATE DA          

IDEOLOGIA NO (PÓS)ESTRUTURALISMO 
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3.1. A Experiência Socialista na União Soviética  

 

Das experiências socialistas empreendidas durante o século XX, a mais notória foi a             

experiência da URSS. Promovendo a conhecida polarização geopolítica entre o capitalismo           

norte-americano e o movimento revolucionário soviético, a revolução soviética tem início em            

1917. A insuficiente revolução de fevereiro e a resposta de outubro resultaria no estabelecimento              

de uma República Operária sob o comando do partido Bolchevique. (HOBSBAWM, Eric. A Era              

dos Extremos: o breve século XX. São Paulo, Cia. Das Letras, 1995) 

Para Lenin, a Rússia se configurava como o elo mais fraco do capitalismo europeu. A               

incongruência do desenvolvimento das forças capitalistas simultaneamente às oligarquias         

Czaristas. As contradições da formação social russa se evidenciam cada vez mais ao lado da               

moderna industrialização ocidental, incentivada pelo capital estrangeiro. Com o fracasso nas           

disputas militares contra o Japão pela Manchúria e Coréia em 1905, eclodem revoltas militares              

contra a autocracia vigente que logo se espalham pelos campesinos e em greves na cidade. Após                

o domingo sangrento começam as organizações proletárias em conselhos soviets que elegem            1

Leon Trótsky como presidente dos soviets de São Petersburgo, porém a repressão do governo e a                

perseguição aos soviets contém o movimento revolucionário. Esses são os ensaios para 1917.             

Entre os e os Bolcheviques haviam diferentes entendimentos. Plekhanov acreditava que a via da              

social democracia deveria ser ainda estabelecida na Rússia para que houvesse um período de              

desenvolvimento das forças produtivas nos moldes das modernas sociedades industriais para que            

houvesse uma maturidade produtiva compatível à revolução socialista. Já os Bolcheviques, com            

Lênin à frente, discordavam dessa abordagem. Com o advento da Primeira Guerra Mundial em              

1914 a conjuntura Russa se reconfigura, junto com os novos alinhamentos da geopolítica             

mundial. Após dois anos de combate contra os exércitos alemães a Rússia contabilizava cerca de               

1 Manifestação ocorrida em São Petersburgo em 22 de janeiro de 1905 (9 de janeiro pelo antigo calendário) em 
frente ao Palácio de Inverno do czar Nicolau II e liderada pelo padre Gregori Gapone. Os manifestantes 
pacificamente desejavam entregar um abaixo-assinado com cerca de 130 mil assinaturas e pelo qual reivindicavam a 
reforma agrária, tolerância religiosa, fim da censura e a participação de representantes do povo no governo. A 
Guarda do Czar disparou contra a multidão em frente do palácio matando centenas de manifestantes. 
Em resposta a esta selvática ação repressiva contra operários desarmados, em toda a Rússia rebentaram greves 
políticas de massas e manifestações sob a palavra de ordem de «Abaixo a autocracia!». Os acontecimentos de 9 de 
janeiro deram início à revolução de 1905-1907. 

 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/n/nicolau_2.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/g/gapone.htm
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1.6 milhões de soldados mortos, dois milhões de prisioneiros e mais de um milhão de               

desaparecidos. Com a queda moral do exército, motins e boatos de confraternização com o              

inimigo começaram a ocorrer. Chega 1917 e ocorre a escassez de recursos e a fome que                

assombra a população russa. Em Petrogrado inicia-se a greve da maior indústria da capital em 18                

de fevereiro. Em 23 de fevereiro (8 de março, dia internacional da mulher) as trabalhadoras               2

têxteis organizam uma marcha pela reivindicação de pão para os trabalhadores e chamam aos              

operários para aderirem ao movimento. Agitação, saques e prolongamento das greves. A polícia             

não reprime os protestos e os cossacos (repressores do regime czarista) retiram-se das ruas. Os               

dois governos paralelos que viriam a constituir a república entrariam em choque dentro de três               

meses. Em um contexto revolucionário, os socialistas conciliadores que estavam ao lado dos             

Mencheviques não sustentariam os problemas sociais que derrubaram a autocracia anterior.           

Sendo o primeiro governo ainda de caráter liberal burguês, visando manter a Rússia na guerra e a                 

manutenção da propriedade privada, pautas anti-revolucionárias tendo em vista a consciência da            

classe operária da época. Formava-se o terreno para a insurgência do partido Bolchevique.  

Com o retorno do exílio de Stalin, Lenin e Trotsky, as articulações soviets começam a               

reformular o cenário político da sociedade russa. As “Teses de Abril” de Lênin demarcam um               

ponto de não retorno na consciência operária bolchevique, configurando a situação da Rússia             

como etapa transicional entre o primeiro momento do governo burguês e o segundo momento              

onde o poder se encontraria nas mãos do proletariado urbano e dos setores mais pobres do                

campesinato. O Partido Revolucionário viria a cumprir seu papel histórico enquanto necessidade            

objetiva das condições socialmente estabelecidas na revolução de fevereiro. Apontando a           

2 Na primeira metade de fevereiro de 1917, a escassez de alimentos levou a distúrbios na capital, Petrogrado. Em 18 
de fevereiro (C.J.) a principal fábrica de Petrogrado, a Usina Putilov, anunciou uma greve; os grevistas foram 
despedidos e algumas lojas fecharam, o que causou inquietação em outras empresas. Em 23 de fevereiro (C.J.) (8 de 
março, C.G.), uma série de reuniões e passeatas aconteceram por ocasião do Dia Internacional das Mulheres. 

Trabalhadoras têxteis em passeata apedrejaram janelas de outras fábricas para chamar os operários a se juntarem a 
elas, gritando "Abaixo a fome! Pão para os trabalhadores!". Depois começaram a virar bondes e saquearam uma 
grande padaria. Este tipo de agitação não era novidade. O que houve de novo, e foi notado pelas testemunhas da 
época, foi que a polícia não os reprimiu. Os grevistas não procuraram esconder seus rostos sob o casaco como de 
costume. Um oficial cossaco gritou a alguns grevistas liderados por uma velha, "Quem vocês seguem? Vocês são 
liderados por uma velha bruxa." A mulher respondeu "Não por uma velha bruxa, mas pela irmã e mãe de soldados 
no front". Alguém gritou, "Cossacos, vocês são nossos irmãos, vocês não podem atirar em nós." Os cossacos, 
símbolos do terror czarista, foram embora. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petrogrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_juliano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_gregoriano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_das_Mulheres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cossaco
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insuficiência do poder estabelecido e o caráter burguês da agenda Menchevique, o partido             

Bolchevique junto a Lenin viria a suprir a necessidade revolucionária do direcionamento            

deliberativo em função de uma ordem social que visava à socialização dos meios de produção,               

distribuição da terra, paz e pão ao povo Russo. O governo provisório, debilitado pela insistência               

em sua guerra imperialista e desacreditado pelo seu caráter burguês viria sofrer as consequência              

do que ficaria conhecido como Outubro Vermelho. Os soviets tomam o poder através do partido               

revolucionário Bolchevique. 

Existem amplos debates sobre a experiência Soviética, sua história e lições necessárias,            

seja para os adeptos do pensamento marxista, para o estudo da história e sociologia, das               

experiências políticas e movimentos sociais, enfim, do pensamento humano como um todo. (Ex.:             

ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. São Paulo: Boitempo, 2014.; HOBSBAWM, E.            

J. A era das revoluções. 9.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. NETTO, José Paulo. Socialismo real                 

e socialização do poder político. Crítica Marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994) Para              

nos atermos ao objeto proposto a orientar este trabalho, passaremos por um breve balanço de               

alguns apontamentos para pensarmos o modelo soviético, suas influências no desenvolver da            

teoria social pós 1917, a fim de encontrarmo-nos situados nos pormenores que envolvem o              

debate moderno sobre a questão (ou o problema) da ideologia. Alternaremos entre críticas e              

análises da experiência soviética, seus efeitos na comunidade acadêmica, a sua influência no             

surgimento da conjuntura francesa que desenvolveria a tendência estruturalista e          

pós-estruturalista, os apontamentos e considerações dos intelectuais destas escolas acerca das           

experiências revolucionárias e da teoria marxista em geral e, finalmente, a “herança” desse             

debate para a teoria social contemporânea, especialmente no que gravita em torno do conceito de               

ideologia.  

Para tanto, uma das primeiras ressalvas a serem levantadas já de saída, e que é de difícil                 

enfrentamento, até hoje, para muitos “marxistas” ortodoxos, é o fato de que a experiência              

soviética não deve ser simbolizada como um modelo plena e definitivamente marxista de práxis              

revolucionária, como aponta Jorge Miglioni; 

 
Na formação do sistema econômico soviético foram aproveitadas        

algumas idéias de Marx e de Engels [...], mas isto não é suficiente para              
caracterizar esse sistema como marxista. É preciso considerar que se algumas           
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idéias foram aproveitadas, uma parte delas o foi de modo deturpado e outras             
foram completamente ignoradas, quando não violentadas: o socialismo como         
realização da liberdade foi convertido em regime de opressão, a ditadura do            
proletariado se transformou em simples ditadura, a propriedade social dos meios           
de produção virou propriedade de um Estado dominado por uma elite partidária.            
E, no todo, pode-se dizer, como afirmaram os economistas poloneses em seu            
Congresso de 1967, que o marxismo foi usado "para fornecer justificação           
apologética das políticas econômicas correntes"(6). Por tudo isso é que mesmo           
estudiosos não alinhados com o comunismo reconhecem que o sistema soviético           
não pode ser claramente identificado com o marxismo [...]. (MIGLIOLI, Jorge.           
O marxismo e o sistema econômico soviético. Crítica Marxista, São Paulo,           
Brasiliense, v.1, n.2, 1995, p. 29) 

 

Como analisa Miglioli, a experiência soviética obteve muitas contribuições da parte de            

Marx, Engels e Lênin no âmbito da economia e da teorização de hipóteses transicionais para o                

alcance da hipótese comunista. Acrescentada uma nova primeira medida, precedendo o esquema            

transicional entre Socialismo/Comunismo, o Capitalismo de Estado foi apresentado por Lênin           

como uma etapa necessária para a emancipação da Nação Soviética. Miglioli nos transcreve o              

projeto leninista do Capitalismo de Estado; 

 
[...] "Nacionalização de todas as terras do país", as quais, note-se, não deveriam              

ser simplesmente redistribuídas mas sim reorganizadas sob a forma de          
"explorações-modelos sob o controle dos deputados assalariados agrícolas por         
conta da coletividade" (ou seja, Lenin propunha a coletivização da terra); 2)            
"fusão imediata de todos os bancos do país num banco nacional único e seu              
controle por parte dos Sovietes de deputados operários"; 3) "não introdução do            
socialismo como tarefa imediata, mas apenas passar imediatamente ao controle          
dos Sovietes dos deputados operários a produção social e a distribuição de            
produtos". Essas propostas, com algumas mudanças, são repetidas em alguns          
escritos seguintes, e, num longo artigo de setembro de 1917 ("A catástrofe que             
nos ameaça e como combatê-la"), Lênin apresenta um programa mais amplo e            
mais bem explicado, constituído dos seguintes pontos, além do programa          
agrário: "1. União de todos os bancos num só e controle estatal de suas              
operações (aqui já se fala em controle estatal em vez de controle por parte dos               
Sovietes); 2. nacionalização dos consórcios, isto é, das associações monopolistas          
mais importantes dos capitalistas (consórcio açucareiro, petrolífero, carbonífero,        
metalúrgico, etc.); 3. Abolição do segredo comercial; 4. Consorciação         
obrigatória (isto é, união obrigatória em associações) dos industriais,         
comerciantes e patrões em geral; 5. União obrigatória da população em           
sociedades de consumo ou o estímulo para essa união e seu controle."            
(MIGLIOLI, Jorge. O marxismo e o sistema econômico soviético. Crítica          
Marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.2, 1995, p. 46) 
 
 

Para entender essa direção tomada por Lenin deve-se remeter a pergunta óbvia            

imediatamente feita por Miglioli; por que não optar diretamente ao Socialismo? Duas respostas             
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são apontadas como verdadeiras em seu artigo. Primeiramente, a falta de exemplos práticos para              

se estruturar uma economia socialista. Como seria organizada a propriedade social dos meios de              

produção, as relações de produção, a reprodução da realidade do trabalho, etc.? No trabalho de               

Marx e Engels existe mais um esforço na criação de um método dialético-materialista autêntico              

para a análise da realidade social e histórica, para a compreensão das múltiplas determinações              

que aparecem como sintetizadas na realidade objetiva concreta, através do estudo da história             

como algo impulsionado por uma força motriz até então velada. Desse esforço desenvolve-se a              

crítica da economia política, da ideologia, e a crítica e análise do capital. Mas suas formulações                

acerca da estruturação social transicional, nomeada como socialismo, são vagas e ainda utópicas,             

de pouca serventia prática.  

Em segundo lugar, Lenin possuía ressalvas teóricas oriundas de sua compreensão da            

dialética marxista acerca dos contextos históricos que determinam as condições concretas de uma             

sociedade; “Lenin considerava não haver na Rússia uma base econômica e política            

suficientemente desenvolvida para permitir a passagem imediata do regime tzarista [...] para o             

socialismo.” (MIGLIOLI, Jorge. O marxismo e o sistema econômico soviético. Crítica Marxista,            

São Paulo, Brasiliense, v.1, n.2, 1995, p. 47). Aqui nos reencontramos com a questão da               

Ideologia, não apenas como um sistema de obstrução do concreto, não apenas como um              

mecanismo de velamento das determinações abstratas, históricas, mas também como um           

mecanismo que já opera na organização e reprodução dessa sociedade, já é sempre presente na               

percepção dos indivíduos, em seus desejos, sonhos, aspirações e vontades.  

 
“[...] Portanto, seria necessário passar por uma fase intermediária, que          

promovesse o desenvolvimento tanto das forças produtivas como das relações          
sociais e políticas; o capitalismo de Estado seria usado para esse objetivo. Nesse             
ponto é conveniente lembrar uma velha polêmica entre os movimentos políticos           
de esquerda na Rússia. De acordo com Marx: "Uma organização social nunca            
desaparece antes que se desenvolvam todas as forças produtivas que ela é capaz             
de conter: nunca relações de produção novas e superiores se lhe substituem antes             
que as condições materiais de existência dessas relações se produzam no próprio            
seio da velha sociedade". (MIGLIOLI, Jorge. O marxismo e o sistema           
econômico soviético. Crítica Marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.2, 1995, p.           
47) 

 

Logo, para a aplicação prática do socialismo ser possível na realidade Soviética, eram             
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necessárias as condições para o pleno desenvolvimento do capitalismo, tendo em vista a             

realidade contraditória de extremo trabalho campesino em meio a uma industrialização retardada            

enfrentando os limites ainda feudais mantidos pelo regime czarista. A proposta de Lenin, de              

qualquer forma, não seria aplicada após a revolução, dando lugar ao “comunismo de guerra” e               

posteriormente, a nova política econômica. Miglioli conclui que “o sistema econômico formado            

na URSS não decorreu de propostas concretas formuladas previamente por Marx ou por Engels e               

nem mesmo por Lenin” (MIGLIOLI, Jorge. 1995, p.47) e deve ser compreendido pela análise de               

sua situação histórica específica com seu próprio jogo de forças políticas que levam Stalin a               

conduzir gradualmente a URSS ao afastamento dos ideais marxistas, após a aplicação da nova              

política econômica na segunda metade da década de 1920. Partindo dos pressupostos de Marx,              

Miglioli enumera dois pontos básicos para a compreensão da experiência soviética, suas falhas e              

limitações; 

 
[...] O que desmoronou no território da União Soviética (e de outros            

países do Leste Europeu) não foi um sistema socioeconômico socialista, mas           
sim a tentativa de consolidação de um "terceiro" sistema, que pode ser chamado             
de soviético. Mas por que desmoronou? [...] 1. o sistema soviético tentou            
substituir o capitalismo antes que este desenvolvesse na Rússia as suas forças            
produtivas, e 2. o sistema soviético estava em contradição com o           
desenvolvimento dessas forças.  (Idem. Ibidem . Pg. 49) 

 

Ora, se as forças produtivas do Capitalismo não haviam se desenvolvido a ponto de              

estabelecerem na União Soviética as condições materiais para a superação do mesmo, então             

qualquer esforço em direção ao Socialismo deveria evitar o anacronismo. Não surpreende que ao              

se constatar que o sistema soviético estava em contradição com o desenvolvimento destas forças,              

o colapso seria inevitável. Tendo como base desenvolvimentista a industrialização forçada           

voltada para o militarismo, custeado pelo consumo popular e com um enorme esforço do              

trabalho, o sistema soviético poderia ter alcançado seus desenvolvimentos mais lentamente,           

porém sem estabelecer-se em contradição com o desenvolvimento das forças necessárias para a             

superação do Capitalismo. (MIGLIOLI, Jorge. 1994.) 

 
[...] A tentativa de substituir o capitalismo antes que este tivesse           

alcançado um certo nível de desenvolvimento (representado por um melhor          
nível de renda e de consumo e por um avanço dos direitos políticos e              
individuais, como os conquistados nos países capitalistas centrais) constituiu um          
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tremendo desgaste junto a sua população - a qual, na primeira oportunidade,            
manifestou seu repúdio ao sistema. (MIGLIOLI, Jorge. Marx e o colapso da            
união soviética. Crítica Marxista, São Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994, p. 63.)  

  
 

José Paulo Netto concorda com Miglioli a respeito da crise na experiência soviética.             

Segundo o autor se deve, grosso modo, a reduzida socialização do poder político e a limitada                

socialização da economia que se resumiu no modelo de propriedade estatal dos meios de              

produção.  

 
Quando, em meados da década de 70, tomou-se imperativo (pela          

exaustão do desenvolvimento extensivo, que já consolidara uma sociedade         
urbano-industrial) um padrão de desenvolvimento intensivo, a dissincronia        
comprometeu-o visceralmente - porque um tal padrão é incompatível seja com           
um ordenamento econômico estatizado burocraticamente, seja com o seu         
imbricado e correspondente sistema sociopolítico, de baixíssima participação        
autônoma. Paradoxalmente, a crise do socialismo real resultou do seu sucesso           
em promover, num lapso temporal extremamente apertado, o que seriam as           
pré-condições para a transição socialista, aquelas inerentes a uma sociedade          
urbano-industrial: quando logrou criar tais condições, o arcabouço sociopolítico         
em que se assentava colidiu com as exigências da lógica de uma economia de              
que fora suprimida a elementar mediação societal do mercado. (NETTO, José           
Paulo. Socialismo real e socialização do poder político. Crítica Marxista, São           
Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994, p.65-66.) 

 

3.2. As Reflexões Filosóficas Frente ao Desencanto  

 

O modelo soviético, à medida que avançava na sua história, gerava reflexões para toda a               

intelligentsia, europeia e extracontinental. Foi percebido, analisado e criticado de diversos modos            

pelos autores de diversos países e este movimento que se dá especialmente no campo da teoria é,                 

como um todo, de extremo interesse para o debate proposto neste trabalho. Na Alemanha a               

Escola de Frankfurt (Istitut für Sozialforschung) teve, em suas pesquisas sociais e reflexões             

filosóficas, o desafio de pensar o “radicalmente outro”. Adorno, Marcuse, Horkheimer           

Löwenthal, Pollock e Benjamin desenvolvem suas teorias em um contexto de desencanto com a              

primeira experiência de socialismo na URSS e simultâneo a isso, havia também as experiências              

do fascismo europeu e, especificamente, o nazismo com a destruição das comunidades judaicas e              

o fim de um momento que pareceu próspero para as imaginações revolucionárias da época. Seyla               

Benhabib, professora de Filosofia e Ciências Políticas em Yale, reconhece o movimento            
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epistemológico do programa de pesquisas do Istitut für Sozialforschung como dividido em três             

fases: o “materialismo interdisciplinar” de 1932-37, a “teoria crítica” de 1937-40 e a “crítica da               

razão instrumental” de 1940 a 1945, na esteira de Helmut Dubiel. (BENHABIB, Seyla. A crítica               

da Razão Instrumental . Pg 71-96. Um Mapa da Ideologia. Contraponto. 2010) 

A Análise que Benhabib faz em seu ensaio tem um critério rigoroso em confrontar as               

críticas à teoria crítica em sincronia com a descrição do movimento que o pensamento dos               

escritores da Escola de Frankfurt desenvolviam. Existe, contudo, um eixo no desenvolvimento de             

seu artigo que é a implicação do movimento heterodoxo no materialismo da Escola; “A transição               

da crítica à economia política para a crítica à razão instrumental altera não somente o conteúdo                

criticado, mas a própria lógica da crítica social e da crítica às ideologias”. (Eaden. Ibidem. Pg.                

92)  

A intelligentsia francesa receberia contribuições do pensamento crítico e muito ainda           

pode ser trabalhado acerca das relações entre estas teorias. Peter Dews já em 1986 constatava a                

tardia “conscientização das afinidades temáticas” entre os pensadores franceses que se agrupam            

sob o rótulo “pós-estruturalista” e o pensamento da primeira geração da Escola de Frankfurt,              

especialmente de T. Adorno. Para ele destacam-se, como preocupações comuns destas correntes            

filosóficas;  

 
A autonomia ilusória do sujeito burguês, já denunciada nos textos de           

Freud e Nietzsche; o funcionamento opressor da razão científica e tecnológica,           
inclusive em sua aplicação ao campo social; o potencial radicalizador da           
experiência estética modernista; e, pelo menos no caso de Adorno, a maneira            
como as verdades mais profundas, e amiúde não reconhecidas, dos artefatos           
culturais revelam-se pelos seus aspectos aparentemente mais marginais e         
fortuitos. (DEWS, Peter. Adorno, Pós-estruturalismo e a Crítica da Identidade.          
Pg. 51. Um Mapa da Ideologia. Contraponto. 2010) 

 

Anthony Giddens resgata como herança dos problemas levantados pelos pensadores da           

corrente estruturalista uma gama de aspectos essenciais para a teoria social contemporânea. Ele             

reconhece também o problema em suturar um movimento que internamente possui pouca            

consonância com apenas um significante vago, a saber o de “estruturalismo” ou, o ainda mais               

vago “pós-estruturalismo”. Como muitos expoentes da própria corrente estruturalista não          

aceitam ou pouco usam o termo, Giddens enfatiza a dificuldade em localizar frente a múltiplas               
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linhas teóricas uma nomenclatura taxativa. Saussure pouco usa a palavra estrutura em sua obra,              

Lévi-Strauss, apesar de um expoente do conceito, apesar de utilizar-se dos termos “antropologia             

estrutural” e mesmo “estruturalismo”, no fim de sua carreira demonstra cautela em significar             

desta forma seu método. Foucault, Lacan, Althusser e Derrida são divergentes tanto entre si              

quanto das ideias de Saussure e Lévi-Strauss. “A homogeneidade necessária para se falar em              

uma tradição filosófica distinta pode parecer inteiramente ausente.” (GIDDENS, Anthony. Pg.           

281-282. Unesp. 1996)  

Contudo, Giddens ressalva que apesar da multiplicidade entre os autores, havia temas            

comuns que eram levantados por todos e que, com exceção de Saussure, eram todos franceses               

que possuíam relações e influências compartilhadas em uma rede de contatos mútuos. (Iden.             

Ibidem. Pg. 282). Sua percepção aparenta ser a de relacionar os autores que se cabem no “rótulo                 

excessivamente frouxo” de “pós-estruturalista” com os do “primitivo pensamento estruturalista”,          

tendo em vista que os pensadores do pós-estruturalismo aproveitam algumas das ideias de seus              

predecessores, apesar de reagirem contra alguns pontos de relevância. As ideias características            

dos pensadores de ambos os momentos podem ser resumidas como;  

 
A tese de que a linguística, ou mais exatamente certos aspectos de            

versões particulares da linguística são de importância fundamental para a          
filosofia e a teoria social como um todo; a ênfase na natureza relacional das              
totalidades, ligada a tese do caráter arbitrário do signo e da primazia do             
significante sobre o significado; a descentralização do sujeito; a preocupação          
especial com a natureza da escrita e, portanto, com o material textual; e o              
interesse no aspecto temporal como algo constitutivamente integrante da         
natureza dos objetos e eventos. (GIDDENS, Anthony. Pg. 281-282. Unesp.          
1996)  

 

O Estruturalismo ainda é um movimento que exerce influência, seja na comunidade            

acadêmica, seja em outros círculos de debate nas áreas da cultura. Seu momento histórico merece               

uma análise mais profunda para além dos jargões vulgares que, ou o mitificam como alta               

inteligência quase que sem utilidade prática para o pensamento social, ou como mero             

malabarismo intelectual que não se sustenta nas “análises” presentes. 

Pelo trabalho de François Dosse, História do Estruturalismo , é possível situar-se no            

ambiente em que a corrente surge como uma potência para o pensamento. Nas palavras do autor,                

o estruturalismo surge na sequência de desencantamento com a história, após a onda de              

 



 
39 

libertação e otimismo da filosofia existencialista.  

 
O ano de 1956 é o ano das rupturas para uma boa parte da intelligentsia               

francesa. Constitui o germe da futura geração de 1966. É a verdadeira hora do              
nascimento do estruturalismo enquanto fenômeno intelectual que sucedeu ao         
marxismo. Ao otimismo da Libertação, que se exprimiu na filosofia          
existencialista, segue-se uma relação desencantada com a história. Abre-se um          
novo período desde o começo do ano com as revelações dos crimes de Stalin              
pelo novo secretário-geral Nikita Khrustchev durante o 20° Congresso do          
PCUS, e o ano termina com o esmagamento da revolução húngara pelos            
blindados soviéticos. (DOSSE, François. História do Estruturalismo I. Pg. 187.          
Ensaio/Unicamp. 1993) 

 

Para Dosse há um choque que vai ecoar de 1956 a 68; um período de “luto das                 

esperanças perdidas”. Com a crítica ao modelo soviético ganhando espaço na esquerda francesa,             

os intelectuais não tinham como evitar o questionamento de sua grade de análises, a saber,               

implicada no pensamento marxista. “O estruturalismo ofereceu-se a muitos, a esse respeito,            

como uma tábua de salvação no momento da agonia do marxismo institucional [...].” (DOSSE,              

François. Pg. 188. 1993.)  

Dessa forma também os valores que fundamentam a tradição francesa moderna também            

seriam questionados, tendo em vista a perspectiva revolucionária comunista ter sido           

desacreditada, corroída por dentro, da fonte do que prometia ser uma extensão da Revolução              

Francesa, uma radicalização dos seus ideais. Nas palavras de Dosse;  

 

Na medida em que a Revolução Russa era percebida até então no            
prolongamento da Revolução Francesa, 1917 na esteira de 1789, como          
realização do ideal democrático moderno, uma reavaliação dos ideais e valores           
do iluminismo e de 1789 está então em gestação entre os intelectuais franceses             
que, de maneira considerável, vão fazer o peso do bolchevismo e seu destino             
funesto influenciar os ideais do iluminismo.  

É nessa releitura crítica dos valores da democracia ocidental que se           
enraíza o fenômeno estruturalista. [...] Uma crítica da modernidade, do caráter           
formal da democracia, desenvolve-se a partir daí, não mais em nome de um             
marxismo em refluxo, mas a partir de Heidegger, de Nietzsche, ou traduz-se            
pelo refúgio na clausura do texto e em sua arquitetônica interna. (Iden. Ibidem.             
pg. 187-8) 

 

Essas serão marcas da filosofia do pós-guerra, que resgatam autores voltados para a             

experiência individualizante do ser, para a preocupação com o indivíduo frente à caoticidade do              

todo externo. Abandonando o pensamento coletivista, os projetos de massa e revolução que             
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envolviam engajamento político partidário ou enfrentamento de ordem classista e ideológica. Em            

algumas instâncias, abandonaram o marxismo enquanto base crítica do pensamento filosófico.           

Certos efeitos dessas diretrizes de pensar podem ser relacionados às dimensões “pós-modernas”            

do pensamento contemporâneo, efeitos também do progressivo detrimento das causas universais           

e aceitação cada vez maior, no ocidente, do modelo neoliberal e seus paradigmas. 

Georges Balandier destaca também, citado de sua entrevista, por Dosse, que;  

 

“Para mim, o estruturalismo teve muito êxito porque foi o suporte do            
pensamento tecnocrático, deu-lhe uma maquilagem lógica, uma racionalidade,        
uma espécie de vigor. Entre esse tempo e o estruturalismo existe mais do que um               
encontro feliz, um casamento de conveniência.” (Iden. Ibidem.  pg. 188) 
 

O Estruturalismo surge em um momento contingencial e conveniente, seja para a situação             

tecnocrática francesa, seja para uma espécie de salvação, quando o marxismo institucional via-se             

moribundo. Michel Foucault designa ao intelectual não levar-se pelo contínuo da história, mas             

sinalizar possibilidades e impossibilidades, sem sujeitar-se a espera de um mestre na figura do              

partido ou seu líder. A história não é mais um fundo onde se projeta a esperança de um futuro                   

melhor. É objeto de questionamento, de dúvida e inquietação por remeter a barbárie resultante de               

um projeto emancipador. Abre-se a era das rupturas entre os intelectuais franceses. É nesse              

contexto de efervescência em 1956 que Lyotard, Genette, Castoriadis, Lefort, Faye e outros             

encontraram com fascínio o “rigor do programa de Lévi-Strauss”. Com sua antropologia   

estrutural, e Saussure inaugurando a linguística, seriam marcos referenciais para o que se tornaria              

a corrente estruturalista.  

 
Jean-Pierre Faye se questionava sobre o funcionamento das mitologias         

no mundo moderno, especialmente a partir da fratura de 1930 nos Estados            
Unidos, mas também a partir da depressão que afetou Viena em 1873. A via              
estrutural de Lévi-Strauss parece-lhe então promissora na explicação das         
múltiplas e complexas correlações entre uma mitologia e uma conjuntura, na           
relação entre estrutura e flutuações.  (Iden. Ibidem.  pg. 190) 

 

A via estrutural surge com um potencial de rigor único e contagiante. A linguística              

aparece como uma nova ciência e o método de Leví-Strauss encanta os pensadores da época. Sua                

teoria do mito aparece como uma possível resposta a problemas de muitos campos do saber.               
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Levi-Strauss busca na ideia de modelo da economia seu recurso para a formalização científica.              

Dentre as ciências humanas, a economia é a primeira a buscar na formulação matemática e na                

criação de modelos sua abordagem científica. Apesar de não ter sido a ciência mor do               

estruturalismo, foi a que levou mais longe essa exigência formal/matemática da maioria das             

ciências humanas desse período. Citando Michel Aglietta, François Dosse remarca que: 

 
As transformações no pós-guerra das relações entre o estado e o           

mercado na França também vão assegurar ao conceito de estrutura um êxito            
certo no campo da economia, num plano essencialmente pragmático. Desta vez,           
num plano macroeconômico, refletiu-se sobre o campo dos possíveis da          
intervenção do estado: “É a idade de ouro do keynesianismo”. [...] o estado             
resultante do programa do Conselho Nacional de Resistência recorre aos          
modelos macroeconômicos para transformar em profundidade os mecanismos da         
economia francesa, pelo planejamento, a organização territorial, as        
nacionalizações… (Iden. Ibidem.  pg. 196) 

 

François Dosse afirma que a ideia de estrutura já é comum ao pensamento econômico e               

que apesar do paradigma estrutural ter sido mais explorado na década de 30 pelo pensamento               

econômico francês, pode-se afirmar que o “estruturalismo sociológico e o estruturalismo           

econômico” são contemporâneos da sociologia e da economia política. A econometria surge            

como manifestação da ideia formalista de descrição pura do real, em um nível intermediário              

entre a realidade concreta e a estrutura. Por meio dessas modelizações que os economistas              

participam no paradigma estruturalista. É também no nível econométrico que podemos discernir            

certos limites do formalismo e do matematismo no campo das ciências humanas, considerando             

que não existem modelos capazes de prever ou discernir os desdobramentos da realidade             

concreta, que os modelos possuem “um certo número de aporias nas quais tropeça o método.”               

(DOSSE, François. 1993 Pg. 200) 

Até aqui o que ainda não foi dito, mas é recorrente no debate acerca do estruturalismo é o                  

tema do ‘retorno’. Tendo em vista que o estruturalismo deve ser encarado mais como um método                

do que uma filosofia, sua característica maior é a formalização, característica encontrada no             

trabalho operado por Saussure, ao qual retornam os estruturalistas e pós-estruturalista. Sua            

solução ao problema formulado por Platão no Crátilos é tida como revolucionária. Saussure dá a               

razão para Hermógenes que, contra Crátilos, afirma os nomes e palavras atribuídos às coisas              

serem uma escolha arbitrária . A publicação póstuma de Cours de linguistique générale (Curso             
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de Linguística Geral) demarca o nascer da Linguística moderna.  

 
O essencial da demonstração consiste em fundamentar o arbitrário do          

signo, em mostrar que a língua é um sistema de valores constituído não por              
conteúdos ou produtos de uma vivência mas por diferenças puras. Saussure           
oferece uma interpretação da língua que a coloca resolutamente do lado da            
abstração para melhor a separar do empirismo e das considerações          
psicologizantes. (idem. Ibidem.  Pg. 65/66) 

 

Pagando o custo da destituição subjetiva e do fechamento da linguagem, Saussure é             

também criticado pelo tratamento positivo da língua enquanto objeto científico. Apesar dos            

debates acerca do corte epistemológico operado por Saussure, podemos sintetizar sua           

contribuição como sendo a de formalização do objeto linguístico e sistematização dessa ciência,             

a linguística moderna. O estruturalismo faz um retorno a essa sistematização, recorre ao             

formalismo de Saussure para desenvolver um método compartilhável às ciências humanas. Dosse            

cita Saussure para situar que o projeto estruturalista visava realizar um ambicioso programa de              

integração das disciplinas humanas 

 
Se a postura saussuriana é, pois, restritiva por definição, ela          

inscreve-se, não obstante, numa ambição muito ampla de construção de uma           
semiologia geral que integre todas as disciplinas que se interessam pela vida dos             
signos no seio da vida social: “a linguística é apenas uma parte dessa ciência              
geral”. É na realização desse ambicioso programa que se inscreve o projeto            
estruturalista, reagrupando em torno de um mesmo paradigma todas as ciências           
do signo. (idem. Ibidem.  Pg. 71) 

 

3.3. O Inconsciente e a Estrutura: Jacques Lacan e o retorno a Freud 

 

Dentre os grandes nomes do estruturalismo, Jacques Lacan aparece, analogamente à           

figura paterna (podemos colocar R. Barthes no papel da figura materna, seguindo essa analogia,              

para usarmos das categorias dualistas típicas dessa corrente, como fez Fraçois Dosse) como um              

Rebelde intempestivo. Seu rigor metodológico e esforço em fundar uma teoria autêntica,            

atualizada pela formalização estruturalista da psicanálise Freudiana, fazem do psiquiatra um dos            

intelectuais fundamentais para compreendermos o contexto do estruturalismo/pós-estruturalismo.        

Sua missão é a de reerguer a psicanálise através de um retorno à obra freudiana e uma                 
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revitalização de sua teoria pelo estruturalismo, enquanto um método de análise e produção             

teórica.  

Lacan foi um intelectual intempestivo e de fundamental participação nos debates           

estruturalistas. Não apenas pelo seu estilo, sua contribuição teórica ainda é tremenda e influencia              

toda a psicanálise, até os dias de hoje. Não se pode falar de estruturalismo e psicanálise sem uma                  

menção a sua importância. Sua contribuição literária foi fundamentalmente construída através do            

trabalho de Jacques Alain Miller, seu genro, que além de ser também seu aprendiz, foi o                

responsável (junto também a sua esposa, filha de Lacan) pela transcrição do material apresentado              

nos seminários. As categorias conceituais apresentadas por Lacan [o nó borromeano do            

Real/Simbólico/Imaginário, o Outro, O Inconsciente estruturado como uma linguagem, Objeto a ,           

o Gozo [Jouissance ], o Nome-do-Pai, as quatro formas do discurso, o sujeito barrado, entre              

outros] constroem uma rede de interação entre a linguística saussuriana, o movimento            

estruturalista e a teoria Freudiana, através de um extenso diálogo com a Filosofia. A questão do                

inconsciente é fundamental para o estruturalismo,  

 
O inconsciente está no centro do paradigma estruturalista e não          

somente pelo substancial progresso registrado pela prática terapêutica que é a           
psicanálise; vímo-lo em ação na antropologia preconizada por Lévi-Strauss e na           
distinção estabelecida entre linguagem e fala por       
Saussure. (idem. Ibidem.  Pg. 117) 

 

Lacan demonstra uma preocupação com o material escrito, frisa a importância da relação             

entre esse material e o sujeito na psiquiatria, em especial o sujeito Psicótico. No caso de                

Marcelle, uma professora de 34 anos, erotômana e paranóica que se toma por Joana d’Arc e                

delega para si a missão de regenerar os costumes, Lacan volta-se à análise de suas cartas para                 

constatar e demarcar perturbações semânticas e nas formas estilísticas de sua escrita. Seria uma              

reviravolta completa: rejeita o organicismo psiquiátrico e, ao invés de integrar Freud a este,              

institui “a primazia do inconsciente” no estudo clínico. “O caso psicótico das irmãs Papin              

acentua ainda mais a idéia do inconsciente como estrutura constituinte do Outro, como alteridade              

radical de si mesmo.” (Idem, Ibidem. Pg 118) 

A preocupação de Lacan está em restaurar a dimensão clínica fundamental no            

pensamento freudiano, a saber, o inconsciente. O ser falante não é resumido ao organicismo              
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psiquiátrico; cabe ao autor restaurar na teoria de Freud justamente o que lhe falta, agregando a                

ela uma teoria da estrutura psicótica, algo que já não seria pretensão da psicanálise freudiana.               

Lacan, em 1932, defende seu mestrado [De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la               

personnalité , em português; Da psicose paranóica em suas relações com a psicanálise] onde             

aponta para a importância do inconsciente enquanto estrutura fundamental para a subjetividade e             

integra a paranóia nas categorias freudianas. Dessa forma Lacan opera um retorno à Freud              

simultâneo a um retorno à Saussure; ao mesmo tempo que utiliza-se da metodologia             

estruturalista para teorizar sua análise, reintegra a dimensão psicótica ao pensamento analítico.            

Em 1936 Lacan, influenciado por Wallon, refere-se ao momento em que a criança, numa virada               

qualitativa, passa da fase imaginária para a fase simbólica. Lacan descreve então o que iria se                

chamar “O estádio do Espelho como formador da função do Eu” .  

 
É necessário ler nessa nova abordagem do estádio do espelho uma           

dupla influência: a da linguística estrutural, de Saussure, que Lacan descobre no            
pós guerra graças a Lévi-Strauss, e a dos temas heidegguerianos, que tomam o             
lugar da dialética hegeliana. A essa essência do Ser, perdida um pouco mais a              
cada dia no esquecimento do ser, à perda inexorável no sendo, corresponde essa             
construção vindoura do ego, após o estádio do espelho, a qual vai escapar cada              
vez mais ao Eu. ao sujeito descentrado para sempre de si mesmo [...] (Idem.              
Ibidem.  Pg. 120.) 

 

Devemos compreender Lacan como um fiel à estrutura ao mesmo tempo em que retorna à               

Freud e é fiel também ao seu empreendimento teórico; ao mesmo tempo que dialoga com a teoria                 

de sua contemporaneidade, Lacan restaura os fundamento freudianos do inconsciente (a tópica            

freudiano do Ego/Superego/Id) e vai além. Teoriza o inconsciente a partir do método             

estruturalista, onde se esforça para dar rigor ao discurso analítico . Lacan é um dos autores que                

aborda a generalidade dos temas característicos do estruturalismo; como Giddens já havia            

apontado; a ênfase na importância de certos aspectos da linguística para a teoria; o pressuposto               

da “natureza” relacional das totalidades, junto a tese do caráter arbitrário do signo e a primazia                

do significante sobre o significado; o sujeito descentralizado e a importância da escrita e do               

material textual enquanto expressão objetiva deste. 

Seria demasiado extensa uma análise completa da obra de Lacan e, como este trabalho de               

conclusão de curso tem objetivo específico avaliar os pontos de contribuição do pensamento             
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estruturalista/pós-estruturalista à teoria da ideologia, será feito um levantamento dos conceitos           

básicos levantados por Lacan (formulados a partir do paradigma estruturalista). Estes conceitos            

serão brevemente resumidos e posteriormente mostraremos como funciona sua relação com uma            

possível teoria materialista do discurso e da subjetividade. 

Dos conceitos psicanalíticos forjados ou reinterpretados por Lacan iremos abordar alguns           

de importância central ao problema da ideologia como é formulado atualmente. É sabido que o               

edifício teórico lacaniano se sustenta como um todo e, sendo assim, não se pode compreender               

um conceito de forma desconecta, parcial, desassociado da teoria geral e seus conceitos             

complementares. A exposição seguinte irá abordar os conceitos de Imaginário, Simbólico, Real e             

realidade. Mais à frente as noções de sintoma e fantasia serão articuladas com o tema da                

Ideologia.  

A tríade do Real-Simbólico-Imaginário é ilustrada por Lacan como um nó de três partes              

(borromeano), representando respectivamente estas dimensões, que estão entrelaçados        

justamente por essa tripla interdeterminação. Excluindo um elemento, os dois remanescentes           

perdem sua inter-relação. 

  

 

 

Essa ilustração funciona para nos alertar de que, apesar da teoria analítica lacaniana             

instrumentalizar uma diferença conceitual, estas três dimensões existem concomitantemente, e só           

pode ser teoricamente apreendida nestes termos.  

 
Lacan (1974-1975) chega ao nó borromeano após grande experiência         

clínica, em um tempo marcado, cada vez mais, por sua aproximação do real e do               
gozo e, consequentemente, por uma desesperança no sentido enquanto efeito de           
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significação puramente imaginária. Ele nos diz que o nó não é um modelo, ele              
opera como uma escrita na tentativa de abordar o real pelo real. O que vem dizer                
o nó borromeano? O nó fornece uma "medida comum" aos três registros. Esses             
registros, desde a conferência "O simbólico, o imaginário e o real" (1953/2005),            
são definidos como "três registros bem distintos que são, efetivamente, os           
registros essenciais da realidade humana" (Lacan, 1953/2005: 12). (COPPUS,         
Aline N. S. Tempo psicanalítico. vol.45 no.1 Rio de Janeiro jun. 2013) 

 

Existem três momentos diferentes na teorização do Real em Lacan; 1) no primeiro             

momento é privilegiada as relações entre o Imaginário e o Real, o Simbólico e o Real e,                 

sequencialmente, as relações entre Imaginário, Simbólico e Real (momento do estádio do            

espelho). Nesse momento Lacan postula a experiência analítica (o Real dessa experiência) como             

da ordem do Imaginário, tendo em vista sua ênfase no estádio do espelho como formador da                

função do Eu, e recorrente uso do conceito de imago  freudiano.  

 
Basta-nos compreender o estádio do espelho como uma identificação,         

no sentido pleno que a análise dá a esse termo, ou seja, a transformação              
produzida no sujeito quando ele assume uma imagem - cuja predestinação para            
esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo             
termo imago .  

A assunção jubilatória de sua imagem especular, por esse ser ainda           
mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação que é o            
filho do homem no estágio infans , parece-nos pois manifestar, numa situação           
exemplar, a matriz simbólica em que o Eu se precipita numa forma primordial,             
antes de se objetivar na dialética da identificação com o outro e antes que a               
linguagem lhe restitua, no universal, sua função de sujeito.  

[...] Mas o ponto importante é que essa forma situa a instância do eu ,              
desde antes de sua determinação social, numa linha de ficção, para sempre            
irredutível para o indivíduo isolado, ou melhor, que só se unirá assintoticamente            
ao devir do sujeito, qualquer que seja o sucesso das sínteses dialéticas pelas             
quais ele tenha que resolver, na condição de Eu , sua discordância de sua própria              
realidade. (LACAN, Jacques. O Estádio do Espelho como Formador Da Função           
do Eu . Em: Um Mapa da Ideologia. Contraponto. 2010 Pg. 98) 

 

Dessa forma, Lacan demonstra a dimensão constitutiva particular da imago no estádio do             

espelho em estabelecer uma relação do organismo com a sua realidade [Innenwelt: mundo             

interior/ Umwelt: mundo exterior]. Podemos perceber também que do eu para o Eu existe uma               

distância mediada pela determinação social, a dimensão propriamente do registro Simbólico.           

Lacan argumenta também que é do próprio animal humano uma prematuração específica, e que,              

sendo assim o Estádio do Espelho existe concomitante a fase final, pós-parto, de maturação do               

organismo humano.  
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[...] o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se            

da insuficiência para a antecipação [...] e para a armadura enfim assumida de             
uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o seu            
desenvolvimento mental. Assim, o rompimento do círculo do Innenwelt para o           
Umwelt gera a quadratura inesgotável das enumerações do Eu . (Idem. Ibidem.           
Pg 100) 

 

Após a exposição da instância do Imaginário no estádio do espelho, Lacan evoca a              

dimensão simbólica, sendo entendida como laço social, para discernir também o momento de             

conclusão do estádio do espelho; 

 

“Esse momento em que se conclui o estádio do espelho inaugura, pela            
identificação com a imago do semelhante e pelo drama do ciúme primordial (tão             
bem ressaltado pela escola de Charlotte Büller nos fenômenos de transitivismo           
infantil), a dialética que desde então liga o Eu a situações socialmente            
elaboradas. 

É nesse momento que faz todo o saber humano pender decisivamente           
para a mediatização pelo desejo do outro [...].” (Idem. Ibidem. Pg. 101) 

 

Já é presente nesse texto, de 1949, as implicações derivadas da análise sobre a              

constituição desse campo, desse estádio, que influenciam a mudança no estatuto da experiência             

analítica. Após o primeiro momento da experiência analítica, enquanto situada no Imaginário            

(como vimos sobre a determinação do sujeito no estádio do espelho), 2) o segundo momento há                

de situá-la no registro do Simbólico; o inconsciente estruturado como uma linguagem e, ainda, o               

inconsciente enquanto o discurso do Outro são sínteses lacanianas que demarcam a sua relação              

com a experiência analítica registrada agora na dimensão do Simbólico. Aqui se diferencia o              

termo outro de Outro , sendo o primeiro correlato a experiência imaginária do outro refletido no               

espelho, uma imagem dual que apresenta ao bebê uma relação imaginária onde eu e tu se                

confundem (o corpo se apresenta enquanto Gestalt) e o segundo [o Outro, Autrê , enquanto              

“Auter”, pura alteridade desconhecida] a percepção de que este outro do espelho é apenas um               

reflexo (a Gestalt do corpo se fecha) e para que eu e tu não mais se confundam, impõe-se um                   

terceiro termo, que é onde se inscreve o registro do Simbólico. O acesso do sujeito à linguagem,                 

que segundo Lacan é o que constitui o sujeito propriamente dito, ocorre através do Simbólico               

que possibilita, pela cadeia significante , a diferenciação entre eu e tu , ingressando dessa forma o               
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sujeito à dimensão da Fantasia . 

Após a publicação de “O estádio do espelho…” Lacan tende a aprimorar sua concepção              

conceitual do registro do Real, mas mesmo nessa publicação já se percebem considerações que              

irão ser fundamentais para essa modificação em postular a ênfase da experiência analítica no              

registro do Real, no terceiro momento. No Seminário VII, A Ética da Psicanálise , é onde Lacan                

irá designar a experiência analítica como do registro do Real.  

 

A tese de Lacan é: “que a lei moral, o mandamento moral, a presença              
da instância moral, é aquilo por meio do qual, em nossa atividade enquanto             
estruturada pelo simbólico, se presentifica o real - o real, enquanto tal, o peso do               
real”. O Real não é imediatamente acessível. Ele se refere à oposição entre             
princípio do prazer e da realidade, em que Freud propõe um além do princípio              
do prazer como limite, tropeço desse que objetiva ficar na defensiva,           
mantendo-se aquém, na menor tensão possível. Nesse sentido, Lacan relaciona o           
Real ao conceito freudiano de pulsão de morte; a relação com o mundo é              
governada por alguma coisa a mais, que ele denomina de “reachado”. É a             
problemática da realidade que salta aos olhos, que Lacan não hesita em afirmar             
que se trata da realidade psíquica ($ ◊ a). Ele adentra, dessa maneira, na noção               
de ação moral, em que a práxis da análise “não é senão prelúdio à ação moral                
como tal – a dita ação sendo aquela pela qual desemboca no real” (p. 32).               
Assim, é da dicotomia entre o princípio do prazer e o da realidade que se trata,                
em que a psíquica se apresenta como um além do princípio do prazer.             
(CHAVES, Wilson Camilo. O ESTATUTO DO REAL EM LACAN: DOS          
PRIMEIROS ESCRITOS AO SEMINÁRIO VII, A ÉTICA DA PSICANÁLISE         
- Paidéia, 2006, 161- 168. pg. 164) 

 

É dessa dicotomia entre o princípio do prazer e o princípio da realidade que Lacan irá                

articular seu conceito de Jouissance, enquanto um gozo que se difere do simples prazer e se                

assemelha à ideia de um gozo do desprazer, simultâneo e ligado a este (e por isso a leitura de                   

Kant com Sade, feita por Lacan). A realidade psíquica em Lacan é expressa pela formalização               

seguinte; [$ ◊ a], onde $ representa o Sujeito, barrado (o Sujeito do inconsciente, castrado pela                

Lei, pelo simbólico, pela moral…) encontra-se em função do pequeno objeto a (representado             

simplesmente como a ), o objeto causa do desejo (e não o objeto de desejo), um objeto perdido                 

por definição, inalcançável ao desejo, que simultaneamente é o que o causa, se relacionando ao               

conceito de autre (outro) como é abordado por Freud em seu conceito de objeto, que em Lacan                 

ganhará uma nova interpretação à partir de sua conceituação de alteridade, a sua relação com o                

simbólico e o conceito de objetos parcialmente autônomo, que possui uma ligação com o ser da                
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consciência simultânea a com o Sujeito do inconsciente, sendo central na economia libidinal             

psíquica. É nessa lógica formal que Lacan subverte o cogito cartesiano, ao mesmo tempo que o                

preserva. É nessa lógica também que Lacan afirma que se “insurge contra a filosofia”, seguindo               

o diagnóstico de Freud onde a paranoia é um sistema filosófico incompleto, deformado e              

classificando toda ontologia como um discurso de mestre (uma das quatro categorias do discurso,              

na análise lacaniana).  

O que se há de preservar aqui é uma radicalização na conceitualização da psique humana,               

onde existe uma lógica do inconsciente, que se diferencia em Lacan pela formalização desta              

lógica do fantasma . Dessa lógica a premissa é que o desejo humano, por ser ensinado (seguindo                

os passos de Hegel ao afirmar que o desejo é sempre desejo de um outro), por nós sermos                  

ensinados a desejar, é marcado por uma negatividade estrutural, esta negatividade sendo posta             

pelo Real da alteridade. Para Lacan está centralizado nesse ponto a diferenciação crucial entre o               

Real e a realidade, no sentido de que a “realidade já é estruturada como uma ficção”. A ênfase na                   

“natureza” relacional das totalidades, que Giddens menciona enquanto uma das grandes           

contribuições do estruturalismo à teoria social contemporânea (ligada à tese de Saussure da             

arbitrariedade do signo, e a contribuição lacaniana sobre a primazia do significante sobre o              

significado), está posta também pela dicotomia entre Real/realidade na teoria Lacaniana: a            

realidade, enquanto experiência narrativa constituída simbolicamente, depende da significação         

(articulação entre ‘S’; imagem fonética, signo, e ‘s’; conceito, significado). Essa significação, no             

entanto, acontece sob uma primazia do significante, ou seja, de que o significado está              

materialmente condicionado à disposição dos fonemas, das imagens fonéticas e, por esse            

condicionamento ser real (ter status de “lei”) , é por aí que o Real (do sujeito do inconsciente) se                   

expressa. O Real (enquanto a lei, como seria a lei moral na leitura de Kant com Sade) se                  

“apresenta” descontínuo da realidade. É daí que Lacan revitaliza os conceitos freudianos de             

associação livre e ato falho relacionando-os ao sujeito do inconsciente (estruturado como uma             

linguagem). Aqui, realidade e fantasia se aproximam.  

 

3.4. A Interpelação do sujeito: Louis Althusser e o retorno à Marx 
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O retorno althusseriano à Marx também pode ser lido de forma análoga ao retorno              

lacaniano à Freud. Com o intuito de restaurar as categorias de Marx sobre as formas sociais,                

Althusser, existindo na corrente estruturalista, formula sua teoria que visa auxiliar a compreensão             

científica do funcionamento dos Aparelhos de Estado e revigorar, sobretudo o conceito de             

ideologia ao reler a tópica Marxista à luz dos paradigmas de sua época. Dessa forma, Althusser                

relê Marx após Lacan e a psicanálise e, desse trabalho, apresenta teses reformulando o              

significado de ideologia (enquanto estrutura) através do conceito de Aparelhos Ideológicos de            

Estado , que integra à teoria do Estado marxista contribuições sobre a questão da reprodução das               

relações sociais. Trabalhando com o freudo-marxismo e, ciente dos avanços teóricos de Lacan,             

Althusser reformula a problemática da produção e reprodução das condições produtivas para            

dar sequência, ao sustentar a importância, do modelo marxista de sociedade, a saber, a tópica               

marxista da infraestrutura/superestrutura, e mover além do que chama de teoria descritiva, para             

uma teoria científica. O autor aponta então que a questão da reprodução das relações de               

produção, em relação com a reprodução da força de trabalho, necessita de uma evolução teórica               

para justamente revigorar a tópica marxista e atualiza-la. Para tal, Althusser relembra a teoria              

marxista do Estado onde o poder estatal é exercido pela classe que detenha controle dos               

Aparelhos de Estado. Althusser indica que as classes exploradoras, especialmente após o            

desenvolvimento do capitalismo, não podem ser confundidas como uma homogeneidade de           

burgueses com uma consonância de interesses. Existe sempre um fator ideológico que determina             

essa mínima “coesão” de interesses entre as classes exploradoras, sendo esse fator o que              

caracteriza traços ideológicos dominantes em determinado momento, traços da ideologia          

dominante.  

 
Para colocar isso em termos mais científicos, eu diria que a produção            

da força de trabalho requer não apenas uma reprodução de sua qualificação, mas             
também, ao mesmo, uma reprodução de sua submissão às regras da ordem            
estabelecida, isto é, uma reprodução de sua submissão à ideologia vigente, para            
os trabalhadores, e uma reprodução da capacidade de manipular corretamente a           
ideologia dominante, para os agentes da exploração e da repressão, afim de que             
também eles assegurem “com palavras” a dominação da classe dominante.          
(ALTHUSSER, Louis. Em: Um Mapa da Ideologia. Contraponto. 2010. Pg.          
108) 

 

Althusser defende então que, para mantermos fidelidade às descobertas científicas de           
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Marx, devemos acrescentar coisas a teoria marxista. Partindo de sua pergunta regente do seu              

ensaio, o autor se questiona o que assegura a reprodução das relações de produção? A questão                

para Althusser é que, para manter a reprodução das relações de produção nas sociedades              

capitalistas, as classes que exercem o poder estatal não o fazem apenas pelo Aparelho              

(Repressivo) de Estado. Althusser acrescenta à teoria marxista do Estado uma subdivisão na             

categoria dos Aparelhos Estatais. Surge o conceito de Aparelhos (ou aparatos) Ideológicos de             

Estado. 

Os Aparelhos Ideológicos de estado (AIE) são, na sua totalidade, o que 

 
Garante, em grande parte, a reprodução das relações de produção, por           

trás de um “escudo” fornecido pelo Aparelho (Repressivo) de Estado. É aí que o              
papel da ideologia dominante concentra-se maciçamente – a ideologia da classe           
dominante, que detém o poder estatal. É a intermediação da ideologia dominante            
que assegura uma “harmonia” (às vezes tensa) entre o Aparelho (Repressivo) de            
Estado e os Aparelhos Ideológicos de Estado, e também entre os diferentes            
Aparelhos Ideológicos de Estado. (ALTHUSSER, Louis. Em: Um Mapa da          
Ideologia. Contraponto. 2010. Pg 118) 

 

O autor argumenta que é somente pelo ponto de vista da reprodução que se pode               

compreender a natureza da superestrutura e afirma que, apesar de não existir nenhum AIE que               

funcione apenas e puramente pela ideologia, os AIE são caracterizados por agirem            

principalmente pela ideologia (sobre os ARE, o oposto é também verdadeiro). O Autor resume              

os AIEs em; religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, informacional e cultural. De             

todos esses, Althusser enfatiza a importância do AIE escolar para a reprodução das relações de               

produção capitalistas, defendendo que a igreja havia sido substituída pela escola no papel de AIE               

dominante. 

 
É pelo aprendizado de saberes envoltos no repisar maciço da ideologia           

da classe dominante que são, em grande parte, reproduzidas as relações de            
produção de uma formação social capitalista, isto é, as relações dos explorados            
com os exploradores e dos exploradores com os explorados. Naturalmente, os           
mecanismos que produzem esse resultado, vital para o regime capitalista, são           
encobertos e ocultados por uma ideologia da escola, universalmente dominante          
por ser uma das formas essenciais da ideologia burguesa dominante [...] (Idem.            
Ibidem.  Pg. 122) 

 

Mas antes, para desenvolver uma teoria sobre o funcionamento dos AIE, Althusser            
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precisa desenvolver o significado teórico do conceito de Ideologia como tal. Althusser remonta o              

percurso histórico do termo, através de Cabanis, Destutt de Tracy, etc. que atribuem à palavra               

como ciência que tem como objeto a “teoria (genética) das ideias” (ALTHUSSER, Louis. 2010.              

Pg. 123) até Marx. Quando Marx retoma o termo, renova-o, dando-lhe um sentido que pode ser                

resumido basicamente como “um sistema de idéias e representações que domina a mente de um               

homem ou de um grupo social.” (ALTHUSSER, Louis. 2010. Pg. 123).  

Althusser então faz uma observação importante, que ainda gera confusão no debate de             

muitos marxistas, acerca da questão da ideologia na obra de Marx. É sabido que não há, na obra                  

de Marx, uma teorização explícita da ideologia como tal. Althusser então denota que  

 
[...] A ideologia alemã nos oferece, depois dos Manuscritos de 1844 ,           

uma teoria explicita da ideologia, mas… ela não é marxista [...]. Quanto a O              
Capital , embora decerto contenha muitas sugestões de uma teoria das ideologias           
(visivelmente, a ideologia dos economistas vulgares), ele não contém essa teoria           
em si, que depende, em sua maior parte, de uma teoria da ideologia em geral.               
(Idem. Ibidem.  Pg. 123) 

 

Althusser quer nos dizer com essa passagem que, apesar de Marx possuir ideias teóricas              

acerca do conceito de Ideologia, ele as expõe ao criticar ideologias específicas (políticas,             

filosóficas, econômicas, estéticas, religiosas...). Para Althusser, a proposição que Marx apresenta           

na ideologia alemã tem um teor positivista-historicista; por criticar a filosofia alemã de sua              

contemporaneidade como um sonho, um nada, um vazio, um devaneio filosófico que externaliza             

sua realidade e sua história, pois, na ideologia alemã, a filosofia (que é a ideologia em questão)                 

ignora a história externa, dos indivíduos concretos. Para Althusser, a ideologia alemã que Marx              

critica adquire o mesmo status do sonho para os intérpretes pré-Freud; é apenas embaralhamento              

de resíduos diurnos, sendo estes a história concreta de indivíduos produzindo materialmente sua             

existência.  

Althusser expõe então o que dizer ao retomar a ideia marxista de que a ideologia não tem                 

história . Sua tese é radicalmente diferente do que compreende ser a tese de Marx. Sua               

compreensão é a de que a Ideologia é um fenômeno a-histórico, eterno, equiparando-se a              

dimensão do inconsciente freudiano. Aqui Althusser não quer dizer que ideologias não possuem             

determinações históricas, mas pelo contrário:  
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Por um lado, penso ser possível afirmar que as ideologias tem uma            

história própria (ainda que esta seja determinada, em última instância, pela luta            
de classes); e por outro, creio ser possível afirmar que a ideologia em geral não               
tem história – não num sentido negativo (sua história lhe é externa), mas num              
sentido absolutamente positivo.  

Esse sentido é positivo – se é verdade que a peculiaridade da ideologia             
está em ela ser dotada de uma estrutura e funcionamento tais quais que a tornam               
uma realidade a-histórica, isto é, uma realidade oni-histórica – no sentido de            
essa estrutura e funcionamento serem imutáveis, acharem-se presentes de uma          
mesma forma em tudo o que chamamos história, no sentido em que o Manifesto              
Comunista define a história como luta de classes, isto é, a história das             
sociedades de classes. (Idem. Ibidem.  Pg. 125) 

  

Althusser afirma que o fato de a ideologia ser eterna não quer dizer transcender a história                

(temporal), mas que se estende trans-historicamente, é portanto imutável em sua estrutura, em             

sua forma, ao longo da história;  

 
[...] adotarei a expressão de Freud palavra por palavra e escreverei: a            

ideologia é eterna , exatamente como o inconsciente. E acrescento que julgo essa            
comparação teoricamente justificada pelo fato de que a eternidade do          
inconsciente guarda alguma relação com a eternidade da ideologia. (idem.          
Ibidem.  Pg. 125) 

 

Suas teses acerca da ideologia serão: 

 

1) A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de             

existência.  

 

O que pode ser compreendido através da observação de que, por exemplo, certas             

concepções ou universos ideológicos (morais, religiosos, legais…) são visões de mundo na            

mesma medida em que sabemos existirem sujeitos que lidam com estas “visões de mundo”              

literalmente, mas outros o tratam de um ponto de vista crítico ou cínico. Sabemos que existem                

advogados que acreditam piamente no poder da lei e na justiça como um sistema infalível.               

Sabemos também que o oposto é comum e que a maioria dos advogados compreendem que,               

apesar de sermos todos iguais perante a lei, na realidade concreta somos tratados de formas               

diferentes até mesmo nos rituais dos aparelhos jurídicos.  
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Entretanto, mesmo admitindo que elas não correspondem à realidade,         

isto é, que constituem uma ilusão, admitimos que elas efetivamente se referem à             
realidade, e que só precisam ser “interpretadas” para que se descubra a realidade             
do mundo que está por trás dessa representação imaginária desse mundo. (Idem.            
Ibidem.  Pg. 126) 

 

Para Althusser a questão do por que os homens precisarem de uma transposição             

imaginária de suas condições reais de existência para representarem para si mesmos as condições              

reais tem duas respostas que se sustentam sobre a tese que tomam ao pé da letra e da qual                   

dependem; a de que “o que se reflete na representação imaginária do mundo encontrada na               

ideologia são as condições de existência dos homens, ou seja, seu mundo real.” (ATHUSSER,              

Louis. 2010. Pg. 127) Porém o que Althusser pretende apontar é que, na verdade, o que os                 

sujeitos representam para si na ideologia “não são suas situações reais de existência, seu mundo               

real; acima de tudo, é sua relação com essas condições de existência que se representa para eles                 

na ideologia.” (ALTHUSSER, Louis. 2010. Pg. 127). 

 
Se é assim, a questão da “causa” da deformação imaginária das           

relações reais na ideologia desaparece e deve ser substituída por uma questão            
diferente: por que a representação dada aos indivíduos de sua relação           
(individual) com as relações sociais que regem suas condições de existência e            
sua vida coletiva e individual é, necessariamente, imaginária? E qual é a            
natureza desse imaginário? Formulada dessa maneira, a questão desacredita a          
solução pautada numa “panelinha”, num grupo de indivíduos (Padres ou          
Déspotas) que seriam os autores da grande mistificação ideológica, assim como           
desacredita a solução pautada no caráter alienado do mundo real. (Idem. Ibidem.            
Pg. 128) 

 

2) A ideologia possui uma existência material.  

 

Com isso Althusser quer dizer que a ideologia existe não como a “Ideologia da ideologia”               

costuma pensar. Ela não possui existência ideal ou espiritual, sua existência é material. Althusser              

faz uma crítica direta à má concepção de ideologia como “falsa consciência”, que vem              

fundamentando, por ironia, uma ideologia dos praticantes dessas ciências das formas sociais.  

 
Chegamos mesmo a sugerir que a existência ideal [idéal ou idéelle ] e             

espiritual das “ideias” tem raízes exclusivamente em uma ideologia da “ideia” e            
da ideologia, e, permitam-me acrescentar, em uma ideologia do que parece           
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haver “fundamentado” essa concepção desde o surgimento das ciências, isto é,           
do que os praticantes das ciências representam para si, em sua ideologia            
espontânea, como “ideias”, verdadeiras ou falsas. (Idem. ibidem . Pg.128) 

 

A transição aqui é a de não mais conceber a ideologia como algo da ordem do pensar,                 

mas primordialmente do fazer. A ideologia é uma questão de prática. Por isso Althusser vai dizer                

que não existe prática, a não ser através de uma ideologia, e dentro dela.  

 

[...] Sua existência (das ideias) está escrita nos atos ou práticas regidos            
por rituais que se definem, em última instância, por um aparelho ideológico.            
Assim, evidencia-se que o sujeito age na medida em que “é agido” pelo seguinte              
sistema (enunciado na ordem de sua determinação real): uma ideologia existe           
num aparelho ideológico material, que prescreve práticas materiais regidas por          
um ritual material, práticas estas que existem nos atos materiais de um sujeito             
que age, com plena consciência, de acordo com sua crença. (Idem. Ibidem. Pg.             
131) 

 

Assim, o léxico althusseriano para a questão da ideologia se caracteriza pelos conceitos             

de consciência, crença, atos, práticas, rituais e aparelhos ideológicos . Daí, devemos           

compreender em especial a noção de sujeito que Althusser nos diz ser central ao tema. Uma de                 

suas teses é de que não existe ideologia, exceto pelo sujeito e para sujeitos. Daí poderemos                

progredir para sua tese central. 

 

3) A Ideologia interpela os indivíduos como sujeitos.  

 

Althusser aqui retoma o sujeito como categoria fundamental para o funcionamento da            

ideologia enquanto tal, ou seja, a ideologia para sujeitos concretos. Para essa operação ocorrer, a               

ideologia age através do sujeito, “pela categoria de sujeito e seu funcionamento”            

(ALTHUSSER, Louis. 2010. Pg. 131) 

Aqui Althusser descreve que a ideologia age em sujeito locais, corporificados, indivíduos            

interpelados (chamados) pela ideologia. Essa interpelação ocorre através da categoria de sujeito            

novamente, seja o sujeito do direito, seja Deus, seja a alma em Platão. “A categoria do sujeito                 

[...] é a categoria constitutiva de qualquer ideologia, seja qual for sua determinação (regional ou               

de classe) e seja qual for sua datação histórica.” (ALTHUSSER, Louis. 2010. Pg. 131) 

Devemos notar que entre sujeito e ideologia, para Althusser, existe uma inter-relação            
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constitutiva, ou seja; que a categoria do sujeito é constitutiva de qualquer ideologia, na medida               

em que toda ideologia tem a função de constituir indivíduos concretos como sujeitos.             

(ALTHUSSER, Louis. 2010. 132) 

O processo de interpelação funciona de maneira similar ao processo de inserção do             

animal humano na ordem simbólica através do estádio do espelho, como descrito por Lacan.              

Como vimos, no estádio do espelho, o bebê entra em processo de reconhecimento da sua               

autoimagem e construção do seu ego, criando um "fechamento" da sua gestalt corpórea e assim,               

um "desconhecimento" da sua prévia realidade psíquica (enquanto objeto do desejo externo de             

um outro, seja a mãe, o pai, etc...) por formular sua suposta independência imagética, constituir               

sua imago. Dessa forma o animal humano começa a se constituir subjetivamente, dando os              

primeiros passos na construção do seu Eu, inserindo-se na ordem simbólica, ao diferenciar sua              

imagem corpórea (seu ego) do entorno. Para Althusser, toda sociedade gera interpelações e,             

consequentemente, sujeitos humanos que sirvam ao propósito da reprodução desta mesma           

sociedade. Apesar disso, nós humanos resistimos a reconhecer esse complexo que           

sobre-determina nossa subjetividade. O processo de desconhecimento é fundamental então para           

que os sujeitos humanos se insiram na função de força de trabalho. Por isso a ideologia interpela                 

o indivíduo concreto como sujeito concreto, para que esse sujeito tenha crença de que escolheu               

livremente ser quem é, existir tal qual existe. Supomos que somos "mestres na nossa própria               

casa", das nossas identificações, desejos e vontades, quando, na verdade, a produção dessa             

crença foi justamente através do processo de interpelação ideológica.  

É em referência a Lacan que Althusser afirma que a estrutura da ideologia é uma               

estrutura duplamente especular, ou espelhada. Althusser utiliza seu conhecido exemplo para           

explicar o porquê coisas que acontecem aparentemente fora da ideologia, na verdade acontecem             

por e pela ideologia: 

 
Há indivíduos andando. Em algum lugar (geralmente, atrás deles), soa          

um chamado: “Ei, você aí!” Um indivíduo (nove em cada dez vez, o indivíduo              
certo) se volta, acreditando/desconfiando/sabendo que é com ele, isto é,          
reconhecendo que “é realmente ele” quem é visado pelo chamamento. Mas, na            
realidade, essas coisas acontecem sem nenhuma sucessão. A existência da          
ideologia e o chamamento ou interpelação dos indivíduos como sujeitos são uma            
e a mesma coisa.  

Poderíamos acrescentar: o que parece fora da ideologia (para ser exato,           
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na rua) ocorre, na realidade, na ideologia. O que de fato acontece na ideologia,              
portanto, parece acontecer fora dela: um dos efeitos da ideologia é a negação             
prática, pela ideologia, do caráter ideológico da ideologia. A ideologia nunca diz            
“sou ideológica”. É preciso estar fora da ideologia, isto é, no saber científico,             
para poder dizer: “eu estou na ideologia” [...] (Idem. Ibidem.  Pg. 134) 

 

É a partir desse exemplo que Althusser pretende explicar sua tese de que a ideologia               

possui uma estrutura duplamente especular . Isso quer dizer que, para Althusser, existe uma             

estrutura relacional que se repete em todas as ideologias; Há o Sujeito Absoluto que interpela, do                

local singular centralizado, a infinidade de indivíduos ao seu redor, para que se tornem sujeitos.               

Existe aqui a ambiguidade frequente do termo “sujeitos”; enquanto portador de subjetividade e,             

simultaneamente, o sentido de sujeitado a algo.  

Em sua exemplificação através da ideologia religiosa cristã, Althusser demonstra como se            

aplica tal leitura estrutural da ideologia, percebendo o campo do Sujeito (com J maiúsculo)              

central que “sujeita”, ao interpelar, a todos, enquanto sujeitos. Primeiro, sobre a passagem em              

que Jeová brada a Moisés, chamando-o pelo nome, e define a si próprio: 

 
Deus Se define como o Sujeito por excelência, aquele que é por si e              

para si (“Eu sou o que sou”), e que interpela seu sujeito, o indivíduo sujeitado a ele, por                  

sua própria interpelação, isto é, o indivíduo chamado Moisés. E Moisés,           

interpelado-chamado por seu nome, tendo reconhecido que era “realmente” ele quem           

estava sendo chamado por Deus, reconhece que é um sujeito de Deus, um sujeito              

submetido a Deus, um sujeito através do Sujeito e sujeitado ao Sujeito . Prova disso é que                

ele Lhe obedece e faz seu povo obedecer aos mandamentos de Deus (Idem. Ibidem. Pg              

140). 

 

Para Althusser, Deus, o Sujeito, reflete-se em Moises. Os sujeitos são reflexos do Sujeito              

e estes possuem uma interdependência. Mesmo quando os sujeitos aparecem como a terrível             

inversão de Deus, mesmo quando os sujeitos pecam(!), ainda é essa relação ideológica que              

estrutura a instância moral, a dimensão simbólica da lei que sujeita os sujeitos. Essa é uma                

relação duplamente especular. Dessa relação ocorre a materialização de Deus em sujeito (com j              

minúsculo), em homem, Seu Filho; 

 

Deus se duplica e envia Seu Filho à Terra, como um mero sujeito             
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“abandonado” por Ele (o longo lamento do Jardim das Oliveiras…) – sujeito            
mas Sujeito, homem mas Deus –, para fazer o que irá preparar o terreno para a                
Redenção final, a Ressurreição de Cristo. Portanto, Deus precisa “fazer-Se”          
homem, o Sujeito precisa tornar-se sujeito, como que para mostrar          
empiricamente, de um modo visível aos olhos e tangível às mãos (vide São             
Tomás) dos sujeitos, que, se eles são sujeitos, sujeitados ao Sujeito, isso é             
unicamente para que, no fim, no Dia do Juízo Final, eles reingressem no Seio do               
Senhor, como Cristo, ou seja, reingressem no Sujeito. (Idem. Ibidem.  Pg. 137)  

 

Sendo assim Althusser afirma que a estrutura especular da ideologia em geral garante; a              

interpelação dos indivíduos como sujeitos; destes indivíduos, então, a sujeição ao Sujeito; o             

reconhecimento mútuo entre os múltiplos sujeitos e o Sujeito centralizado, o reconhecimento dos             

sujeitos entre si (identidade), e o reconhecimento de si mesmo pelo sujeito; por fim há um                

contrato, uma garantia de que “tudo ficará bem” através do reconhecimento dos sujeitos pelo que               

são. É importante lembrar que o reflexo e o espelho não são uma metáfora de relação invertida                 

ou falsa consciência. São conceitos sobre o Real da socialização humana, na medida em que a                

ordem simbólica é estrutural ao sujeito falante e, por definição, estrutura o laço social através de                

práticas discursivas. Podemos constatar que, no que diz respeito ao aparelho estatal, os AIE estão               

no registro do simbólico (no sentido lacaniano), justamente por cumprirem o papel de sujeitar              

indivíduos a se inserirem no processo de reprodução das práticas sociais e fornecerem os              

instrumentos, artifícios e condições para o mesmo mapear cognitivamente sua realidade e se             

inscrever nesta enquanto sujeito.  

As contribuições de Althusser para a teoria da ideologia são de grande importância             

principalmente por ter sido um dos primeiros a constatar a relevância da questão do sujeito para a                 

teoria marxista, em especial no que tange a reprodução das relações de produção e o processo de                 

internalização da ideologia através do processo ilustrado como interpelação. Althusser enfatiza a            

importância do inconsciente no que diz respeito à estruturação da sociedade. Ele já registra a               

ideologia no campo das práticas, criticando o lugar comum que coloca a ideologia como uma               

questão apenas do pensamento ou das representações imaginárias, como do âmbito das ideias ou              

do espírito. Existe hoje um desmerecimento ou uma desconfiança acerca das contribuições de             

Althusser para a teoria marxista. Veremos a seguir o status das contribuições dos estruturalistas              

no debate sobre a teoria contemporânea da ideologia e o status de tal teoria.  
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4. IDEOLOGIA E A TEORIA SOCIAL CONTEMPORÂNEA 

 

4.1. Contribuições de Stuart Hall, Fredric Jameson e Slavoj Žižek 

 

Após percorrer este caminho, desde Marx até Althusser, podemos ter uma compreensão, 

mesmo que ainda simplificada, dos pormenores que estão implicados nesse debate sobre a 

questão da ideologia e também sua relação com a formação social e a constituição dos sujeitos. 

Partindo desse pequeno arcabouço vamos explorar agora como certos conceitos oriundos do 

estruturalismo tem se mostrado efetivos para a teoria contemporânea no que diz respeito à 

análise e crítica da ideologia e para a explicação dos impasses atuais do mundo no qual somos 

parte. 

Para essa tarefa foram convocadas as contribuições de três teóricos do contemporâneo:            

Stuart Hall, sociólogo jamaicano, que irá contribuir com sua concepção do “problema da             

ideologia” revisitando Marx à luz das revisões feitas pelos últimos teóricos sobre seus escritos;              

Fredric Jameson, crítico literário estadunidense, que irá articular sua análise acerca da relação             

ideológica entre o pós-modernismo e o mercado, e, por último, mas não menos importante;              

Slavoj Žižek, o filósofo esloveno que traz a dimensão política da psicanálise, articulando os              

conceitos de fantasia e do gozo (jouissance ) como constituintes da realidade ideológica. 

Stuart Hall inicia sua abordagem apontando que o problema da ideologia vem ocupar um              

lugar proeminente no debate marxista não apenas por desistência do projeto revolucionário ou             

acomodação intelectual; antes, evidencia-se a necessidade objetiva de articular como se dão os             

processos de desenvolvimento dos meios pelos quais a consciência de massa (o “senso comum”)              

é moldada e transformada, juntamente ao crescimento das indústrias culturais; e também a             

questão do “consentimento” das massas trabalhadoras. Stuart Hall situa a questão da ideologia,             

seu problema acerca da ideologia: 

 
O problema da ideologia, portanto, concerne às formas pelas quais          

idéias diferentes tomam conta das mentes das massas e, por esse intermédio, se             
tornam uma “força material”. Nessa perspectiva mais politizada. [...] Está          
relacionada principalmente com os conceitos e linguagens do pensamento         
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prático que estabilizam uma forma particular de poder e dominação; ou que            
reconciliam e acomodam as massass em seu lugar subordinado na formação           
social. Está relacionada ainda aos processos pelos quais as novas formas de            
consciência e as novas concepções de mundo emergem, capazes de conduzir as            
massas em uma ação histórica contra o sistema dominante. (HALL, Stuart. O            
Problema da Ideologia; o marxismo sem garantias. Em: Da Diáspora. 2003. Pg.            
267) 

 

Stuart Hall demarca aqui a necessidade do marxismo se relacionar novamente com a             

questão das ideias em relação ao funcionamento da ideologia, como determinadas ideias se             

“materializam” enquanto práticas discursivas, de pensamento e de conduta.  

S. Hall retoma Marx para demonstrar os sentidos que o autor empregou o conceito em               

sua obra. Apesar de aparecer estritamente em caráter ad hoc – como necessário para a               

formulação de seu argumento, mas não enquanto um conceito estruturado em si, com uma              

construção teórica específica a essa noção – S. Hall então expõe significados ao termo ideologia               

que são sancionados pela obra de Marx; “formas ideológicas pelas quais os homens se tornam               

conscientes”, ideologia enquanto “consciência cotidiana” (como é abordado n’O Capital, acerca           

das formas de consciência espontâneas que existem na esfera “sempre presente” do mercado), a              

ideologia vazia do idealismo filosófico alemão, a percepção parcial da realidade que se expressa              

nos sistemas teóricos dos economistas clássicos… Hall conclui, contudo, que em grande parte de              

seu trabalho, Marx utilizou-se do termo para referir-se à “manifestações do pensamento burguês             

e, sobretudo, às características negativas e distorcidas deste.” (HALL, Stuart. 2003. Pg. 269)             

Disso, Hall irá enumerar três pontos que são premissas materialistas para uma teoria da ideologia               

em Marx: 1) as ideias surgem das condições materiais e refletem as circunstâncias nas quais               

foram geradas, expressando as relações sociais e contradições no pensamento. 2) a tese de que as                

ideias são efeitos dependentes de um nível determinante; o econômico. Daí a dimensão             

determinista em Marx. E, por fim, 3) a correspondência entre a esfera socioeconômica e              

ideológica que resultaria na proposição de que as ideias “dominantes” são aquelas de             

determinada classe dominante. 

Disso, S. Hall irá concluir, surge o esforço em criticar a concepção vulgarmente             

difundida da ideologia em Marx e da teoria marxista em geral; determinismo econômico, duplo              

reducionismo (econômico e de classe), e por fim a sua maneira de conceber a formação social.                

Dessa perspectiva, S. Hall irá ressaltar as contribuições de Gramsi e Althusser para o debate da                
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ideologia.  

Para Stuart Hall, Althusser contribuiu na medida em que “abriu portas” para uma             

concepção aberta da ideologia, mais discursiva e prática. Pegando conceitos emprestados de            

Freud (interpelação) e Lacan (posicionamento), Althusser reinseriu na agenda marxista a questão            

de como as ideologias são internalizadas.  

 
(As revisões de Althusser) Abriram a porta para uma concepção mais           

linguistica ou “discursiva” [...] colocou na agenda toda a questão negligenciada           
de como a ideologia é internalizada, como passamos a falar de maneira            
“espontânea, dentro dos limites das categorias de pensamento que existem fora           
de nós e que podem ser entendidas mais precisamente como aquelas que “nos             
pensam”. (Idem. Ibidem.  Pg. 272) 

 

Contudo, o autor indica também que o legado althusseriano culminou em um declive             

revisionista. A primeira revisão althusseriana seria demasiada “funcionalista” onde a ideologia           

parece cumprir o papel somente de reproduzir as relações sociais capitalistas (em defesa de              

Althusser pode-se constatar que no seu ensaio sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado, este              

mesmo já confessa o limite de seu esboço teórico apresentado frente ao fato de que estes próprios                 

aparelhos são lócus do conflito ideológico). A segunda revisão althusseriana seria demasiado            

ortodoxa. Sua crítica fundamental é que o problema da formulação althusseriana é reduzir a              

questão da ideologia a ser somente “como os sujeitos ideológicos eram formados através de              

processos psicanalíticos.” (HALL, Stuart. 2003. Pg. 273) 

Hall nos revela então seu intuito de, à luz das críticas a Marx, reconstruir suas               

formulações tendo como primazia a busca por uma teoria materialista da ideologia que             

compreenda os problemas já postulados. Fica perceptível que para Stuart Hall as reformulações e              

críticas ao pensamento de Marx se dão pelo incômodo teórico pós-marxista de lidar com              

categorias como “falso” ou “verdadeiro”, como são recorrentes na obra de Marx. Tais termos são               

substituídos por conceitos menos “presunçosos” por assim dizer. Hall deixa subentendido que            

não se deve lidar com estas descrições com apego moral às palavras. Para reclamar a dívida dos                 

autores pós-marxistas com Marx, Hall retorna a noção de circuito no processo de produção              

capitalista e, relembrando a crítica marxista aos economistas clássicos, Hall demonstra que o             

próprio trabalho de Marx está em justamente deslocar a interpretação ideológica do circuito             
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capitalista; deslocando o significado que o ‘mercado’ tem na espontaneidade prática dos que             

trabalham na esfera concreta de sua realização (compradores, vendedores, empregados e           

empregadores) e deslocando também o significado que tem no discurso clássico da economia             

política. (HALL, Stuart. 2003. Pg. 280)  

A lição a ser aprendida aqui é a de que ao denominar certas apreensões da consciência                

como distorcidas ou falsas, Marx não quer necessariamente dizer que estas são completas ilusões              

desprovidas de razão, lógica ou valor científico. Marx não taxa todas essas distorções como mera               

ignorância de infelizes desprovidos de intelectualidade abstrata. Pelo contrário, certas formas da            

consciência se dão justamente por existir nos vários momentos interconectados do circuito            

capitalista, um momento privilegiado do qual servirá de ponto de partida para a explicação deste               

circuito. Essa explicação será sempre unilateral na medida em que privilegia um momento do              

circuito em detrimento de outros (como também foram certas teorias marxistas que privilegiaram             

a produção). Tendo em vista que o mercado seria o termo para o momento sempre presente na                 

esfera das relações de produção, os outros momentos são perdidos, invisíveis dados os conceitos              

e categorias que forem utilizados.  

 
 

Há ainda o problema dos termos “aparência” e “superfície”. As          
aparências podem conotar algo que é “falso”: as formas superficiais parecem           
não ter a profundidade das “estruturas profundas”. Essas conotações linguísticas          
têm o efeito infeliz de nos fazer classificar os diferentes momentos em função de              
serem eles mais ou menos reais ou importantes.  

De outra perspectiva, o que está na superfície, o que aparece           
constantemente, é aquilo que sempre vemos, o que encontramos diariamente, o           
que tomamos por certo, como a forma manifesta e óbvia do processo. Portanto,             
não é surpreendente que passemos espontaneamente a pensar no sistema          
capitalista em termos dos elementos dele que constantemente nos engajam e           
que, de forma tão manifesta, anunciam sua presença. (Idem. ibidem . Pg. 283) 

 

Dessas considerações, S. Hall elabora as conclusões de sua releitura dos significados no             

texto de Marx, pela via das críticas e teorias mais recentes. A distinção entre “falso” e                

“verdadeiro” é abandonada; o obscurecimento ou mistificação dos efeitos da ideologia não é             

mais um dispositivo de ilusão ou truque de mágica. Nem tampouco pode ser atribuído a uma                

“falsa consciência” que acomete ignorantes e não teóricos imersos na realidade “superficial”.  

 
As relações nas quais as pessoas existem são as “relações reais” que as             
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categorias e conceitos por elas utilizados as permitem apreender e articular em            
seu pensamento. Porém – e aqui podemos estar em um caminho contrário à             
ênfase à qual o “materialismo” é geralmente associado – as próprias relações            
econômicas não podem prescrever uma forma única, fixa e inalterável de           
conceber essas relações. Estas podem vir “expressas” no interior de distintos           
discursos ideológicos. (Idem. Ibidem.  Pg. 284) 

 

O Autor se preocupa em reformular o léxico da crítica ideológica para reconsiderar a              

questão da “determinação em última instância” da dimensão econômica. Também se preocupa            

em liquidar qualquer resquício remanescente de uma concepção fixa de sentido ou determinação             

direta entre classes e ideias, a saber, a proposição ultrapassada de sobredeterminação entre             

“ideias dominantes” e “classes dominantes”. Seguindo Laclau , S. Hall afirma que a proposição             3

de classes enquanto sujeitos de ideologias de classe fixas e atribuídas não se sustenta ao se                

constatar o que conhecemos sobre a própria natureza da linguagem e do discurso; 

 
As idéias e conceitos não ocorrem, nem na linguagem nem no           

pensamento, daquela forma única e isolada, com seus conteúdos e referências           
irrevogavelmente fixos. A linguagem, em seu sentido mais amplo, é o veículo do             
raciocínio prático, do cálculo e da consciência, por causa das formas pelas quais             
certos significados e referências tem sido historicamente confirmados. Mas seu          
poder de convencimento depende da “lógica” que conecta uma proposição a           
outra na cadeia de significados; onde as conotações sociais e o significado            
histórico estão condensados e reverberam um no outro. (Idem. Ibidem . Pg. 286) 

 

Sendo assim, o autor defende que o combate à noção de rigidez dos significados, seja em                

termos de classes, grupos e identidades, é fundamental para que a ideia de luta ideológica e                

transformações da consciência não passe de uma retórica morta, fraude ou “dança de figurinhas”.              

Seguindo agora as contribuições de Valentin Volochínov , S. Hall afirma que o campo do              4

ideológico é o campo das “ênfases interseccionadas” e da “intersecção de interesses            

3 Ernesto Laclau (Buenos Aires, 6 de outubro de 1935 - Sevilha, 13 de abril de 2014)[1] foi um teórico político 
argentino[2], frequentemente considerado pós-marxista. Pesquisador e professor da Universidade de Essex, recebeu o 
título de Doctor Honoris Causa  de várias universidades: Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de 
Rosário, Universidade Católica de Córdoba, Universidade Nacional de San Juan e Universidade Nacional de 
Córdoba. 
4 Valentín Nikoláievich Volochínov nasceu em 1895 na cidade de São Petersburgo, posteriormente conhecida como 
Leningrado, e foi parte do chamado Círculo de Bajtín. Este círculo, como outros da época, foi um grupo de 
linguistas e críticos literários criado no início da década de 1920 e era integrado por personalidades como o próprio 
Mijaíl Bajtín e Pável Medvédev, entre outros. Seus trabalhos giraram em torno dos enunciados, dos gêneros 
discursivos, da estilística, tradução e principalmente das relações sócio ideológicas entre o discurso (fala, texto, etc.) 
e o contexto histórico do sujeito discursivo. 
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distintamente orientados”. 

 
Essa abordagem substitui a noção de significados ideológicos fixos e          

ideologias de classe por conceitos de terrenos de lutas ideológicas e a tarefa de              
transformação ideológica.  

[...] Ora, é perfeitamente correto afirmar que o conceito de          
“democracia” não possui um significado totalmente fixo, que pode ser atribuído           
exclusivamente ao discurso das formas burguesas de representação política.         
“Democracia” no discurso do “Ocidente Livre” não carrega o mesmo          
significado que possui quando nos referimos à luta “popular-democrática” ou ao           
aprofundamento do conteúdo democrático da vida política. Não podemos         
permitir que o termo seja inteiramente expropriado como discurso de direita. Em            
vez disso, precisamos desenvolver uma contestação estratégica em torno do          
próprio conceito. (Idem. Ibidem.  Pg. 287) 

 

Stuart Hall reivindica uma fidelidade à compreensão e contribuição de Gramsci para o             

debate acerca da ideologia. Apesar de reconhecer as contribuições de Althusser, considera que             

sua teoria engessa em determinados aspectos a luta no campo ideológico por descrever as              

posições subjetivas apenas como sujeições aos determinados AIEs e suas respectivas ideologias.            

O que S. Hall almeja é criar um conceito de ideologia que considere os problemas apresentados                

por Althusser, mas não se encerre em uma concepção determinista do campo ideológico. Tanto é               

que sua principal crítica é à própria dimensão em que os autores, mais ou menos marxistas, até                 

então tem se debruçado; a questão do determinismo, em última instância econômico, para o              

campo da luta ideológica.  

 
Compreender a “determinação” em termos do estabelecimento de        

limites e parâmetros, da definição de espaços de operação, das condições           
concretas de existência, do caráter “já dado” das práticas sociais, em vez da             
previsibilidade absoluta de resultados específicos, é a única base de um           
“marxismo sem garantias finais”. (Idem. Ibidem.  Pg. 292) 

 
Fredric Jameson vai utilizar da teoria psicanalítica e do marxismo, juntamente com as             

evoluções da linguística e da análise do discurso, para formular uma forma de situar-nos              

enquanto ao momento histórico em que vivemos. O autor irá utilizar o termo pós-modernismo              

para descrever práticas da pós-modernidade que é compreendida pelo seu pensamento como um             

terceiro momento do capitalismo, o capitalismo globalizado. F. Jameson compreende a           

pós-modernidade como uma estrutura, terceira estrutura no capitalismo, que aparece na esfera do             

mercado e pode ter seu surgimento localizado em simultaneidade com os fenômenos de Tatcher,              
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Reagan, etc. F. Jameson compara o termo que usa com outros tais quais capitalismo tardio ou                

terceiro estágio do capital, um momento que foi tornar-se consciente para o pensamento por              

volta dos anos 80. Nos seus últimos pronunciamentos o autor especifica que deveria, nos seus               

escritos, ter utilizado do termo pós-modernismo para referir-se a um estilo emergente na             

arquitetura e nas artes em geral, e o termo pós-modernidade para referir-se a estrutura. Para ele                

isso foi motivo de muitos desentendimentos.  

Jameson é crítico dos marxistas que pensam em destacar a ideologia da realidade, como              

se uma ideologia jurídica ou de mercado não formassem parte da própria. Para ele tanto o mundo                 

como as explicações sobre o mundo se entremeiam, as teorias sobre a realidade fazem parte da                

constituição dessa realidade. Sobre isso, ele diz; 

 
[...] a ideologia do mercado, infelizmente, não é um luxo ou um adorno             

ideativo ou representacional suplementar, que se possa retirar do problema          
econômico e, em seguida, mandar para algum necrotério cultural superestrutural,          
para ali ser dissecada por especialistas. De certo modo, ela é gerada pela coisa              
em si, como sua pós-imagem objetivamente necessária: de algum modo, as duas            
dimensões têm que ser registradas juntas, tanto em sua identidade quanto em sua             
diferença. (JAMESON, Fredric. Postmodernism and the cultural Logic of Late          
Stage Capitalism.  1991. Em: Um Mapa Da Ideologia. Contraponto.2010) 

 

Para Jameson, Marx é um filósofo “por assim dizer” moderno. No sentido de que para ele                

a crítica da ideologia deve agir no exercício de apresentar os fundamentos entre a forma real e a                  

forma ideal, e demonstrar as relações e a inevitável diferença entre elas (como faz ao criticar os                 

proudhonistas que, ao mesmo que defendem conceitos ideais da sociedade burguesa como            

igualdade e liberdade, empreendem o esforço de retransformar a expressão ideal na realidade,             

deixando de notar que essa expressão ideal é apenas a “imagem fotográfica” [Lichtbild ] da              

realidade. Jameson argumenta que essa teorização particular da ideologia sugere que “a            

dimensão ideológica está intrinsecamente inserida na realidade”. Para o autor esse movimento de             

restituir à “ideologia” a sua complexidade devida seria um projeto de reinvenção da dialética,              

tarefa da qual sua geração (de Jameson) havia abandonado juntamente com todo o marxismo              

clássico. O último momento teria sido o althusseriano e para F. Jameson somente os esforços da                

chamada teoria do discurso tentou preencher o vazio criado pelo descarte do conceito de              

ideologia e de todo o marxismo clássico; Contudo, Jameson aponta: 
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Pode-se endossar prontamente o projeto de Stuart Hall, baseado,         

segundo o entendo, na idéia de que o nível fundamental em que se trava a luta                
política é o da luta pela legitimidade dos conceitos e ideologias; de que a              
legitimação política provém daí; o tatcherismo e sua contra-revolução cultural,          
por exemplo, fundamentaram-se tanto na deslegitimação da ideologia do Estado          
assistencialista ou social-democrata (costumávamos chamá-lo liberal) quanto       
nos problemas estruturais inerentes ao próprio Estado assistencialista. (Idem.         
Ibidem.  282) 

 

F. Jameson procura acrescentar para a esquerda o problema da pós-modernidade à            

política, no sentido de que, desde o final de 50, o que se seguem são consequências, continuações                 

e realizações do episódio do “fim da ideologia”. Para Jameson a aceitação, em termos              

silenciosos, mas extensiva, por parte da esquerda, da retórica do mercado tem sua raiz nessa               

aceitação da retórica da pós-ideologia. E suas consequências são devastadoras.  

 

“O mercado está na natureza humana”, eis a proposição que não se            
pode deixar sem questionamento; em minha opinião esse é o terreno mais            
crucial da luta ideológica de nossa época. [...] Dentro desse mesmo espírito,            
quero acrescentar às formulações e táticas da “análise do discurso” de Stuart            
Hall o mesmo tipo de ressalva histórica: o nível fundamental em que é travada a               
luta política é o da legitimidade de conceitos como planejamento ou o mercado             
– pelo menos nesse momento e em nossa situação atual. No futuro, a política              
extrairá disso formas mais ativistas, como fez no passado.  

[...] Ainda prefiro chamar o /mercado/ pelo que ele é, ou seja, um             
ideologama [ideologeme ], e pressupor a seu respeito o que se deve pressupor            
sobre todas as ideologias: que, infelizmente, temos que falar das realidades           
exatamente tanto quanto dos conceitos. Será o discurso do mercado meramente           
uma retórica? Ele é e não é (para repetir a grande lógica formal da identidade               
entre a identidade e a não identidade); e, para entendê-lo direito, é preciso falar              
dos mercados reais tanto quanto da metafísica, da psicologia, da propaganda, da            
cultura, das representações e dos aparelhos libidinais. [...] (Idem. Ibidem. Pg.           
282-283) 

 
 

Jameson retorna a dialética para postular que na teoria da ideologia não se concebem              

soluções para problemas da mesma forma que se faz no “mercado” da filosofia política. Na               

teoria da ideologia opera uma lei dialética fundamental da determinação de uma forma por seu               

conteúdo (como deve ocorrer com a própria forma da teoria da ideologia), algo que não ocorre                

em teorias ou disciplinas que não há uma diferenciação em níveis de “aparência” ou “essência”.               

Jameson defende que o conceito mercado retira sua força pela sua estrutura “totalizante”; “em              
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sua capacidade de oferecer um modelo de uma totalidade social.”  

 

Ele proporciona uma outra maneira de substituir o modelo marxista,          
distinta do já familiar desvio weberiano e pós-weberiano da economia para a            
política, da produção para o poder e a dominação. Mas o deslocamento da             
produção para a circulação é não menos profundo e ideológico, e tem a             
vantagem de substituir as fantasiosas representações antediluvianas que        
acompanharam o modelo da “dominação”, desde 1984 e O Depósito Oriental até            
Foucault –– narrativas bastante cômicas para a nova era pós-moderna –– , por             
representações de uma ordem completamente diferente. (Idem. Ibidem.  Pg. 290) 

  

Então, o objetivo de Jameson irá se tornar como essa força do conceito mercado pode               

realmente ter se tornado efetiva nas práticas sociais, mais até do que aceitável como foi também                

celebrada. Como pode ter se tornado atraente? Sua conclusão é, em parte, através da análise de                

que o vazio deixado após o fracasso soviético foi, por efeito, uma descrença na ideia de controle                 

do próprio destino por um viés político, e por consequência, possibilitou ao mercado se inscrever               

no campo de um mecanismo interpessoal que possa, livrando-nos dos perigos das paixões,             

causas e da possível tirania, substituir por completo o campo político de decisões humanas.              

Mantendo-o “limpo” e “bem azeitado”, como o monarca de muitos séculos, ele nos manterá nos               

eixos, nos diz o autor. (JAMESON, Fredric. 1991. Pg. 291) Por outro lado, Jameson reconhece               

que os próprios meios de comunicação possuem uma importância fundamental na relação com a              

promoção do mercado enquanto “solução”. Para ele ocorre uma “associação metafórica ilícita”            

entre o mercado e os tipos de representação que os meios de comunicação operam, no sentido                

contemporâneo global amplo. 

 
No desaparecimento gradativo do mercado físico, é claro, e na          

tendência a identificar o produto com sua imagem (ou marca, ou logotipo),            
efetua-se outra simbiose, mais íntima, entre o mercado e os meios de            
comunicação, na qual as fronteiras são esbatidas (de modos profundamente          
característicos do pós-moderno). Pouco a pouco, uma indiferenciação dos níveis          
vai tomando o lugar de uma separação, mais antiga, entre a coisa e o conceito               
(ou, a rigor, entre a economia e a cultura, a base e a superestrutura). [...] Hoje em                 
dia, os produtos são difundidos, por assim dizer, ao longo de todo espaço e              
tempo dos segmentos de entretenimento (ou até de notícias), como parte desse            
conteúdo, de modo que, em alguns casos bastante divulgados (sobretudo no           
seriado Destiny ), nem sempre fica claro quando termina o segmento da narrativa            
e quando começa o intervalo comercial [...]. (Idem. Ibidem . Pg. 293) 

 

 



 
68 

Disso, ele caracteriza um segundo e terceiro momento nessa estrutura: o surgimento de             

um novo tipo de consumo, o consumo do próprio processo de consumo, devido à hierarquização               

tecnológica dos produtos que reside na própria tecnologia de reprodução que condensa a nova              

tecnologia informacional ou computacional do terceiro estágio do capitalismo. 

 
Esse é, portanto, como talvez disse Marx, um segundo momento em           

que (como o “capital em geral”, em contraste com os “muitos capitais”) os             
meios de comunicação “em geral”, como um processo unificado, são de algum            
modo colocados em primeiro plano e vivenciados (em contraste com o conteúdo            
das projeções individuais da mídia); e essa “totalização”, ao que parece, é o que              
permitiria estabelecer uma ponte com imagens fantasiosas do “mercado em          
geral” ou do “mercado como um processo unificado”. (Idem. Ibidem.  Pg. 294) 

 

O terceiro momento, ou aspecto, do complexo relacional entre mídia e mercado, pode ser              

localizado na própria forma, como nos alerta o autor. Aqui Jameson relembra Debord ao              

constatar a necessidade de uma teoria da imagem, tendo em vista que a mercadoria se manifesta                

imageticamente em sua forma final no processo de reificação. O que ocorre é que não só as                 

mercadorias se tornam imagens nas propagandas, mas, ao contrário, os próprios processos            

narrativos e de entretenimento são fetichizados.  

 

Atualmente, a cultura repercute na realidade de modos que tornam          
problemática qualquer de suas formas independentes e, por assim dizer, não           
culturais ou extraculturais (numa espécie de princípio de Heisenberg da cultura           
de massa, que intervém entre o olho e a coisa em si), a tal ponto que os teóricos                  
acabam unindo suas vozes na nova doxa de que o “referente” não existe mais.              
(Idem. Ibidem.  Pg. 295) 

 

Jameson é abertamente influenciado pelo trabalho de Žižek, que concorda em parte com a              

doxa da inexistencia do referente na pós-modernidade. Para Žižek o espaço público e o espaço               

privado vêm se misturando e se confundindo. Isso se dá em parte pela tecnologia de mídia, em                 

parte pelos novos processos de captura do sujeito pela ideologia e também pelo já anunciado               

processo de separação entre o capitalismo e a democracia representativa. Mas suas conclusões             

são fundamentadas em um sistema filosófico característico que o permite fazer intervenções em             

vários campos do saber. Žižek acredita que é necessário um retorno às obras dos autores tidos                

como “superados” pelo pensamento ideológico de nosso momento. Para ele a chave para a              
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compreensão do contemporâneo reside em um retorno à Hegel através de Lacan. Só através do               

trabalho de reinvenção da dialética através da perspectiva psicanalítica será possível           

apresentarmos as perguntas corretas para os impasses políticos do contemporâneo. Marxista,           

Žižek procura, através de sua teoria sobre a ideologia, entrelaçar em um nó borromeano (como o                

da tríade lacaniana do Real-Simbólico-Imaginário) Lacan, Marx e Hegel de forma que a dialética              

entre desejo e política reabilitem a crítica da Ideologia. 

Žižek geralmente faz intervenções críticas ao lugar comum da teoria social que            

desconsidera ou desconhece a influência da dimensão inconsciente (no sentido lacaniano) em            

nossas práticas e condicionamentos sociais. Para ele nosso momento de extrema conexão e apego              

aos gadgets da atualidade são, na verdade, uma expressão crua de como funciona a dinâmica               

libidinal de um sujeito do capitalismo tardio. Sobre a questão dos inúmeros aparelhos eletrônicos              

e aplicativos que permeiam nossa sociedade contemporânea, Žižek intervém teoricamente          

lembrando-nos do Lacan do XX seminário que reformula a posição do seminário VII onde o               

gozo é posto como o núcleo estrangeiro do impossível/real, irredutível à ordem simbólica; 

 

O que encontramos no seminário XX (Encore ), ao contrário, é a           
dispersa multidão de gozos, a proliferação do sinthomas [sinthoms ], “tiques”          
particulares e contingentes que dão corpo ao gozo, melhor exemplificado pelos           
inúmeros gadgets com os quais a tecnologia nos bombardeia diariamente. A           
referência ao capitalismo é, aqui, deliberada e crucial: o capitalismo tardio, a            
dita “sociedade de consumo”, não é mais a Ordem sustentada por alguma            
Proibição fundadora que demanda ser transgredida em um ato heroico – na            
perversão generalizada do capitalismo tardio, a própria transgressão é solicitada,          
somos diariamente bombardeados por gadgets e formas sociais que não apenas           
nos permitem viver nossas perversões, mas que até mesmo incitam diretamente           
novas perversões. [...] Eles – toda essa (amiúde entediante e repetitiva)           
proliferação de gadgets – traduzem, bastante diretamente, aquilo que Lacan          
chamou de objeto pequeno a . (ŽIŽEK, Slavoj. O Amor Impiedoso (ou: Sobre a             
Crença ). Autêntica. 2ª edição. 2013. Pg. 84) 

 

Aqui podemos discernir certas diretrizes teóricas feitas por Žižek acerca de constatações            

factuais e conclusões compartilhadas por outros teóricos contemporâneos. O que fica evidente            

aqui é que a nova doxa da dispersão de um ”referente”, da dissolução da norma social, está                 

intrinsecamente articulado com a assustadora dispersão de gadgets , pequenos dispositivos que           

prometem articular a falta do sujeito, pequenos objetos onde é prometida uma articulação do              

gozo cada vez mais impessoal, cada vez mais articulado por uma perversão “exclusiva”. 
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Nisso consiste a economia libidinal do”consumo” capitalista: na        

produção de objetos que não simplesmente contentam ou satisfazem uma          
necessidade já existente, mas que criam a necessidade que eles dizem satisfazer            
(como a publicidade geralmente coloca, “você descobrirá desejos que nem          
imaginava ter”), levando ao extremo a velha afirmação de Marx de que a             
produção cria a necessidade de consumo dos objetos que produz. Donde esses            
objetos não serem mais (como no Lacan dos anos 1950, e mesmo 1960) restritos              
a série “natural” do objeto oral, do objeto anal, da voz, do olhar e do falo, mas                 
compreenderem a multidão prolífera da sublimação cultural, que, contudo, é          
estritamente correlativa a uma certa falta – o excesso do consumo capitalista            
sempre funciona como reação a uma falta fundamental [...]. (Idem. Ibidem. Pg.            
85) 

 

Žižek está apontando aqui para o momento teórico onde a proximidade e distância entre              

Lacan e Marx estão mais extremadas: Žižek está apontando para o conceito lacaniano de              

plus-de-jouir [mais-gozar] –– análoga ao conceito marxista de mais-valor –– onde o excesso é              

próprio da forma como o sujeito articula seus desejos e procura preencher a falta que o inscreve                 

na ordem simbólica (sem nunca exauri-la). A noção de mais-gozar serve, como já disse Lacan,               

para expandir o registro dos objetos a , para além daqueles que podem ser ditos naturais, em                

contraste com os da esfera da indústria, da cultura, da sublimação. O que Lacan viria a chamar de                  

lichettes; “[...] pequenos pedaços de gozo. A sociedade contemporânea está repleta de substitutos             

do gozo, ninharias insignificantes na verdade. Os pequenos pedaços de gozo dão o tom de um                

estilo de vida e de um modo de gozar” (MILLER, Jacques-Alain. “Paradigms of Jouissance”.              

Em: Lacanian Ink.  2000. Pg 33.) 

Mas como é possível a infinita proliferação de objetos que são substitutos do gozo, que               

não propiciam a “coisa em si”, ao mesmo tempo que incorporam esse excesso, que são               

experimentados como mais-de-gozar? Para essa questão Žižek retorna novamente à Lacan e            

responde que a realização do gozo para o sujeito não existe em um grau zero substancial, o gozo                  

é sempre um excesso articulado pela fantasia que visa suprir uma falta essencial. Utilizando-se              

do exemplo contemporâneo de aplicativos aos quais os sujeitos recorrem para terem realizações             

sexuais (sejam aplicativos, como o Tinder , ou mesmo gadgets  para incrementar o próprio ato): 

 
Lacan mira essa falta de gozo quando ele insiste que “não há relação             

[rapport ] sexual” – há, é claro, relações sexuais [sexual relations ] as múltiplas e             
improvisadas formas nas quais os indivíduos interagem a fim de obter prazer            
sexual; contudo, temos que inventar essas formas precisamente a fim de suprir a             
própria falta de relação “natural”.(ŽIŽEK, Slavoj. O Amor Impiedoso (ou: Sobre           
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a Crença . Autêntica. 2ª edição. 2013. Pg. 86) 
 

Aqui é crucial a forma como Žižek interpreta a importância lacaniana para a teoria social.               

Žižek observa que na obra lacaniana existem vários momentos em relação aos registros do              

Real-Simbólico-Imaginário. Desde o Lacan estruturalista que enfatiza a dimensão determinante          

do “grande Outro”, da ordem simbólica. Após isso, o paradigma do Gozo como o Real               

impossível que escapa dessa ordem simbólica. Então os quatro discursos que articulam a             

passagem do discurso do mestre ao discurso da universidade como produção de hegemonia na              

sociedade contemporânea. Finalmente, o Seminário XX , Lacan fornece a economia libidinal da            

“sociedade de consumo” pós-moderna/pós-revolucionária: “a sociedade da “não relação”, em          

que todas as formas estáveis de coesão social se desintegram.” ´(ŽIŽEK, Slavoj. 2012. Pg. 94)               

Porém, aqui Žižek critica Lacan (e em especial Miller, que enfatiza esse último paradigma do               

gozo) utilizando-se do próprio escopo teórico lacaniano; 

 
A sociedade de mercado global do capitalismo tardio não é, de maneira            

alguma, caracterizada pelo domínio incontestável dos proliferantes objetos a :         
essa sociedade é simultaneamente assombrada pela perspectiva de confrontar a          
Coisa, em suas diferentes formas – não mais predominantemente a catástrofe           
nuclear, mas a variedade de outras catástrofes que reluzem no horizonte [...]            
Ademais, como o próprio Miller destacou [...], e como o próprio Lacan já             
previra no início dos anos 1970, a própria globalização capitalista não dá origem             
a um novo racismo, focado no “roubo de gozo”, na figura do Outro que ou               
ameaça arrebatar o tesouro do nosso way of life , e/ou possui e exibe, ele próprio,               
um gozo excessivo que escapa à nossa compreensão? Em suma, a passagem da             
Coisa traumática às lichettes , aos “pequenos pedaços de gozo [que] dão o tom de              
um estilo de vida”, nunca é inteiramente exitosa. A Coisa continua a lançar sua              
sombra, de modo que o que temos hoje é a proliferação de um estilo de vida de                 
lichettes contra o pano de fundo da Coisa ominosa, a catástrofe que ameaça             
destruir o precioso equilíbrio de nossos estilos de vida variados. (Idem. Ibidem.            
Pg. 94-95)  

 

Essa forma como as coisas são percebidas pela dimensão superegóica da sociedade (a             

dimensão da cultura de massas) é um fator crucial para a articulação que Žižek faz entre o objeto                  

pequeno a , a fantasia e a dimensão ideológica. Žižek faz aqui uma referência direta à afirmação                

de Lacan, que coloca Marx como o primeiro articulador da noção de sinthoma, não no sentido de                 

Hipócrates, mas sim em como este opera na psicanálise. 

  

Como podemos, então, definir o sintoma marxista? Marx “inventou o          
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sintoma” (Lacan) mediante a identificação de uma certa fissura, de uma           
assimetria, de um certo desequilíbrio “patológico” que desmente o         
universalismo dos “direitos e deveres” burgueses. Esse desequilíbrio, longe de          
anunciar a “realização imperfeita” desses princípios universais [...] funciona         
como seu momento constitutivo: o “sintoma”, estritamente falando, é um          
elemento particular que subverte seu próprio fundamento universal, uma espécie          
que subverte seu gênero. (ŽIŽEK, Slavoj. Como Marx Inventou o Sintoma . Em:            
Um Mapa da Ideologia. 2010. Pg. 306.) 

 

Para o autor a existência destes lichettes em contraste com o pano de fundo invasivo da                

dimensão sintomática do real (que nos coloca cotidianamente a fantasiar com o risco da              

dissolução de nossas coordenadas de realidade: uma catástrofe ecológica, econômica ou social,            

na forma de uma inesperada e traumática suspensão da ordem social em que práticas proibidas               

tornam-se praticáveis, como ocorreu recentemente no Espírito Santo.) é uma forma assumida            

pelo sintoma social elementar, a saber, o recalque ideológico da exploração capitalista. Para             

Žižek a fantasia ideológica é exposta no capitalismo tardio através de um mecanismo cínico              

acerca da relação entre crença e prática: 

 

A ilusão não está do lado do saber, mas já está do lado da própria               
realidade social, sua atividade, é guiada por uma ilusão, por uma inversão            
fetichista. O que desconsideram, o que desconhecem, não é a realidade, mas a             
ilusão que estrutura sua realidade, sua atividade social. Eles sabem muito bem            
como as coisas realmente são, mas continuam a agir como se não soubessem. A              
ilusão, portanto, é dupla: consiste em passar por cima da ilusão que estrutura             
nossa relação real e efetiva com a realidade. E essa ilusão desconsiderada e             
inconsciente é o que se pode chamar fantasia ideológica . (Idem. Ibidem. Pg.            
316) 

 

Em suma, Žižek oferece uma contribuição teórica para o problema da ideologia, em             

Marx, ao passo que demonstra o imperativo prático de que a ideologia se reproduz pelos               

indivíduos não apenas pela imposição (ou interpelação, como vemos em Althusser), mas também             

por práticas nas quais estes indivíduos/sujeitos realizam certas formas de Jouissance [Gozo].            

Gozo não apenas no sentido de um prazer banal, mas algo que oscila entre o prazer e o desprazer.                   

Žižek contribui na medida em que demonstra a capacidade da ideologia ser reproduzida mesmo              

após o “esclarecimento teórico”; sua ênfase é no fato de que nós fazemos o que fazemos não por                  

uma racionalidade prática consciente, mas sim por extrairmos um gozo de práticas inconscientes             

que podem ser até irracionais. A ideologia se reproduz nos sujeitos através dessa articulação do               
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sintoma e do objeto causa de desejo, a saber, o objeto pequeno a . A ideologia se reproduz, pois                  

participa nas formas em que somos ensinados a desejar, tendo em vista que o desejo humano é, a                  

priori , operado pelo simbólico externo, não instintivo, cultural.  

  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tentou empreender a tarefa de demonstrar que o estruturalismo e            

pós-estruturalismo não são dimensões superadas ou inaproveitáveis para a teoria social e que, na              

verdade, a prática teórica tem sido acometida por imperativos ideológicos que nos impelem a              

uma constante alternância de definições onde não se faz mais possível uma fidelidade a critérios               

epistemológicos. Em nossa prática teórica temos nos tornado reféns da multitude terminológica            

que tenta vorazmente preencher o vazio explícito nas alterações sociais cada vez mais             

exacerbadas e recorrentes, excessivas até. Aqui, devemos nos perguntar se essas alterações são             

realmente novas ou apenas “novidades” que apenas aparentam alterar o paradigma social no qual              

ainda estamos subordinados. 

Assim, o conceito marxista de ideologia é retomado para ser concebido, agora, não como              

ilusão ou falsa consciência, mas uma oclusão necessária, até intrínseca, do processo social de              

produção da realidade. Esse processo é homólogo ao que, para Lacan, aparece como a relação do                

sujeito com a externalidade social. Para Lacan, que retorna a Freud na intenção de revitalizar a                

teoria psicanalítica à luz das descobertas estruturalistas, o sujeito é um elemento descentrado de              

sua totalidade, é um elemento intersubjetivo, não apenas um agente individual, mas um agente              

que se constitui a partir de um outro. Apesar de estar submetido aos imperativos narcísicos e a                 

uma economia libidinal que corresponde a sua situação histórica, o sujeito é também um              

elemento que pode, através do processo analítico, tornar-se capaz de assumir responsabilidade            

pelo sintoma do qual goza. Žižek vem lembrar que essa perspectiva da análise é homóloga a                

crítica da ideologia e que devemos ser cuidadosos com nossas percepções ideológicas            

espontâneas da realidade onde projetamos nossas certezas e reproduzimos práticas que já estão             

inseridas nas regras do establishment . O paradoxo ideológico de hoje, para Žižek, está no              
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progressivo movimento do sistema aceitar e até solicitar práticas “subversivas” que operam            

através da inscrição identitária do sujeito, mas que ao mesmo tempo o sabotam. Essas práticas               

que aparecem como “transgressoras” são, na verdade, apenas estímulos de “mais-gozar” nos            

quais a ideologia não só suporta como incentiva, e se estrutura para basear-se nessa premissa. O                

insight a ser considerado aqui é de que, na dimensão da vida cotidiana, a superação de nossos                 

paradigmas não pode se dar em termos de idealização revolucionária ou fetichização dos             

momentos de quebra das normas sociais, suas leis e expectativas. A ideologia resiste a esses               

momentos, sua reprodução é análoga ao movimento sintomático do neurótico de retorno ao seu              

modo “fantasiado” de gozar. A ideologia está nas práticas em que agimos como se não               

soubéssemos o que sabemos, nas práticas aparentemente triviais ou “não ideológicas”. Essa            

relação entre as práticas “inconscientes” e a ideologia é de fundamental importância e o saber               

articulado no estruturalismo e pós-estruturalismo ainda é frutífero para nos esclarecerem           

enquanto a isso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. BIBLIOGRAFIA 
 
 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado: Notas Para Uma           

Investigação. Em: Um Mapa Da Ideologia. 1ª Edição, 4ª Reimpressão. 2010. Pg. 105 - 142               

Originalmente publicado em La Pensée , 1970.  

 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. Revisor: José E. Andrade. Data da Digitalização: 2004.              

Data Publicação Original: 1980 

 



 
75 

 

CHAVES, Wilson C. O Estatuto do Real em Lacan: Dos Primeiros Escritos ao Seminário VII, A                

Ética Da Psicanálise. Revista Paidéia: 16(34), PG. 161-168, Universidade Federal de São João             

del Rei, 2006.  

 

CHAVES, Wilson C. A noção lacaniana da subversão do sujeito. Psicol. cienc. prof. vol.22 no.4               

Brasília Dec. 2002  

(em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000400008) 

 

COPPUS, Aline N. S. O lugar do corpo no nó borromeano: inibição, sintoma e angústia. Tempo                

psicanalítico. vol.45 no.1 Rio de Janeiro jun. 2013  

(em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382013000100002) 

 

DE LIMA, Cláudia Henschel. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 17, n. 2, p. 226-239,               

ago. 2011 

 

FUKUYAMA, Francis. The End of History? The National Interest, 1989.  

(em: http://www.wesjones.com/eoh.htm)  

 

GARCÍA, George I. e SÁNCHEZ, Carlos Gmo. A. Psychoanalysis and politics: the theory of              

ideology in Slavoj Žižek - Universidad de Costa Rica. Em: IJŽS Volume Two, Number Three.  

(em: http://www.zizekstudies.org/index.php/IJZS/article/viewFile/125/125) 

 

GIDDENS, Anthony. Estruturalismo, Pós-Estruturalismo e a Produção da Cultura. Em: Teoria           

Social Hoje. Organização de Anthony Giddens & Jonathan Turner. Editora UNESP. 1999. Pg.             

281 - 320. 

 

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização de Liv Sovik. Trad.             

Adelaine La Guardia Resende et al. Belo Horizonte: Editora UFMG; Brasília: Representação da             

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932002000400008
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-48382013000100002
http://www.wesjones.com/eoh.htm
http://www.zizekstudies.org/index.php/IJZS/article/viewFile/125/125


 
76 

UNESCO no Brasil, 2003. Pg. 265 - 294 

 

HOBSBAWM, E. J. A Era das Revoluções. 9.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

LACAN, Jacques. O Estádio do Espelho como Formador Da Função do Eu . Em: Um Mapa da                

Ideologia. Contraponto. 2010. Pg. 97 - 104. 

 

MARX, Karl. O Capital.  Pg. 197. Nova Cultura, 1996. 

 

MARX, Karl e F. Engels. A Ideologia Alemã.  Martins Fontes, 2001. 

 

MIGLIOLI, Jorge. O marxismo e o sistema econômico soviético. Crítica Marxista, São Paulo,             

Brasiliense, v.1, n.2, 1995 

 

NETTO, José Paulo. Socialismo real e socialização do poder político. Crítica Marxista, São             

Paulo, Brasiliense, v.1, n.1, 1994 

 

ŽIŽEK, Slavoj. Como Marx Inventou o Sintoma . Em: Um Mapa da Ideologia. 2010.             

Contraponto. 2010. 

 

ŽIŽEK, Slavoj. O Amor Impiedoso (ou: Sobre a Crença ). Autêntica. 2ª edição. 2013. 

 

ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo:             

Boitempo, 2014 

 


