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INTRODUyAO 

o ESPECTRO DA IDEOLOGIA 

Slavoj Ziiek 

I. CRiTICA DA IDEOLOGIA, HOlE? 

A guisa de simples reflexao sobre como 0 horizonte da imagina~ao hist6rica esta 
sujeito a mudan~a, verno-nos, in medias res, obrigados a aceitar a inexoravel per
tinencia do conceito de ideologia. Ate uma ou duas decadas atn1s, 0 sistema pro
duc,:ao-natureza (a rela~ao produtivo-explorat6ria do homem com a natureza e 
seus recursos) era percebido como uma constante, enquanto todos tratavam de 
imaginar diferentes formas de organizac,:ao social da produc,:ao e do comercio (0 
fascismo ou 0 comunismo como alternativas ao capitalismo liberal); hoje, como 
assinalou Fredric Jameson com muita perspicacia, ninguem mais considera se
riamente as posslveis alternativas ao capitaiismo, enquanto a imaginac,:ao popu
lar e assombrada pelas visoes do futuro «colapso da natureza", da eliminac,:ao de 
toda a vida sobre a Terra. Parece mais fadl imaginar 0 «fim do mundo" que uma 
mudanc,:a muito mais modesta no modo de produc,:ao, como se 0 capitalismo li
beral fosse 0 "real» que de algum modo sobrevivera, mesrno na eventualidade de 
uma catastrofe ecol6gica global... Assim, pode-se afirmar categoricamente a exis
tencia da ideologia qua matriz geradora que regula a relac,:ao entre 0 visivel e 0 

invisivel, 0 imaginavel e 0 inimaginavel. bern como as mudanc,:as nessa relac,:ao. 
E facil discernir essa matriz na dialetica do "velho" e do "novo", quando urn 

evento que anuncia uma dimensao ou epoca inteiramente novas e (des)apreendi
do como uma continuac,:ao do passado ou urn retorno a ele, au, no caso inverso, 
quando urn acontecimento inteiramente inscrito na l6gica da ordem existente e 
(des)apreendido como uma ruptura radical. a exemplo supremo deste ultimo 
caso, obviamente, e fornecido pelos criticos do marxismo que (des )apreendem 
nossa sociedade capitalista avanc,:ada como uma nova formac,:ao social, que nao 
seria mais dominada pela dinamica do capitalismo tal como descrita por Marx. 
Para evitar esse exemplo ja desgastado, porem, voltemo-nos para 0 campo da se-

7 



8 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

xualidade. Urn das lugares-comuns de hoje e que 0 chamado sexo "virtual", au 
"cibernetico", representa uma ruptura radical com 0 passado, uma vez que, neie, 
o contato sexual efetivo com 0 "outro real" perde terrena para 0 prazer mastuf
bat6rio, cuja suparte integral e urn outro virtual - 0 sexo por telefone, a por
nografia, ate 0 "sexo virtual" computadorizado ... A resposta lacaniana a issa e 
que, primeiro, temos que denunciar 0 mito do "sexo rear', supostamente passivel 
"antes" da chegada do seXQ virtual: a tese de Lacan de que "nao existe relas:ao 
sexual" significa, precisamente, que a estrutura do ato sexual "real" (do ato prati
cado com urn parceiro de carne e osso) ja e intrinsecamente fantasmaticaj 0 cor
po "real" do outro serve apenas de apoio para nossas proje~6es fantasmaticas. Em 
outras palavras, 0 "sexo virtual" em que uma luva simula os estimulos do que se 
ve na tela, e assim por diante, na~ e uma distor~ao monstruosa do sexo real, mas 
simplesmente torna manifesta sua estrutura fantasmatica subjacente. 

Urn caso exemplar da (des)apreensao inversa e fornecido pela rea~ao dos in
telectuais liberais do Ocidente ao surgimento de novas na~6es, no processo de 
desintegral'ao do socialismo real no Leste Europeu: eles (des)apreenderam esse 
surgimento como urn retorno a tradi~ao oitocentista do Estado nacional, quan
do aquilo com que estamos lidando e exatamente 0 inverso - 0 ((fenecimento" 
do Estado nacional tradicional, baseado na ideia do cidadao abstrato, identi
ficado com a ordem juridica constitucional. Para caracterizar esse novo estado de 
coisas, Etienne Salibar referiu-se recentemente a velha frase de Marx Es gibt 
keinen Staat in Europa - "Nao ha nenhum Estado na Europa". 0 antigo espec
tra do Leviata, parasitando 0 Lebenswelt [mundo da vidal da sociedade, totali
zando-a de cima para baixo, e cada vez mais desgastado por duas vertentes. De 
urn lado, existem as novas comunidades etnicas emergentes; embora algumas se
jam formalmente constituidas como Estados soberanos~ elas ja nao sao propria
mente Estados, no sentido europeu da era moderna, uma vez que nao cortaram 0 

cordao umbilical entre 0 Estado e a comunidade etnica. (Paradigmatico, nesse 
aspecto, e 0 caso da Russia, onde as mafias locais ja funcionam como uma especie 
de estrutura paralela de poder.) Por outro lado, existem os multiplos vinculos 
transnacionais, desde 0 capital multinacional ate os carteis da mafia e as comuni
dades politicas interestatais (a Uniao Eurapeia). 

Ha duas razoes para essa limita~ao da soberania estatal, cada qual suficiente
mente marcante, por si so, para justifica-Ia: 0 carater transnacional da crise eco
l6gica e da amea~a nuclear. Essa erosao da autoridade estatal por ambos os lados 
mostra-se no fato de que, atualmente, 0 antagonismo politico basico e 0 que 
ocorre entre a liberal-democracia "cosmopolita" universalista (representando a 
for~a que corr6i 0 Estado de cima para baixo) e 0 novo populismo-comunitaris
rno «organico" (representando a for~a que corr6i 0 Estado de baixo para cima). 
E, como mais uma vez assinalou Balibar, I esse antagonismo na~ deve ser conce
bido nem como uma oposi~ao externa, nem como uma rela~ao complementar 
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entre os dois pol os, na qual cada polo compensa 0 excesso de seu oposto (no 
sentido de que, quando se tern urn excesso de universalisrno, urn pouquinho de 
raizes etnicas da as pessoas 0 sentimento de pertenifa e, desse modo, estabiliza a 
situaifao), mas no sentido autenticamente hegeliano - cada polo do antagonis
rna e inerente a seu oposto; tropeifamos nele no exato momento em que nos es
for~arnos por apreender 0 p610 oposto em si, par postul;i-Io "como tal", 

Em virtude desse carater inseparavel dos dois palos, deve-se evitar a armadi
lha liberal-democrata de uma concentraifao exclusiva nos fatos horripilantes e 
nos potenciais ainda mais pavorosos do que esta hoje acontecendo na Russia e 
em alguns outros paises ex-comunistas: a nova ideologia hegemonica do "eura
sianismo", que prega a ligaifao organica entre a comunidade e 0 Estado como urn 
antidoto contra a influencia corrosiva do principio "judaico" do mercado e do 
atomismo social, que prega 0 imperialismo nacional ortodoxo como urn antido
to contra 0 individualismo ocidental, e assim por diante. Para com bater eficaz
mente essas novas formas de populismo organicista, devemos como que voltar 0 

olhar critico para nos mesmos e submeter ao exame crftieo 0 proprio univer
salismo liberal-democrata: 0 que abre espaifo para 0 populismo organieista e 0 

ponto fraco, a "falsidade" desse mesmo universalismo. 

Esses exemplos da atualidade do conceito de ideologia tambem esclarecem as ra
zoes por que, hoje em dia, apressamo-nos a renunciar a nOifao de ideologia: acaso 
a critica da ideologia nao impliea urn lugar privilegiado, como que isento das 
perturbas:oes da vida social, que faculta a urn sujeito-agente perceber 0 mecanis
mo oculto que regula a visibilidade e a invisibilidade sociais? A pretensao de po
dermos aceder a esse lugar nao sera 0 exemplo mais patente de ideologia? Por 
conseguinte, no que se refere ao estado atual da reflexao epistemologica, a nOifao 
de ideologia nao sera auto-invalidante? Assim, por que havemos de nos apegar a 
uma ideia de implicas:oes epistemologicas tao patentemente ultrapassadas (a re
la'tao de "representas:ao" entre 0 pensamento e a realidade etc)? Nao sera seu 
carater sumamente ambiguo e elusivo) por si so, uma razao suficiente para aban
dona-Ia? "Ideologia" pode designar qualquer (oisa, desde urna atitude contem
plativa que desconhece sua dependencia em rela<;:ao a realidade social, ate urn 
conjunto de cren'tas voltado para a as:aoj desde 0 meio essencial em que os indi
viduos vivenciam suas rela<;:6es com uma estrutura social ate as ideias falsas que 
legitirnam urn poder politico dominante. Ela parece surgir exatamente quando 
tentamos evita-Ia e deixa de aparecer onde claramente se esperaria que existisse. 

Quando um processo e denunciado como "ideologico por excelencia") pode
se ter certeza de que seu inverso e nao menos ideologico. Por exemplo, entre os 
processos geralmente reconhecidos como "ideo16gicos" acha-se, em definitivo, 
a pereniza<;:ao de alguma situacrao historicamente limit ada, 0 ato de discernir 
numa contingencia uma Necessidade superior (desde a fundamenta<;:ao da do-

J 



10 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

mina~ao masculina oa "natureza das coisas" ate a interpreta~ao da AIDS como 
urn castigo pela vida pecaminosa do homem moderno; ou eotao, num plano 
rna is intima, quando encontramos nosso "verdadeiro arnor", e como se ele fosse 
aquila por que estivemos esperando a vida inteira, como se, misteriosamente, 
toda a nossa vida previa tivesse levado a esse encontro ... ); assirn, a contingencia 
do real, carente de sentido, e "internalizada", simbolizada, provida de Sentido. 
Mas, nao sera. a ideologia tambem 0 processo inverso de nao reparar oa necessi

dade, de apreende-la erroneamente como uma contingencia insignificante (des
de 0 tratamento psicanaliticQ, no qual uma das principais farmas de resistencia 
do analisando e sua insistencia em que seu sintomatico ate falho verbal foi urn 
mere lapso, sem nenhuma significa<;:ao, ate 0 campo da economia, no qual 0 

procedimento ideol6gico por excelencia consiste em reduzir a crise a uma ocor
rencia externa e, em ultima ins tan cia, contingente, deixando assim de levar em 
conta a l6gica inerente do sistema que a gerou)? Nesse sentido exato, a ideologia 
eo oposto diametral da internaliza<;:ao da contingencia externa: reside na exter
naliza<;:ao do resultado de uma necessidade interna. Aq ui, a tarefa da critica da 

ideologia e justa mente discernir a necessidade oculta, naquilo que se manifesta 
como mera contingencia. 

o exemplo mais recente de uma inversao desse tipo foi fornecido pelo modo 
como os meios de comunica<;:ao ocidentais registraram a guerra da Bosnia. A pri
meira coisa a chamar a aten<;:ao e 0 contraste com as reportagens sobre a Guerra 
do Golfo, em 1991, na qual tivemos a personifica,ao ideol6gica padronizada: 

Em vez de dar informa<;:6es sobre as tendencias e antagonismos sociais, politi
cos e religiosos do Iraque, a midia acabou reduzindo 0 conflito a uma briga 
com Saddam Hussein, a personifica<;:ao do mal, 0 fora-da-Iei que se excluira da 
comunidade internacional civilizada. Mais do que a destrui<;:ao das for<;:as mi
litares do Iraque, 0 verdadeiro objetivo foi apresentado como sendo psicolo
gico, como a humilha<;:ao de Saddam, que tinha que "perder a pose". Em se 
tratando da guerra da Bosnia, porem, apesar de alguns casos isolados de de
moniza<;:ao do presidente servio, Milosevic, a atitude predominante reflete a 
de urn observador quase antropologico. Os meios de comunica<;:ao superam 
uns aos outros no esfor<;:o de nos dar aulas sobre os antecedentes etnicos e 
religiosos do conflito; traumas de mais de cern anos sao encenados e reen
cenados, a tal ponto que, para compreender as raizes do conflito, tem-se que 
conhecer nao apenas a historia da Iugoslavia, mas tambem toda a hist6ria dos 
Balcas, desde os tempos medievais. ( ... ) Na guerra da B6snia, portanto, nao se 
pode simplesmente tomar urn partido, mas apenas ten tar, pacientemente, 
apreender os antecedentes daquele espetaculo selvagem, alheio a nosso siste
ma de valores civilizado. ( ... ) Esse processo inverso implica uma mistifica<;:ao 
ideologica ainda mais ardilosa do que a demoniza<;:<1o de Saddam Hussein.2 

Em que consiste, exatamente, essa mistifica<;:ao ideologica? Dito de maneira urn 
tanto crua, a evoca<;:ao da "complexidade da situa<;:ao" serve para nos livrar da 

! 
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responsabilidade de agir. A comoda atitude do observador distante e a evoca<;ao 
do contexte supostamente intricado das lutas religiosas e etnicas dos paises bal
canicos servem para permitir ao Ocidente livrar-se de sua responsabilidade para 
com as Balcas - au seja, para evitar a dura verdade de que, longe de expor urn 
excentrico conflito etnico, a guerra da B6snia resulta diretamente da incapacida
de do Ocidente de apreender a dinamica politica da desintegra<;ao da Jugoslavia, 
e do silencioso apoio ocidental a «purifica~ao etnica". 

No ambito da teoria, deparamos com uma inversao hom61oga a prop6sito da 
problematiza<;ao "desconstrutivista" da ideia da culpa e da responsabilidade pes
soal do sujeito. A ideia de urn sujeito plenamente "responsivel" por seus atos, em 
termos marais e criminais, claramente atende a necessidade ideol6gica de escon
def a complexa trama, sempre ja operante, dos pressupostos hist6rico-discur
sivos, que nao apenas dao 0 contexte do ato praticado pelo sujeito, mas tambem 
definem de antemao as coordenadas de seu sentido: 0 sistema s6 pode funcionar 
se a causa de sua disfunc;ao puder ser situada na «culpa" do sujeito responsavel. 
Urn dos lugares-comuns da critica esquerdista a lei e que a atribuiC;ao da respon
sabilidade e da culpa pessoais nos exime da tarefa de investigar as circunstancias 
concretas do ato em questao. Basta lembrar a pratica da "maioria moral" de atri
buir uma qualificaC;ao moral ao indice mais elevado de criminalidade constat ado 
entre os afro-americanos ("tendencias criminosas", "insensibilidade moral" etc); 
essa atribuiC;ao impossibilita qualquer analise das condic;6es ideologicas, politicas 
e economicas concretas dos afro-american os. 

Entretanto, levada ao extremo, nao sera auto-invalidante essa 16gica de "cul
par as circunstancias", na medida em que ela leva necessariamente ao cinismo 
inesquecivel- e nao menos ideologico - dos versos de Brecht em sua Opera dos 
tres vintens: "Wir wiiren gut anstatt so roh, doch die Verhaltnisse, sie sind nicht 50!" 
("Seriamos bons, em vez de tao brutais, se ao menos as circunstancias nao fossem 
como sao!")? Em outras palavras, nao estaremos nos, os sujeitos falantes, sempre 
ja empenhado5 em enumerar as circunstancias que predeterminam 0 espac;o de 
nossa atividade? 

Urn exemplo mais concreto dessa mesma ambiguidade irresoltivel e forneci
do pela critica "progressista" corriqueira a psicanalise. A censura, nesse caso, e a 
de que a explicac;ao psicanalitica da angustia e do sofrimento psiquico atraves de 
complexos libidinais inconscientes, ou mesmo atraves de uma referenda direta it 
"pulsao de morte", torna invisiveis as verdadeiras causas da destrutividade. Essa 
critica it psicanalise encontrou sua suprema expressao te6rica na reabilitac;ao da 
ideia de que a causa ultima do trauma psiquico e a violenda sexual real na infan
cia: ao introduzir a noC;ao da origem fantasmatica do trauma, Freud teria supos
tamente traido a veraddade de sua pr6pria descoberta.3 Em vez de uma analise 
concreta da situac;ao social efetiva externa - a familia patriarca!, seu papel na 
totalidade da reproduc;ao do sistema capitalista, e assim por diante -, dao-nos 
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essa balela dos impasses libidinais flaD resolvidos; em lugar da analise das condi- .. 
<roes sociais que conduziram a guerra, daD-nos a "pulsao de morte"; em vez da 
mudan<;a das rela<;6es sociais, busea-se uma solu<;ao na transforma<;ao psiquica 
interna, na "maturidade" que deveria habilitar-nos a aceitar a realidade social tal 
como e. Nessa perspectiva, a pr6pria luta pela transforma<;ao social e denunciada 
como uma expressao do complexo de Edipo nao resolvido ... Sera que essa ideia 
de urn rehelde que, por meio de sua resistencia "irracional" a autoridade social, 
da vazao as Silas tens6es psiquicas nao resolvidas, flaD e a ideologia em sua ex
pressao mais pura? Entretanto, como demonstrou Jacqueline Rose,4 a externali
zacrao da causa, privilegiando as "condicroes sociais", e igualmente falsa, na medi
da em que permite ao sujeito evitar 0 confronto com 0 real de seu desejo. Atraves 
dessa externalizacrao da causa, 0 sujeito nao mais se compromete com 0 que lhe 
acontece; man tern com 0 trauma uma simples relacrao externa: longe de abalar 0 

cerne nao reconhecido de seu desejo, 0 evento traumatico vern perturbar-Ihe 0 

equilibria de fara para dentros 

Em todos esses casos, 0 paradoxo e que a satda dar quilo que vivenciamos como) 
ideologia e a propria forma de nossa escravizafaO a ela. 0 exemplo oposto de nao
ideologia, que possui todos os tracros caracteristicos da ideologia, e fornecido 
pela pape! da Neues Forum na antiga Alernanha Oriental. Hi urna dirnensaa 
etica intrinsecamente tragica em seu destino: ela exp6e urn momento em que 
uma ideologia "toma a si mesma em sentido literal" e deixa de funcionar eOlno 
urna legitirnao;aa "abjetivamente dnica" (Marx) das re!aO;5es de pader existen
tes. 0 Neues Forum consistiu em grupos de intelectuais apaixonados, que "le
vavam 0 socialismo a serio" e estavam dispostos a arriscar tudo para destruir 
o sistema comprometido e substitui-Io pela utopica "tereeira via", que estaria 
alem do capitalismo e do socialismo "realmente existente". Sua convic<;ao e in
sistencia sinceras em que nao estavam trabalhando pela restauracrao do capita
lismo ocidental mostraram-se, e claro, uma ilusao sem substancia; contudo, po
deriamos dizer que, precisamente nessa condicrao (como uma completa ilusao 
sem substancia), ela foi nao-ideologica stricto sensu: flaO "retletiu", sob uma for
ma ideologica invertida, nenhuma relacrao efetiva de poder. 

A licrao teorica a ser extraida disso e que 0 conceito de ideologia deve ser des
vinculado da problematica "representativista": a ideologia nada tern a vcr com a 
"ilusao", com uma representacrao equivocada e distorcida de seu conteudo social. 
Dito em termos sucintos, urn ponto de vista politico pode ser perfeitamente cor
reto ("verdadeiro") quanta a seu conteudo objetivo, mas completamente ideo16-
gico; e, inversamente, a ideia que uma visao politica fornece de seu contelldo so
cial po de revelar-se totalmente equivocada, mas nao ter absolutamente nada de 
"ideologica". No que tange a "verdade dos fatos", a postura do Neues Forum
que interpretou a desintegracrao do regime comunista como uma abertura para a 
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inven<;ao de uma nova forma de espayo social que se estenderia para alem dos 
confins do capitalismo - foi sem duvida ilus6ria. Opondo-se ao Neues Forum, 

outras fOf<;as apostaram todas as fichas na anexayiio mais nipida passivel a Ale
manha Ocidental, au seja, na inclusao de seu pais no sistema capitalista mundial; 
para elas, as pessoas que se concentravam em torno do Neues Forum nao passa
yam de urn banda de sonhadores her6icas. Essa postura revelou-se exata - mas, 

ainda assim, foi totalmente ideologica. Por que? A ado,ao conformista do rnodelo 
da Alemanha Oeidental implicava urna eren,a ideol6giea no funcionamento nao 
problematico e nao antagonico do "Estado social" do capitalismo tardio, enquan
to a primeira posic;ao, apesar de ilusoria quanta a seu conteudo factual (seu 
«enunciado»), confirmou, por sua postura de enuncias:ao "escandalosa" e exorbi
tante, estar consciente do antagonismo inerente ao capitalismo tardio. Essa e uma 
maneira de conceber a tese lacaniana de que a verdade tern a estrutura de uma 
ficc;ao: nos confusos meses da passagem do "socialismo realmente existente" para 
o capitalismo, a ficfao de uma "terceira via" [oi 0 unico lugar em que 0 antagonismo 
social nao [oi obliterado. Eis ai uma das tarefas da critica "p6s-moderna" da ideo
logia: nomear, dentro de uma ordem social vigente, os elementos que - a guisa 
de "ficc;ao", isto e, de narrativas "ut6picas" de hist6rias alternativas possiveis, mas 
fracassadas - apontam para 0 carater antagonico do sistema e, desse modo, "nos 
alienam" da evidencia de sua identidade estabelecida. 

II. IDEOLOGIA: A ANALISE ESPECTRAL DE UM CONCEITO 

Em todas essas amilises ad hoc, porem, ja vimos praticando a critica da ideologia, 
quando nossa questao inicial dizia respeito ao conceito de ideologia pressuposto 
nessa pnitica. Ate agora, fomos guiados por uma compreensao previa "esponta
nea", que, embora nos tenha levado a resultados contradit6rios, nao deve ser 
subestimada, mas explicada. Por exemplo, parecemos saber de algum modo, 
implicitamente, 0 que "nao mais e" ideologia: enquanto a Escola de Frankfurt 
aceitou como sua base a critica da economia politica, ela permaneceu no ambito 
das coordenadas da critica da ideologia, ao passo que a ideia de "razao instru
mental" deixou de caber no horizonte da critica da ideologia - a "razao ins
trumental" designa uma atitude que nao e simples mente funcional no tocante a 
dominas:ao social, mas serve, antes, como a pr6pria base da relac;ao de domina
C;ao.6 Assim, uma ideologia nao e necessariamente "falsa": quanto a seu conteu
do positivo, ela pode ser "verdadeira", muito precisa, pois ° que realmente im
porta nao e ° conteudo afirmado como tal, mas 0 modo como esse conteudo se 
relaciona com a postura subjetiva envolvida em seu proprio processo de enunciafao. 
Estamos dentro do espac;o ideol6gico propriamente dito no momento em que 
esse conteudo - "verdadeiro" ou "falso" (se verdadeiro, tanto melhor para 0 

efeito ideologico) - e funeional com respeito a algurna rela,ao de domina,ao 
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social ("poder", "explorac;:ao") de maneira intrinsecamente nao transparente: 
para ser eficaz, a 16gica de legitima,ao da rela,ao de domina,ao tern que permane
cer oculta. Em outras palavras, 0 ponto de partida da critica da ideologia tem que 
ser 0 pleno reconhecimento do fato de que e muito tacH mentir sob 0 disfarce da 
verdade. Quando, por exemplo, uma patencia ocidental intervem num pais do 
Terceiro Mundo em decorrencia de violac;:oes dos direitos humanos, po de ser 
perfeitamente "verdadeiro" que, nesse pais, as direitos humanos rna is elementa
res nao tern sido respeitados, e que a intervenc;:ao ocidental ira efetivamente me
Ihorar 0 quadro desses direitos. Mesma assim, essa legitimac;ao e "ideo16gica", 
na medida em que deixa de mencionar as verdadeiros motivos rla intervenc;:ao 
(interesses econ6micos etc), a modo mais destacado dessa "mentira sob 0 dis
farce rla verrlade", nos dias atuais, e 0 cinismo: com desconcertante franqueza, 
"admite-se tudo", mas esse pleno reconhecimento de nossos interesses nao nos 
impede, de maneira alguma, de persegui-los; a f6rmula do cinismo ja nao e 0 

classico enunciado marxista do "eles na~ sabem, mas e 0 que estao fazendo"j 
agora, e «eles sabem muito bern 0 que estao fazendo, mas fazem assim mesmo". 

Como explicar, entao, esta nossa pre-compreensao implicita? Como havemos 
de passar da doxa para a verdade? A primeira abordagem que se oferece, e claro, e 
a transposi<;ao hist6rico-dialetica hegeliana do problema para sua pr6pria solu
rrao: em vez de avaliar diretamente a adequarrao au a "veracidade" das diferentes 
no<;6es de ideologia, deve-se interpretar essa propria multiplicidade de determina
foes da ideologia como um indicador de diferentes situafoes historicas concretas
ou seja, deve-se considerar aquilo a que Althusser, em sua fase autocritica, refe
riu-se como 0 "carater t6pico do pensamento", a maneira como urn pensamento 
se inscreve em seu objetoj ou, como diria Derrida, a maneira como a pr6pria 

moldura e parte do conteudo enquadrado. 
Quando, por exemplo, 0 leninismo-stalinismo subitamente adotou a expres

sao "ideologia proletaria", no fim da decada de 1920, para designar, nao a "dis

ton;ao" da consciencia proletaria sob a pressao da ideologia burguesa, mas a 
pr6pria forrra motriz «subjetiva" da atividade proletaria revolucionaria, essa mu

danc;a na noc;ao de ideologia foi estritamente correlata a reinterpretac;ao do pro
prio marxismo como uma "ciencia objetiva" imparcial, como uma ciencia que 
naQ implicaria, em si mesma, a postura subjetiva proletaria: primeiro, a partir de 
uma distancia neutra, de metalinguagem, 0 marxismo afirmou a tendencia obje
tiva da hist6ria em direc;ao ao comunismo; depois, elaborou a "ideologia pro
letaria" para induzir a classe trabalhadora a cumprir sua missao historica. Outro 
exemplo desse tipo de mudanc;a e a ja mencionada passagem do marxismo oci
dental de uma "critica da economia politica" para a "critica da razao instrumen
tal": da Historia e consciencia de classe, de Lukacs, e dos primordios da Escola de 
Frankfurt, onde a distorc;ao ideol6gica era derivada da "forma-mercadoria", pa
ra a ideia de razao instrumental, que ja nao se fundamenta numa realidade social 

,. 
f 

I 
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concreta, mas e concebida, antes, como uma especie de constante antropol6gica 
primordial, ate quase-transcendental, que nos faculta explicar a realidade social 
da domina<;ao e da explora<;ao. Essa passagem esta inserida na transifYao do con
texto p6s-Primeira Guerra Mundial, no qual a esperanc;:a no desfecho revolucio
mirio da crise do capitalismo ainda se mantinha viva, para 0 dupla trauma do 
fim dos aDOS 30 e dos anos 40: a «regressao" das sociedades capitalistas para 0 

fascismo e a guinada "totalitaria" do rnovimento comunista? 
Entretanto, essa abordagem, apesar de adequada ern seu pr6prio nivel, pode 

facilmente atrair-nos para a armadilha de urn relativismo historicista, que sus
pende 0 valor cognitivo inerente ao termo "ideologia" e 0 transforma numa me
ra expressao das condiyoes sociais. Por essa razao, parece preferivel comeyar por 
uma abordagem sincronica diferente. A proposito da religiao (que, para Marx, 
era a ideologia por excelencia), Hegel distinguiu tres momentos: doutrina, creflfa 

e ritual; assim, ftca-se tentado a distribuir em torno desses tres eixos a multiplici
dade de ideias associadas com 0 terrno "ideologia": a ideologia como urn com
plexo de ideias (teorias, convicyoes, crenyas, metodos de argumentayao); a ideo
logia em seu aspecto externo, oll:seja, a materialidade da ideologia, os Aparelhos 
Ideologicos de Estado; e par fim, 0 campo mais fugidio, a ideologia "espontanea" 
que atua no cerne da propria "realidade" social (e altamente questionavel que 0 

termo "ideologia" seja apropriado para designar esse campo; exemplar aqui e 
o fato de que Marx nunca liSOU 0 termo (ideologia"8 a prop6sito do fetichismo 
da mercadoria). Lembremos 0 caso do liberalismo: 0 liberalismo e uma doutrina 
(desenvolvida desde Locke ate Hayek) que se materializa em rituais e aparelhos 
(liberdade de imprensa, elei~oes, mercado etc) e atua na (auto-)experiencia "es
pontanea" dos sujeitos como "individuos livres". A ordem de contribuiyoes des
ta coletanea segue essa linha, que, grosso modo, enquadra-se na triade hegeIiana 
do Em-si/Para-si/Em-si-e-Para-si.9 Essa reconstruyao logico-narrativa da noyao 
de ideologia ira centrar-se na ocorrencia reiterada da ja mencionada inversao da 
nao-ideologia em ideologia - isto e, da subita conscientizayao de que 0 proprio 
gesto de sair da ideologia puxa-nos de volta para ela. 

I. Para come~ar, temos a ideologia «em-si": a nocrao imanente da ideologia como 
doutrina, conjunto de ideias, crenyas, conceitos e assim por diante, destinada a 
nos convencer de sua «veracidade", mas, na verdade, servindo a algum incon
fesso interesse particular do poder. A modalidade da critica da ideologia que cor
responde a essa noyao e a da leitura sintomal: 0 objetivo da critica e discernir a 
tendenciosidade nao reconhedda do texto oficial, atraves de suas rupturas, lacu
nas e lapsos; discernir, na "igualdade e liberdade", a igualdade e a liberdade dos 
parceiros nas trocas do mercado, que, evidentemente, privilegiam 0 proprietario 
dos meios de produyao etc. Habermas, talvez 0 ultimo grande representante des
sa tradi,ao, mede a distor,ao e/ou a falsidade de uma constru,ao ideologica pelo 

J 
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padrao da argumenta~ao radonal mio coercitiva, uma especie de «ideal regula
t6rio" que, segundo ele, e inerente a ordem simb6liea como tal. A ideologia e 
uma comunicac;:ao sistematicamente distorcida: urn texto em que, sob a influen
cia de interesses sociais inconfessos (de dominac;:ao etc), uma lacuna separa seu 
sentido publico «oficial" e sua verdadeira intenc;:ao - ou seja, em que lidamos 
com uma tensao nao refletida entre 0 conteudo enunciado explicitamente no 
texto e seus pressupostos pragmaticos. lO 

Atualmente, porem, e provavel que a tendencia mais prestigiosa da critica da 
ideologia, uma tendencia nascida da analise do discurso, inverta essa relalfao: 
o que a tradic;:ao do Esclarecimento* descarta como uma mera perturbac;:ao da 
comunicac;ao "normal" converte-se na condi<;:ao positiva desta comunicaC;ao. 
o espac;o intersubjetivo concreto da comunica<;:ao simb61ica e sempre estru
turado por varios dispositivos textuais (inconscientes) que na~ podem ser re
duzidos a uma ret6rica secundaria. 0 que temos aqui nao e urn gesto comple
mentar ao Esclarecimento ou a abordagem habermasiana, mas sua inversao 
intrinseca: 0 que Habermas percebeu como a saida da ideologia e aqui denun
ciado como a ideologia por excelencia. N a tradic;ao do Esclarecimento, a "ideo
logia" representa a ideia desfoeada ("falsa") da realidade, provoeada por varios 
interesses "patologicos" (medo da morte e das for<;:as naturais, interesses de po
der etc); para a analise do diseurso, a propria ideia de urn aeesso a realidade que 
nao seja distorcido por nenhum dispositivo discursivo au coojunc;ao com 0 po
der e ideol6gica. 0 "nivel zero" da ideologia consiste em (des)apreender uma 
formac;ao discursiva como urn fato extradiscursivo. 

ja na deeada de 1950, em Mitologias, Roland Barthes propos a no,ao de ideo
logia como a "naturalizac;ao" da ordem simb6lica - isto e, como a percepc;ao 
que rei fica os resultados dos processos discursivos em propriedades da "coisa em 
si". A oo<;:ao de Paul de Man, da "resistencia a teoria (desconstrutivista)", segue 
a mesma linha: a "desconstru<;:ao" deparou com enorme resistencia por "des
naturalizar" 0 conteudo enunciado, expondo a luz os processos discursivos que 
geram a evidencia do Sentido. Pode-se dizer que a versao mais elaborada dessa 
abordagem e a teoria da argumentac;ao de Oswald Ducrot; II embora ela nao em
pregue 0 termo "ideologia", seu potencial ideo16gico-critico e tremendo. A ideia 
basica de Ducrot e que nao se po de trac;ar lima clara linha demarcatoria entre os 
niveis descritivos e argumentativos da linguagem: nao existe conteudo descritivo 
neutro; toda deseri,ao (designa,ao) ja e urn momento de algum esquema argu
mentativo; os pr6prios predicados descritivos sao, em ultima instancia, gestos 

,. No original, Enlightenment. que tam bern pode ser traduzido como Iluminisrno. ou Ilustra~ao. 
Optarnos por Esclarecimento para preservar 0 sentido rnais arnplo do tenno, alias tal como llsa
do por autores da Escola de Frankfurt. Mais a frente, no entanto. usarernos uma vez I1uminismo, 
em virtude do contexto espedfico. (N. da T.) 
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argumentativos reificados-naturalizados. Esse impulso argufil:entativo assenta-se 
nos topoi, nos "lugares-comuns", que operam apenas enquanto naturalizados, 
apenas enquanto os empregamos de maneira automatica, "inconsciente" - uma 
argumentac;ao bem-sucedida pressup6e a invisibilidade dos mecanismos que re
gulam sua eficiencia. 

Tambem convem mencionar aqui Michel Pecheux, que deu urn toque estrita
mente lingiiistico it teoria da interpela<;ao de Althusser. Seu trabalho centra-se 
nos rnecanisrnos discursivos que geram a "evidencia" do Sentido. Ou seja, urn 
dos estratagemas fundamentais da ideologia e a referencia a alguma evidencia
"Olhe, voce pode ver por si mesmo como sao as coisas!" ou "Deixe os fatos fala
rem por si" talvez constituam a arqui-afirrnac;ao da ideologia - considerando
se, justa mente, que os fatos nunca "falam por si", mas sao sempre levados a faZar 
por uma rede de mecanismos discursivos. Basta lembrar 0 celebre filme antia
borto intitulado 0 grito silencioso - ali "vernos" urn feto que "se defende", que 
"grita" e assim por diante, mas 0 que "nao vemos", nesse ato mesmo de ver, e que 
estamos "vendo" tudo isso contra 0 pano de fundo de um espac;o discursiva
mente pre-construido. A analise. do discurso talvez mostre seu ponto mais forte 
ao responder precisamente a essa questao: quando urn ingles racista diz que "ha 
paquistaneses demais em nossas ruas!", como - de que lugar - ele "ve" isso; ou 
seja, como se estrutura seu espac;o simb6lico para que ele possa perceber como 
urn excesso perturbador 0 fato de urn paquistanes andar por uma fua de Lon
dres? Em outras palavras, devemos ter em mente aqui 0 lema de Lacan de que no 
real mjo falta nada: toda percep<;ao de uma falta ou de urn excesso ("nao ha 0 

bastante disto", "ha demais daquilo") implica sempre urn universo simbolico.12 

Por fim, mas nao menos importante, convern mencionar aqui Ernesto Laclau 
e sua abordagem pioneira do fascismo e do populismo,13 cujo principal resultado 
te6rico e que 0 sentido nao e inerente aos elementos de uma ideologia como tal 
- antes, esses elementos funcionam como "significantes soltos", cujo sentido e 
fixado por seu modo de articulac;ao hegemonica. A ecologia, por exemplo, nunca 
e a "ecologia como tal", mas esta sempre encadeada numa serie especifica de 
equivalencias: pode ser conservadora (defendendo 0 retorno a comunidades ru
rais equilibrapas e estilos tradicionais de vida), estatal (s6 uma regulamentac;ao 
estatal forte e capaz de nos salvar da catastrofe iminente), socialista (a causa pri
mordial dos problemas ecol6gicos reside na explorac;ao capitalista dos recursos 
naturais, voltada para 0 lucro), liberal-capitalista (os danos ambientais devem ser 
incluidos no pre.yo do produto, deixando-se ao mercado a tarefa de regular 0 

equilibrio ecol6gico), feminista (a explorac;ao da natureza segue a atitude mascu
lina de domina.yao), autogestora anarquista (a humanidade s6 podera sobreviver 
se se reorganizar em pequenas comunidades autonomas que vivam em equilibrio 
com a natureza), e assim par diante. A questao, e claro, e que nenhum desses 
encadeamentos e "verdadeiro" em si, inscrito na pr6pria natureza da proble-
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matica ecologica: qual desses discursos tera exito em se "apropriar" da ideologia 
depende da luta pela hegemonia discursiva, cujo desfecho nao e garantido por 
nenhuma necessidade subjacente ou "alian'fa natural". A Dutra consequencia 
inevitavel dessa nO'fao de articula'fao hegemonica e que a inscri'fao estatal, con
servadora, socialista etc da ecologia nao designa uma conota'fao secundaria que 
suplemente seu sentido "literal" primario: como diria Derrida, esse suplemento 
(re)define retroativamente a propria natureza da identidade "literal" - um en
cadeamento conservador, por exemplo, lan'fa uma luz especifica sobre a proble
matica ecol6gica em si ("por sua falsa arrogancia, 0 homem abandonou suas rai
zes na ordem natural" etc). 

2. 0 que se segue e 0 passo que vai do "em-sf' ao "para-si") para a ideologia em 
sua alteridade-externaliza'fao, momento sintetizado pela no<;:ao althusseriana de 
Aparelhos Ideol6gicos de Estado (AlE), que apontam a existencia material da 
ideologia nas praticas, rituais e institui<;:oes ideologicos.14 A fe religiosa, por exem
plo, flao e apenas nem primordialmente uma convic'fao interna, mas e a Igreja 
como institui'fao e seus rituais (ora'foes, batismo, crisma, confissao etc), os quais, 
lange de serem uma simples externaliza<;:ao secundaria da cren'fa intima, repre
sentam os -pr6prios mecanismos que a geram. Quando Althusser repete, seguindo 
Pascal, "Aja como se acreditasse, reze, ajoelhe-se, e voce acreditara, a fe chegara 
por si", ele delineia urn complexo mecanismo reflexo de funda'fao "autopoietica" 
retroativa que excede em muito a afirmac;:ao reducionista da dependencia da cren
'fa interna em rela<;:ao ao comportamento externo. Ou seja, a 16gica impHcita dessa 
argumenta<;ao e: ajoelhe-se e vod acreditara que se ajaelhau por causa de sua f,,
isto e, 0 fato de voce seguir 0 ritual e uma expressao/efeito de sua cren\a intima; 
aD ser executado, 0 ritual «externo" gera sua propria base ideologica.1S 

o que reencontramos aqui e a "regressao" para a ideologia, no exato ponto 
em que parecemos estar saindo dela. Nesse aspecto, a rela<;:ao entre Althusser e 
Foucault tern urn interesse especial. A contrapartida foucaultiana dos Aparelhos 
Ideologicos de Estado sao os processos disciplinares que funcionam no nivel do 
"micropoder" e designam 0 ponto em que a poder se inscreve diretamente no 
corpo, contornando a ideologia - razao par que, justamente, Foucault nunca usa 
o termo "ideologia" a prop6sito desses mecanismos de micropoder. Esse aban
dono da problematica da ideologia acarreta uma deficiencia fatal na teoria de 
Foucault. Ele nunca se cansa de repetir 0 quanta 0 poder se constitui "de baixo 
para cima", nao emananando de urn topo unico: essa pr6pria imagem de urn 
"topo" (0 monarca ou outra encarna\ao da soberania) emerge como urn efeito 
secundario da pluralidade de micropniticas, da rede complexa de suas inter-re
la'foes. Entretanto, quando fontado a exibir 0 mecanismo concreto dessa emer
gencia, Foucault recorre a retorica da complexidade, extremamente suspeita, 
evocando a intricada rede de vinculos laterais, a esquerda e a dire ita, acima e 
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abaixo ... urn exemplo claro de rem en do, ja que nunc a se po de chegar ao pader 
dessa maneira - 0 abismo que separa os microprocessos e 0 espectro do pader 
continua intransponivel. A vantagem de Althusser em reia<;:ao a Foucault pareee 
evidente. Althusser procede exatamente no sentido inverso - desde 0 comec;o, 
coneebe esses microprocessos como partes dos Aparelhos Ideologicos de Esta
do, ou seja, como mecanismos que, para serem atuantes, para "captarem" 0 in
dividuQ, sempre ja pressupoem a presenc;a maciera do Estado, a relaC;3o trans
ferencial do individuo com 0 pader do Estado, ou - nos terrnos de Althusser
com 0 grande OutfO ideol6gico em quem se origina a interpelac;ao. 

Esse deslocamento althusseriano da enfase na ideologia "em-si" para sua exis
tencia material nos Aparelhos Ideol6gicos de Estado mostrou sua fecundidade 
numa nova abordagem do fascismo; a critica de Wolfgang Fritz Haug a Adorno e 
exemplar nesse aspecto. Adorno recusa-se a tratar 0 fascismo como uma ideologia 
no sentido estrito do termo, isto e, como uma "legitimac;:ao radonal da ordem 
existente". A chamada "ideologia fascista" ja nao tern a coerencia de urn construc
to radonal que requeira uma analise conceitual e uma refutac;:ao ideologico-criti
ca, ou seja, nao mais funciona <:omo uma "mentira necessariamente vivendada 
como verdade" (sinal de reconhecimento de uma verdadeira ideologia). A "ideo
logia fascista" nao e levada a serio nem mesmo pelos que a promovem; seu statuse 
puramente instrumental e se apoia, em ultima instancia, na coerc;:ao externa. 16 Em 
sua resposta a Adorno, entretanto, Haug l ? demonstra triunfalmente como essa 
capitulac;:ao a primazia da doutrina, lange de significar a "fim da ideologia", afir
rna 0 gesto fundador do ideol6gico como tal: 0 apelo a subordinal'ao incondicio
nal e ao sacrificio "irracional". 0 que a critica liberal (des)apreende como 0 ponto 
fraco do fascismo e 0 proprio m6bil de sua forc;:a: no horizonte fascista, a demanda 
mesma de uma argumentac;:ao racional que fornec;:a a base para nossa aceitac;:ao da 
autoridade e denunciada, de antemao, como urn indicador da degeneracrao liberal 
do verdadeiro espirito do sacrificio etico - como diz Haug, ao percorrer os textqs 
de Mussolini, nao se pode evitar a estranha sensac;:ao de que Mussolini lera 
Althusser! A den uncia direta da no,ao fascista de Volksgemeinschaft [comunidade 
popular], como urn chamariz enganador que oculta a realidade da dominal'ao e 
da explora,ao, nao leva em conta 0 dado crucial de que essa Volksgemeinschaft 
materializou-se numa serie de rituais e pr<iticas (nao apenas comicios de multi
does e desfiles, mas tambem campanhas em larga escala para ajudar as famintos, 
atividades esportivas e culturais organizadas para os trabalhadores etc), que pro
duziram, ao serem executadas, ° efeito da Volksgemeinschaft.l8 

3. Na etapa seguinte de nossa reconstruc;:ao, essa externalizac;:ao e, par assim di
zer, "refletida em si mesma": ° que ocorre e a desintegracrao, autolimitacrao e au
todispersao da no,ao de ideologia. A ideologia deixa de ser concebida como urn 
mecanismo homogeneo que garante a reproduc;:ao social, como ° "cimento" da 
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sociedade, e se transforma numa «familia" wittgensteiniana de processos vaga
mente interligados e heterogeneos, cuja alcance e estritamente localizado. Den
tra dessa linha, as criticas da chamada Tese da Ideologia Dominante (TID) empe
nham-se em demonstrar que, OU uma ideologia exerce uma influencia crucial, 
mas restrita a uma camada social estreita, ou seu papel na reprodU(;:ao social ~ 
marginal. Nos primordios do capitalismo, por exemplo, 0 pape! da etica prates

tante do trabalho arduo como urn fim em si limitou-se a camada dos capitalistas 
emergentes, aD passo que os operarios e camponeses, bern como as classes supe
riores, continuaram a obedecer a Dutras atitudes eticas mais tradicionais; logo, 
flaO se pode atribuir a etica protestante 0 papel de "cimento" de todo 0 edificio 
social. Hoje em dia, no capitalismo tardio, quando a expansao dos novos meios 
de comunicac;ao de massa permite, ao menos em principio, que a ideologia pene
tre efetivamente em todos os poros do corpo social, 0 peso da ideologia como tal 
diminui: os individuos nao agem da forma como agem em func;ao, primordial
mente, de suas crenc;as ou convio;oes ideologicas - ou seja, a reproduyao do 
sistema, em sua maior parte, contorna a ideologia e confia na coerc;ao, nas nor

mas legais e do Estado, e assim por diante. 19 

Neste ponto, contudo, as coisas voltam a ficar opacas, ja que, no momento em 
que examinamos mais de perto esses mecanismos supostamente extra-ideoI6-
gicos que regulam a reproduyao social, verno-nos atolados ate os joelhos no ja 
mencionado campo obscuro em que a realidade e indistingilive! da ideologia. 
o que encontramos aqui, portanto, e a terceira inversao da nao-ideologia em 
ideologia: de repente, apercebemo-nos de urn "para-si" da ideologia que esta em 
ayaO no proprio "em-si" da realidade extra-ideoI6gica. Primeiro, os mecanismas 
da coeryao econ6mica e da norma legal sempre "materializam" propostas ou 
crenyas que sao intrinsecamente ideol6gicas (0 direito criminal, par exemplo, 
implica a crenc;a na responsabilidade pessoal do individuo ou a convic<;:ao de que 
os crimes sao urn produto das circunstancias sociais). Segundo, a forma de cons
ciencia que se adapta a sociedade "pos-ideologica" do capitalismo tardio -
a atitude cinica e "sensata" que advoga a "franqueza" liberal em materia de "opi
nioes" (todo mundo e livre para acreditar no que bern quiser, isso s6 diz respeito 
a privacidade), que desconsidera as expressoes ideol6gicas pateticas e segue ape
nas motiva<roes utilitaristas e/ou hedonistas - continua a ser, stricto sensu, uma 
atitude ideologica: implica uma serie de pressupostos ideologicos (sobre a rela
<rao entre os «valores" e a "vida real", sobre a liberdade pessoal etc) necessarios a 
reprodu<rao das relayoes sociais existentes. 

o que com isso se divisa e urn terceiro continente de fenomenos ideologic os: 
nem a ideologia como doutrina explicita, como convic<;:oes articuladas sobre a 
natureza do homern, da sociedade e do universa, nem a ideologia em sua existen
cia material (as institui<;:oes, rituais e pniticas que the dao corpo), mas a rede elu
siva de pressupostos e atitudes implicitos, quase-"espontaneos", que formam urn 
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momenta irredutivel da reprodu<;ao de praticas "nao ideol6gicas" (economicas, 
legais, politicas, sexuais etc}.20 A no<;ao marxista de "fetichismo da mercadoria" 
e exemplar nesse contexto: designa, nao uma teoria (burguesa) da economia po
litica, mas uma serie de pressupostos que determinam a estrutura da pr6pria pni
tica economica ((real" das trocas de rnercado - na teoria, 0 capitalista agarra-se 
ao nominalismo utilitarista, mas, na pratica (da troca etc), segue C(caprichos teo-
16gicos" e age como urn idealista especulador.21 Por essa razao, a referencia direta 
a coen;ao extra-ideologica (do mercado, por exemplo) e urn gesto ideol6gico por 
excelencia: 0 mercado e os meios de comunica<;ao (de massa) estao dialeticamen
te interligados;22 vivemos numa "sociedade do espetaculo" (Guy Debord) em 
que a midia estrutura antecipadamente nossa perceps:ao da realidade e a tor!la 
indiscernivel de sua imagem "esteticizada". 

111.0 ESPECTRO E 0 REAL DO ANTAGONISMO 

Apontani nosso resultado final para a impossibilidade intrinseca de isolar uma 
realidade cuja coerencia na~ seja mantida por mecanisrnos ideol6gicos, uma rea
lidade que nao se desintegre no momenta em que dela retiramos seu componen
te ideol6gico? Nisso reside uma das principais razoes para 0 abandono progressi
vo da nos:ao de ideologia: de algum modo, essa no<;ao torna-se ((forte demais", 
comes:a a abarcar tudo, inclusive 0 terreno sumamente neutro e extra-ideol6gico 
que supostamente fomece 0 padrao pelo qual podemos medir a distor,ao ideo
logica. Em outras palavras, 0 resultado ultimo da analise do discurso sera 0 de 
que a ordem do discurso como tal e inerentemente (CideoI6gica"? 

Suponhamos que, numa reuniao politica ou numa conferencia academica, 
esperem que profiramos alguma reflexao profunda sobre a triste situa<;ao dos 
sem-teto de nossas grandes cidades, mas nao tenhamos a menor ideia de seus 
problemas reaisj a maneira de salvar as aparencias e produzir 0 efeito de "profun
didade" atraves de uma inversao puramente formal: ecHoje em dia, ouvimos e 
lernos muito sobre a triste situa<;ao dos sem-teto de nossas cidades, sobre suas 
dificuldades e seu sofrimento. Mas talvez esse sofrimento, por mais deplonivel 
que seja, constitua apenas, em ultima instancia, 0 sinal de urn sofrimento muito 
mais profundo - do fato de que 0 homem modemo ja nao tern urn lar adequa
do, de que ele e, cada vez mais, urn estranho em seu pr6prio mundo. Mesmo que 
construissemos urn numero suficiente de novas habita<;:6es para abrigar todas as 
pessoas sem teto, 0 verdadeiro sofrimento talvez fosse ainda maior. A essencia do 
desabrigo e 0 desabrigo da pr6pria essencia; reside no fato de que, em nosso 
mundo desarticulado pela busca frenetica de prazeres vazios, nao ha lar, na~ hoi 
morada apropriada para a dirnensao realmente essencial do hornern." 

Essa matriz formal pode ser aplicada a uma multiplicidade infinita de temas 
- digamos, sobre a distancia e a proximidade: "Atualmente, os modernos meios 



22 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

de comunica<rao podem trazer para perta de n6s, numa fra<rao de segundo, acon
tecimentos vindos dos pontos mais remotos da Terra, all ate dos planetas vizi
nhos. No entanto, sera que essa propria proximidade, que tuda impregna, nao 
nos afasta da autentica dimensao da existencia humana? Nao estani hoje a essen
cia do homem mais distante de nos do que nunea?" au entao, ao tema recarrente 
do perigo: '<Hoje em dia, muito ouvimos e lemos sabre como a propria sobrevi
vencia da especie humana esta amea<;ada pela perspectiva da catastrafe ecologica 
(a diminui<;ao da camada de ozonio, 0 efeito estufa etc). 0 verdadeiro perigo, 
entretanto, acha-se em Dutro lugar: 0 que esta amea<fado, em ultima analise, e a 
propria ess~ncia do homem. Ao nos esforyarmos por prevenir a catastrofe ecol6-
gica iminente, com solU<roes tecno16gicas cada vez mais novas (aeross6is "ino
fensivos ao meio ambiente", gasolina sem chumbo etc), estamos, na verdade, 
simplesmente jogando lenha na fogueira e, com isso, agravando a amea<;:a a essen
cia espiritual do homem, que nao pode ser reduzido a urn animal tecno16gico." 

A opera<;:ao puramente formal que, em todos esses casos, promove 0 efeito de 
prafundidade talvez seja a ideologia em sua expressao mais pura, sua "celula ele
mentar", cuja ligas:ao com 0 conceito lacaniano de Significante Mestre nao e di
ficil de discernir: a cadeia de significantes "comuns" registra urn certo conhe
cimento positivo sobre 0 desabrigo, enquanto 0 Significante Mestre representa 
«a dimensao verdadeiramente essencial" sobre a qual nao e preciso fazer nenhu
rna afirmas:a9 positiva (e por isso que Lacan designa 0 Significante Mestre como 
o "significante sem significado"). Essa matriz formal testemunha exemplarmente 
o poder auto-invalidante de uma analise formal do discurso da ideologia: seu 
ponto fraco reside em sua propria for<;:a, ja que, em ultima instancia, eia e obriga
da a situar a ideologia na lacuna entre a cadeia significante "comum" e 0 desme
dido Significante Mestre, que faz parte da ordem simbolica como tal. 

Aqui, porem, devemos tomar cuidado para evitar a ultima armadilha que nos 
faz deslizar para a ideologia, sob a aparencia de estar saindo dela. Ou seja, quan
do denunciamos como ideol6gica a pr6pria tentativa de tras:ar uma linha demar
cataria clara entre a ideologia e a realidade efetiva, isso parece impor, inevitavel
mente, a conclusao de que a unica postura nao ideo16gica consiste em renunciar 
a nos:ao mesma de realidade extra-ideologica, e em aceitar que tudo com que 
lidamos sao fics:oes simb6licas, com uma pluralidade de universos discursivos, e 
nunca com a «realidade" - mas essa solufao "p6s-moderna", rapida e astuta, e a 
ideologia por excelencia. Tudo depende de persistirmos nesta posi<;ao impossivel: 
embora nenhuma linha demarcat6ria clara separe a ideologia e a realidade, em
bora a ideologia ja esteja em as:ao em tudo 0 que vivenciamos como "realidade", 
devemos, ainda assim, sustentar a tensao que man tern viva a crftica da ideologia. 
Talvez, seguindo Kant, possamos chamar esse impasse de "antinomia da razao 
critico-ideo16gica": a ideologia nao e tudo; e possivel assumir urn lugar que nos 
permita manter distancia em relas:ao a ela, mas esse lugar de onde se pode denUt1-
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dar a ideologia tem que permanecer vazio, nao pode ser ocupado por nenhuma rea
lidade positivamente determinada; no momento em que cedemos a essa tentac;ao, 
voltamos il ideologia. 

Como havemos de especificar esse lugar vazio? Talvez devamos tomar como 
ponto de partida 0 fio que atravessa toda a nossa reconstruc;ao logico-narrativa 
da noc;ao de ideologia: e como se, a cada etapa, a mesma oposic;ao, a mesma alter
nativa irresoluvel Dentro/Fora, se repetisse, exemplificada de outra forma. Pri
meiro, existe a divagem dentro da ideologia "em-si": por urn lado, a ideologia 
representa a distof<j:ao da argumentac;ao e do discernimento racionais, em virtu
de do peso dos interesses "patoI6gicos" externos, de poder, exploraC;ao etc; por 
outro, a ideologia reside na pr6pria noc;ao de urn pensamento que nao seja per
meado por alguma estrategia de poder nao transparente, de uma argumenta,ao 
que nao dependa de recursos ret6ricos nao transparentes ... Depois, essa pr6pria 
exterioridade divide-se numa "exterioridade interna" (a ordem simb61ica, isto e, 
os mecanismos discursivos descentrados que geram 0 Sentido) e numa "exte
rioridade externa" (os Aparelhos Ideol6gicos de Estado e os rituais e praticas so
ciais que materializam a ideologia) - a exterioridade desconhecida pe/a ideologia 
e a exterioridade do "texto" em si, bern como a exterioridade da realidade social 
"extra textual". Por fim, essa pr6pria realidade social "extratextual" divide-se no 
Exterior institucional, que domina e regula a vida dos individuos "de cima para 
baixo" (os AlEs), e numa ideologia que nao e imposta pelos AlEs, mas emerge 
"espontaneamente", "de baixo para cima", da atividade extra-institucional dos 
individuos (fetichismo da mercadoria) - para dar nome aos bois, Althusser ver
sus Lukacs. Essa oposic;ao entre os AlEs e 0 fetichismo da mercadoria - entre a 
materialidade sempre ja pertinente a ideologia como tal (os aparelhos materiais 
efetivos que dao corpo il ideologia) e a ideologia ,empre ja pertinente a materia
lidade como tal (il realidade social da produ,ao) - e, em ultima instancia, a opo
siC;ao entre 0 Estado e 0 Mercado, entre 0 agente superior externo que organiza a 
sociedade "de cima" e a auto-organizac;ao "espontanea" da sociedade. 

Essa oposi,ao, cuja primeira manifesta,ao filos6fica foi dada pelo par Platao
Arist6teles, encontra sua expressao rnais recente sob a forma das duas modalida
des da ideologia dnica: 0 cinismo "consumista" p6s-protestante do capitalismo 
tardio e 0 cinismo presente no extinto "socialismo real", Embora, em ambos as 
casas, a sistema s6 funcione sob a condic;ao de que os sujeitos mantenham urn 
distanciamento cinico e nao "levem a serio" os valores "oficiais", a diferenc;a 
e notavel; ela derruba a opiniao de que 0 capitalismo tardio, como sociedade 
(formalmente) "livre", baseia-se na argumentac;ao persuasiva e no livre consenti
mento, por mais "manipulado" e fabricado que seja, ao passo que 0 socialismo 
teria recorrido a forc;a bruta da coerc;ao "totalitaria", E como se, no capitalismo 
tardio, "as palavras nao importassem", ja flaO gerassem urn compromisso: cada 
vez mais, elas parecem perder seu poder de execuc;ao; 0 que quer que se diga fica 
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imerso na indiferen<;:a geral; 0 rei esta nu e a midia alarrleia esse fato, mas nin
guern parece realmente se importar - ista e, as pessoas continuam a agir como 
se 0 rei nao estivesse nu ... 

a trac;o fundamental da economia simb61ica do extinto "socialismo real", aD 

cantniria, talvez tenha sido a crenc;a quase paran6ica no poder da palavra -
o Estado e 0 partido dominante reagiam com extrema nervosismo e panico a 
menor critica publica, como se as vagas insinuac;6es criticas de urn obscuro pae
rna puhlicado num jornal literario de pequena circulac;ao, au urn ensaio flum 
jomal filos6fico academico, tivessem a capacidade potencial de desencadear a 
explosao de todD 0 sistema. Esse tra<;:o, alias, torna 0 «socialismo real" quase soli
dario a nossa visao retrospectiva nostalgica, ja que constitui urn testemunho da 
heran~a do Iluminismo (a cren~a na eficacia social da argumenta~ao racional) 
que sobreviveu nele. Talvez tenha sido por isso que se pade minar 0 "socialismo 
real" atraves de movimentos pacificos da sociedade civil, que funcionaram no 
nlvel da palavra - a cren~a no poder da palavra foi 0 calcanhar-de-aquiles do 
sistema. 23 

A matriz de todas essas repeti~6es talvez seja a oposi~ao entre a ideologia 
como universo da vivencia { vecu 1 "espontanea", cujo jugo s6 pode ser rompido 
mediante urn esfonro de reflexao cientifica, e a ideologia como uma maquina 
radicalmente nao espontanea, que distorce de fora para dentro a autenticidade 
da nossa experiencia de vida. Ou seja, 0 que devemos sempre ter em mente e 
que, para Marx, a consciencia mito16gica primordial da sociedade pre-classes de 
que brotaram as ideologias posteriores (fiel a heran~a do dassicismo alemao, 
Marx via 0 modelo dessa consciencia social primordial na mitologia grega) ain
da nao e a ideologia propriamente dita, embora (ou melhor, exatamente porque) 
seja imediatamente vivida, e embora seja obviamente "erronea" e "ilus6ria" 
(produzindo a diviniza,ao das for,"s da natureza etc); a ideologia propriamente 
dita s6 emerge com a divisao do trabalho e a cis.o das dasses, quando as ideias 
"erradas" perdem seu carater «imediato" e sao "elaboradas" pelos intelectuais, 
a fim de servir (para legitima-las) as rela~6es de domina,'o existentes - em 
suma, somente quando a divisao entre Senhor e Escravo conjuga-se com a di
vis.o do pr6prio trabalho em trabalho intelectual e fisico. Exatamente por 
essa razao, Marx recusou-se a considerar 0 fetichismo da mercadoria como uma 
ideologia: para ele, a ideologia era sempre do Estado e, como disse Engels, 
o pr6prio Estado e a primeira for~a ideo16gica. Em nitido contraste, Althusser 
concebeu a ideologia como uma rela~ao imediatamente vivenciada com 0 uni
verso - coll?-o tal, ela e eterna; quando, ap6s sua virada autocritica, Althusser 
introduziu 0 conceito de Aparelhos Ideologicos de Estado, de certo modo ele 
retornou a Marx: a ideologia nao brota da "vida em sin) mas s6 passa a existir na 
medida em que a sociedade e regulada pelo Estado. (Mais precisamente, 0 para
doxo e 0 interesse te6rico de Althusser residem na conjuga'fao que fez das duas 
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linhas: em seu pr6prio carater de relac;ao imediatamente vivenciada com 0 uni
verso, a ideologia e sempre ja regulada pela exterioridade do Estado e de seus 
Aparelhos IdeoI6gicos.) 

Essa tensao entre a "espontaneidade" e a imposic;ao organizada introduz uma 
especie de distanciamento retlexivo no pr6prio cerne da noc;ao de ideologia: 
a ideologia sempre e, por definic;ao, "ideologia da ideologia". Basta lembrar a 
desintegrac;ao do socialismo real: 0 sociaJismo era percebido como 0 imperio da 
opressao e da doutrinac;ao "ideo16gicas", enquanto a passagem para a democra
cia-capitalismo foi vivenciada como uma liberta~ao dos grilhOes da ideologia. 
Mas essa experiencia de "libertac;ao", no decorrer da qual os partidos politicos e a 
economia de mercado foram percebidos como «nao ideo16gicos", como 0 "esta
do de coisas natural", nao e ideol6gica por excelencia?24 0 que queremos dizer e 
que esse trac;o e universal: nao ha ideologia que nao se afirme distinguindo-se de 
outra "mera ideologia". 0 individuo submetido a ideologia nunca pode dizer, 
par si mesmo, "estou na ideologia"; ele sempre requer outro corpo de opinioes, 
para deste distinguir sua pr6pria postura, "verdadeira". 

o primeiro exemplo, neste 'ponto, e fornecido por ninguem menos do que 
Platao: a episteme filos6lica versus a confusa daxa da multidao. E quanta a Marx? 
Embora ele talvez pare~a cair nessa armadilha (acaso toda A ldealogia alema nao 
se baseia na oposic;ao entre as quimeras ideo16gicas e 0 estudo da "vida real"?), 
as coisas se complicam em sua critica madura da economia politica. au seja, 
por que Marx escolhe justamente 0 termo fetichismo para designar a "fantasia 
teol6gica" do universo de mercadorias? a que se deve ter em mente, aqui, e que 
"fetichismo" e urn termo religioso para designar a idolatria "falsa" (anterior), em 
contraste com a cren~a verdadeira (atual): para os judeus, 0 fetiche e 0 Bezerro de 
Ouro; para urn partidario do espiritualismo puro, fetichismo designa a supers
tic;ao "primitiva", 0 medo de fantasmas e outras aparic;6es espectrais etc. E a 
questao, em Marx, e que 0 universo da mercadoria proporciona 0 suplemento 
fetichista necessario a espiritualidade "olicial": e bern possivel que a ideologia 
«oficial" de nossa sociedade seja 0 espiritualismo cristao, mas sua base real nao e 
outra senao a idolatria do Bezerro de Ouro, 0 dinheiro. 

Em suma, 0 que Marx frisa e que nao ha espirito sem fantasmas dos espiritos, 
nao ha espiritualidade "pura" sem 0 espectro obsceno da «materia espirituali
zada".25 0 primeiro a dar esse passo «do espirito para os espiritos", sob a forma 
da critica do idealismo espiritual puro, de seu niilismo «negativo" sem vida, foi 
F. W. J. Schelling, 0 fil6sofo crucial, injustamente negligenciado, do idealismo 
alemao. No diaIogo Clara (1810), ele introduziu uma cunha na simples rela~ao 
especular complementar entre 0 Dentro e 0 Fora, entre 0 Espirito e 0 Corpo, 
entre 0 componente ideal e 0 componente real que formam, juntos, a tatalida
de viva do Organismo, chamando a atenc;ao para 0 remanescente dupia que 
«se evidencia". De urn lado, existe 0 componente espiritual da corporeidade: a 

i 
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presenya, na propria materia, de urn elemento imaterial mas fisico, de urn cada
ver sutil, relativamente independente do tempo e do espa<;:o, que fornece a base 
material de nosso livre arbitrio (magnetismo animal etc); de Qutro, existe 0 

componente corporal da espiritualidade: as materializayoes do espirito numa es
pecie de pseudo-materia, em aparic;:oes sem substancia (fantasmas, mortos-vi
vas). Fica claro como esses dais remanescentes traduzem a 16gica do fetichismo 
da mercadaria e das Aparelhas ldealogicas de Estada: a fetichisma da merca
doria implica a ins61ita "espiritualizac;:ao" do corpo-mercadoria, enquanto os 
AlEs materializam a Qutra espiritual e insubstancial da idealagia. 

Em seu recente livro sabre Marx, Jacques Derrida empregou 0 termo «espec
tro", para indicar essa fugidia pseudo-materialidade que subverte as oposi<;6es 
onto16gicas chlssicas entre realidade e ilusao etc.26 E talvez seja ai que devamos 
buscar 0 ultimo recurso da ideologia, 0 cerne pre-ideoI6gico, a matriz formal em 
que sao enxertadas as varias forma<roes ideologicas: no fato de que nao existe 
realidade sem a espectra, de que a circula da realidade so pade ser fechada me
diante urn estranho suplemento espectral. Mas, por que nao existe realidade sem 
o espectro? Lacan fornece uma resposta precisa a essa pergunta: (0 que viven
ciamos como) realidade nao e a "pr6pria coisa", e sempre ja simbolizado, consti
tuido e estruturado por mecanismos simb6licos - e 0 problema reside no fato 
de que a simboliza<rao, em ultima instancia, sempre fracassa, jamais consegue 
"abarcar" inteiramente 0 real, sempre implica uma divida simb6lica nao quita
da, naa redimida. Esse real (a parte da realidade que permanece nao simbolizada) 
retorna sob a forma de apariroes espectrais. Conseqiientemente, na~ se deve con
fundir "espectro" com "fic<rao simb6lica", com 0 fato de que a realidade em si 
tern a estrutura de uma ficyao, por ser simbolicamente (ou, como dizem alguns 
soci61ogos, "sodalmente") construida; as noyoes de espectro e ficyao (simb61i
cal saa co-dependentes em sua propria incompatibilidade (saa "complementa
res", no sentido da mecanica quantica). Dito de maneira simples, a realidade 
nunca e diretamente "ela mesma"; s6 se apresenta atraves de sua simbolizayao 
incompleta/falha. As apariyoes espectrais emergem justamente nessa lacuna que 
separa perenemente a realidade e 0 real, e em virtude da qual a realidade tern 0 

carater de uma fic~aa (simbolica): a espectra da carpa aquila que escapa a reali
dade (simbalicamente estruturada)27 

Portanto, 0 "cerne" pre-ideo16gico da ideologia consiste na aparifcw espectral 
que preenche 0 buraco do real. E isso que todas as tentativas de trayar uma clara 
linha separat6ria entre a "verdadeira" realidade e a ilusao (ou de fundamentar a 
ilusao na realidade) deixarn de levar em conta: para que emerja (0 que viven
damos como) a "realidade", algo tern que ser foracluido dela - em outras pala
vras, a "realidade", tal como a verdade, nunca e, par definiyao, "toda". 0 que 0 

espectro oculta nao e a realidade, mas seu "recalcamento primario", 0 X irrepresen
tavel em cujo "recalcamento" fundamenta-se a pr6pria realidade. Com isso, talvez 
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pares:amos ter-nos perdido em turvas aguas especulativas, que nada tern aver 
com as lutas sociais concretas - mas, sera que 0 exemplo supremo dessa "reali
dade" nao e fornecido pelo conceito marxista de luta de classes? A elabora,ao 
consequente desse conceito obriga-nos a admitir que nao ha luta de classes "na 
realidade": a "luta de classes" nomeia 0 proprio antagonismo que impede a reali
dade (social) objetiva de se constituir como urn todo fechado em si mesmo.28 

E verdade que, segundo a tradis:ao marxista, a luta de classes e 0 principio 
"totalizador" da sociedade, mas isso nao significa que ela seja uma especie de 
garantia ultima que nos autorize a apreender a sociedade como uma totalidade 
racional ("0 sentido ultimo de todo fenomeno social e determinado par sua po
si,ao dentro da luta de classes"): a grande paradoxa da no,ao de "luta de classes" 
e que a sociedade "mantem-se coesa" pelo proprio antagonismo, pela propria 
cisao que impede permanentemente seu fechamento num Todo harmonioso, 
transparente e racional - justamente pelo empecilho que mina qualquer tota
lizas:ao racional. Embora a "luta de classes" nao esteja diretamente dada em parte 
alguma como uma entidade positiva, mesmo assim ela funciona, em sua propria 
ausencia, como a ponto de referencia que nos permite situar qualquer fen6me
no social - nao ao relaciona-Io com a luta de classes como seu sentido ultimo 
(0 "significado transcendental"), mas ao concebe-Io como (mais) outra tentativa 
de ocultar e "rem en dar" a brecha do antagonismo entre as classes, de apagar seus 
vestigios. a que temos aqui e 0 paradoxo estrutural-dialetico de urn efeito que 56 
existe para apagar as causas de sua existencia, urn efeito que, de certo modo, resis
te a sua propria causa. 

Em outras palavras, a luta de classes e "real" no sentido lacaniano estrito: 
uma "dificuldade", urn empecilho que origina simbolizaS:6es sempre renovadas, 
mediante as quais nos esfors:amos por integra-lo e domestid-lo (a tradw;:ao/des
locamento corporativista da luta de classes para a articulas:ao organica dos 
"membros" do "corpo social", por exemplo), mas que, ao mesmo tempo, conde
na esses esfors:os a urn derradeiro fracasso. A luta de classes nao e nada rna is do 
que 0 nome do limite imperscrutavel que e impossivel de objetivar, situado den
tro da totalidade social, ja que ela mesma e 0 limite que nos impede de conceber 
a sociedade como uma totalidade fechada. au, para dizer de outra maneira, 
"luta de classes" designa 0 ponto em relas:ao ao qual "nao existe metalingua
gem": na medida em que toda posi,ao dentro do todo social e sobredeter
minada, em ultima instancia, pela luta de classes, nao esta excluido da dinamica 
desta ultima nenhum lugar neutro de onde seja possivel localiza-la dentro da 
totalidade social. 

A situa,ao paradoxal da luta de classes pode ser articulada atraves da crucial 
distinS:30 hegeliana entre a Substancia e 0 Sujeito. No nivel da Substancia, a luta 
de classes esta condicionada ao processo social "objetivo"; funciona como a in
dicas:ao secundaria de uma disc6rdia mais fundamental nesse processo, uma 
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disc6rdia regulada por mecanismos positivDs que independem da luta de classes 
("a luta de classes irrompe quando as rela~6es de produ~ao deixam de estar de 
acordo com 0 desenvolvimento das [oryas produtivas").29 Passamos para 0 nivel 
do Sujeito quando reconhecemos que a luta de classes nao eclode no tim, como 
efeito de urn processo objetivo, mas esta sempre ja. atuante bern no cerne do pr6-
prio processo objetivo (as capitalistas eriam meios de produc;ao para reduzir 
o valor relativo e absoluto da for~a de trabalho; 0 valor da fo,,;a de trabalho em 
si nao e objetivamente dado, mas resulta da luta de classes etc). Em suma, nao 
e passivel isolar nenhum processo ou mecanisme social "objetivo" cilja 16gica 
mais intima flaO implique a dinamica «subjetiva" da luta de classes; ou, dito de 
Dutra maneira, a propria ('paz", a ausencia de [uta, ja e uma forma de [uta, e 
a vit6ria (temporal) de urn dos lados na luta. Na medida em que a propria 
invisibilidade da luta de classes (a "paz de classes") ja e urn efeito desta - ou seja, 
da hegemonia exercida por urn dos lados na luta -, fica-se tentado a comparar 
a situa~o da luta de classes com a do McGuffin de Hitchcock: "Que e luta de 
classes? - E 0 processo antagonico que constitui as classes e determina suas re
lacroes. - Mas, na nossa sociedade, nao ha. luta entre as classes! - Estci venda, 
e assim que funciona!"30 

Essa ideia de luta de classes enquanto antagonismo permite-nos contrastar 0 

real do antagonismo com a polaridade complementar dos opostos: talvez a redu
~ao do antagonismo a polaridade seja uma das opera~6es ideologicas elemen
tares. Basta lemhrarmos urn tipico processo da New Age: pressupor uma especie 
de equilibrio natural dos opostas c6smicos (razao-afeto, ativo-passivo, intelec
to-intuicrao, consciencia-inconsciente, yin-yang etc), e depois conceber nossa 
era como aquela que enfatizou demais urn dos dois p6los, com base no "princi
pio masculino" da atividade-razao - a solucr3.0, e claro, esta em restabelecer 0 
equilibrio entre os dois principios ... 

A tradicrao «progressista" tambem atesta numerosas tentativas de conceher a 
antagonisrno (social, de classes) como a coexistencia de duas entidades positivas 
opostas: desde urn certo tipo de marxismo «dogmatico", que coloca «sua" ciencia 
burguesa e «nossa" ciencia proletaria lado a lado, ate urn certo tipo de ferninisrno 
que coloca 0 discurso masculino e 0 discurso (ou 0 "texto~') feminino lado a lado. 
Longe de serem «extremadas demais", essas tentativas, ao contrario, nao sao sufi
cientemente extremadas: elas pressupoem como seu lugar de enunciacrao urn ter
ceifO ambiente, neutro, no qual as dais p610s coexistem; au seja, recuam ante as 
consequencias do fato de que nao existe ponto de convergencia, nao existe ne
nhum campo neutro compartilhado pelas duas posicroes antagonicas, sexuais au 
de classe.31 No que concerne a ciencia, esta, e claro, nao e neutra, no sentido de .11 

urn conhecimento objetivo que nao seja afetado pela luta de classes e esteja a 
disposicrao de todas as classes, mas, por essa mesma razao, ela e una; flaO existem I 
duas ciencias, e a luta de classes e precisamente a luta por essa ciencia (mica, par I' 
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quem ira apropriar-se dela. 0 mesma acontece com 0 "discurso": flaD existem 
dais discursos, "masculino" e "feminino"; ha urn unico discurso, clivado por 
dentro pelo antagonismo sexual- ista e, fornecendo 0 "terreno" em que e tra
vada a batalha pela hegemonia. 

o que est. em jogo aqui tam bern poderia ser formulado como 0 problema 
do status do "e" como categoria. Em Althusser, 0 "e" funciona como uma cate
goria te6rica precisa: quando aparece urn "e" no titulo de urn de seus ensaios, 
essa palavrinha assinala inequivocamente 0 canfronta de alguma noc;ao ideol6-
gica geral (ou, mais exatamente, de uma noc;:ao ambigua e neutra que oscila en
tre sua efetividade ideologica e sua potencialidade cientifica) com sua especi
ficac;ao, que nos diz como devemos concretizar essa nO'rao para que ela comece 
a funcionar como nao-ideologica, como urn conceito teorico rigoroso. Assim, 0 

"e" divide a unidade ambigua inicial, introduzindo-a na diferenc;:a entre a ideo
logia e a ciencia. 

Basta mencionarmos dois exemplos. "Ideologia e Aparelhos Ideologicos de Es
tado": os AlEs designam a rede concreta das condic;:oes materiais de existencia de 
uma construc;:ao ideologica, isto e, aquilo que a propria ideologia tern que des
conhecer ell?- seu funcionamento «normal". "Contradic;:ao e Sobredeterminac;:ao": 
na medida em que 0 conceito de- sobredeterminac;:ao designa a totalidade com
plexa irresoluvel, como modo de existencia da contradic;::ao, ele nos permite des
cartar 0 fardo idealista-teleologico que costuma pesar sobre a ideia de contradic;ao 
(a necessidade teleologica que garante de antemao a "suspensao" da contradic;:ao 
numa unidade superior).32 0 primeiro caso exemplar de urn "e" desse tipo talvez 
seja a celebre expressao de Marx, "liberdade, igualdade e Bentham", em 0 capital: 
o "Bentham" suplementar representa as circunstancias sociais que fornecem 0 

conteudo concreto de expressoes paWicas sobre a liberdade e a igualdade - bolsa 
de mercadorias, negociac;::ao de mercado, egoismo utilitarista etc. E acaso nao 
deparamos com uma conjunc;:ao homologa em Ser e tempo, de Heidegger? "Ser" 
designa 0 tema fundamental da filosofia em sua universalidade abstrata, enquanto 
"tempo" representa 0 horizonte concreto do sentimento de ser. 

Portanto, em certo sentido, 0 "e" e tauto16gico: conjuga 0 mesmo conteudo 
em suas duas modalidades - primeiro em sua evidencia ideologica, depois nas 
condic;:oes extra-ideologicas de sua existencia. Por essa razao, nenhum termo ter
ceiro faz-se necessario aqui para nomear 0 meio em si em que os dois term os, 
unidos atraves do «e», encontram urn ao outro: esse terceiro termo ja e 0 proprio 
segundo termo, que representa a rede (0 «meio") da existencia concreta de uma 
universalidade ideologica. Em contraste com esse "e" dialetico-materialista, 0 

«e" idealista-ideologico funciona precisamente como esse termo terceiro, como 
o meio comum da polaridade ou pluralidade de elementos. Nisso reside a lacuna 
que separa permanentemente Freud e lung em suas respectivas noc;:6es de libido: 
Jung concebe a libido como uma especie de energia neutra, com suas formas 
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concretas (libido sexual, criativa, destrutiva) tomadas por Silas diferentes "meta
morfoses", ao passo que Freud insiste em que a libido, em sua exish~ncia conere
ta, e irredutivelmente sexual- todas as Qutras fafmas de libido sao fafmas de 
desconhecimento "ideo16gico" desse conteudo sexual. E sera que essa mesrna 
opera,ao nao se repete a prop6sito de "homem e mulher"? A ideologia obriga
nos a presurnir a cChumanidade" como 0 meio neutro dentro do qual "homemn 
e "mulher" sao colocados como dais polos complementares; contrariando essa 
evidencia ideologica, seria passivel sustentar que "mulher" representa 0 aspecto 
da exisb~ncia (onereta, e "homemn

, a universalidade vazia/ambigua. 0 paradoxa 
(de natureza profundamente hegeliana) e que "mulher" - isto e, 0 aspecto da 

diferen,a especifica - fundona como 0 campo abrangente que responde pela 
emergencia da universalidade do homem. 

Essa interpreta,ao do antagonismo social (luta de classes) como Real, e nao 
como (parte da) realidade social objetiva, tambem permite que nos oponhamos 
it desgastada linha de argumenta,ao segundo a qual temos que abandonar a no· 
C;ao de ideologia, ja que 0 gesto de distinguir a "simples ideologia" e a "realidade" 
implica uma «visao divina" epistemologicamente insustentavel, ista e, 0 acesso a 
realidade objetiva tal como "realmente e". A questao da adequabilidade da ex
pressao "luta de classes" para designar a atual forma dominante de antagonismo 
e secundaria aqui, pais concerne a analise social (onereta; 0 importante e que a 

pr6pria constitui<;:ao da realidade social implica 0 "recalcamento prirnario" de 
um antagonismo, de modo que 0 esteio fundamental da critica da ideologia -

o ponto de referencia extra-ideo16gico que nos autoriza a denunciar 0 conteudo 
de nossa experiencia imediata como "ideo16gico" - nao e a "realidade'\ mas 0 

real "recalcado" do antagonismo. 
Para esclarecer essa estranha 16gica do antagonismo como real, lembremos a 

analogia entre a abordagem estrutural de Claude Levi-Strauss e a teoria da rela
tividade de Einstein. Costuma-se atribuir a Einstein a relativizacrao do espacro 
com respeito aD ponto de vista do observador - isto e, 0 cancelamenta da ideia 
de espaf10 e tempo absolutos. A teoria da relatividade) no entanto) implica sua 
propria constante absoluta: 0 intervalo de espaf1o-tempo entre dais aconteci
mentos e urn absoluto que nunca varia. 0 intervalo de espas:o-tempo e definido 
como a hipotenusa de urn triangulo retangulo cujos lados sao a distancia no 
tempo e no espaf10 entre dais acontecimentos. Urn observador pode achar-se 
num estado de movimento em que) para ele) ha urn tempo e uma distancia entre 
dois acontecimentos; outro pode achar-se num estado de movirnento em que 
seus instrumentos de medida indicam uma distancia e urn tempo diferentes en
tre os acontecimentos; mas, na verdade) 0 intervalo de espaf1o-tempo entre os 
dois acontecimentos nao varia. Essa constante e 0 Reallacaniano, que "perma
nece 0 mesmo em todos os universos possiveis (de observaf1ao r. E e uma cons
tante homologa a que encontramos na exemplar analise de Levi-Strauss sobre 
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a disposiC;ao espacial das construc;6es numa aldeia indigena suI-americana (em 
sua Antropologia estruturaf). 

Os habitantes dividem-se em dois subgrupos; ao pedirmos a urn individuo 
para desenhar a planta de sua aldeia (a disposi~ao espacial das cabanas) num 
pedac;o de papel au na areia, obtemos duas respostas muito diferentes, depen
dendo do subgrupo a que ele perten~a: urn membra do primeira grupo (vamos 
chama-Io de "conservador-corporativista") percebe a planta da aldeia como 
sendo circular - urn circulo de casas mais ou menos simetricamente dispostas 
em torno do templo central; ja urn membra do segundo subgrupo ("revolu
cionario-antagonico") percebe sua aldeia como dois aglomerados distintos de 
cabanas, separados por uma fronteira invisivel. Onde esta a homologia com 
Einstein? A questao central de Levi-Strauss e que esse exemplo de modo algum 
deve instigar-nos a urn relativismo cultural, segundo 0 qual a percep~ao do espa
~o social dependeria de a que grupo 0 observador pertence: a propria divisao nas 
duas percepc;6es «relativas" implica a referencia oculta a uma constante - na~ a 
disposic;ao objetiva ou "efetiva" das construc;oes, mas a urn micleo traumatico, a 
urn antagonismo fundamental que os habitantes da aldeia nao souberam simbo
lizar, explicar, "internalizar", ou com 0 qual nao chegararn a urn acordo: urn 
desequiHbrio nas relac;oes sociais que impedia a comunidade de se estabilizar 
num todo harmonioso. As duas percep~oes da planta sao apenas dois esfor~os 
mutuamente exeludentes de lidar com esse antagonismo traumatico, de tratar 
sua ferida mediante a imposi~ao de uma estrutura simbolica equilibrada. (E nem 
e preciso acrescentar que as coisas sao exatamente identicas no que tange a dife
renc;a sexual: "masculino" e "feminino" sao como as duas configurac;oes de ca
banas na aldeia de Levi-Strauss ... ) 

Diz-nos 0 senso comum que e facil retificar a tendenciosidade das percepc;oes 
subjetivas e determinar a "verdadeira situaC;ao": e s6 alugar urn helic6ptero e £0-
tografar a aldeia diretamente de cima ... Desse modo, obtemos uma visao na~ dis
torcida da realidade, mas perdemos completamente de vista 0 real do antagonis
mo social, 0 nueleo traumatico nao simbolizavel que se expressou nas pr6prias 
distorc;oes da realidade, nos deslocamentos fantasiosos da disposic;ao "efetiva" 
das casas. E isso que Lacan tern em mente ao afirmar que a distorri'io e/ou dissimu
lari'io e reveladora em si: 0 que desponta atraves das distorc;oes da representac;ao 
exata da realidade e 0 real - ou seja, 0 trauma em torno do qual se estrutura a 
realidade social. Em outras palavras, se todos os habitantes da aldeia desenhas
sem exatamente a mesma planta, estariamos lidando com uma comunidade nao 
antagonica e harmoniosa. Para chegarmos aD paradoxo fundamental implicito 
na noC;ao de fetichismo da mercadoria, entretanto, temos que dar urn passo a 
mais e irnaginar, digamos, duas diferentes aldeias "reais", de modo que cada uma 
das quais realize, na disposiC;ao de suas habitac;6es, uma das duas plantas imagi
nadas que Levi-Strauss evocou: nesse caso, a propria estrutura da realidade social 
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materializaria uma tentativa de lidar com 0 real do antagonismo. A "realidade" 
em si, na medida em que e regulada por uma fic~ao simb61ica, oculta 0 real de 
urn antagonismo - e e esse real, foracluido da fiq:ao simb6lica, que volta sob a 

forma de aparic;6es espectrais. 
Essa interpretac;ao da espectralidade como aquila que preenche 0 abismo irre

presentavel do antagonismo, do real nao simbolizado, tambem nos permite assu
mir uma distancia precisa de Derrida, para quem a espectralidade, a aparic;ao do 
Outro, proporciona 0 horizonte supremo da etica. Segundo Derrida, a ootolo
gizac;ao metafisica da espectralidade enraiza-se no fato de que 0 pensamento hor
rariza-se diante de si mesma, de seu pr6prio gesto fundador. Nisso reside, in 

nuee, sua leitura de Marx e da hist6ria do marxismo: 0 impulso original de Marx 
consistiu na promessa messHlnica de Justi<;a como Outro espectral, uma promes
sa que s6 existe como por-vir, e nunca como urn simples futuro, como aquilo que 
sera; a virada «totalitaria" do marxismo, que culminou no stalinismo, enraizou
se na ontologizac;ao do espectro, na tradu<;ao da Promessa espectral num Projeto 
onto16gico positivo ... Lacan, pon!m, vai urn passo adiante: 0 espeetro como tal ja e 
testernunho de urn reeuo, de urna retirada - de que? 

A maioria das pessoas fica aterrorizada ao deparar com a liberdade, tal como 
ao deparar com a magia, com qualquer coisa inexplicavel, especialmente no 
mundo dos espiritos.33 

Essa formula,iio de Schelling pode ser interpretada de duas maneiras, depen
dendo de como interpretemos a comparac;ao - em que sentido exato a liberdade 
assemelha-se a urn espectro? Aqui, nossa premissa -lacaniana - e que a "liber
dade" designa 0 momenta em que 0 «principio da razao suficiente" e suspenso, 
o momento do ato que rampe a "grande cadeia do ser", da realidade simb6lica 
em que estamos inseridos; conseqiientemente, nao basta dizer que tememos 0 

espectro - 0 pr6prio espectro ja emerge de um medo, de nossa fuga de algo 
ainda mais apavorante: a liberdade. Ao depararmos com 0 milagre da liberdade, 
ha duas maneiras de reagir a ele: 

au "ontologizamos" a liberdade, concebendo-a como a aparic;ao terrestre de 
uma carnada "superior" da realidade, como a intervenc;ao miraculosa e inex
plicavel, em nosso universo, de urn outro universo supra-sensivel que persiste 
em seu Alem, mas que e acessivel a n6s, comuns mortais, apenas sob a forma 
de quimeras nebulosas; 

au concebemos esse universe do Alem, essa duplica<;ao de nosso universo 
terrestre em Dutro Geisterwelt [mundo dos espiritos], como urn esfon:;o de 
enobrecer 0 ato de liberdade, de lidar com seu impacto traumatico - a espec
tro e a positivizaC;ao do abismo da liberdade, de urn vazio que assume a forma 
de quase-ser. 
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Ai reside 0 hiato que separa Lacan e Derrida: nosso dever primordial flaD e para 
com 0 espectro, seja qual for a forma que ele assuma.34 0 ato de liberdade en
quanta real naD apenas transgride os limites do que vivenciamos como "realida
de", mas cancela nossa propria divida primaria com 0 Outro espectral. Nissa, 
portanto, Lacan fica do lade de Marx contra Derrida: no ato, "deixamos os mor
tos enterrarem seus mortos", como disse Marx em 0 Dezoito Brumario de Luis 

Bonaparte. 

A problematica da ideologia, seu status muito elusivo, tal como atestado por suas 
vicissitudes "p6s-modernas", trollxe-llOS pais de volta a Marx, a centralidade do 
antagonismo social (a "Iuta de classes"). Como vimas, no entanto, esse "retorno a 
Marx" acarreta urn deslocamento radical do edificio te6rico marxista: surge uma 
lacuna bern no cerne do materialismo hist6rico - ou seja, a problematica da ide
ologia levou-nos ao carater inerentemente incompleto, «nao-todo", do materia
lismo hist6rico. Alguma coisa tern que ser excluida, foracluida, para que a rea
lidade social se constitua. Para aqueles a quem este nosso resultado se afigura 
forcrado, especulativo, alheio as preocupacroes sociais concretas da teo ria marxista 
da ideologia, a melhor resposta e fomecida por um trabalho recente de Etienne 
Balibar, que chegou exatamente a mesma conclusao atraves de uma analise con
creta das vicissitudes da nocrao de ideologia em Marx e na hist6ria do marxismo: 

A ideia de uma teoria da ideologia sempre foi apenas urn modo de completar 
idealmente 0 materialismo historico, de «tapar urn buraco" em sua representa
'rao da totaUdade social e, assim, urn modo de constituir idealmente 0 mate
rialismo hist6rico como urn sistema explicativo completo em seu genera, ao 
menos «em principio".35 

Balibar tambem fomece a localiza,ao desse buraco a ser tapado pela teoria da 
ideologia: ele diz respeito ao antagonismo social ("luta de classes") como a limite 
inerente que atravessa a sociedade e a impede de se constituir como uma entida
de positiva, completa, fechada em si mesma. E nesse lugar exato que a psicanalise 
tern que intervir (Balibar evoca urn tanto enigmaticamente ° conceito de incons
ciente36) - nao, e claro, a antiga maneira freudo-marxista, como 0 elemento 
destinado a tapar 0 buraco do materialismo hist6rico e com isso possibilitar sua 
completude, mas, ao contrario, como a teo ria que nos permite conceituar esse 
buraco do materialismo hist6rico como irredutivel, par ser constitutivo: 

A ccteoria marxista da ideologia" seria, pois, urn sintoma do permanente des
conforto em que fica 0 marxismo com seu pr6prio reconhecimento cr{tieo da 
luta de classes. 

( •.. ) 0 conceito de ideologia nao denota outro objeto senao 0 da complexida
de na~ totalizavel (ou irrepresentavel dentro de uma dada ordem singular) do 
processo hist6rico; ( ... ) 0 materialismo hist6rico e incompleto e incompletavel 
por principia, na~ apenas na dimensao temporal (ja que postula a re1ativa im-

J 
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previsibilidade dos efeitos de determinadas causas), mas tam bern em sua "to
pografia" te6rica, ja que requer a articulacrao da Iota de classes com conceitos 
que tern uma materialidade diferente (como a de inconsciente),37 

Pade a psicanaiise, efetivamente, desempenhar esse papel-chave de fornecer 0 

esteio que falta a teo ria marxista da ideologia (au, mais exatamente, de responder 
pela propria falha da tearia marxista, que se torna visivel a proposito dos im
passes da tearia da ideologia)? A censura padrilo it psicanalise e que, na medida 
em que intervem no campo do social e/ail do politico, ela sempre acaba, em ul
tima inst:1ncia, em alguma versao da teo ria da "horda" encabec;ada pelo lider te

mido-amado, que domina as sujeitos atraves do vinculo «organico" libidinal da 
transferencia, de uma comunidade constituida por urn crime primevo e, portan

to, unida pela culpa compartilhada,38 
A primeira resposta a essa censura parece 6bvia: nao foi justamente esse com

plexo te6rico - a relacrao entre a massa e seu Lider - 0 ponto cego da hist6ria 

do marxismo, aquilo que 0 pensamento marxista foi incapaz de conceituar, de 

"simbolizar", seu "foraduido" que depois retornou no real, sob a forma do cha

mado "culto it personalidade" stalinista? A solw;ilo teorica e prMica do problema 
do populismo-organicismo autoritario, que volta e meia frustra os projetos poli

ticos progressistas, s6 e concebivel hoje em dia atraves da teoria psicanalitica. 

Entretanto, iss? nao implica, em absoluto, que a psicamilise restrinja-se de algum 

modo, em seu alcance, ao gesto negativo de delinear a economia libidinal das 

comunidades protototalitarias "regressivas": no avesso necessario desse gesto, a 

psicanalise tambem delineia a economia simb6lica de como - de tempos em 

tempos, pelo menos - somos capazes de romper 0 circulo vicioso que gera 0 

fechamento "totalitario", Por exemplo, quando Claude Lefort articulou a ideia 
de "invencrao democratica", ele 0 fez atraves de uma referencia as categorias laca

nianas do Simb6lico e do Real: a "invencrao democritica" consiste na afirmacrao 

do lugar vazio e puramente simbolico do Poder, que nenhum sujeito "real" ja
mais pode ocupar. 39 Sempre se deve ter em mente que 0 sujeito da psicanalise 

nao e nenhum sujeito primevo das puls6es, mas - como Lacan apontou rei

teradamente - 0 moderno sujeito cartesiano da ciencia. Ha uma diferencra cru

cial entre a "multidao" de Le Bon e a "massa" de Freud: para Freud, "massa" nao 

e uma entidade arcaica primeva, 0 ponto de partida da evolucrao, mas uma for

macrao patologica "artificial" cuja genese deve ser exibida - 0 carater "arcaico" 

da "massa" e justamente a ilusao a ser desfeita atraves da analise te6rica. 

Talvez uma comparacrao com a teoria freudiana do sonho seja util neste ponto. 

Freud assinala que, no sonho, deparamos com 0 nudeo s6lido do Real precisa

mente sob a forma do "sonho dentro do sonho" - isto e, quando a distancia em 

relacrao a realidade parece duplicada. De maneira mais ou menos homologa, de

paramos com 0 limite intrinseco da realidade social, com aquilo que tern que ser 

foraduido para que emerja 0 campo coeso da realidade, justamente sob a forma 
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da problematica da ideologia, de uma «superestrutura", de algo que parece ser urn 
mero epifenomeno, urn reflexo especular da «verdadeira" vida social. Estamos li
dando, aqui, com a topologia paradoxal em que a superficie (a "mera ideologia") 
esta diretamente vinculada com - ocupa ° lugar de, representa - aquila que e 
"mais profundo que a pr6pria profundeza", mais real que a pr6pria realidade. 

NOTAS 

1. Ver Etienne Balibar, "Racism as Universalism", in Masses, Classes, Ideas, Nova York 
Routlegde, 1994, p. 198-9. 

2. Renata Saled, The Spoils of Freedom, Londres : Routledge, 1994, p. 13. 

3. Ver Jeffrey Masson, The Assault on Truth: Freud's Suppression of the Seduction Theory, Nova 
York: Farrar, Straus & Giroux, 1984. 

4. Jacqueline Rose, "Where Does the Misery Come From?", in Richard Feldstein e Judith Roof 
(orgs.), Feminism and Psychoanalysis, Ithaca, Nova York e Londres: Cornell University Press, 
1989, p. 25·39. 

5. 0 proprio titulo do artigo de Rose - "Where Does the Misery Come From?" [De onde vern a 
aflir;ao?] - e indicativa nesse aspecto: uma das funr;oes da ideologia e justamente explicar as 
"origens do Mal", "objetivizar" -externalizar sua causa e, desse modo, livrar-nos da responsa
bilidade par ele. 

6. Por essa rariio, os "horizontes memoraveis da pre-compreensao" (0 grande tema da herme
neutica) na~ podem ser chamados de ideologia. 

7. Para uma exposir;ao concisa das conseqliencias te6ricas desse duplo trauma, ver Theodor 
W. Adorno, "Mensagens numa garrafa", neste volume (cap. 1). Quanta a maneira como 
a critica de Adorno ao pensamento identiflcat6rio anuncia 0 "desconstrutivismo", ver Peter 
Dews, "Adorno, p6s-estruturalismo e a critica da identidade", neste volume (cap. 2). 

8. Em La philosophie de Marx (Paris: La Decouverte, 1993), Etienne Balibar chamou aten\fto 
para 0 enigma do completo desaparecimento da nor;ao de ideologia dos textos de Marx depois 
de 1850. Em A ideologia alemil, a nor;ao (onipresente) de ideologia e concebida como a qui
mera que suplementa a produr;ao e reprodur;ao sociais - a oposir;ao conceitual que Ihe serve 
de pano de fundo e a que existe entre 0 "processo da vida rea'» e seu reflexo distorcido na 
caber;a dos ideologos. As coisas se complicam, porem, no momento em que Marx envereda 
pela "crhica da economia politica": 0 que eIe encontra ali, sob a forma do "fetichismo da mer
cadoria", ja na~ e Ulna "ilusao" que "reflete" a realidade, mas uma estranha quimera que atua 
bern no cerne do processo efetivo de produr;ao social. 

Esse mesmo eclipse enigmatico pode ser identificado em muitos autores p6s-marxistas: 
Ernesto Laclau, por exemplo, depois do uso quase inflacionario do conceito de ideologia em 
Politics and Ideology (Londres : Verso, 1977), renuncia a ele por completo em Hegemony and 
Socialist Strategy (em co-autoria com Chantal Mouffe, Londres : Verso, 1985). 

9. Para evitar urn mal-entendido fatal, convem insistir em que essa linha de sucessao naodeve ser 
interpretada como uma progressao hierarquica, como uma "remor;ao" ou "eliminar;ao" do 
modo precedente. Quando, por exemplo, abordamos a ideologia sob a forma dos Aparelhos 
Ideol6gicos de Estado, isso de modo aIgum implica a obsolescencia au a irrelevancia do nlvel 
de argumentar;ao. Hoje em dia, quando a ideologia oficial e cada vez mais indiferente a sua 
pr6pria coerencia, a analise de suas incoerencias intrinsecas e constitutivas e crucial para dis
cernirmos 0 modo efetivo de seu funcionamento. 

10. Para uma exposir;ao exemplar da posir;ao de Habermas, ver Seyla Benhabib, "A critica da razao 
instrumental", neste volume (cap. 3). 
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11. Ver Oswald Ducrot, Le dire et le dit, Paris: Editions de Minuit, 1986. 

12. Ver Michel Pecheux, "Os mecanismos do (des)conhecimento ideoI6gico", neste volume 
(cap. 6). Convem ter em mente que a fonte principal da critica das evidencias ideol6gicas na 
analise do discurso e 0 texto de Lacan "0 estagio do espelho como formador da fun~ao do 
Eu" (incluido neste volume [cap. 4]), texto que introduziu 0 conceito de reconhecimento 
[reconnaissancej como desconhecimento [meconnaissancej. 

13. Vcr Laclau, Politics and Ideology. 

14. Ver Louis Althusser, "Ideologia e Aparelhos Ideol6gicos de Estado", neste volume (cap. 5). 

15. Ai reside a interconexao entre 0 ritual pertinente aos "Aparelhos Ideol6gicos de Estado" e 0 

ate de interpela~ao: quando creio ter-me ajoelhado por causa de minha fe, simultaneamente 
me "reconhe~o" no chamamento do Deus-Outro que determinou que eu me a;oelhasse ... Esse 
ponto foi desenvolvido por Isolde Charim em sua interven~ao "Dressur und Verneinung" 
{Adestramento e nega~aoj, no simp6sio Der Althusser-Effekt, Viena, 17-20 de mar~o de 1994. 

16. Ver Theodor W. Adorno. "Beitrag zur ldeologienlehre" {Contribui~ao a teoria da ideologia], 
in Gesammelte Schriften: Ideologie, Frankfurt: Suhrkamp. 1972. 

17. Ver Wolfgang Fritz Haug, "Annaherung an die faschistische Modalitat des Ideologischen" 
{Uma aproxima~ao da modalidade fascista do ideol6gico], in Faschismus ulld Ideologie 1, 
Argument-Sonderband 60, Berlim: Argument Verlag, 1980. 

18. A analise do discurso e a reconceitua~ao althusseriana da ideologia tambem inauguraram uma 
nova abordagem nos estudos feministas. SellS dois casos illlstrativos sao a analise do discurso 
p6s-marxista de Michele Barrett (ver "Ideologia, politica. hegemonia: de Gramsci a Laclall e 
Mouffe". neste volume [cap. 11]) eo desconstrutivismo pragmatista de Richard ROrty (ver 
"Feminismo. ideologia e desconstru~ao: uma visao pragmatica". oeste volume [cap. 10]). 

19. Ver Nicholas Abercrombie. Stephen Hill e Bryan Turner. "Determinismo e indeterminismo 
na teoria da ideologia"; e a resposta critica de Goran Therborn, "As novas questOes da sub;eti
vidade", ambos neste volume (cap. 7 e 8). Para uma visao geral do desenvolvimento historico 
do conceito de ideologia que levou a essa autodispersao. ver Terry Eagleton, "A ideologia e 
suas vicissitudes no marxismo ocidental", oeste volume (cap. 9). 

20. Para uma abordagem dessa ideologia "implicita", ver Pierre Bourdieu e Terry Eagleton, 
"A doxa e a vida cotidiana", neste volume (cap. 12). 

2l. Quanto a no~ao de ideologia que estrutura a realidade (social), ver Slavoj Zizek. "Como Marx 
inventou 0 sintoma?", neste volume (cap. 14). 

22. Ver Fredric Jameson, "0 p6s-modernismo e 0 mercado", neste volume (cap. l3). 

23. 0 cinismo como atitude p6s-moderna e esplendidamente exemplificado por urn dos aspec
tos fundamentais do filme Nashville, de Robert Altman:'a situa~ao enigmatica de suas can
~6es. Altman, e claro, man tern uma distancia critica do universo da musica country, que sin
tetiza a betise {parvoice, burriceJ da ideologia norte-americana do cotidiano; mas deixaremos 
escapar por completo 0 que interessa se entendermos as can-;6es execlltadas no filme como 
uma imita~ao ridicularizante da "verdadeira" musica cou.ntry ~ essas can~6es devem ser le
vadas muito "a serio". e s6 desfruta-las. Talvez a grande enigma do p6s-modernismo resida 
nessa coexistencia de duas atitudes iocoerentes. mal apreendida pela costumeira aitica es
querdista dos jovens inte1ectuais que, apesar de teoricamente c6nscios da maquina capitalista 
da Kulturindu.strie \industria cultural], desfrutam sem nenhum problema dos produtos da 
industria do rock. 

24. Observe-se 0 caso de Kieslowski: sellS filmes, rodados na atmosfera desalentadora e opressiva 
do fim do socialismo (Decalogue), praticam uma critica quase sem precedentes da ideologia 
(tanto "oficial" quanta "dissidente"). ao passo que, no momento em que ete deixa a Pol6nia 
pela "liberdade" da Fran~a, testemunhamos uma intromissao maci~a da ideologia (ver 0 
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obscurantismo "New Age" de La double vie de Veroniqlle r no Brasil, A dupla vida de 
VeroniqueJ). 

25. No ambito do direita, essa oposi~ao entre 0 Geist e 0 abseeno Geisterwelt [mundo espiritualJ 
assume a forma da oposi\"ao entre a lei escrita publica e explicita e seu avesso, com caracteris
ticas de supereu - ista e, a conjunto de flormas nao escritas/nao reconhecidas que gaTante a 
coesao de uma comunidade. (Quanta a essa oposi<;ao, ver 0 capitulo 3 de Slavoj Zizek, The 
Metastases ofEnjoymem, Landres : Verso, 1994). Basta lembrar a institui\"ao misteriosamente 
obscena das fraternidades-sororidades das universidades norte-americanas, essas comunida
des meio clandestinas, com suas normas secretas de inicia~ao, onde os prazeres do sexo, da 
bebida e assim por diante caminham de maos dadas com 0 espirito de autoridade; ou entao a 
imagem dos internatos ingleses no ffde Lindsay Anderson: 0 terror imposto pelos alunos mais 
velhos aos mais jovens, que sao submetidos aos rituais humilhantes do poder e do abuso se
xual. Assim, os professores podem desempeohar 0 papel de liberais bern humorados, divertin
do os alunos com piadas, entrando oa sala de aula de bicicleta etc. a verdadeiro esteio do 
poder esta em outro lugar, nos estudantes mais velhos, cujos atos sao um testemunho da mes
da indiscernivel da Ordem com sua Transgressao, de gozo sexual e exercicio "repressivo" do 
poder. Em outras palavras, 0 que encontramos ali e uma transgressao que serve ao alicerce 
maximo da Ordem, uma indulgencia para com uma sexualidade ilicita que fundamenta dire
tamente a "repressao". 

26. Ver Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris: Galilee, 1993. 

27. Essa defasagem que separa 0 real e a tealidade e 0 que abre espa~o para 0 performativo, em sua 
oposi~ao ao constativo. OU seja, sem 0 excesso do real em rela~ao a realidade, sob a forma de 
urn espectro, a simboliza~ao rneramente desigoaria. apontaria para urn conteudo positivo da 
realidade. Em sua dimensao mais radical, 0 performativo e a tentativa de conjurar 0 real. de 
enobrecero espectro que e 0 Outro: "espectro", originalmente, e 0 Outro como tal, outro sujei
to na hiancia de sua liberdade. No exemplo classico de Lacan, quando digo "Voce e minha 
mulherl", eu obrigo-coajo 0 Outro, esfor~o-me por aprisionar sua hi~mcia numa obriga~1"l0 
simb61ica. 

2B. Essa noC;ao de antagonismo provem, e claro, de Laclau e Mouffe, Hegemony and Socialist 
Strategy. 

29. 0 que se perde na no~ao de classes sociais como entidades positivas, que 56 se enredam numa 
luta de tempos em tempos, e 0 paradoxo autenticamente dialetico da rela~ao entre 0 universal 
eo particular: embora a totalidade da hist6ria, ate hoje, seja a hist6ria da luta de classes (como 
afirmou Marx no comec;o do capitulo I do Manifesto comunista), existe (fka-se quase tentado 
a escrever ex-siste), stricto sensu, apenas uma classe: a burguesia, a dasse capitalista. Antes do 
capitalismo, as classes ainda nao existiam "para si", na~ eram "postuladas como tais"; nao 
existiam, propriamente, mas "insistiam" como 0 principio estruturador subjacente que en
con troll expressao sob a forma de Estados, castas, aspectos do edificio social organico, do 
"corpo coletivo" da sociedade; ao passo que 0 proletariado stricto sensu nao e mais uma classe, 
e sim uma classe que coincide com seu oposto, com uma nao-dasse - a tendencia historica a 
negar a divisao de classes esta inscrita em su? propria posic;ao de classe. 

30. Agradec;o a Isolde Charim e Robert Pfaller por essa analogia hitchcockiana. 

31. No caso da diferen~a sexual, 0 nome teologico dessa terceira posi~ao, assexual, e "anjo"; por 
essa razao, a questao do sexo dos anjos e absolutamente crucial para uma analise materialista. 

32. Esse ponto foi desenvolvido par Robert Pfaller em sua intervenc;ao intitulada "Zum 
Althusserianischen Nominalismus" [Par urn nominalismo althusseriano], no coloquio Der 
Alth IJsser-Effeh 

33. F. W. J. Schelling, "Clara", in Siimtliche Werke IX. Stuttgart: Cotta. 1856-61, p. 39. 
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34. Ou, para expor de maneira diferente esta nossa distancia de Derrida: acaso 0 pr6prio Derrida, 
a prop6sito do espectro, nao e apanhado na 16gica da conjura~ao? Segundo de, a extrema 
"fonte do mal" reside na ontologiza~ao do espectro, na redu~ao de seu status irresoluvel (com 
referencia ao par realidade/ilusao) a uma "mera aparencia", oposta a uma existencia plena 
(ideal ou real). Todo 0 esfor~o de Derrida e voltado para garantir que 0 espectro permane~a 
como espectro, para impedir sua ontologiza~ao - portanto, nao sera a pr6pria teoria de 
Derrida uma conjura~ao destinada a preservar 0 espectro no espa~o intermediario dos mor
tos-vivos? Sera que isso nao 0 leva a repetir 0 cIassico paradoxo metafisico da conjun~ao de 
impossibilidade e proibi~ao que de mesmo articulou a prop6sito do suplemento? - (0 suple
mento nao pode por em risco a pureza da Origem, razao por que devemos combate-Io): 
o espectro nao pode ser ontologizado, razao por que essa ontologiza~ao nao deve acontecer, 
deve~se lutar contra ela etc. 

35. Etienne Balibar, "Politics and Truth: The Vacillation of Ideology, II", in Masses, Classes, Ideas, 
p.173. 

36. Para que desempenhe esse papel crucial, 0 conceito de inconsciente deve ser concebido no 
sentido estritamente freudiano. coruo "transindividual" - isto e. para aiem da oposi~ao ideo-
16gica do inconsciente "individual" e "coletivo": 0 inconsciente do sujeito e sempre funda
mentado numa rela~ao transferencial com 0 Dutro; e sempre "externo" com respeito a exis
tencia monadica do sujeito. 

37. Balibar, "Politics and Truth", p. 173-4. 

38. Costuma-se acrescentar prontamente que essa estrutura de uma comunidade de culpa. do
minada pela figura paterna temida-amada do L1der, foi fielmente reproduzida em todas as 
institui~6es psicanaliticas, desde aAssocia~ao Psicanalitica Internacional [IPA] ate a ecole freu
dienne de Lacan. 

39. Ver Claude Lefort, Democracy and Political Theory, Oxford: Polity Press, 1988. 
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Theodor W. Adorno 

Pessoa chave- 0 tipo presuncyoso:que 56 se considera alguma caisa ao ser con fir
mada pelo papel que desempenha em coletivos que nao 0 sao, e que existem 
meramente em nome da coletividade; 0 representante com uma brac;adeira; 0 

orador arrebatado, que tempera seu discurso com espirituosidade salutar e an
tecede sua observac;ao final com urn espirituoso «Oxahi assim fosse"; 0 abutre 
caridoso e 0 catednitico que (orrem de urn congresso a outro - todos eies, urn 
dia, provocaram 0 risa pr6prio dos ingenuos, dos provincianos e dos pequeno
burgueses. Agora, a semelhanc;:a corn a satira oitocentista foi descartada; 0 prin
cipia difundiu-se, de forma obstinada, das caricaturas para a totalidade da classe 
burguesa. Nao apenas seus membros foram submetidos a urn persistente con
trole social, pela competh;:ao e pela cooptac;:ao em sua vida pro fissional, como 
tambem sua vida particular foi absorvida pelas formac;:oes reificadas em que se 
cristalizaram as relac;:oes interpessoais. As razoes, para comecrar, sao cruamente 
materiais: somente proclamando 0 consentimento atraves de servic;:os louvaveis 
prestados a comunidade como tal, pela aceitac;:ao num grupo reconhecido, nem 
que seja uma simples loja ma~6nica degenerada em clube de boliche, e que se 
con segue a conftanc;:a, compensada pela conquista de fregueses e clientes e pela 
concessao de sinecuras. 0 cidadao substancial nao se qualifica meramente pelo 
credito bancario, nem tampouco pelos deveres para com suas organizac;:oes; ele 
deve dar seu sangue, e tambem 0 tempo livre que Ihe sobra da roubalheira, ao 
posto de presidente ou tesoureiro de comissoes para as quais tanto e arrastado 
quanto sucumbe. Nao the resta nenhuma esperanc;:a, a nao ser a hornenagem 
obrigatoria na circular do clube quando 0 ataque cardiaco 0 a1cancra. Nao ser 
membro de coisa alguma e despertar suspeitas: quando se pleiteia a naturaliza
crao, e-se expressamente solicitado a arrolar os grupos a que se pertence. Isso, 
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porem, racionalizado como senda a disposi~ao do individuo de abandonar seu 
egoismo e de se dedicar a urn todD - que, a rigor, nada mais e do que a ob
jetiviza~ao universal do egolsmo -, reflete-se no comportamento das pessoas. 
Impotente numa sociedade esmagadora, 0 individuo 56 vivencia a si mesma en
quanta socialmente mediado. Assim, as instituicr6es criadas pelas pessoas sao 
ainda mais fetichizadas: desde 0 momento em que os sujeitos passaram a se co
nhecer somente como interpretes das instituil;:oes, estas adquiriram 0 aspecto de 
algo divinamente ordenado. 0 sujeito sente-se ate a medula - certa vez, olivi 
urn patife usaf publicamente essa expressao sem despertar risos - mulher de 
medico, membra de urn corpo docente au presidente da comissao de especialis
tas religiosos, do mesmo modo que, em outras epocas, alguem podia sentir-se 
parte de uma familia ou de uma tribo. Ele volta a se tornar, na consciencia, aqui-
10 que era em seu ser, de qualquer maneira. Comparada com a ilusao da perso
nalidade aut6noma, que teria uma existencia independente na sociedade da 
mercadoria, essa consciencia e a verdade. 0 sujeito realmente nao e nada alem 
de mulher de medico, membro do corpo docente ou especialista em religiao. 
Mas a verdade negativa transforma-se numa mentira como positividade. Quan
to menos sentido funcional tem a divisao social do trabalho, mais obstina
damente os sujeitos se agarramaquilo que a fatalidade sociallhes infligiu. A ali
enac;:ao transforma-se em intimidade, a desumanizac;:ao, em humanidade, e a 
extinc;:ao do sujeito, em sua confirmac;:ao. A socializac;:ao dos seres humanos, 
hoje em dia, perpetua sua associalidade, ao mesmo tempo que nao permite ao 
desajustado social nem sequer orgulhar-se de ser humano. 

II 

Terminologias legais- 0 que os nazistas tinham feito com as judeus era inomi
navel: a linguagem nao tinha palavras para expressa-Io, ja que ate assassinato em 
rnassa teria soado, diante daquela totalidade sistematica e planejada, como algu
rna coisa vinda dos bons tempos dos assassinos em serie. No entanto, era preciso 
descobrir urn terrno, para que se poupasse as vitirnas - afinal, numerosas de
mais para que seus nomes fossem lembrados- a maldic;:ao de que nenhum pen
samento se voltasse para elas. Assim, cunhou-se em ingles 0 conceito de geno
ddio. Mas, ao ser codificado, tal como e estipulado na Dedarac;:ao Internacional 
dos Direitos Humanos, 0 inominavel tornou-se, para fins de protesto, comen
suravel. Mediante sua elevac;:ao a categoria de conceito, sua possibilidade foi vir
tualmente reconhecida: uma instituic;:ao a ser proibida, rejeitada, discutida. U m 
dia, talvez haja negociac;:6es na assembleia das Nac;:6es Unidas para determinar se 
alguma nova atrocidade enquadra-se na categoria de genocidio, se as nac;:5es tern 
o direito de intervir, urn direito que de qualquer modo elas nao querern exercer, 
ese, diante da dificuldade imprevista de emprega-lo na pr<ltica, todo 0 conceito 
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de genocidio nao deveria ser eliminado dos estatutos. Logo depois, havera man
chetes nas paginas internas, em jargao jornalfstico: Programa de genoddio do 
Turquestao Oriental quase completo. 

III 

A liberdade como eles a entendem - As pessoas manipularam a tal ponto 0 con
ceito de liberdade, que ele acabou por se reduzir ao direito dos mais fortes e 
mais ricos de tirarem dos mais fracos e mais pobres 0 que estes ainda tern. As 
tentativas de modificar isso sao encaradas como intromiss5es lamentaveis no 
campo do proprio individualismo, que, pela logica dessa liberdade, dissolveu-se 
num vazio administrado. Mas 0 espirito objetivo da linguagem nao se deixa 
enganar. 0 ale mao e 0 ingles reservam a palavra "livre">!;- para os bens e servi<;:os 
que nao custam nada. A parte a critica da economia politica, isso testemunha a 
falta de liberdade que a rela,ao de troca, ela mesma, pressupoe; nao hi liberdade 
enquanto tudo tern urn pre<;:o e, na sociedade reificada, as coisas isentas do me
canismo de pre<;:o s6 existem como rudimentos lastimaveis. Ante uma inspe<;:ao 
rna is rigorosa, costuma-se constatar que tambem elas tern seu pre<;:o e constitu
em migalhas dadas junta mente com as mercadorias, ou, pelo menos, com a do
mina<;:ao: os parques tornam as pris5es mais suportaveis para quem nao esta 
dentro delas. Entretanto, para as pessoas de temperamento livre, espontaneo, 
sereno e imperturbavel, que da falta de liberdade extraern a liberdade como urn 
privilegio, a linguagem reserva, prontinho, um nome apropriado: desaforo. 

IV 

Les Adieux - "Adeus" foi, durante seculos, uma f6rmula vazia. Agora, os rela
cionamentos seguiram 0 mesmo carninho. A despedida e obsoleta. Dois sujeitos 
intimos podem separar-se porque urn deles mudou de endere<;:oj as pessoas, de 
qualquer modo, ja nao se sentem a vontade numa cidade, mas, como conse
qiiencia ultima da liberdade de rnovimenta<;:ao, submetem sua vida inteira, ate 
espacialmente, as condi<;:6es mais favoraveis do mercado de trabalho, quaisquer 
que sejam elas. Ai, acabou-se, ou entao elas se encontram. Estar permanente
mente afastado e ater-se com firmeza aD arnor tornou-se impensavel. "Oh, se
para~ao, fonte de todas as palavras!" - mas a fonte secou, e nao se ve mais nada 
alem de bye-bye ou tchau. 0 correio aereo e a entrega rapida substituem por 
problemas logisticos a espera ansiosa pela carta, mesmo quando 0 parceiro au
sente nao deixou nada que nao se possa entregar palpavelmente como lastro. 
Os diretores das empresas aereas podem fazer discursos comemorativos sobre 0 

,. Na acep~ao de "gratis". (N. da T.) 
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quanta de incerteza e pesar e assim poupado as pessoas. Mas a liquidac;ao do 
adeus e uma quesUio de vida ou morte para a ideia tradicional de humanidade. 
Quem ainda conseguiria amar, se fosse excluido 0 momenta em que 0 Dutro ser 
corporeo e percebido como uma imagem que condensa tada a continuidade da 
vida, como que numa fruta suculenta? Que seria da esperanc;a sem a distancia? 
A humanidade foi a consciencia da presen<ra do que flaD esta presente, daquilo 
que se evapora flum estado que confere a tadas as coisas ausentes a aparencia 
palp.vel da presen~a e do imediato; portanto, sente desprezo por aquila que 
naa se compraz com essa simulac;ao. No entanta, insistir na possibilidade in
trinseca da separac;ao, frente a sua impossibilidade pragmatica, seria uma men
tira, pois 0 interior nao se desdobra dentro dele mesmo, mas apenas em relacyao 
ao objetivo; "interiorizar" uma exterioridade desmoronada violenta 0 pr6prio 
interior, ao qual resta alimentar-se como que de sua pr6pria chama. A restau
raIYao dos gestos seguiria 0 exemplo do professor de literatura alema que, na 
vespera do Natal, ergueu por urn momento seus filhos adormecidos diante da 
arvore reluzente, para provocar urn deja vu e mergulha-Ios no mito. Vma hu
manidade que atinja a maioridade teni que transcender seu pr6prio conceito do 
enfaticamente humano, positivamente. Caso contrario, sua negaIY30 absoluta, 0 

desumano, saira vencedora. 

v 

Honra de cavalheiros - Frente as mulheres, os homens assumiram 0 dever da dis
criIYao, urn dos meios pelos quais se faz a crueza da violencia parecer atenuada, 
urn controle como concessao mutua. Visto que e1es proscreveram a promiscui
dade para se assegurarem da mulher como objeto de posse, apesar de ainda pre
cisarem da promiscuidade para impedir sua pr6pria remlncia de se elevar a urn 
nivel insuportavel, os homens fizeram aquelas mulheres de sua classe que se en
tregam sem 0 casamento a promessa tacita de nao falar desse assunto com ne
nhum outro homem, ou de infringir 0 ditame patriarcal da reputaIYao feminina. 
A discriIYao tornou-se, pois, a fonte gozosa de todo 0 sigilo, de todos os triunfos 
ardilosos sobre os poderes existentes e, a rigor, ate da confianIYa, mediante a qual 
sao formadas a distin~ao e a integridade. A carta que Holderlin dirigiu a sua mae 
depois da eat'strofe fatal de Frankfurt - sem se deixar levar, pela expressao de 
seu extremo desespero, a dar qualquer indicio da razao de seu rompimento com 
Herr Gontard, ou sequer a mencionar 0 nome de Diotima, enquanto a violencia 
da paixao transmudava-se em palavras pesarosas sobre a perda do aluno que era 
filho de sua amada -, essa carta eleva a forIYa do silencio consciencioso ao ardor 
da emoIYao, e faz desse pr6prio silencio uma expressao do conflito insuportavel 
entre 0 direito humane e 0 direito daquilo que existe. Mas, assim como, em meio 
a falta de liberdade universal, eada tra~o de humanidade dela arraneado torna-se 
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ambiguo, 0 mesma acontece com a discri'fao masculina, que se reputa ta.o
somente nobre. Ela se converte flum instrumento de vingan<;a da mulher por sua 
opressao. 0 fato de os homens terem que ficar caladas entre si - a rigor, de toda 
a esfera amorosa assumir urn aspecto maior de sigilo, quanta mais distintas e 
bern educadas sao as pessoas - proporciona as mulheres oportunidades que vao 
desde a mentira conveniente ate a tapea<;ao dissimulada e irrestrita, e candena as 
eavalheiros ao papel de imbeeis. As mulheres da classe alta adquiriram toda uma 

tecnica de isolamento, de manuten'f3.o dos homens a distancia e, por fim, de uma 
separa<;ilo deliberada de todas as esferas do sentimento, do comportamento e da 
valoriza.yao, na qual a divisao do trabalho masculina reproduz-se grotescamente. 
Isso Ihes permite manipular com perfeito equilibrio as situa<;:oes mais complica
das - ao pre<;o da propria intui<;ilo, de que elas tanto se orgulham. Os hom ens 
tiraram disso suas pr6prias conclusoes, conspirando no sous-entendu sarca.stico 
de que as mulheres simplesmente silo assim. A piseadela que impliea que cosl fan 
tutte repudia qualquer discri<;:ao, mesmo que nao se revele nenhum nome, e tern 
ainda a justificativa de saber que, infalivelmente, qualquer rnulher que se apro
veite do cavalheirismo do amante ted. traido, ela mesma, a confian<;:a que ele lhe 
votou. Assirn, a rnulher que e mulher, e que se recusa a fazer da cortesia uma 
chacota dos bons costumes, nao tern alternativa senao por de lade 0 desacredita
do principio da discri<;:ao e, aberta e despudoradamente, assumir seu arnor. Mas, 
quem tern for<;:as para isso? 

VI 

Post festum - A dor pela deteriora<;:ao dos relacionamentos amorosos nao e ape
nas, como se supoe, 0 medo da retirada do amor, nem 0 tipo de melancolia nar
cisica descrito por Freud com tanta perspicacia. Nela tambem esta envolvido 0 

medo de que 0 sentimento do proprio sujeito seja transit6rio. Tao pouca e a mar
gem que resta para os impulsos espontaneos, que qualquer urn a quem eles ainda 
sejam concedidos vivencia-os como uma alegria e uma dadiva, mesrno quando 
eles causam dor, e chega ate a experimentar os derradeiros vestigios aflitivos da 
intui<;:ao como urn bern a ser ferozrnente defendido, para que 0 proprio sujeito 
nao se transforrne numa coisa. 0 medo de amar 0 outro e, sem duvida, maior 
que 0 de perder 0 arnor desse outro. A ideia - que nos of ere cern como urn con
solo - de que, dentro de alguns anos, nao entenderemos nossa paixao e seremos 
capazes de deparar com a mulher amada, acompanhada, sem experimentar nada 
alem de uma curiosidade surpresa e passageira, consegue ser sumamente exas
perante para aquele a quem e apresentada. E 0 eumulo da blasfemia a ideia de 
que a paixao, que rompe a contexte da utili dade radonal e parece ajudar 0 eu a 
escapar de sua prisao monadica, seja uma coisa relativa, capaz de ser reajustada a 
vida individual atraves da ignominiosa razao. No entanto, inescapavelmente, a 
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propria paixao, aD vivenciar 0 limite inalienavel entre duas pessoas, e fon;:ada a 
refletir exatamente sabre esse impulso, e com isso, no ato de ser dominada por 
ele, a reconhecer a futilidade de sua dorninaij:ao. Na verdade, sempre se soube da 
inutilidade; a felicidade estava na ideia absurda de ser arrebatado, e cada uma das 
vezes em que isso deu errado foi a ultima, foi a morte. A transitoriedade daquilo 
em que a vida mais se concentra irrompe justamente nessa concentrac;:ao extre
ma. E ainda por cima, 0 amante infeliz tern que admitir que, exatamente onde 
julgava estar esquecendo de si, amava apenas a si mesmo. Nenhuma dose de 
franqueza permite sair do circulo culpado do natural; isso s6 se consegue com a 
reflexao sobre quao fechado ele e. 

VII 

Pr6ximos - A clivagem entre 0 externo e 0 interno, na qual cada sujeito e levado 
a sentir a dominancia do valor de troea, tambem afeta a suposta esfera da inti
midade, inclusive dos relacionamentos que nao incluem interesses materiais. 
Cada urn deles tern uma hist6ria dupla. 0 fato de, como urn terceiro entre duas 
pessoas, eles prescindirem de interioridade, e se objetivarem em [armas, habi
tos e obrigacroes, lhes confere resistencia. Sua seriedade e responsabilidade re
sidem, em parte, em eles nao cederem a todas as impulsos, mas se afirmarem 
como algo s6lido e constante, contra a psicologia individual. Mas issa nao 

abale 0 que se passa dentro de cada individuo: nao apenas as variacr6es de hu
mOf, as inclinacroes e aversoes, mas tambem, acima de tudo, as rea'roes ao com
portamento do outro. E a hist6ria interna reivindica seus direitos com vigor 
tanto maior quanto menos 0 interno e 0 externo sao distinguiveis pela investi
ga'fao. 0 medo da deteriora'rao secreta dos relacionamentos e quase sempre 
causado pelo fato de as pessoas envolvidas, supostamente ou de fato, acharem 
as coisas "muito dificeis". Elas sao fracas demais frente a realidade, oprimidas 
por ela por todos os lados, para sustentar a determina'rao amorosa de manter 
o relacionamento apenas por ele mesrno. No campo da utilidade, todo rela
cionamento digno dos seres humanos adquire urn aspecto de artigo de luxo. 
Ninguem consegue realmente banca-lo, e 0 ressentimento diante disso eclode 
nas situa'roes criticas. Como cada parceiro sabe que, na verda de, e necessaria 
uma atualiza'rao ininterrupta, 0 vacHo de urn momenta parece fazer tuda des
moronar. Isso ainda se faz sentir mesmo quando a forma objetivada do rela
cionamento 0 impede. A inescapavel dualidade do fora e do dentro perturba, 
justamente, as relac;oes autenticas e carregadas de afeto. Se 0 sujeito esta pro
fundamente envolvido, mas 0 aspecto externo da reIa'fao 0 impede, por boas 
razoes, de, ceder a seu impuIso, 0 relacionamento transforma-se em safrimento 
permanente e, com isso, e posto em perigo. A absurda importancia de banali
dades como a falta de urn telefonema, urn aperto de mao regateado au uma 
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frase batida provem de eles manifestarem uma dinamica interna que, afora 
isso, e mantida sob controle, e de ameac;arem a concretude objetiva da relacrao. 
E muito possivel que os psic610gos condenem como neur6ticos 0 medo e 0 

susto desses momentos, apontando para sua desproporcrao em relacrao ao peso 
objetivo do relacionamento. Quem quer que se assuste com tanta facilidade e 
mesmo "pouco realista" e, por sua dependencia dos reflexos de sua propria 
subjetividade, deixa entrever uma adaptac;ao precaria. Mas, so mente quando se 
reage com desespero a uma inflexao da voz do outro e que 0 relacionamento 
e tao espontaneo quanta deve ser entre pessoas livres; ao mesmo tempo, justa
mente par essa razao, transforma-se num tormento que, ainda por cima, assu
me ares de narcisismo, em sua fidelidade a ideia de intirnidade, em seu protesto 
impotente contra a frieza. A reacrao neur6tica e a que reproduz 0 verdadeiro 
estado de coisas, enquanto a adaptada a realidade ja deprecia 0 relacionamento 
como morto. Purgar os seres humanos das brumas e da impotencia dos afetos e 
diretamente proporcional ao avanc;o da desumanizac;ao. 

VIII 

Deprecia(:ao - Kandinsky escrevell, em 1912: 

o artista, depois de haver "finalmente encontrado sua forma", acha que agora 
pode continuar a produzir suas obras em paz. Infelizmente, ele costuma nao 
reparar que, a partir desse momento (de "paz"},logo, logo come~a a perder a 
forma que havia finalmente encontrado. 

As coisas nao sao diferentes no que tange a compreensao. Ela nao vive de reser
vas. Cada pensamento e urn campo de for<;as e, assim como 0 conteudo de verda
de de urn julgamento nao po de ser separado de sua execuc;ao, as unicas ideias 
verdadeiras sao aquelas que transcendem sua pr6pria tese. Vma vez que elas tern 
que dissolver visoes cristalizadas dos objetos - 0 precipitado mental da ossi
ficaC;ao social -, a forma de reificacrao que consiste em manter urn pensamento 
como urn bern estavel opoe-se a seu pr6prio sentido. Ate as opinioes do mais 
extrema radicalismo sao falseadas tao logo se insiste nelas, como confirma avida
mente a sociedade ao discutir a doutrina e, desse modo, absorve-la. Isso lancra 
uma sombra sobre 0 conceito de teoria. Nao ha uma s6 teoria que, em virtude de 
sua constituic;ao como uma estrutura fixa e coerente, nao abrigue em si urn fator 
de reifica<;ao - nao desenvolva tracros paran6icos. E justamente isso que a torna 
eficaz. 0 conceito de idee fixe nao concerne apenas a aberracrao, mas e urn in
grediente da pr6pria teoria, e a pretensao totalizante de uma coisa particular, 
que surge tao logo urn aspecto distinto e firmemente mantido em isolamento. 
As ideias relacionadas com suas antiteses nao estao isentas disso. Ate mesmo teo
rias de extrema dignidade sao, no minimo, propensas a uma interpretac;ao rei-

J 
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ficada. Nesse aspecto, parecem atender secretarnente a uma demanda da socie
dade da mercadoria. A ideia fuca, como a mania persecut6ria, costuma estar rela
cionada a atribuiC;ao de culpa. 0 sistema da mania nao consegue enxergar atraves 
do sistema maniaco, do veu da totalidade social. Assim. ataca urn principio iso
lado: em Rousseau, a civilizaC;ao, em Freud, 0 complexo de Edipo, em Nietzsche, 
o rancor dos fracos. Quando a teo ria nao e desse tipo, sua acolhida ainda pode 
tormi-Ia paran6ica. Dizer, num sentido preciso, que alguem detem tal ou qual 
teoria ja e subentender uma obstinada e impassivel proclamac;ao de ressentimen
tos, imune a auto-reflexao. Os pensadores em quem falta ° elemento paran6ico 
- Georg Simmel foi um deles, embora tenha feito dessa faita uma panaceia -
nao tern impacto, pu sao prontamente esquecidos. 0 que de modo algum im
plica sua superioridade. Se a verdade fosse definida como 0 totalmente nao-pa
ran6ico, ela seria, ao mesmo tempo, nao s6 0 totalmente impotente e em conflito 
consigo mesmo, na medida em que a praxis acha-se entre seus componentes, 
como seria tambem inteiramente incapaz de elaborar uma estrutura coerente de 
sentido. A fuga da ideia fixa transforma-se numa fuga do pensar. 0 pensamento 
purgado da obsessao, 0 empirismo rematado, torna-se ele mesmo obsessivo, ao 
sacrificar a ideia da verdade, que se sai muito mal nas maos dos empiristas. 
Tambem por esse aspecto, a dialelica teria que ser vista como uma tentativa de 
escapar ao ou/ou. Ela e 0 esforc;o de resgatar a carater contundente e a 16gica 
conseqiiente da teoria, sem abandomi-la ao deliria. 

IX 

Procusto - 0 sufocamento do pensar serve-se de urn par de alternativas quase 
inevitavel. Aquilo que e plenamente confirmado em termos empiricos, com 
todas as verificaC;6es exigidas pelos adversarios, sempre pode ser previsto pelo 
mais modesto uso da razao. As questoes sao tao repisadas que, em principio, 
pouco mais pode emergir do que a informac;ao de que a percentagern de casas 
de tuberculose e mais alta nas favelas do que na Park Avenue. A sarcastica sabo
tagem empirista viceja nisso, levando tapinhas nas costas dos encarregados do 
orc;amento, que afinal administram seus neg6cios, e sendo brindada com os 
cantos da boca arriados que significam "eu sernpre soube disso". Mas 0 que 
seria diferente, a contribuiC;ao pela qual os cientistas afirmam ansiar, e igual
mente depreciado por eles, sirnplesmente par nao ser do conhecimento geral: 
"Onde e que esta a prova?" Se falta a prova, a ideia s6 pode ser uma especulaC;ao 
inutil e infundada, enquanto, supostamente, a pesquisa deveria dar cambalho
tas como as reportagens. Essas alternativas fatais induzem a urn derrotismo mal 
humorado. As pessoas dedicam-se a ciencia enquanto alguma coisa a financia. 
Mas nao confiam nem em sua importancia nem na obrigatoriedade de seus re
sultados. Descartariam todo esse lixo imprestavel se alguma mudanc;a na forma 
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de organizac;ao social tornasse desnecessaria, por exemplo, a determinaC;ao das 
medias estatisticas, em reverencia as quais a democracia formal e espelhada 
como uma mera superstiC;ao dos 6rgaos de pesquisa. a processo das ciencias 
sociais ofidais, hoje em dia, e pouco mais que uma par6dia das empresas que 
sustentam essa dencia, ao mesmo tempo que s6 precisam dela, na verdade, co
mo propaganda. Todo 0 aparato contabil, administrativo, de relat6rios anuais e 
balanc;os, reunioes importantes e viagens de neg6dos, e acionado para conferir 
a interesses comerciais a aparencia de uma exigencia geraI, surgida das profun
dezas. a movimento auto-induzido desse trabalho burocnitico s6 e chamado 
de pesquisa por na~ ter nenhuma influencia seria na produ¢o material, e me
nos ainda ir alem dela como critica. Na pesquisa, 0 espirito desse mundo brinca 
sozinho, mas a maneira como as crianc;as brincam de motoristas de 6nibus, 
vendendo passagens que nao levam a parte alguma. A afirma~ao feita pelos em
pregados desse espirito, de que urn dia eles divulgarao sua sintese da teoria e do 
material factual, de que no momento s6 lhes falta mesmo e tempo, e uma des
culpa tola, que lhes sai pela culatra atraves do reconhecimento t.cito da priori
dade das obriga~6es praticas. As monografias recheadas de tabelas dificilmente 
poderiam - e mesmo assim, s6 a guisa de sarcasmo - ser alc;adas a condiC;ao 
de teo ria por operac;6es mentais intermediarias. A interminavel cac;ada acade
mica, zanzando as carreiras entre as "hip6teses" e as "provas" da ciencia social, 
e uma correria inutil, ja que cada uma das supostas hipoteses, quando habitada 
por algum sentido te6rico, rompe justamente com a fachada instavel da mera 
facticidade, que, na exigencia de provas, prolonga-se como pesquisa. Decerto, 
dizer que nao se pode ter uma verdadeira experiencia da musica pelo radio e 
uma ideia te6rica modesta; mas, tal como traduzida na pesquisa - par exem
plo, pela comprova"rao de que os entusiasticos ouvintes de alguns programas 
musicais serios nem sequer conseguem lembrar os titu10s das pec;as que consu
miram -, resulta no simples involucro vazio da teoria que afirma comprovar. 
Mesmo que urn grupo, atendendo a todos os criterios estatisticos, soubesse to
dos os tltulos, isso seria uma prova tao precaria de uma experiencia da musica 
quanto, inversamente, seu puro e simples desconhecimento confirmaria a falta 
dela. 0 prejuizo da audi~ao s6 pode ser deduzido da tendencia social para 0 

processo de consumo como tal, e identificado em tra"r0s espedficos. Nao se 
pode inferi-Io de atos de consumo arbitrariamente isolados e quantificados. 
Transforma-Ios na unidade de medida do conhecimento equivaleria a presumir 
a extin"rao da experit~ncia e a funcionar de urn modo "'desvinculado da expe
riencia", ao mesmo tempo tentando analisar a modificac;ao da experiencia: urn 
circulo vicioso primario. Como uma imitac;ao canhestra das ciencias exatas, ao 
lado de cujos resultados as ciencias sociais parecem insignificantes, a pesquisa 
agarra-se temerosamente ao molde reificado dos processos vitais como garantia 
de correc;ao, quando sua unica tarefa adequada - par conseguinte, uma tarefa 
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inadequada aos metodos de pesquisa - consistiria em demonstrar a reifica'fao 
da vida atraves da contradi'fao imanente desses metodos. 

x 

Excessos da imaginafiio - Quem e versado na teoria dialetica reluta em se entregar 
a imagens positivas de uma sociedade adequada, de seus membros e ate dos que a 
aprimorariam. Os vestigios do passado impedem-no de faze-Io; em retrospectiva, 
todas as utopias sociais, desde a de Pia tao, fundem-se numa desalentadora seme
lhan<;a cam aquilo cantra 0 qual foram cancebidas. 0 saito para 0 futuro, passan
do par cima das condi'foes do presente, aterrissa no pass ado. Em outras palavras, 
nao e possivel formular as fins e as meios isolando-os uns dos outros. A dialetica 
nao quer saber do lema de que as primeiros justificam os ultimos, par mais que 
ele pare'fa aproximar-se da doutrina da astucia da razao, au, nessa mesma linha, 
da subordina<;ao da espontaneidade individual a disciplina partidaria. A cren<;a 
em que a a'fao cega dos meios poderia ser sumariamente substituida pela sobera
nia dos fins racionais foi uma utopia burguesa. E a propria antitese entre as meios 
e as fins que convem criticar. Ambos sao reificados no pensamento burgues, as 
fins como "ideias" cuja esterilidaae reside em serem incapazes de se externalizar, 
sendo essa irrealizabilidade habilmente dissimulada como implicita no absoluto, 
e as meios como "dados" 4a mera existencia sem sentido, a serem classificados, 
conforme sua eficacia au falta dela, como seja Ia 0 que for, mas desprovidos de 
razao em si. Essa antitese cristalizada e valida para 0 mundo que a produziu, mas 
nao para 0 esfor<;o de modifica-lo. A solidariedade pode candamar-nos a subor
dinar nao so os interesses individuais, mas ate nosso melhor discernimento. In
versamente, a viol en cia, a manipula'fao e as taticas desonestas comprometem 0 

fim a que alegam servir e, com isso, reduzem-se a nada alem de meios. Dai a pre
cariedade de qualquer afirma<;ao sobre os agentes de quem dependeria a transfor
ma'fao. Como os meios e os fins sao efetivamente separados, nao se pode pensar 
nos sujeitos desse avan'fo como uma unidade nao mediada dos dais. Mas tam
pouco se pode perpetuar essa divisao, na teoria, pela expectativa de que eles pos
sam ser, ou simples portadores dos fins, au meios absolutos. De qualquer modo, 
o dissidente totalmente regido pelos fins e hoje tao completamente desprezado 
par amigos e inimigos, como urn <Cidealista" e urn sonhador, que se fica mais in
clinado a imputar poderes redentores a sua excentricidade do que a reafirmar sua 
impotencia como impotente. Decerto, porem, nao se pode depositar maior con
fian'fa naqueles que estao em sintonia com as meios - as seres sem sujeito, im
potentes para corrigir a injusti'fa hist6rica, adaptados a tecnologia e ao desempre
go, conformistas e s6rdidos, dificeis de distinguir dos falastroes do fascismo: sua 
situa'fao real desmente a ideia que deposita sua confian'fa neles. Ambos os tipos 
sao mascaras teatrais da sociedade de classes, projetadas no ceu noturno do futu-
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ro, e os proprios burgueses sempre se deleitararn com seus erros, assim como 
com sua irreconciliabilidade: de urn lado, 0 rigorista abstrato, esforcrando-se im
potentemente por realizar quimeras, e de outro, a criatura sub-humana que, des
cendente da desonra, nunca podera evita-Ia. 

Como seriam esses salvadores e algo que nao se pode profetizar sem Ihes tol
dar a imagern com a falsidade. 0 que se pode discernir, contudo, e como eles nao 
serao: nem imaterialidades nem arnontoados de reflexos, e muito men os uma 
sintese dos do is - realistas calejados, com urn sentimento das coisas elevadas. 
Quando a constituiyao dos seres humanos se houver adaptado a antagonismos 
sociais acirrados ao extremo, a constituicrao humana suficiente para manter 0 

antagonismo sob controle sera rnediada pelos extremos, e nao uma mescla co
mum dos dois. Ao desenvolver suas aptidoes especiais, os portadores do progres
so tecnico, hoje ainda mecanicos mecanizados, atingirao 0 ponto, ja indicado 
pela tecnologia, em que a especializayao se torna supertlua. Vma vez convertida 
sua consciencia em meios puros, sem nenhuma restriyao, ela podenl deixar de 
ser urn meio e, com sell apego aos objetos particulares, romper a ultima barreira 
heter6noma, sua derradeira prisao na armadilha da situayao existente, 0 derra
deiro fetichismo do status quo, inclusive 0 de seu proprio eu, que se desfaz em sua 
implementayao radical como instrumento. Tomando folego, finalmente, ela po
dera aperceber-se da incongruencia entre seu desenvolvimento racional e a irra
cionalidade de seus fins, e agir em consomlncia com isso. 

Ao mesmo tempo, entretanto, os produtores sao mais do que nunca remeti
dos de volta a teoria, para a qual a ideia de uma situacrao justa se desdobra no 
proprio instrumento que eles usam - 0 pensamento coerente -, em virtude de 
uma insistente autocritica. A divisao de classes da sociedade tambem e mantida 
por aqueles que se opoem a sociedade de classes: seguindo a divisao esquematica 
entre 0 trabalho fisico e 0 mental, eles se dividem em trabalhadores e intelec
tuais. Essa divisao prejudica a praxis que se faz necessaria. Ela nao pode ser arbi
trariamente posta de lado. Mas, enquanto justamente os que se interessam pro
fissional mente pelas coisas da mente sao mais e mais transforrnados em tecnicos, 
a crescente opacidade da sociedade capitalista de rnassas estabelece uma associa
crao, mais aport una do que ha trinta anos, entre os intelectuais que ainda a sao e 
os trabalhadores que ainda se reconhecern como tais. Naquela epoca, essa uniao 
foi comprornetida por burgueses inconsequentes, vindos das profissoes liberais, 
que foram barrados pela industria e tentaram ganhar intluencia atraves de agi
tayoes esquerdistas. A comunhao dos trabalhadores mentais e bracrais soava re
confortante, e 0 proletariado farejou com acerto, na lideranya espiritual que lhes 
era recomendada par figuras como Kurt Hiller, urn subterfugio para colocar a 
luta de classes sob controle, justamente atraves dessa espiritualizacrao. Hoje em 
dia, quando 0 conceito de proletariado, intocado em sua essencia economica, 
esta tao obliterado pela tecnologia que, no maior dos paises industrializados, 
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nao ha possibilidade de uma consciencia proletaria de classe, 0 papel dos intelec
tuais ja flaD seria alertar os abtusos para seus interesses mais patentes, porem 
tirar a venda dos olhas dos espertos, tirar a ilusao de que 0 capitalismo, que faz 
deles seus beneficiarios transit6rios, baseia-se em Dutra coisa que flaD sua explo
ra~ao e opressao. Os trabalhadores enganados dependem diretamente daqueles 
que ainda conseguem enxergar alguma coisa e falar-lhes de seu engano. Seu 6dio 
pelos intelectuais sofreu uma mudanc;:a correspondente. Alinhou-se com as opi
ni6es correntes do sensa camum. As massas ja naa desconfiam dos intelectuais 
por eles trairem a revolucyao, mas porque eles talvez a queiramj com isso, reve

lam quao grande e sua propria necessidade de intelectuais. A humanidade so 
sobreviveni se os extremos se unirem. 

" 
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ADORNO, POS-ESTRUTURALISMO E 
/ 

A CRITICA DA IDENTIDADE 

Peter Dews 

Nos ultimos anas, comec;:ou a surgir uma conscientizac;:ao das afinidades tema
ticas entre 0 trabalho de pensadores franceses recentes, comumente agrupados 
sob 0 r6tolo de «p6s-estruturalismo", e 0 pensamento da primeira gerac;:ao da 
Escola de Frankfurt, especialmente 0 de Adorno. A rigor, 0 mais surpreendente 
talvez seja 0 fato de haver levado tanto tempo para que 0 entrela~amento dos 
interesses dessas duas carrentes filos6ficas fasse adequadamente apreciado. En
tre as mais destacadas dessas preocupac;:6es comuns figuram: a autonomia iluso
ria do sujeito burgues, ja denunciada nos textos de Freud e Nietzsche; 0 funcio
namenta opressor da razao cientifica e tecno16gica, inclusive em sua aplicac;:ao ao 
campo social; 0 potencial radicalizador da experiencia estetica modernista; e -
pelo menos no caso de Adorno - a maneira como as verdades mais profundas, e 
amiude nao reconhecidas, dos artefatos culturais revelam-se pelos seus aspectos 
aparentemente mais marginais e fortuitos. AMm disso, essas afinidades nao fo
ram observadas apenas por pessoas de fora, mas comeyam a fazer parte da cons
ciencia dos pr6prios participantes dessas duas tradiyoes. No fim de sua vida, 
Michel Foucault admitiu que poderia ter evitado muitos erros atraves de uma 
leitura mais precoce da Teoria Critica, e - na ultima de varias reconstruyoes 
retrospectivas de seu percurso intelectual- situou seu pr6prio pensamento nu
rna tradiyao voltada para a "ontologia da realidade", que vai de Kant e Hegel, via 
Nietzsche e Weber, ate a Escola de Frankfurt,! Da mesma forma, Jean-Fran~ois 
Lyotard empregou a exposiyao de Adorno sobre 0 declinio da metafisica e a vira
da para a "micrologia" a fim de esclarecer - em parte, pelo paralelo, e em parte, 
por contraste - sua pr6pria interpretayao da p6s-modernidade,2 enquanto ate 
Jacques Derrida, 0 menos ecletico dos pensadores franceses recentes, escreveu 
elogiosamente sobre Walter Benjamin, simpatizando claramente com a posiy8.o 
deste ultimo, fronteiriya entre 0 politico e 0 mistico.3 Por outro lado) os herdei
ros alemaes contemporaneos da Escola de Frankfurt, inclusive 0 pr6prio Haber-
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mas, comec;aram a explorar 0 panorama interno do p6s-estruturalismo e a ava
liar os pontos de intersecc;ao e divergencia com sua propria tradic;ao.4 

No mundo de lingua inglesa, foi a relac;ao entre os metodos caracteristicos de 
desconstrw;:ao desenvolvidos por Derrida e a «dialetica negativa" de Adorno que 
mais atraiu a atenc;ao: 0 interesse (omum pela labilidade e historicidade da lin
guagem, 0 repudio ao fundamentalismo na filasafia, a consciencia dos vinculos 
subterraneos entre a metafisica da identidade e as estruturas de dominac;ao, e 
uma tortuosa relac;ao comum de arnor-odio com Hegel, tuda isso parece des
tacar esses dais pensadores como inadvertidos companheiros-de-armas filos6fi
cos. Todavia, ate agora, a tendencia predominante dessas comparaiYoes tern sido 
apresentar Adorno como uma especie de desconstrutivista avant la lettre. 5 Tem
se presurnido que, no heideggeriano frances, ha uma investigaiYao mais coerente 
dos ternas antimetafisicos e uma abordagem politicarnente rnais radical do que 
no marxista de Frankfurt. A afirrna'1ao fundamental do presente ensaio sera que, 
por diversas razoes interligadas, isso constitui urn grave equivoco. Primeiro, em
bora haja no pensamento de Adorno elementos que antecipam as temas de 
Derrida, ele tern, sob muitos aspectos, afinidades igualmente fortes com a moda
lidade do recente pensamento frances que se costuma conhecer por "filosofia do 
desejo". Foram so mente 0 exagero do papel constitutivo da linguagem no pos
estruturalismo, poder-se-ia argumentar, e uma antipatia correspondente -
mesmo na esquerda intelectual - pelas enfases materialistas do marxismo que 
levaram a que se desconsiderasse ou desenfatizasse esse aspecto da obra de Ador
no. Segundo, numa perspectiva adorniana, e precisamente essa falta de urn con
trapeso materialista no pensamento de Derrida, a ausencia de qualquer expo
si~ao da inter-relaiYao da consciencia com a natureza, sobretudo a "natureza 
intima", que se constata haver promovido a reaiYao igualmente tendenciosa a fi
losofia do desejo. Sob esse ponto de vista, diferentes pensadores p6s·estruturalis
tas parecem estar lidando, num isolarnento inevitavelmente distorcedor, com 0 

que sao, na verdade, aspectos de urn so complexo de problemas. Por fim, 0 con
ceito de reconcilia~ao, de Adorno, embora longe de estar imune a critica, 11ao 
pode ser encarado como uma simples "falta de coragem" de sua parte, e menos 
ainda como urn convite ao "totalitarismo", a ser contrastado com a visao mais 
severa e menos conciliatoria do pos-estruturalismo. Ele e, antes, a conseqiiencia 
16gica da tentativa de pensar alem de urn conjunto de oposi'10es que - em sua 
proveniencia nietzschiana - mantem-se vulneravelmente fragil e abstrato. Em 
suma, espero mostrar, atraves de uma explora'1ao do tema central comum da 
critica a identidade, que, longe de ser urn mero arauto dos estilos de pensamento 
pos-estruturalistas e pos-rnodernistas, Adorno oferece-nos alguns dos instru
rnentos conceituais com que podemos ir alem do que mais e mais se afigura, 
inclusive na propria Fran~a, urn ataque autodestrutivamente indiscriminado e 
politicamente arnbiguo as estruturas da racionalidade e da modernidade in toto. 
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A CRITICA DA CONSCIENCIA 

Em seu ensaio de 1973 sabre a pintor Jacques Monory, Jean-Fran~ois Lyotard 
serviu-se, de forma significativa. do seguinte canto do Livro dos seres imaginarios. 
de Borges: 

Num dos volumes das Cartas edificantes e curiosas que apareceram em Paris 
durante a primeira metade do seculo XVIII. 0 padre Zallinger. da Companhia 
de Jesus, planejou urn estudo das ilus6es e erros do povo de Cantao; num le
vantamento preliminar anotou que 0 Peixe era urn ser fugitivo e resplande
cente que ninguem havia tocado, mas que muitos alegavam ter visto no fundo 
dos espelhos. 0 padre Zallinger morreu em 1736, e 0 trabalho iniciado por sua 
pena ficou inacabado; cento e cinqUenta anos depois. Herbert Allen Giles as
sumiu a tarefa interrompida. 

Segundo Giles. a cren<;:a no Peixe e parte de urn mito mais amplo, que se 
refere a epoca legend aria do Imperador Amarelo. 

Naquele tempo, 0 mundo dos espelhos e 0 mundo dos homens na~ esta
Yam, como agora, incomunicaveis. Eram, alem disso, muito diferentes; na~ 
coincidiam nem os seres nem as cores nem as form as. Ambos os reinos, 0 es
pecular e 0 humano, viviam em paz; entrava-se e saia-se pelos espelhos. Vma 
noite, a gente do espelho invadiu a Terra. Sua for<;:a era grande, porem aD cabo 
de sangrentas batalhas as artes magicas do Imperador Amarelo prevaleceram. 
Este recha<;:ou os invasores, encarcerou-os nos espelhos e lhes impos a tarefa 
de repetir, como numa especie de sonho, todos os atos dos homens. Privou-os 
de sua for<;:a e de sua figura e reduziu-os a meros reflexos servis. Urn dia. entre
tanto,livrar-se-ao dessa magica letargia. 

o primeiro a despertar sera 0 Peixe. No fundo do espelho perceberemos 
uma linha muito tenue, e a cor dessa linha nao se parecera com nenhuma ou
tra. Depois, irao despertando as outras formas. Aos poucos diferirao de n6s, 
aos poucos deixarao de nos imitar. Romperao as barreiras de vidro ou de me
tal e desta vez nao serao vencidas. Junto as criaturas dos espelhos combaterao 
as criaturas da agua. 

No Yunnan nao se fala do Peixe e sim do Tigre do Espelho. Outros acre
ditam que antes da invasao ouviremos do fundo dos espelhos 0 rumor das 
armas.6 

Para Lyotard, esse canto condensa uma critica do sujeito moderno, que ele com
partilha com a maioria dos pensadores p6s-estruturalistas. A subjetividade pres
supoe 0 reflexo, uma representa<;:ao da experiencia e de urn eu que experimenta. 
Mas, atraves dessa representa(j:ao, que depende da fun<;:ao sintetizadora dos con
ceitosJ perde-se a fluencia original da intui(j:ao, a comunica<;:ao entre 0 mundo 
humano e 0 mundo especular. A consciencia transforma-se numa especie de tea
tro aut6nomo, dividido entre 0 palco e a plateia: a energia e transformada na 
ideia de energia, e a intensidade, em intencionalidade. Assim, Lyotard escreve: 

Borges imagina esses seres como for<;:as J e essa barra [a barra entre a represen
ta(j:ao e 0 representado 1, como uma barreira; imagina que 0 Imperador, 0 Des-
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pota em geral, 56 pode sustentar sua posi~ao sob a condi~ao de reprimir as 
monstros e mante-Ios do outro lade do muro transparente. A existencia do 
sujeito depende desse muro, da escraviza<;ao dos pacieres fluidos e letais repri
midas do Qutro lado, e da funr;ao de representa-los'? 

Esse protesto contra a unifica<;ao coercitiva subentendida na no<;ao de urn su
jeito consciente de si e identico a si mesmo e - naturalmente - urn dos temas 
centrais do p6s-estruturalismo. Ele ocorre, numa formulac;ao rnuito pr6xima 
da de Lyotard, em obras como 0 anti-Edipo, de Deleuze e Guattari, onde a 
fragmenta,ao esquizofrenica da experiencia e a perda da identidade sao cele
bradas como uma liberta,ao do eu forjado pelo complexo de Edipo. Mas tam
bern pode ser encontrado, de forma mais obliqua, na obra de Michel Foucault. 
Os modelos de fechamento e observa,ao que Foucault explorou durante toda a 
sua carreira sao, em certo sentido, encarnac;:6es institucionais e historicamente 
especificas dessa concepc;:ao de uma consciencia que impoe sua ordem a multi

plicidade desordenada do impulso. Isso fica muito claro no caso do Panopticon 

que Foucault descreve em Vigiar e punir; mas, na verdade, ja em Hist6ria da 
[oucura, Foucault havia analisado "a elaboralfao, em torno e acima da loucura, 

de uma especie de sujeito absolutoque e todo olhar, e que confere a este 0 status 
de urn objeto puro".8 Em toda a sua obra, 0 olhar onipresente reduz a alteridade 
a identidade. 

Na esfera da filosofia, a corrente de pensamento dialetico derivada de Hegel 
talvez seja a que tradicionalmente se opos de forma permanente a essa rigidez do 
olhar classificat6rio. A critica hegeliana a "filosofia da reflexao" baseia-se na vi

sao de que qualquer pressuposto abstraido da experiencia e considerado fun

damental tern, necessariamente, que entrar em contradi<;ao consigo mesma, in

clusive 0 pressuposto de que a subjetividade e uma coisa autonoma, isolada do 

objeto do conhecimento e posicionada contra ele. Na concep<;aa de Hegel, a ex

periencia consiste nas determinalfoes redprocas e cambiantes do sujeito e do ob

jeto e culmina no reconhecimento de que a pr6pria distinlfao entre os dais s6 e 

valida de urn ponto de vista restrito. Ia em seu ensaio sabre a diferencya entre os 

sistemas de Fichte e Schelling, Hegel havia estabelecido esse principio fundamen
tal de sua filosofia: 

A necessidade da filosofia pode satisfazer-se pela simples penetra<;:ao no prin
cipia da anula<;:ao de todas as oposi<;:oes fixas e pela vincula<;:ao do limitado ao 
Absoluto. Essa satisfa<;:ao encontrada no principio da identidade absoluta e ca
racteristica da filosofia como tal.9 

Como essa citalfao deixa claro, a mobiliza<;ao dialetica da rela<;ao entre sujeito e 
objeto nao implica, em Hegel, 0 abandono do principio da identidade. Par isso, 

para a pensamento p6s-estruturalista, a confian<;a num Absoluto que relativiza e 
revela 0 carater "reificador" da disseca<;ao conceitual- a operalfao do entendi-
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mento - resulta numa forma ainda mais inelutavel de coen;:ao, ja que 0 movi
menta de urn ponto de vista para outro e orientado para uma meta predetermi
nada. A viagem da consciencia so e empreendida com vistas ao tesouro de expe
riencia que pode ser acumulado e trazido de volta: os momentos individuais da 
viagem nao sao simplesmente desfrutados por si. Essa critica a Hegel tambem e, 
obviamente, de maneira implicita ou explfcita, uma crttica ao marxismo, visto 
como uma tentativa de coagir a pluralidade dos movimentos sociais e politicos a 
entrar numa dialetica unica e invariavel da historia. 

Urn dos problemas fundamentais que confrontam 0 pensamento p6s-estru
turalista, portanto - problema que responde por muitas de suas caracteristicas 
distintivas -, consiste em como rejeitar, simultaneamente, a rigidez repressora 
da consciencia de si e do pensamento conceitual e as alternativas dialt~ticas exis
tentes. Na busca de uma solu,ao para essa dificuldade, foi Nietzsche quem de
sempenhou 0 papel mais importante. Isso porque a polaridade imaginativa cen
tral da obra de Nietzsche, entre a flucncia do mundo wtimo do devir e a fixidez 
dos sistemas de conceitos dispostos sobre essa fluencia, permitiu-Ihe revelar 0 

engodo de todas as perspectivas parciais sobre a realidade, ao mesmo tempo bar
rando a possibilidade de uma totalidade historica das perspectivas que revelasse 
o incognoscivel atraves de qualquer uma delas, isoladamente. Os compostos ver
bais tao caracteristicos de Nietzsche (hineinlegen, hinzulugen etc) deixam ine
quivoca a sua visao de que todo 0 senti do, a coerencia e 0 movimento teleologico 
sao projetados num mundo que, em si, e vazio, sem objetivo, indiferente e caoti
co. Essa concep(j:ao da rela(j:3o entre pensamento e realidade e comum a grande 
parte da filosofia que sofreu influencia nietzschiana nas decadas de 1960 e 1970 
na Franc;a. Sua exemplificac;ao mais marcante e mais sistematicamente elahorada 
talvez se encontre na Economia libidinal de L yotard, que se centra na ideia de 
uma "grande pelicula efemera", composta pelas superficies expostas do corpo, 
que sao perpassadas por urn investimento libidinal ininterruptamente movel, 
que gera pontos de pura sensac;ao ou "intensidade". A melhor maneira de exami
nar essa descri(j:ao da banda libidinal talvez seja como urn experimento filos6fico, 
uma tentativa paradoxal de explorar como seria a experiencia antes do surgi
mento de urn sujeito consciente da experiencia. Na visao de Lyotard, esse surgi
mento so pode ocorrer atraves de uma moderac;ao da intensidade, uma transfor
mac;ao da energia. Explicitando melhor os pressupostos de seu comentario sabre 
Borges, ele escreve: 

A teatralidade e a representac;ao, longe de serem algo que se deva tomar como 
urn dado libidinal, a fortiori urn dado metafisico, resultam de urn certo tipo de 
trabalho sobre a labirintica faixa de Moebius, uma operac;ao que imprime as 
dobras e vincos especiais cujo efeito e uma caixa fechada sobre si mesma, e que 
s6 permite que aparec;am em cena os impulsos que, vindos do que doravante 
sera chamado de exterior, satisfazem as condif;:6es de interioridade. lO 
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Vma vez constituida a camara representacional da consciencia, a banda libidinal 
e inevitavelmente ocluida: toda representacrao e uma representacrao deturpada. 
Para Lyotard, cada segmento da banda e "absolutamente singular", de modo que 
a tentativa de dividi-Ia em identidades eoneeituais "impliea a nega,ao das dispa
ridades, das heterogeneidades, dos transitos e estases da energia, implica a nega
,ao do polimorfismo".11 Essa afirma,ao ontol6giea de uma pluralidade irredu
tive} - em vers6es mais ou menos sofisticadas - tern sido urn dos temas mais 
influentes do pos-estruturalismo, e teve amplas repercuss6es politicas. Entretan
to, e rep leta de difieuldades, que eu gostaria de explorar examinando mais de 
perto 0 pensamento nietzschiano em que se inspirou. 

o CONHECIMENTO E 0 OEVIR EM NIETZSCHE 

Desde 0 inicio de sua obra, Nietzsche preocupou-se em combater a ideia do 
conhecimento como mera reproducrao de uma realidade objetiva, acreditando 
que as formas de conhecimento estao - e devem estar - necessariamente a 
servicro dos interesses human os, sendo moldadas por eles. Essa tese ja e central 
em 0 nascimento da tragedia, onde Nietzsche tracra urn contraste desfavoravel 
entre a tragedia grega, no auge de seu vigor - uma forma de criacrao artistica 
que, por sua mescla de discernimento dionisiaco e ordem apolinea, foi capaz de 
confrontar 0 horror e 0 caos da existencia e, ainda assim, tirar uma conclusao 
afirmativa desse confronto -, e a suposicrao ingenuamente otimista da diale
tica socr<itica de que a realidade pode ser exaustivamente apreendida em con
ceitos. 0 nascimento da tragedia volta-se contra "a ilusao de que 0 pensamento, 
guiado pelo fio da causacrao, poderia perscrutar os mais profundos rec6nditos 
do ser e ate corrigi-Io" .12 Ao longo de toda sua obra~ Nietzsche frisaria a aver
sao da mente humana ao caos, seu medo da intuicrao direta e suas tentativas, 
dal resultantes, de simplifiear 0 mundo, reduzindo a diversidade a identidade. 
Ha, contudo, uma tendencia pragmatica igualmente forte em Nietzsche, que 
sugere que esse processo de ordena\ao e simplificacrao nao ocorre apenas em 
virtude de uma necessidade "existencial" de segurancra, mas a bern da propria 
sobrevivencia: 

Para que determinada especie se mantenha e aumente seu poder, sua concep
\ao da realidade deve abranger 0 suficiente do calculavel e do constante para 
que ela possa fundamentar nisso urn esquema de comportamento. A utilidade 
da preservacrao - e nao alguma necessidade abstrato-te6rica de nao ser enga
nado - destaca-se como a motiva\ao par tras do desenvolvimento dos 6rgaos 
do conhecimento ( ... ). i3 

Foi nessas considera<;oes que Nietzsche baseou seus muitos pronunciamentos 
sobre a natureza do conhecimento e da verdade, como, por exemplo, sua afirma-
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crao de que "a verdade e 0 tipo de erro sem 0 qual uma certa especie de vida nao 
pode sob reviver" ,14 

Diversos comentadores tentaram atenuar 0 efeito estarrecedor e escandaloso 
dessas formulacroes, sugerindo que Nietzsche fazia uma distincrao, ao menos im
plicita, entre dois tipos de verdade. Seu ataque dirigia-se contra as teorias da ver
dade como correspondencia, contra a nao-consideracrao de ate que ponto nossa 
linguagem e nossos conceitos moldam 0 mundo, mas nao excluia urn discerni
mento mais profundo da natureza da realidade que merecesse 0 titulo de "verda
de". Tais tentativas de tornar coerente a postura de Nietzsche nao sao inteira
mente desprovidas de apoio textual, mas tambem tendem a minimizar 0 grau em 
que as formula~6es paradoxais de Nietzsche traem urn autentico dilema. 0 ele
mento kantiano no pensamento de Nietzsche empurrou-o para uma rematada 
epistemologia idealista, ja que - como os sucessores imediatos de Kant - ele 
rejeitou a doutrina da "coisa-em-si" como incoerente. Assim, na Vontade de po
der, ele escreveu: 

o intelecto nao pode criticar a si mesmo, simplesmente porque nao pode ser 
comparado com outras espedes de intelecto. e porque sua capacidade de 
conhecer s6 se revelaria na presencra da "verdadeira realidade". ( ... ) 1sso pres
supoe que, distinguindo-se de qualquer tipo de visao em perspectiva ou apro
priac;:ao sens6rio-espiritual. existe alguma coisa, urn "em-si". Mas a origem 
psico16gica da crenc;:a nas coisas impede-nos de falar de "coisas-em-si".15 

Entretanto, a despeito dessas restricyoes, desde 0 nascimento da tragedia, onde 
contrastou ao otimismo superficial da ciencia urn discernimento dionisiaco al
ternativo da natureza das coisas, Nietzsche oporia reiteradamente uma visao da 
realidade ultima as verdades aceitas. De fato, em 0 nascimento da tragedia ele 
empregou 0 conceito kantiano do numenico para ilustrar justamente essa oposi
crao: "0 contraste entre essa autentica verdade da natureza e as mentiras da cul
tura, que se apresentam como a unica realidade. e semelhante ao que existe entre 
o nueleo perene das coisas, a coisa-em-si, e todo 0 mundo das aparencias."16 Em 
geral, a critica nietzschiana da metafisica, bern como sua negac;ao da capacidade 
da filosofia de estabelecer criterios epistemo16gicos, levaram-no a urn idealismo 
que afirma que as estruturas do conhecimento sao inteiramente constitutivas do 
objeto; ao mesmo tempo, sua insistencia em que toda consciencia deve ser com
preendida como marcada pela perspectiva empurrou-o de volta para reafirmar a 
distincyao entre aparencia e realidade. 

Eu diria que urn dilema similar, englobado no dito nietzschiano de que «Co
nhecimento e Devir excluem urn ao outro",17 permeia a obra dos pensadores 
p6s-estruturalistas mais diretamente influenciados peIos esquemas de Nietzs
che. j' examinamos como 0 tema lyotardiano da banda libidinal, que funde uma 
teo ria do investirnento inspirada em Freud com a doutrina do Eterno Retorno, 
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possibilitou uma denuncia de todos os discursos te6ricos como "aparelhos de 
fixa<;ao e escoamento da intensidade",18 Lyotard, porem, e uma figura por de
mais conscienciosa - e inquieta - para se satisfazer por muita tempo com a 
metafisica monistica da libido em que se assenta a Economia libidinal. Nao ha de 
ter sido por acidente que, logo depois da publica,ao dessa obra, ele come,ou a 
enveredar por uma nova direc;:ao, substituindo a descric;:ao das fafmas de discur
so como «dispositifs pulsionels" [dispositivos puisionais 1 pela no<;ao menos onto
logicamente carregada de "jogos de linguagem", tomada de Wittgenstein. No 
caso de Lyotard, a tentativa de desenvolver uma critica da teoria objetivante, do 
ponto de vista de uma ontologia do flUXD, representa uma fase explicita mas ape
nas temporaria de seu pensamento. Com respeito a Foucault, entretanto, a ten
sao produzida por essa tentativa e urn tracro mais oculto, porem tambem mais 
persistente, de sua obra. Ele ja se evidencia na Hist6ria da loucura, onde Foucault 
deseja elaborar uma critica da natureza objetivante e alienadora do tratamento 
psiquiatrico moderno e suas teorizacroes, sendo ao mesmo tempo sensivel a difi
culdade de apelar para os «movimentos rudimentares de uma experit~ncia" que 
seria «a propria loucura".I9 Na Arqueologia do saber, Foucault renuncia a essa 
abordagem: 

Nao estamos tentando reconstituir a que seria a loucura em si ( ... ), tal como 
teria sido posteriormente organizada (traduzida, deturpada, travestida, repri
mida, talvez) pelos discursos e peIo jogo obHquo e amiude retorcido de suas 
opera'roes.20 

De forma ostensiva, ele adota uma postura em que os discursos sao inteiramen
te constitutivos de seus objetos. Mesmo assim, a contradicrao persiste, ja que e 
inerente a sua tentativa de desenvolver uma forma nao dialetica de critica. No 
primeiro volume da Hist6ria da sexualidade, por exemplo, a oscilacrao entre 0 

epistemologico e 0 ontologico ocorre sob a forma de uma oposi'rao entre os 
aparelhos da sexualidade e urn «corpo e seus prazeres", 2l pre-discursivo, evoca
do em carater provisorio - mas persistente. Foucault so conseguiu evitar esse 
dilema, em suas publicacroes finais, retornando a uma ideia de autoconstitui'rao 
e auto-retlexao que, ate essa altura, havia denunciado como ilicitamente hege
liana. Urn dos esteios fundamentais do pensamento pos-estruturalista e tacita
mente abandonado quando Foucault reinstaura uma relacrao entre 0 saber e seu 
objeto que e interna a consciencia, ao indagar: 

Par qual jogo da verdade a homem se oferece para ser pensado em seu proprio 
ser, quando se percebe como louco, quando se considera doente, quando re
flete sabre si mesmo como urn ser vivo, falante e trabalhador, quando julga e 
castiga a si mesmo como criminoso?22 

Essa e uma retrospectiva inequivocamente «revisionista". 
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A CRfTICA ADORNIANA DO PENSAMENTO IDENTIFICATORIO 

Depois de explorar essa dificuldade fundamental da posi~ao p6s-estruturalista, eu 
gostaria de introduzir a comparayao com Adorno. Urn ponto de entrada evidente 
seria 0 fato de que tanto as p6s-estruturalistas quanta Adorno tern uma divida 
imensa para com Nietzsche e, em particular, para com seu senso dos onus impos
tos pela moldagem de urn sujeito identico a si mesmo e moralmente responsavel, 
talvez transmitido da maneira mais vivida no segundo ensaio de A genealogia da 

moral. Todavia, como ja sugeri, 0 pleno alcance desses paralelos tern sido mal en
ten dido, em funyao de uma incapacidade de reconhecer 0 hiato entre os projetos 
filos6ftcos gerais em que eles ocorrem. Vma das distinyoes mais importantes, nes
se aspecto, e que Adorno nao se contenta com uma critica naturalista nietzschia
no-freudiana da consciencia, mas retoma a descoberta dos primeiros romanticos 
alemaes de que a ftlosofia da consciencia pura e internamente incoerente. Num 
artigo esclarecedor, Iochen H6risch mostrou que os antecedentes originais do 
agudo conhecimento que Adorno tinha da perda de espontaneidade imposta pela 
formayao do moderno individuo aut6nomo, seu sentimento de que a identidade 
do eu tinha que ser coercitivamente mantida em oposi<;ao as tendencias centrifu
gas do impulso, podem ser rastreados, mais alem de Nietzsche, ate 0 compromis
so critico com a filosofia fichtiana de Schlegel e Novalis. Ii ai, num pensamento 
parcialmente inspirado - como 0 dele mesmo - pelo desalento ante 0 fracasso 
de uma tentativa de realizayao politica da razao, que Adorno descobre uma hist6-
ria oculta da subjetividade, uma evocayao da dor do processo de individuayao, 
que e traida pela incoerencia 16gica. E Horisch quem diz: 

o romantismo dos prim6rdios descobre 0 sofrimento como 0 principium 
individuationis e como 0 "segredo da individualidade", que a filosofia trans
cendental s6 consegue ocultar ao preyo de se enredar em contradi~6es incon
fessas. A dor da individua~ao decorre da inscri~ao de uma identidade compul
s6ria, que se faz passar por uma estrutura a priori da razao ( ... ).23 

Ambos os aspectos dessa cr(tica sedam de, importfrncia crucial para Adorno: 
a demonstrayao da estrutura de contradi~ao que divide e constitui 0 sujeito, e a 
sensibilidade a repressao da natureza intima que e exigida pela moldagem desse 
sujeito. A critica de Adorno sobre 0 sujeito rnoderno, portanto, e tao implacavel 
quanta ados p6s-estruturalistas e se baseia em fundamentos nao dissimilares; 
contudo - em contraste corn Foucault, Deleuze ou Lyotard -, ela nao culmina 
numa conclama<;ao a aboliyao do principio subjetivo. Em vez disso, Adorno 
sempre insiste em que nossa (mica op<;ao e «usar a for~a do sujeito para romper 
o engodo da subjetividade constitutiva".24 Para compreender plenamente as ra
zoes dessa conclusao diferente, devemos voltar-nos para a exposi<;ao adorniana 
da rela<;ao entre conceito e objeto, universalidade e particularidade, e para sua 
oposi,ao a de Nietzsche. 
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A obra de Nietzsche e perpassada, desde seus primorciios, pela sentimento das 
tendencias ficcionalizantes e fetichizantes que sao inerentes a linguagem e ao 
pensamento conceitual. Num de seus primeiros ensaios, "Sabre verdade e menti
fa no sentido extramoral", Nietzsche comenta: 

Toda palavra logo se transforma em conceito, por ter que servir flaO apenas 
para a vivencia original e absolutamente individualizada a que deveu seu 
surgimento, ista f, como recorda~ao, mas por ter que servir prontamente 
para urn sem-llumero de casos mais au menos similares, 0 que significa que 
tern que ser equiparada a casos puramente dissimilares. Todo conceito nas
ce da iguala,ao do inidentico [Jeder Begriff en tsteht durch Gleichsetzung des 
Nich tgleichen J. 2S 

Em tada a abra de Nietzsche encantram-se abserva~oes desse tipa sabre a <Crude
za" da linguagem, sabre a indiferen~a para com a diferen~a acarretada pelo usa 
de canceitos. <fAssim como e certa", prossegue Nietzsche, 

que uma falha nunca e exatamente igual a autra, tambem e certa que 0 cancei
to de falha e construido por urn abandano arbitnirio das diferencras indivi
duais, par urn esquecimenta daquilo que diferencia, e issa desperta a ideia de 
que haveria na natureza, alem das folhas, algo que seria "falha", ista e, uma 
forma original segundo a qual todas as falhas seriam tecidas, desenhadas, re
cortadas, caloridas, enroscadas e pintadas, parem por maas inabeis, de tal 
modo que nenhum exemplar emergiria, correto e fidedigno, como uma copia 
fiel da forma original. C ... ) A desconsideracrao do individual da-nos a forma, ao 
passo que a natureza naa conhece farmas nem canceitos, nem tampouco es
pecie alguma, mas apenas urn X que nos e inacessivel e indefiniveI,26 

Como vimos, e precisamente essa visao de uma identidade enganosa, farjada 
pelos conceitos, que motiva a evocacrao lyotardiana dos pontos inefavelmente 

singulares de intensidade que constituem a banda libidinal, ou ° recurso relu
tante, mas reiterado, de Foucault a uma espontaneidade pre-discursiva impossi
vel de capturar - quer sob a titulo de "Ioucura", "resistencia" au "0 corpo e 
seus prazeres". 

A exposicrao de Nietzsche sabre a maneira como as folhas reais particulares 
passam a ser vistas como imitacroes precarias do conceito "folha" capta, precisa
mente, 0 processo a que Adorno se refere como «pensamento identificat6rio". <fA 

pretensao imanente do conceito", escreve Adorno, «e sua invariancia ordenadora, 
em contraposi,.o i\ variabilidade do que e apreendido por ele. !sso e negado pela 
forma do conceito, que nesse aspecto e 'falsa'. "27 Entretanto, Adorno nao ere que 

essa situa~ao seja remediavel pela simples contraposicrao do contingente e do par
ticular a universalidacle dos conceitos. Ao contrario, diz ele, a suposicrao de que ° 
"inidentico" deixado pelo conceito seja meramente urn X inacessivel e indefinivel, 
a crencra em que "a natureza nao conhece farmas nem conceitos", e, em si mesma, 
resultante da primazia do universal no pensamento identificat6rio. 0 esfoft;:o filo-
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sofico de Adorno tern 0 sentido de ir alem da clivagem entre a mera faticidade e a 
determina~ao conceitual, atraves de uma experiencia da contradi'tao que essa 
propria clivagem implica. A nao-identidade, sugere Adorno, "s6 e opaca para a 
pretensao da identidade, de ser total". 28 Assim, na intradu~ao de Para a metacri
tica da teoria do conhecimento, Adorno utiliza a seguinte passagem de 0 crepusculo 
dos deuses para demonstrar que Nietzsche "subestimou aquila que discerniu": 

Antes, a altera'tao, a mudan'ta ou qualquer transforma~ao eram tornados co
mo prova da mera aparencia, como uma indica'tao de que devia haver algo 
que nos desvirtuava. Hoje, ao contnirio, precisamente na medida em que 
o preconceito da razao for~a-nos a postular a unidade, a identidade, a per
manencia, a substancia, a causa, a coisa, 0 ser, verno-nos apanhados em erro, 
compelidos ao erro.29 

Opondo-se a tendenda desse texto, que e caracteristica de Nietzsche e de seus 
seguidores p6s-estruturalistas, Adorno insiste em que 

a oposi~ao do esta.vei ao cantico, bern como a domina'rao da natureza, nunca 
teriam obtido exito sem urn componente de estabilidade no dominado, que de 
outro modo desmentiria incessantemente 0 sujeito. A completa desconside
ra'tao desse componente e sua locaiiza~ao exclusiva no sujeito nao sao menos 
arrogantes do que absolutizar os esquemas da ordem conceitual. c. .. ) 0 puro 
caos, ao qual 0 espirito reflexivo rebaixa 0 ruundo em nome de seu pr6prio 
poder total, e tao produto do espirito quanta 0 cosmo que ele instaura como 
objeto de reverencia.30 

A tese de Adorno e que a pura singularidade e em si uma abstra'tao, 0 residuo do 
pensamento identificatorio. 

Duas grandes implica~6es dessa postura sao que a tentativa do pensamento 
p6s-estruturalista de isolar a singularidade simplesmente ricocheteia numa outra 
forma de abstra~ao, e que 0 que ela confunde com imediatismo e, na verdade, 
altamente mediado. Essas armadilhas sao claramente exemplificadas pela ela
bora,ao de Lyotard sobre a "filosofia do desejo", na Economia libidinal. A ideia 
de uma banda libidinal composta de intensidades efemeras e uma tentativa de 
conceber urn estado em que, como diz Nietzsche, "nenhum momenta seria pelo 
bern de outro". Mas, se cada momento e valorizado puramente por sua singulari
dade, sem referenda a urn proposito ou a urn sentido, a urn antes ou urn depois, 
sem referencia a nada que va aiem dele mesmo, 0 que se desfruta a cada momen
to torna-se paradoxal e monotonarnente igual: na obra de Lyotard de meados 
dos anos 70, qualquer ato, discurso ou estrutura estetica torna-se urn transmissor 
igualmente born - ou igualmente ruim - da intensidade. Alem disso, as evoca
~6es do pr6prio Lyotard traem sua intenr;ao ostensiva, pais deixam claro que tais 
«intensidades" nao podem ser reduzidas a investimentos puros, mas sao simboli
camente estruturadas, coloridas por situa~6es marcantemente determinadas: 



62 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

A contempla'Yao lenta, suave e absorta de urn alhar, e de repeote a cabe'Ya se 
volta, de modo que nada mais resta senao urn perfil. 0 Egito. 0 silencio que 
cai ao redor de1a espalha-se por grandes extensoes da banda libidinal que, 
ao que parece, pertence a seu corpo. Essas zonas tambem estao em silencio, 
o que significa que densas ondas de inunda'Yao deslocam-se em surdina e 
continuamente para "suas" regiDes, au provem dessas regiDes descendo pelas 
encostas.31 

E importante notar que Adorno naa evita essas dificuldades esposando uma 
postura hegeliana. Ele concorda com Hegel em que, como unidade imposta aos 
particulares,o universal abstrato entra em contradi<;ao com seu pr6prio conceito 
- torna-se, ele pr6prio, uma coisa arbitraria e particular. Mas afirma que nem 

mesmo a soluc;:ao de Hegel- urn universal imanente. auto-realizador - ques

tiona a primazia do universal como tal. a pensamento identificat6rio, ate em sua 

forma hegeliana, destroi sua finalidade mesma, ja que, ao reduzir a nao-identico 

no objeto a ele pr6prio, acaba por sair de maos vazias. Para Adorno, a experien

cia dessa contradic;:ao desencadeia urn novo movimento de reflexao, para uma 

postura em que 0 inidentico deixa de ser visto como 0 particular isolado que ele e 

novamente fonj:ado a ser pelo pensamento identificatorio. a particular e visto, 

entao, como situado num padrao de relac;:oes com outros particulares, numa 

"constelac;:ao" historicamente sedimentada que define sua identidade: 

o que e interno no inidentico e sua relac;:ao com 0 que ele mesmo nao e, e que 
sua identidade instituida e cristalizada retira dele. ( ... ) 0 objeto abre-se para 
uma insistencia monadologica, que e a consciencia da constelac;:ao em que ele 
se situa ( ... ).32 

Essa consciencia, por sua vez, s6 se pode expressar atraves de uma "constelac;:ao" 

- em contraste com uma ordenac;:ao hierarquica - de conceitos capazes de ge

rar, da tensao diferencial entre eles, uma abertura para a nao-identidade da pro
pria coisa, que seria "a identidade propria da coisa contra suas identificac;:oes".33 

Para Adorno, em outras palavras, nao ha nenhum antagonismo necessario entre 

o pensamento conceitual e a realidade, nenhuma exclusao mutua e inevitavel en

tre 0 Conhecimento e 0 Devir. 0 problema e criado, nao pelo pensamento con

ceitual como tal, mas pela suposic;:ao da primazia do conceito, pela ilusao de que 

a mente esta alem do processo total em que se encontra como urn momento. As 

caracteristicas da realidade que 0 pensamento pos-estruturalista ontologiza sao, 

na verdade, 0 mere reflexo de uma imperiosidade obsoleta da consciencia, uma 

falta de equilibrio entre 0 sujeito e 0 objeto. Adorno escreve: 

Aquilo que diferenciamos s6 parecera divergente, dissonante e negativo en
quanta a estrutura de nossa consciencia obriga-Io a Iutar peia unicidade; en
quanta sua demanda de uma totalidade for sua medida do que quer que nao 
seja identico a ele.34 
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DESCONSTRUyAO E DIALETICA NEGATIVA 

Urn modo de resumir a argumentas:ao ate aqui seria dizer que, para Adorno, os 
aspectos compuls6rios da identidade sao insepaniveis de suas contradis:oes inter
nas: a identidade s6 pode adequar-se a seu conceito reconhecendo seu pr6prio 
aspecto de nao-identidade. No mais naturalista dos pensadores franceses influen
ciados por Nietzsche, entretanto, essa dimensao 16gica da critica da consciencia 
esta totalmente ausente. 0 ego e retratado, sem nenhuma problematizas:ao, como 
o eliminador internamente coerente da espontaneidade e da particularidade do 
impulso, com a conseqiiencia de que a oposiIYao s6 pode assumir a forma de urn 
saito auto-invalidante da "unicidade" da consciencia de si para a dispersao das 
intensidades, ou do sujeito edipianizado para uma metafisica das "maquinas 
desejantes". No trabalho de Jacques Derrida, em contraste, ocorre urn facciosis
rno complernentar: a dimensao naturalista do pensarnento de Nietzsche e quase 
totalmente eliminada, em favor de uma explora<;ao das contradi<;oes implicitas 
na nos:ao de auto-identidade pura. Derrida, em outras palavras, compartilha com 
Adorno urn pendor para a dialetica, e sensivel as rnaneiras inesperadas como os 
opostos filos6ficos deslizam uns para os outros, mas nao vincula esse interesse a 
uma exposi<;ao da genese hist6rico-natural do eu. 

As implica<;oes dessa falha talvez tenham sua melhor ilustra<;ao numa compa
ra<;ao das criticas de Adorno e Derrida iI fenomenologia husserliana. Tal como 
Merleau-Ponty, cuja explicas:ao da relas:ao entre a consciencia e a natureza tern 
muilas afinidades com a dele, Adorno questiona a pr6pria possibilidade da redu
<;ao transcendental de Husser!: 

o idealista pode rnuito bern chamar de transcendentais as condi~oes de possi
bilidade da vida da consciencia que foram abstraidas - elas remontam a uma 
vida consciente determinada, "factual". Nao sao validas "em si". ( ... ) 0 mais 
rigoroso conceito do transcendental nao consegue libertar-se de sua interde
pendencia com 0 factum. 35 

E importante assinalar, porem, que Adorno fala em "interdependencia": ele nao 
pretende, de modo algum, fazer uma redus:ao empirista ou naturalista da cons
ciencia. Ao contrario, sua tese e apenas que "0 aspecto de nao-ser da mente esta 
tao entremeado com a existencia, que destaca-Io claramente seria 0 mesmo que 
objetiva-Io e falsea-lo".36 Adorno, como materialista, defende a ancoragem da 
consciencia l1a natureza, ao mesmo tempo que resiste a qualquer tentativa de 
fundir a dialetica do sujeito e do objeto num monismo metafisico. 

No pensamento de Derrida, contudo, a possibilidade da redus:ao transcen
dental nunca e questionada como tal. Antes, a desconstrUIYaO incorpora a pers
pectiva transcendental, numa operaIYao que Derrida denomina de "apagamen
to", mas que - em sua anulaIYao e conservas:ao simultaneas - aproxima-se de 
uma Aujhebung [supera<;ao] hegeliana. Assim, em Da gramatologia, Derrida 
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sugere que hi urn "aquem e urn alem da critica transcendental" e que, portanto, 
"0 valor da arque transcendental deve fazer sentir sua necessidade para se deixar 
apagar".37 Para Derrida, essa opera~ao nao implica a insistencia numa ruptura 
irredutivel entre a facticidade e 0 transcendental, que a metafisica sempre so
nhou superar, mas uma "redu~ao da redu~ao", uma mudan~a para 0 nivel do 
que ele designa explicitamente de Utexto ultra-transcendental". Para Den-ida, a 
incoerencia do conceito de presen~a de si, em que se baseia a teo ria da subjetivi
dade transcendental de Husserl, revela que a sujeito transcendental e seus objc
tos, juntamente com as outras oposi~6es caracteristicas do pensamento metafi
sica, sao, em certo sentido - que ele considera bastante inc6rnodo de expor -, 
"efeitos" de urn principia superior de nao-identidade, para 0 qual sua designa
~ao mais comum e "difference". 0 resultado e uma postura filos6fica final que 
faz lembrar marcantemente 0 idealismo pre-hegeliano. ja que a diferen~a abso
luta, em que falta qualquer determina~ilo, e indistinguivel da identidade absolu
ta, as evoca~oes derridianas de urn tra~o que e ((origem de tada repeti~ao, origem 
da idealidade ( ... ), nilo mais ideal do que real, nilo mais inteligivel do que sen
sivel, nao rna is significa~ao aparente do que energia opaca" 38 talvez forne<;:am 
o paralelo rna is proximo, no seculo XX, da Identitatsphilosophie [filosofia da 
identidade J do jovem Schelling. 

Ao que parece, portanto, a tentativa de Derrida de elaborar uma critica do 
sujeito identico a si mesmo, que fuja de qualquer aspecto naturalista, resulta nu
rna posi~ilo nilo mais plausivel do que a metaflsica monista da libido de Lyotard. 
Embora Adorno nao tenha vivido 0 bastante para confrontar diretamente a posi
<;:ao de Derrida, sua provivel resposta as atuais compara(j:oes e interassirnila<;:6es 
da desconstru(j:ao e da dialetica negativa podem ser deduzidas da critica ao pen
samento de Heidegger - sem duvida, a influencia central em Derrida -, que 
desponta aqui e ali em sua obra. Heidegger esta certo em sugerir que hi "rnais" 
nas entidades do que sua simples condi~ao de objetos da consciencia, mas - l1a 
opiniao de Adorno -, ao tratar esse ((mais" sob 0 t6pico do ((Ser", ele 0 transfor

rna numa hip6stase auto-invalidante: 

Fazendo daquilo que a filosofia nao consegue expressar urn tema imediato, 
Heidegger represa a filosofia a ponto de revogar a consciencia. Como pu
ni<;:ao, a fonte que, segundo sua concep<;:ao, esta soterrada, e que ele gostaria 
de desenterrar, seca de modo muito mais deploravel que 0 discernimento da 
filosofia, que foi destruido em vao e que pendia para 0 inexprimivel por suas 
mediaifoes.39 

Para Adorno, qualquer experiencia que a palavra "Ser" possa transmitir s6 pode 
expressar-se atraves de uma constela\=ao de entidades, ao passo que, na filosofia 
de Heidegger, a pr6pria irredutibilidade de uma rela\=ao transforma-se numa en
tidade ultima. Na evoca(j:ao de um Ser que transcende a distin(j:ao sujeito-objeto, 

1 
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o aspecto de media'j=ao fica isolado e, com isso, torna-se imediato. Entretanto, 
e tao pouco possivel hipostasiar a media'j=ao quanta os p610s do sujeito e do 
objeto; ela s6 e valida em sua constelacrao. A mediacrao e mediada por aquilo 
que media.40 

Mutatis mutandis, tambem se poderia dizer que a difference de Derrida e necessa
riamente diferenciada par aquila que diferencia. Embora seja fato que a natureza 
e a cultura, 0 significado e 0 significante, 0 objeto e a sujeito nada seriam sem a 
diferen'j=a que as separa, isso nao basta para garantir a prioridade 16gica da n3oO
identidade sobre a identidade, que e crucial em toda a postura filos6fica de 
Derrida. A distin~ao entre sua postura - segundo a qual a "subjetividade, tal 
como a objetividade, e urn efeito da difference, urn efeito inscrito num sistema de 
difference"41 - e a de Adorno e daramente revelada pela seguinte passagem da 
Dialetica negativa: 

A polaridade sujeito e objeto pode facilmente ser tomada, par sua vez, como 
uma estrutura nao dialetica em que toda a dialetica tern lugar. Mas os dois con
ceitos sao categorias que se originam na reflexao, formulas para alga que nao se 
deve unificar: nada positivos, nao estados de coisas primordiais, mas negativos 
de fora a fora. Nao obstante, a diferencra entre sujeito e objeto naa deve ser 
negada, por sua vez. Nem os dois constituem uma dualidade ultima, nem ha 
uma unidade ultima que se oculte por tras deles. Eles tanto constituem urn ao 
outro quanta ~ mediante essa constituicrao - separarp-se urn do outro.42 

o ESPELHO E 0 FEITI90 

A esta altura, deve estar claro que a frequente tentativa dos pensadores p6s-estru
turalistas, bern como dos comentaristas literarios e politicos influenciados pelo 
p6s-estruturalismo, de opor a critica nietzschiana da identidade as totaliza'j=oes 
coercitivas do pensamento dialetico esta repleta de dificuldades incontornaveis. 
Adorno, nao menos que 0 recente pensamento frances, critica a dialetica de 
Hegel como sendo, sob muitos aspectos, a mais insidiosa e mais inelutavel forma 
de pensamento identificat6rio. No entanto, ao mesmo tempo, sua sensibilidade 
profundamente dialetica percebe a dinamica auto-invalidante de uma prioriza
~ao grosseira da particularidade, da diversidade e da nao-identidade. A dissolu
~3oo da unicidade reflexiva do eu, em Deleuze ou Lyotard, leva apenas a indiferen
~a do fluxo irrestrito ou a mon6tona repeti~ao da intensidade, ao passo que, na 
obra de Derrida, 0 alijamento do lastro materialista da critica nietzschiana e freu
diana da consciencia resulta na instala~ao da difference como principio de urn 
novo tipo de "filosofia primordial". Para Adorno, em contraste, a nao-identida
de nao pode ser acatada abandonando-se campletamente 0 principio da identi
dade. «Definir a identidade como correspondencia da coisa-em-si com seu con
ceito", escreve ele, 
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e arrogancia; mas 0 ideal da identidade nao deve ser simplesmente descartado. 
Viver reclamando que a coisa nao e identica ao conceito equivale ao anseio do 
conceito de se tornar identico a coisa. 13 assim que a sentimento de nao-identi
dade contem a identidade. A suposiyao da identidade, a rigor, eo componente 
ideol6gico do pensamento pura, em todo 0 percurso ate a 16gica formal; mas 
nela se esconde tambem a elemento de verdade da ideologia, a garantia de que 
nao haja nenhuma contradi~ao, nenhum antagonismo.43 

Tendo em mente esse argurnento, talvez estejamos agora em condi~oes de 
voltar com mais discernimento ao canto de Borges, por onde comeyamos. 
Tambem ja deve estar evidente que a hist6ria da subjuga<;ao dos animais es
peculares pode ser interpretada nao apenas em termos da critica libidinal da 
consciencia, mas tambem da "dialetica do Esclarecimento", originalmente for
mulada por Horkheimer e Adorno no inicio da decada de 1940, e que continua 
a sustentar a Dialetica negativa e a Teoria estetica. A humanizayao dos impulsos, 
representada pela transformayao dos animais em retlexos, de fato resulta numa 
especie de domina<;ao do ego. Mas essa domina<;ao e conquistada ao pre<;o de 
urn terrivel isolamento: na Dialetica negativa, Adorno volta repetidamente ao 
patos de urn eu impotentemente confinado ao circulo de sua pr6pria imanen
cia, incapaz de estabelecer contato com qualquer coisa externa que nao revele 
ser seu simples retlexo. A necessidade de romper esse isolamento gera uma ten
sao no cerne da pr6pria subjetividade, que 0 p6s-estruturalismo em geral reluta 
em reconhecer, ou e incapaz de admitir. Essa inadequayao sugere que no conto 
de Borges talvez haja aspectos substantivos que Lyotard deixou de esclarecer 
em sua interpretayao. 

Primeiro, Lyotard descreve 0 banimento e castigo dos animais como urn sim
ples ato de forcra, de repressao e contenyao, enquanto Borges descreve a Impe
rador como ernpregando Silas «artes magicas", enfeitiyando os animais. Signifi
cativamente, 0 conceito de feitiyo desernpenha urn papel importante na filosofia 
de Adorno; enquanto 0 encantamento pode constituir uma forma de coeryao pe
culiarmente intangivel e nao aparente, falar em feitiyo sugere urn estado de ip
seidade compulsiva em que os atos sao simultaneamente autonomos e hetero
nomos, acompanhados par exageradas ilusoes subjetivas de autonomia, mas 
mesmo assim praticados pelos sujeitos. A meta fora do feitiyo, em outras palavras, 
capta as aspectos repressores e possibilitadores dos processos de socializacrao, que 
sao retratados como uma faceta da conquista humana da natureza, a bern da 
autopreservayao. Como escreve Adorno na Dialetica negativa, «0 feitiyo e a forma 
subjetiva do rnundo espiritual, 0 refon;:o interno de sua primazia sabre as pro
cessos externos de vida",44 Posteriormente, na Teoria Critica de Habermas, esse 
paralelismo entre a dominayao instrumental de.!- natureza externa e a rep res sao da 
natureza interna seria contestado. Habermas evitaria a ilacrao de Adorno de que a 
emancipayao da natureza acarreta 0 fim de toda a sensibilidade comunicativa, ao 
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atribuir a socializayao e a ayao instrumental a dimensoes categoricamente distin
tas do desenvolvimento historico. Nao obstante, ja em sua versao adorniana, a 
posiyao da Teoria Critica leva uma clara vantagem sobre ados pos-estruturalis
tas. Enquanto personagens como Lyotard encurralam-se numa posiyao em que 
so podem denunciar a dominayao do ego como uma coeryao arbitraria que deve 
ser abolida (urn pouco mais problematico e saber se isso seria posslvell, Adorno 
percebe que a identidade compulsoria, a sacrificio do momenta em nome do 
futuro, foi necessaria numa certa etapa da historia, para que os seres humanos 
se libertassem da submissao cega a natureza. Nessa medida, essa identidade ja 
contem urn elemento de liberdade. Par conseguinte, a "feiti,o da ipseidade" nao 
pode ser visto simplesmente como uma extensao da coeryao natural; antes, ele e 
uma ilusao que poderia, em principio, ser reflexivamente rompida pelo sujeito 
que ela gera - embora 0 pleno reconhecimento desse processo fosse inseparavel 
de uma transformayao das relas:6es sociais. Alem disso~ 0 resultado desse rom
pimento nao seria a invasao auto-invalidante dos "poderes fluidos e Ietais" que 
Lyotard descreve, mas uma verdadeira identidade - uma identidade que seria 
permeavel a seu proprio aspecto inidentico. Vma das principais diferenyas entre 
a pos-estruturalismo e a Teoria Critica e resumida na atirmas:ao de Adorno de 
que "ate quando merarnente limitamos a sujeito, pomos tim a seu poder".45 

Isso nos traz a urn segundo aspecto. Lyotard descreve os animais especulares 
como "monstros". Borges, por sua vez, especifica que 0 povo de Cantao acredita 
que a criatura do espelho seja urn peixe, "urn ser fugitivo e resplandecente que 
ninguem havia tocado", ao passo que, em Yunnan, acredita-se que eia seja urn 
tigre. No pensamento de Adorno, e sob esse duplo aspecto que a inidentico apa
rece ante 0 pensamento identificatorio: de urn lado, como algo de instigante be
leza, que escapa perenemente a nosso alcance, e de outro, como algo ameayador e 
incontrolavel, que ameaya justamente em virtude de nossa excessiva necessidade 
de controhi-Io. Mas nao podemos estabelecer uma relayao com essa criatura, 
nem quebrando a espelho (solu,ao dos "fil6sofos do desejo"l, nem afirmando 
- como faz Derrida - que tanto 0 mundo humano quanta 0 retletido sao ape
nas efeitos gerados por sua superficie invisivel. Antes, a unica maneira de con
quistar essa relayao e desfazer 0 feitis:o lanyado pelo Imperador sobre os anima is 
- que tambem e, como vimos, urn feitiyo sabre ele mesmo. 

Nao adiantaria conduir, no entanto, sem enfatizar uma importante distinyao 
entre a li<;3o do canto de Borges e a postura filos6fica de Adorno. 0 conto real
mente contem uma evocayao da utopia, mas Borges a situa num passado distante 
e irresgatavel. Nos tempos lendarios, ele diz, 

o mundo dos espelhos e 0 mundo dos homens nao estavam, como agora, in
comunicaveis. Eram, alem disso, muito diferentes; nao coincidiam nem os se
res nem as cores nem as formas. Ambos os reinos, 0 especular e 0 humano, 
viviam em paz; entrava-se e saia-se pelos espelhos. 
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N a versao de Borges, essa harmonia inicial e rompida por urn ataque violento da 
natureza, temporariamente rechac;:ado pela humanidade, mas destinado a triun
far no final: "urn dia, entretanto, livrar-se-ao dessa magica letargia" e, dessa vez, 
os animais «nao seraD vencidos", Adorno nao nega a possibilidade dessa conclu
sao calamitosa da hist6ria: 0 "rumor das armas" vindo do "fundo dos espelhos") 
que alguns acreditam que precedera a invasao final, sem duvida h.1 de soar, a 
nOSSQS ouvidos do fim do seculo xx, como urn alarme nuclear de quatro minu

tos. Mas Adorno efetivamente contesta que esse fim seja inevitavel. Nossa dilcma 
historico consiste em que as precondic;:oes materiais essenciais para uma reconci
iia<;:ao entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza s6 puderam ser 
instauradas por uma hist6ria de domina<;:ao e autocoer<;:ao, que agora ganhou urn 
impulso quase indetenivel. Como escreve Adorno na Diah~tica negativa, "ja que a 
autopreserva<;:ao foi precaria e dificil para as eras, a poder de seu instrumento, os 
impulsos do ego, continua quase irresistivel, mesmo depois de a tecnologia haver 
faeilitado a autopreserva<;:ao".46 Frente a esse dilema, ansiar par uma harmonia 
anterior a queda e apenas eair resignadamente na ilusao eonservadora. Ainda as
sim, a evoca<;:ao de Borges de urn estado de intereambio pacifico entre os mundos 
humano e especular proporciona uma imagem adequada para a afinidade sem 
identidade e a diferen~a sem -domina~ao - em vez da unicidade coercitiva -, 
que Adorno ere estarem implicitas na garantia de que nao haja "nenhuma eon
tradi<;:a.o, nenhum antagonismo". 
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[ ... ) 

Os membras e afiliados do Institut fur Sozialforschung, Max Horkheimer, Theo
dor Adorno, Herbert Marcuse, Leo Lowenthal, Friedrich Pollock e Walter Benja
min, desenvolveram sua teo ria numa epoca em que 0 desencanto com a primeira 
experiencia de socialismo na UnHio Sovietica e, em especial, as experh~ncias do 
fascismo europeu e da destrui~ao das comunidades judaicas da Europa haviam 
frustrado tadas as esperanc;as de uma transformac;ao reval ucionaria do capitalis
rno a partir de dentro.' A teoria critica viu-se confrontada com a tarefa de pensar 
o "radicalmente outro". 

Em seu Prefacio de 1971 ao livra de Martin jay, A imagina,ao diaietica, 
Horkheimer escreveu: "0 apelo a urn mundo inteiramente Dutro [ein ganzAnde
res) que nao este teve, primordialmente, urn impulso sociofilos6fico. ( ... ) A espe
ranc;a de que 0 terror terrestre nao detenha a Ultima palavra e por certa urn dese
jo nao cientifico.')2 Horkheimer tra<;:a ai uma distinc;ao entre a verdade filos6fica 
e a cientifica, e atribui a filosofia a tarefa de pensar (10 inteiramente outro". Em 
resposta a discussao gerada no ZeitschriJt fur Sozia/forschung pela publica~ao, em 
1937) do ensaio de Horkheimer intitulado "Teoria tradicional e critica») Marcu
se formulou essa questao de maneira ainda mais incisiva: 

Quando a verdade nao e realizavel dentro da ordem social existente) ela sim
plesmente assume para esta 0 carater de utopia. ( ... ) Tal transcendencia nao 
depoe contra) mas a favor da verdade. a componente ut6pico na filosofia foi, 
durante muito tempo) 0 unico fator progressista) como a constitui<;iio do me
lhor Estado) do prazer mais intenso) da perfeita felicidade) da paz eterna. ( ... ) 
Na teoria critica, a obstinayao ha de ser mantida como uma qualidade genufna 
do pensamento filos6fico.3 

Nenhuma dessas formulal'oes capta adequadamente a mescla singular de refle
xao filosofica e pesquisa social cientifica conhecida como "teoria critica", que os 

71 



72 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

membras da Escola de Frankfurt elaboraram na decada de 1930.' Aplicando 0 

"materialismo ~ist6rico a ele mesma" (Korsch), eles puderam analisar as COTI

di<;:oes hist6ricas da possibilidade da economia politica marxista e, desse modo, 
confrontaram-se com a tarefa de articular uma "teoria critica da transic;:ao" do 
capitalismo liberal de mercado para uma nova forma<;:ao social, que denomina
ram, nao sem ambigiiidade, de "capitalismo de Estado". Seus esfon;:os alteraram 
o proprio sentido da crftica social marxista e da critica das ideologias. 

[ ... ) 

1. DA CRITICA DA ECONOMIA POLITICA A 
CRiTICA DA RAZAO INSTRUMENTAL 

A evolu~ao do programa de pesquisas do Institut fur Sozialforschung po de ser 
dividida em tres fases distintas: a fase do "materialismo interdisciplinar" de 
1932-37, a abordagem da "teoria critica" de 1937-40 e a "critica da razao instru
mental" do periodo de 1940 a 1945.5 Cada uma dessas mudan~as ocorreu na es
teira das experit~ncias historicas desse periodo turbulento: as perspectivas do rno
vimento da classe trabalhadora na Republica de Weimar, a avalia,ao da estrutura 
social da Uniao Sovietica e a analise do fascismo deram margem a aitera'Yoes fun
damentais na teoria. Esses acontecimentos leva ram a teo ria critica a reformular a 
compreensao que tinha de si mesma: redefiniram-se as rela~oes entre a teoria e a 
pratica e entre os sujeitos e os destinatarios da teoria, enquanto a interdependen
cia entre a filosofia e as ciencias, a teo ria critica e ° marxismo, foi reconceituada. 

o ensaio de 1937 sobre a "Teoria tradicional e critica" foi escrito num periodo 
em que a derrota do movimento da classe trabalhadora alema e de seus partidos 
pelo fascismo parecia completa, e em que 0 terror stalinista e os "expurgos" sub
seqiientes no aparelho de poder sovietivo haviam destruido todas as ilusoes a 
respeito dessa primeira experiencia de socialismo. Essas experiencias refletiram
se numa reformula'Yao da rela~ao teoria/pnixis, bern como numa redefini'Yao 
fundamental dos destinatarios da teo ria. 

Enquanto, no periodo precedente a 1937, a verdade era definida como "urn 
aspecto da praxis correta",6 que mesmo assim tinha que ser distinguido do suces
so politico imediato, na "Teoria tradicional e critica" a relayao entre a verdade 
teo rica e a praxis politica de grupos sociais especificos come'YOll a parecer cada 
vez mais remota. Em 1934, Horkheimer ainda pudera escrever: 

o valor de uma teoria e determinado por sua rela<;:iio com as tarefas, que sao 
empreendidas [in Angriff genommen]. em momentos hist6ricos definidos, pe
las for<;:as sociais mais progressistas. E esse valor nao tern validade imediata 
para toda a humanidade, mas, a principio, apenas para 0 grupo interessado 
nessa tarefa. 0 fato de 0 pensamento, em muitos casos, haver-se realmente 
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alienado das questoes da humanidade sofredora justifica, entre outras coisas, a 
desconfian'Ya em rela'Yao aos intelectuais. ( ... ) Portanto, essa acusa'Yao contra a 
intelectualidade aparentemente descompromissada [unbedingte] ( ... ) e correta 
nessa medida, ja que esse descompromisso [BeziehungslosigkeitJ do pensar nao 
significa liberdade de julgamento, mas uma falta de controle do pensamento 
com respeito a suas proprias motiva'YoesJ 
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Na "Teoria tradicional e critica", em contraste, Horkheimer enfatiza, nao a co
munhao de objetivos, mas 0 possivel conflito "entre os setores avanc;ados da clas
se e os individuos que.dizem a verdade a respeito dela, bern como 0 conflito 
entre as setores mais avanc;ados, com seus teorizadores, e 0 restante da classe".s 
A uniao das fOf<ras sociais que prometem a liberta'Yao e conflitiva. Em vez de 
uma alian<;:a com as for<;:as progressistas da sociedade, em rela'Yao a cujas tarefas 
o "valor" da teo ria seria determinado, Horkheimer passou a enfatizar 0 valor da 
atitude critica do pensador, cuja relayao com essas foryas socia is foi vista como 
sendo de conflito potencial e critica agressiva. 

Essa verdade evidencia-se clara mente na pessoa do teorizador: ele exerce 
uma crftica agressiva contra os apologistas conscientes do status quo, mas 
tam bern contra as tendencias perturbadoras, conformistas ou ut6picas em 
sua pr6pria casa.9 

Nao ha nenhuma convergencia necessaria entre a teoria da sociedade com urn 
prop6sito emancipatorio e a consciencia empirica da classe ou grupo social que 
seria agente da transformayao emancipatoria. 

Em "Filosofia e teoria critica", redigido em resposta a discussao gerada pelo 
ensaio de Horkheimer, Marcuse expressou a situa'Yao existencial que isola 0 inte
lectual e 0 empurra "de volta para si mesmo": 

Que acontece quando os progressos esboyados pela teoria nao ocorrem, quan
do as fOf<;:as que deveriam levar a transformac;ao sao repelidas e parecem der
rotadas? A verdade da teoria e tao pouco contraditada por isso que, ao contra
rio, surge sob urn novo prisma e esclarece novas facetas e partes de seu objeto. 
C .. ) A funC;ao cambiante da teoria, na nova situaC;ao, confere-Ihe 0 carater de 
"teoria critica", num sentido mais contundente. iO 

Essa "fun'Yao cambiante da teoria" assinala a crescente defasagem entre a verdade 
critica do marxismo e a consciencia empirica do proletariado, que, no entanto, a 
teoria continua a apontar como 0 agente objetivo da futura transformac;ao da 
sodedade. 

[ ... 1 

Horkheirner sustenta que a teoria critica marxista da sociedade continlloll a ser 
uma disciplina filosofica, mesmo ao se engajar na critica da economia; ele no
meia os tres aspectos que constituem 0 "momento filos6fico" da cr(tica da eco-
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nomia politica. Primeiro, a critica da economia politica mostra a «transforma'rao 
dos conceitos que dominam a economia em seus opastos" ,II Segundo, a critica 
naD e identica a seu objeto. A critica da economia politica naD reifica a economia. 
Defende "0 conceito materialista da sociedade livre e aut6noma, preservando do 
idealismo a convic'fao de que os homens tern Dutras possibilidades que flaD aban
donar-se aD status quo ou acumular poder e lucro",12 Terceiro, a critica da econo
mia politica encara as tendencias da sociedade como urn todo e retrata "0 movi
mento hist6rico do periodo que se aproxima do fim".13 Horkheimer chama a 
estes os «momentos filos6ficos" da critica da economia politica, pais cada pro
ceSSD conceitual visa a mais do que compreender empiricamente as leis e estrutu
ras dadas da so,ciedade, e julga e analisa aquilo que e a luz de urn padrao norma
tivo, a saber, a "realizas:ao do livre desenvolvimento dos individuos" atraves da 
constituis:ao racional da sociedade. Para Horkheimer, e a critica do dado, em no
me de urn padrao ut6pico-normativo, que constitui 0 legado da filosofia. 

[ ... ] 

1. Com a afirmas:ao de que a critica da economia politica mostra a "transfor
mas:ao dos conceitos que dominam a economia em seus opostos", Horkheimer 
chama a atens:ao para 0 seguinte aspecto do procedimento de Marx: partindo das 
definis:6es aceitas das categorias usadas pela economia politica, Marx mostra 
como estas se transformam em seus opostos. Ele nao justa poe seus proprios 
padroes aos utilizados pela economia polltica, mas, atraves de uma exposis:ao e 
aprofundamento internos dos resultados disponiveis da economia politica, mos
tra que esses conceitos contradizem a si mesmos. Isso significa que, quando suas 
implicayoes 16gicas sao ponderadas ate 0 fim, esses conceitos nao conseguem ex
plicar 0 modo de prodll';ilo capitalista. As categorias da economia politica silo 
avaliadas em relayao a seu proprio conteudo, isto e, ao fenomeno que pretendem 
explicar, e se mostram inadequadas nesse aspecto. Essa faceta do metoda de 
Marx pode ser denominada de "critica categarial" imanente. 

2. 0 prop6sito da critica desfetichizante e mostrar que a realidade social do 
capitalismo apresenta-se aos individuos sob uma forma necessariamente mistifi
cada. A consciencia politica espontanea, tanto quanta 0 discurso da economia 
politica chissica, parte do pressuposto de que a realidade social e uma esfera ob
jetiva, regida por leis e semelhante a natureza. Nem as relas:oes sociais nem as 
atividades humanas que dao origem a essa aparencia de objetividade natural sao 
levadas em conta. «0 conceito materialista de uma sociedade livre e autonoma", 
enfatizado por Horkheimer,14 so e possivel quando se pressupoe que os indivi
duos sao os sujeitos constituintes de seu mundo social. Em vez de «abandonar-se 
ao status quo", eles podem reapropriar-se dessa realidade social e molda-la de 
maneira a faze-Ia corresponder aos potenciais humanos. A "convicy3.o idealista 
de que os homens tern essa possibilidade"15 e demonstrada, para Horkheimer, 
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pelo metoda da critica desfetichizante de Marx. Nesse sentido, a critica flaD e 
identica a seu campo objetal - a economia politica. Analisando a constituh;:ao 
social desse campo objetal e sua transitoriedade, ela tambem traz a luz as tenden
cias contradit6rias em seu bojo que apontam para sua transcendencia. A critica 
da economia politica visa a urn modo de existencia social livre da dominarao da 
economia. 

3. A critica marxista do capitalismo expoe as contradi<;:6es e disfuncionali
clades internas do sistema para mostrar como e por que elas daD origem a de
mandas e Iutas antagonicas, que flaD podem ser atendidas pelo presente. A teoria 
crttica diagnostica as crises sociais de modo a permitir e incentivar a futura trans
forma~ao social. Como diz Horkheimer: "De importancia central, aqui, e menos 
o que permanece inalterado do que 0 movimento hist6rico do periodo que 
se aproxima do fim."16 E acrescenta: "A economia e a causa primaria da infeli
cidade, e a critica te6rica e pratica deve voltar-se primordialmente para ela."l7 
Contudo, "a transforma~ao hist6rica nao deixa intactas as rela~oes entre as esfe
ras de cultura. C .. ) Por conseguinte, dados econ6micos isolados nao fornecem 0 

padrao mediante 0 qual se deve julgar a comunidade [GemeinschaftJ humana" .18 

Embora Horkheimer e Marcuse, co-autor do epilogo da "Teoria tradicional e 
critica", percebam "a economia como a causa primaria da infelicidade", eles tern 
perfeita consciencia de que a simples teo ria das crises econ6micas ja nao e sufi
ciente para analisar as contradi~oes do periodo entre as duas guerras mundiais; 
segundo, como a transforma~ao hist6rica tern uma dimensao cultural, os feno
menos de crise nao sao experimentados meramente como disfuncionalidades 
econ6micas, mas tambem como crises vividas. 

[ ... J 

As rela~oes culturais e psico16gicas ja sao destacadas como campos em que os 
individuos vivenciam as crises geradas pela economia. Apesar de causados pela 
economia, esses fen6menos nao sao de natureza econ6mica. Como mostram 
seus primeiros esfor~os para integrar os estudos psicanaliticos de Erich Fromm 
no programa de pesquisas do Instituto, Horkheimer e seus colaboradores tern 
plena consciencia da necessidade de elaborar uma nova teo ria sociocientifica da 
crise para lidar com os eventos hist6ricos com que se confrontam.19 

Essa breve anAlise do ensaio de Horkheimer de 1937 e do epilogo de "Teoria 
tradicional e critica", redigido em co-autoria com Marcuse, revela a tensao nao 
resolvida dessas formula<;oes: de urn lado, reconhece-se nao apenas que nao ha 
convergencia entre 0 ponto de vista do te6rico e 0 dos movimentos da classe 
trabalhadora, mas tambem que, na verdade, ha urn hiato cada vez maior. Embo
ra a teoria critica denomine alguns setores da classe trabalhadora de seus "desti
natarios", estes sao cada vez menos considerados como urn grupa social empiri
co; com crescente frequencia, todos os individuos que compartilham urn ((senso 
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critica" sao apontados como destinatarios da teoria. Por outro lado, Horkheimer 
agarra-se firmemente a critica da economia politica como modelo de pesquisa e 
insiste nas influencias emancipat6rias inerentes a esse tipo de critica. 

[ ... ) 

o precaTio equilibria brilhantemente sustentado por Horkheimer em seu ensaio 
"Teoria tradicional e critica" foi perturbado pelos acontecimentos hist6ricos. Em 
vista das realidades da Segunda Guerra Mundial, todo a modelo marxista da cri
tica da economia politica foi questionado. A passagem do modelo da "teo ria cr1-
tica" para a «critica da razao instrumental'> ocorreu quando essa clivagem cres
cente entre a teo ria e a pnitica, entre as temas e as destinatarios potenciais da 
teo ria, levou a urn questionamento fundamental da pr6pria critica da economia 
politica. A transforma<;ao da natureza do capitalismo liberal entre as duas guer
ras mundiais e as consequencias disso para a critica marxista da economia politi
ca foram desenvolvidas por Friedrich Pollock num artigo publicado no ultimo 
numero da publica<;ao do Instituto, agora lan<;ada como Estudos de Filosofia e 
Ciencia Social. 

Em "Capitalismo de Estado: suas possibilidades e limita<;6es", Pollock des
creve as transforma<;oes na estrutura da economia politica ocorridas nas socie
dades ocidentais desde 0 termino da Segunda Guerra Mundial como "processos 
transicionais que transformaram 0 capitalismo privado em capitalismo esta
tal".20 Pollock acrescenta: 

A aproxima~ao mais estreita da forma totalitaria deste ultimo foi feita na Ale
manha nacional-socialista. Teoricamente, a forma totalitaria do capitalismo 
de Estado nao e 0 unico resultado possivel da atual forma de transforma~ao. 
E mais faeil, poretn, construir urn modele para ela do qne para a forma de
mocratica de capitalismo estatal, para a qual nossa experiencia nos fornece 
poncos indicios. 21 

o termo "capitalismo de Estado" indica que essa forma<;ao e "a sucessora do ca
pitalismo privado, que 0 Estado assume importantes fun~oes do capitalista priva
do, que as interesses voltados para 0 lucro continuam a desempenhar urn papel 
expressivo, e que ela nao e 0 socialismo".22 

o capitalismo de Estado transforma radical mente as fun<;6es do mercado. 
Este ja nao atua como coordenador da produ~ao e da distribui<;ao. Essa fun<;ao 
passa a ser assumida por urn sistema de cantroles diretos. "A liberdade de comer
cio, iniciativa e trabalho fica a tal ponto sujeita a interferencia governamental que 
e praticamente abolida. Juntamente com 0 mercado autfmomo, as chamadas leis 
economicas desaparecem. "23 Se ° livre comercio, a livre iniciativa e a liberdade de 
vender a pr6pria mao-de-obra ~ em suma, ° mercado de trocas - vao-se trans
formando em coisa do passado, a critica da ordem social e politica emergente ja 
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nao pode assumir a forma de uma critica da economia politica. Primeiro, a es

trutura institucional dessa nova ordem social nao mais pode ser definida em rela
,ao as leis do mercado e a administra,ao impessoal da norma legal pelo Estado. 
A crescente estatizayao da sociedade e as novas prerrogativas do Estado eriam 
estruturas institucionais cuja importancia socio16giea requer novas categorias de 
analise, alem das da eeonomia politica.24 Segundo, se, juntamente com 0 "merca
do autonomo", as chamadas leis economicas tambem desapareeem, a dinamica e 
os potenciais de crise da nova ordem social nao podem ser apresentados como 
contradiyoes imanentes apenas ao funcionarnento da econornia.25 No capitalis
rno de Estado, as crises econ6rnicas sao suspensas au transforrnadas. Terceiro, se 
a liberdade de troca no rnercado materializou, em certo momento, as ideais nor

mativos da sociedade burguesa liberal - individualismo, liberdade e igualda
de -, com 0 desaparecimento do mercado por tds de urn sistema de controles 
diretos, os ideais normativos do liberalismo tambem desaparecern. A critica da 
economia politica, por si s6, ja nao pode dar acesso a estrutura institucional, as 
ideologias normativas e aos potenciais de crise da nova ordem social. 

A critica marxista da economia politica foi, ao mesmo tempo, uma critica 
da forma,ao social capitalista como um todo. Na fase de capitalismo liberal, era 
possivel apresentar uma critica dessa formayao social atraves da critica da econo
mia politica, par duas razoes: primeiro, de acordo com Marx, as relay6es sociais 
de produ,ao definiam a espinha dorsal institucional do capitalismo liberal, ao 
legitimarem urn certo pad~ao de distribuiyao de riqueza, poder e autoridade na 
sociedade. No capitalismo, nao s6 a economia era "desinserida" dos limites do 
campo social e politico, como essa ('economia desinserida" proporcionava, por 
sua vez, 0 mecanismo de redistribuiyao do poder e privilegio sociais. Segundo, 
as relay6es de troca no mercado capitalista davam legitimafao normativa a essa 
sociedade, na medida em que os diferenciais resultantes de poder e privilegio 
sociais eram vistos como conseqiit~ncias das atividades de individuos que nego
ciavam livremente. 0 "mercado aut6nomo" incorporava os ideais de liberdade, 
consentimento e individualismo que deram legitimayao a essa ordem social. 
"Com 0 desaparecimento do mercado aut6nomo", como sugerido por Pollock, a 
critica da economia politica ja nao pode servir de base para uma critica da nova 
forma,ao social. 

Dito de outra maneira, uma teo ria social critica do capitalismo de Estado nao 

pode ser uma critica da economia politica do capitalismo de Estado, por duas razoes: 

com 0 desaparecimento do mercado aut6nomo num sistema de controles esta
tais diretos, a distribuiyao social de riqueza, poder e autoridade torna-se "politi
zada". Essa distribuiyao ja nao e uma conseqiiencia das leis de mercado, mas das 
diretrizes politicas. Para analisar a estrutura social do capitalisrno de Estado, na~ 
se necessita de uma economia politica, mas de uma sociologia politi ca. Com a 
"politizayao" do mercado antes aut6nomo, os ideais normativos e as bases ideo-



I: , 

UM MAPA DA IDEOLOGIA 

16gicas do capitalismo liberal tambem se transformam. As formas de legitima~ao, 
no capitalismo de Estado, precisam ser reanalisadas: com 0 declinio do mercado 
aut6nomo, a "legalidade" tambem declina; 0 liberalismo e transformado em au
toritarismo politico e, eventualmente, em totalitarismo.26 

o nueleo do que veio a ser conhecido como "teoria social critica da Escola de 
Frankfurt" no mundo de lingua inglesa, desde 0 final da decada de 1960, e essa 
analise da transforma~ao do capitalismo liberal do seculo XIX em democracias 
de massa, de urn lado, e forma.yoes totalitarias do tipo nacional-socialista, de 
outro. Entre 1939 e 1947, os membros da Escola de Frankfurt dedicaram-se 
a analisar as conseqiiencias economicas, sociais, politicas, psico16gicas e filos6fi
cas dessa mudan~a. Enquanto 0 trabalho de Pollock concentrou-se na economia 
politica, Franz Neumann27 e Otto Kirchheimer28 concentraram-se na sociologia 
politica e na teoria politica; Horkheimer, Adorno e Marcuse concentraram-se 
na elabora~ao das conseqMncias sociol6gicas, psicologicas e filosoficas dessa 
transformac;ao.29 

[···1 

Embora, nesse periodo, haja diferenc;as entre Marcuse, de urn lado, e Horkhei
mer e Adorno, de outro, no tocante a defini<;:ao politico-econornica apropriada 
para 0 nacional-socialismo,30 os dados seguintes descrevem ° modele sociol6gi
co implicito utilizado por todos os tres: 

o capitalismo liberal e a livre competi<;:ao de mercado estao correlacionados 
com 0 Estado liberal, a familia patriarcal burguesa e 0 tipo de personalidade 
rebelde, ou superego forte; 
o capitalismo de Estado (Adorno e Horkheimer) ou 0 capitalismo monopo
lista (Marcuse) correlacionam-se com 0 Estado fascista, a familia autoritaria e 
o tipo de personalidade autoritario; 
ou ainda, os mesmos fenomenos econ6micos estao correlacionados com as de
mocracias de massa, 0 desaparecimento da familia burguesa, 0 tipo de perso
nalidade submisso e a "automatiza<;:ao" do superego. 

No contexto desse modele sociol6gico, que estabelece rela<;:oes funcionais entre 0 

nivel de organiza<;:ao das for<;:as produtivas, a estrutura institucional da sociedade 
e as formacroes da personalidade, os conceitos de "racionalizacrao" e «razao instru
mental" sao usados para descrever os principios organizacionais da formacrao so
cial, as orientaroes de valor da personalidade e as estruturas de sentido da cultura. 

Por "racionalizacrao social" J Adorno, Horkheimer e Marcuse referem-se aos 
seguintes fenomenos: 0 aparelho de dominacrao administrativa e politica esten
de-se a todas as esferas da vida social. Essa extensao da dominacrao e realizada 
atraves das tecnicas organizacionais, cada vez mais eficientes e previsiveis, desen
volvidas por instituicroes como a fabrica, 0 exercito, a burocracia, as escolas e a 
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industria da cultura. A eficiencia e previsibilidade dessas novas tecnicas organiza
cionais sao possibilitadas pela aplica~ao da ciencia e da tecnologia, nao apenas a 
domina~ao de natureza externa, mas tambem ao controle das relacroes inter
pessoais e a manipulacrao de natureza interna. Esse aparelho de controle, cientifi
ca e tecnologicamente instrumentado, funciona pela fragmentacrao dos processos 
de trabalho e produ~ao em unidades homogeneas simples; essa fragmenta~ao e 
acompanhada de uma atomizacrao social dentro e fora da unidade organizacio
nal. Nas organizacroes, a cooperacrao dos individuos fica sujeita as normas e regu
lamentos do aparelho; fora da unidade organizacional, a destrui~ao da fun~ao 
economica, educacional e psicol6gica da familia deixa 0 individuo entregue as 
forcras impessoais da sociedade de massas. 0 individuo passa entao a ter que se 
adaptar ao aparelho para conseguir sobreviver. 

o fato de as categorias de «racionalizacrao" e «razao instrumental" serem am
pliadas de forma dt1bia, para se referirem a processos sociais, a dinamica da for
ma~ao da personalidade e a estruturas de sentido culturais, ja indica que Mar
cuse, Adorno e Horkheimer superpoem os dois processos de racionalizacrao, 0 
societario e 0 cultural, que Max Weber havia procurado diferenciar.31 Essa fusao 
por parte deles acarreta urn grande problema: embora aceitem 0 diagn6stico 
weberiano da dinamica da racionaliza<;:30 social no Ocidente, eles criticam esse 
processo do ponto de vista de urn modelo nao instrumental da razao. Mas essa 
razao nao instrumental ja nao pode ser imanentemente ancorada na realidade e 
assume urn carater cada vez mais ut6pico. Com esse passo, da-se uma mudan<;:a 
fundamental no pr6prio conceito de «critica". Esse modelo te6rico, conhecido 
como «critica da razao instrumental", leva a uma altera<;:30 radical dos metodos 
da critica imanente e desfetichizante, enquanto a terceira funcrao de uma teoria 
critica - a saber, 0 diagn6stico da crise - desaparece. 

2. A CRiTICA DA RAZAO INSTRUMENTAL E SUAS APORIAS 

o texto em que esse novo paradigma da teo ria critica e mais explicitamente de
senvolvido, e que con tern in nuce boa parte da postura te6rica da Escola de 
Frankfurt depois da Segunda Guerra Mundial, e Dialetica do Esclarecimento. Tra
ta-se de urn texto de dificil apreensao:32 uma parcela substancial dele foi escrita a 
partir de notas tomadas par Gretel Adorno durante debates entre Adorno e 
Horkheimer. Concluido em 1944, ele foi publicado em Amsterdam tres anos de
pais e relan~ado na Alemanha em 1969. Mais de metade do texto consiste numa 
exposi<;:ao do conceito de Esclarecimento, com duas dissertac;oes em apendice, 
uma da autoria de Adorno, sobre a Odisseia, e outra redigida por Horkheimer, 
sobre Esclarecimento e moraP3 

[ ... 1 
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Em Dialetica do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer afirmam que a promes
sa iluminista de livrar 0 homem da tutela a que ele mesma se expoe nao pode 
ser cumprida atraves da razao, que e urn mero instrumento da autopreserva~ao: 
"A dominac;ao mundial da natureza volta-se contra 0 pr6prio sujeito pensante; 
nada-resta dele senao esse 'eu penso', eternamente identico a si mesma, que deve 
acompanhar tadas as minhas representas:6es,"34 Para fundamentar essa tese, 
eles investigam a arqueologia psiquica do eu. A hist6ria de Odisseu lhes revela a 
n6doa obscura na constituhrao da subjetividade ocidental: 0 medo que 0 eu tern 
do "outro" - que eles identificam com a natureza - foi superado, no decorrer 
da civilizac;ao, pela dominac;:ao do outro. Mas, como 0 Dutro nao e completa
mente estranho, e 0 eu como natureza tambem e outro em relas:ao a si mesmo, a 
dominas:ao da natureza so pode significar a autodominac;ao. 0 eu home rico, 
que distingue entre as fors:as obscuras da natureza e a civilizatyao, expressa 
o medo original da humanidade de ser absorvida pela alteridade. 0 mito, nar
rando 0 modo como 0 heroi constitui sua identidade pela repressao da variabili
dade da natureza, tambem expressa 0 avesso dessa hist6ria. A humanidade paga 
pela superas:ao do medo do outro com a internalizatyao da vitima. Odisseu 
s6 escapa ao apelo das sereias submetendo-se voluntariamente a seu torturante 
encanto. 0 ato de sacrifkio encena repetidamente a identificatyao dos seres hu
manos com as fors:as obscuras da natureza, a fim de lhes permitir purificar 
a natureza dentro da propria humanidade.35 Mas, como mostra a regressao da 
cultura para 0 barbarismo promovida pelo nacional-socialismo, a astucia [List] 
de Odisseu, origem da ratio ocidental, nao conseguiu superar 0 ternor original 
que a humanidade tern do outro. 0 judeu e 0 outro, 0 estranho, aquele que e 
a urn tempo humano e subumano. Enquanto a astucia de Odisseu consiste na 
tentativa de aplacar a alteridade atraves de urn ato mimetico, tornando-se igual 
a ela - Odisseu oferece sangue humano aos ciclopes para que 0 bebam, donne 
com Circe e escuta as sereias -, 0 fascismo, atraves da projes:ao, torna 0 outro 
identico a ele mesmo: 

Se a mimese torna-se igual ao mundo circundante, a falsa projec;ao torna 0 

mundo circundante igual a ela mesma. Se, para a primeira, 0 exterior e 0 mo
delo do qual a interior tern que se aproximar [sich anschmiegen], se para ela ° 
estranho torna-se conhecido, a segunda transforma prontamente 0 tenso inte
rior em exterioridade e carimba ate a familiar como inimigo.36 

A razao ocidental, que se origina no ato mimetico de dominar a alteridade igua
lando-se a ela, culmina num ato de projec;ao que, mediante a tecnologia da mor
te, consegue fazer a alteridade desaparecer. "A 'razao' que suprime a mimese nao 
e sirnplesmente seu oposto; ela mesma e mimese - ate a morte."3? 

Numa das notas anexadas ao texto, "0 interesse pelo corpo", Adorno e 
Horkheimer escrevem: 

j 
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Por baixo da hist6ria conhecida da Europa hi uma Dutra hist6ria subterfi1nea. 
Ela consiste no destino dos instintos e paix6es humanos, reprimidos e desloca
dos pela civiliza<;:ao. Da perspectiva do presente fascista, em que aquila que 
estava escondido emergiu a luz, a hist6ria manifesta aparece juntamente com 
sell lade mais tenebroso, omitido tanto pelas lendas do Estado nacional quan
ta por suas criticas progressistas.38 

81 

Esse interesse na hist6ria subterranea da civiliza<;:ao ocidental e, sem duvida, 0 

principia norteador metodol6gico da hist6ria subterranea da razao ocidental, que 
o corpo do texto desvenda. A hist6ria de Odisseu e a do Holocausto, 0 mito que e 
o Esclarecimento e 0 Esclarecimento que se transforma em mitologia sao marcos 
da hist6ria ocidental: a genese da civiliza'rao e sua transforma'rao no barbarismo. 

Mas 0 implaca.vel pessimismo de Adorno e Horkheimer, sua simpatia decla
rada pelos "auto res soturnos da burguesia" (Hobbes, Maquiavel e Mandeville) e 
por seus criticos niilistas (Nietzsche e Sade), nao podem ser explicados apenas 
pelo carater tenebroso da hist6ria humana naquele momento. Como des mes
mos reconhecem em seu Prefacio de 1969: uTa nao aderimos a tudo 0 que foi 
dito neste livro. Isso seria incompativel com uma teoria que confere a verdade 
urn nucleo temporal, em vez de justapo-la como imutavel a movimentayao da 
hist6ria."39 Mas eles insistem em que a transformayao do Esclarecimento em 
positivismo, "na mitologia do que sao os fatos", bern como a rematada identifi
cayao do intelecto com uma hostilidade ao espirito, continuam a preponderar 
maciyamente. E concluem dizendo que "0 desenvolvimento rumo a integra<;ao 
total, reconhecido neste livro, foi interrompido, mas nolo terminado".40 0 coo
ceito de "integrayao total" ja faz eco ao diagn6stico adorniano da "socieda
de inteiramente governada" e a tese da "unidimensionalidade", de Marcuse.41 

A critica do Esclarecimento torna-se tao totalizante quanto a falsa totalidade 
que procura criticar. 

Essa ('critica totalizante" do Esclarecimento desencadeou uma ruptura radi
cal com a concepyao de teoria critica de 1937. A hist6ria da relac;ao da humani
dade com a natureza na~ revela uma dinamica emancipat6ria, como Marx gos
taria que acreditassemos. 0 desenvolvimento das foryas produtivas, 0 dominio 
crescente da humanidade sobre a natureza, nao e acompanhado por uma dimi
nuiyao da dominayao interpessoalj ao contnirio, quanta mais racionalizada e 
a dominayao da natureza, mais sofisticada e dificil de reconhecer torna-se a do
minayao social. A atividade de trabalho, ato em que 0 homem usa a natureza 
para seus fins, agindo como uma forc;a da natureza (Marx), e de fato urn exem
plo da astucia humana. Como revela a interpretayao de Odisseu, no en tanto, 
esse esforyo de dominar a natureza, tornando-se semelhante a ela, e pago com a 
internalizac;ao do sacrifico. 0 trabalho e, efetivamente, a sublimaC;ao do desejoj 
mas 0 ato de objetivizayao em que 0 desejo se transforma num produto nao 
constitui urn ate de auto-efetivayao, mas urn ato de medo que leva ao controle 
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da natureza dentro de si mesma. A objetiviza~ao flaD e a auto-efetivalf3o, mas a 
abnega~ao disfar~ada de auto-afirma~ao. 

Consideradas em canjunto, essas duas teses - 0 trabalho como domina'fao da 
natureza e como abnegac;:ao - significam que a visao marxista da humaniza00 
da especie atraves do trabalho social deve ser rejeitada. 0 trabalho social, que para 
Horkheimer, ja em 1937, continha urn fator emancipatorio e urn nueleo de racio
nalidade, nao mais e 0 locus de nenhum dos dais. Tanto a emancipac;:ao quanta a 
razao tern que ser buscadas em Dutra instancia. 0 diagnostico totalizante da Dia

letica do Esclarecimento flaD nos diz oude. Essa transformac;:ao da atividade do tra
balho, de atividade de auto-efetiva~ao em atividade de sublima~ao e repressao, 
cria urn vazia na logica da teoria critica. Nao fica claro que atividades, se e que elas 
existem, contribuem para a humanizac;:ao da especie no curso de sua evolw;ao, e 
alem disso, em nome de que atividades, se e que elas existem, fala a pr6pria critica. 

[ ... ] 
Segundo Adorno e Horkheimer, a tarefa da cultura e estabelecer a identida

de do eu perante a alteridade, e a razao e 0 instrumento pelo qual isso se realiza.42 

A razao, ratio, e a astucia do eu nqmeador. A linguagem separa 0 objeto e seu con
ceito, 0 eu e seu outro, 0 ego e 0 mundo. A linguagem domina a exterioridade
nao, como 0 trabalho, colocando-a a servi~o dos seres humanos, mas reduzindo-a 
a urn substrato identico. Enquanto, na magia, 0 nome e a coisa nomeada mantem 
uma rela\ao de "parentesco, nao de inten~ao»,43 0 conceito que substitui 0 sim
bolo magico, no decurso da cultura oddental, reduz "a afinidade multipla do ser" 
a rela~ao entre 0 sujeito doador de sentido e 0 objeto sem sentido.44 0 desencanto 
do mundo, a perda da magia, nao e, primordialmente, uma conseqiiencia da tran
si~ao da pre-modernidade para a modernidade. A transi~ao do simbolo para 0 

conceito ja significa urn desencanto. A ratio abstrai, procura compreender atraves 
de conceitos e nomes. A abstra~ao, que s6 e capaz de apreender 0 concreto na 
medida em que consegue reduzi-lo a identidade, tambem liquida a alteridade do 
outro. Com uma ret6rica implacavel, Adorno e Horkheimer rastreiam a irracio
nalidade e 0 racionalismo cultural ate suas origens, isto e, ate a 16gica identifi
cat6ria que e a estrutura profunda da razao ocidental:45 

Quando se anuncia que a arvore ja nao e simplesmente ela mesma, mas uma 
testemunha de outra, a sede do mana, a linguagem expressa a contradi\ao que 
ha em algo ser ele mesmo e, simultaneamente,' outro alem dele mesmo, identi
co e inidentico. ( ... ) 0 conceito, que se gostaria de definir como a unidade 
caracterizadora do que e englobado por ele, foi, desde 0 inicio, muito mais 
produto do pensamento dialetico, pelo qual cada urn e sempre 0 que e, posta 
que se transforma no que nao e.46 

Aqui, a estrutura aporetica de uma teoria crttica da sociedade, tal como concebi
da por Adorno e Horkheimer, torna-se evidente. Se a promessa do Esclarecimento 
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e da racionalizarao cultural revela apenas a culminimcia da 16gica identificat6ria, 
constitutiva da razaoJ a teoria da dialetica do Esclarecimento, [eita com os instru
mentos dessa mesmissima razao, perpetua a pr6pria estrutura de dominarao que 
condena. A critica ao Esclarecimento e afligida pelo mesmo castigo que 0 pr6prio 
Esclarecimento. Essa aporia, reconhecida por Adorno e Horkheimer eles mes
mos,47 nao e resolvida, mas redimida pela esperan<;:a de que a critica do Esclare
cimento possa, ainda assim, evocar 0 principio utopico da logica nao identi
ficatoria, que ela tern que negar tao logo 0 articule discursivamente. 0 fim do 
Esclarecimento, 0 fim da "pecaminosidade natural da humanidade" I nao pode 
ser afirmado discursivamente. Se 0 Esclarecimento e 0 auge da logica identifi
catoria, a supera<;:ao do Esclarecimento so pode ser uma questao de restituir 0 

direito de ser ao inidentico, ao suprimido e ao dominado. Vma vez que ate a 
propria linguagem e oprimida pela maldi<;:ao do conceito, que suprime 0 outro 
no ato mesmo de nornea-Io,48 podemos evocar 0 outro, mas nao podemos no
mea-Io. Tal como 0 Deus da tradi<;:ao judaica, que nao deve ser norneado mas 
evocado, a transcendencia ut6pica da historia da razao nao pode ser nomeada, 
mas apenas reinvocada na memoria do homem. 

[ ... J 

A conseqUencia mais arnpla do projeto denominado de <'dialetica do Esclareci
mento" e a transforma<;:ao do proprio conceito de critica. A "dialetica do Esclare
cimento" tambem pretende ser uma «critica" do Esclarecimento. Quando se afir
rna, entretanto, que a razao aut6noma e apenas a razao instrumental a servi<;:o da 
autopreserva<;:ao, 0 projeto kantiano de critica, no sentido de "auto-reflexao da 
razao sobre as condi<;:oes de sua possibilidade", e radicalmente alterado. Como 
observam acertadamente Baumeister e Kulenkampff: 

A filosofia racionalista cIassica praticou a critica as suposiyoes dogm<iticas e 
aos falsos conteudos da razao sob a forma de uma reflexao sobre seu pr6prio 
conceito puro. Com isso, entretanto, 0 pensamento filos6fico cegou-se para a 
verdadeira essencia da razao e para a falha oculta no amago de seus fundamen
tos. Decorre dai que a teoria critica, que permanece fiel a essa pretensao da 
razao, nao mais pode assumir a forma de reflexao transcendental e nao pode 
depender das formas existentes de filosofia tradicional. A critiea s6 e possivel 
de urn ponto de vista que permita questionar as componentes do conceito 
dominante de razao, sobretudo 0 contraste universal fixo entre a razao e a na
tureza. 0 conceito cdtieo de razao nao pode ser obtido da autopreservayao da 
razao, mas apenas da dimensao mais profundamente arraigada de sua genese a 
partir da natureza.49 

A reflexao da razao sobre as condi<;:oes de sua possibilidade significa, pois, des
vendar a genealogia da razao, descobrindo a historia subterranea da relayao entre 
razao e autopreserva<;:ao, autonomia e domina<;:ao da natureza. Entretanto, como 
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se supoe que a propria genealogia seja critica, e nao urn mero exerdcio de conhe
cimento historico, a questao retorna: qual e 0 ponto de vista de uma teo ria critica 
que Ihe permite empenhar-se numa reflexao geneal6gica sobre a razao, usando a 
mesmissima razao cuja hist6ria patol6gica ela pr6pria quer desvendar?50 

A transformac;ao da critica da economia politica em critica da razao instru
mental marca nao apenas uma mudanc;a no objeto da critica, porem, 0 que e mais 
significativo, na logica da critica. as tres aspectos previamente descritos, de criti
ca imanente, critica desfetichizante e critica como diagn6stico da crise, sao todos 
postos em questao. A critica imanente transforma-se na dialetica negativa, a cri
tica desfetichizante torna-se a critica da cultura, e 0 diagn6stico da crise e conver
tido numa filosofia retrospectiva da hist6ria, com prop6sitos ut6picos. 

A critica imanente como dialetica negativa 

Segundo Adorno, a tarefa da critica imanente e transformar "os conceitos, que 
ela como que traz de fora, naquilo que 0 objeto, deixado por sua pr6pria conta, 
procura ser, e confronta-lo com 0 que ele e. Ela deve dissolver a rigidez do objeto, 
temporal e espacialmente fixo, num campo de tensao do possivel e do real".51 
Como Hegel ja havia analisado na dialetica da essencia e da aparencia, aquila 
que e nao e mera ilusao [Schein], mas a manifesta~ao [Erscheinung[ da essenCia.52 
A aparencia revela e oculta sua essencia ao mesmo tempo. Se nao ocultasse a 
essencia, ela seria mera ilusao, e, se nao a revelasse, naa seria aparencia. Inversa
mente, a essencia nao e urn simples alem. Incorpora-se no mundo atraves da 
aparencia. Efa e "a realidade ainda inexistente daquilo que e". Dissolver a rigidez 
do objeto fixo num campo de tensao do possivel e do real e compreender a uni
dade da essencia e da aparencia como efetividade. A essencia define 0 campo das 
possibilidades daquilo que e. Quando a realidade da aparencia e compreendida a 
luz da essen cia, isto e, no contexto de suas possibilidades latentes, a realidade 
transforma-se em efetividade. Ela deixa de, simplesmente, ser; torna-se a atuali
zac;ao de uma possibilidade, e sua efetividade consiste no fato de que ela sempre 
pode transformar uma possibilidade nao realizada em realidade.53 

Sem duvida, a critica imanente da economia politica tambem visou a trans
formar os conceitos que a economia politica trouxe de fora "naquilo que 0 obje
to, deixado por sua pr6pria conta, procura ser". Ao revelar como as categorias da 
economia politica transformavam-se em seus opostos, Marx tambem estava dis
solvendo 0 existente "num campo de tensao do possivel e do real". Em termos 
hegelianos, a critica imanente e sempre uma critica do objeto, bern como do con
ceito do objeto. Apreender esse objeto como efetividade significa mostrar que e 
falso aquilo que 0 objeto e. Sua verdade e que sua facticidade dada e uma mera 
possibilidade, definida por urn conjunto de outras possibilidades, que ele nao e. 
Negar a facticidade do que e equivale a reconhecer que "das Bekannte uberhaupt 

ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt"- "0 que e de conhecimento geral 0 e 

Lu I 1Ir._1iIII'I _ ____________ ~ ~ 
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por ser notorio, nao conhecido".54 1sso implica que urn modo de conhecer que 
hipostasia 0 que e nao e urn conhecimento verdadeiro. 0 verdadeiro conheci
mento especulativo, 0 ponto de vista do conceito, esta em apreender a unidade 
da aparencia e da essencia e em compreender que 0 real, por ser possive}, e tam
bern necessario, e por ser necessario, e tambem uma possibilidade. 

Adorno transforma a critica irnanente em dialetica negativa, precisamente 
para rninar a identidade especulativa entre conceito e objeto, essen cia e aparen
cia, possibilidade e necessidade, postulada por Hegel. 55 A dialetica negativa e 
uma interminavel transformas:ao dos conceitos em seus opostos, daquilo que e 
no que poderia ser mas nao e. Revelar 0 que poderia ser nao significa postular 
que ele tern que ser. Muito ·pelo contnirio, a dialetica negativa empenha-se em 
mostrar que nao ha nenhum ponto final de reconcilias:ao e de claro discerni
mento no caniter necessario do possivel. A rigor, a tarefa de Adorno e mostrar a 
superfluidade daquilo que e; mostrar que 0 objeto desafia seu conceito e que 0 

conceito esta fadado ao fracasso em sua busca da essencia. Adorno mina os pro
prios pressupostos conceituais da critica imanente que pratica. A dialetica nega
tiva converte-se numa diaIetica da negatividade pura, da contestas:ao perpetua 
do real. 0 discurso da negatividade rejeita precisamente 0 que Marx ainda era 
capaz de pressupor: que 0 discernimento da necessidade do que e tambem levaria 
a uma compreensao do que poderia ser, e que 0 que poderia ser era algo por que 
valia a pena lutar. A dialetica negativa, em contraste, nega que haja uma logica 
emancipatoria que seja imanente ao real.56 A negatividade, a nao-identidade e 
a desmistifica,ao da paixao com que 0 pensamento luta pela identidade nao ga
rantem nenhum efeito emancipatorio. Ou entao, para usar as palavras de Ador
no, elas garantem que essas conseqiiencias serao emandpatorias, justamente par 
se recusarem a garanti-las. Adorno rejeita a 16gica da imanencia, enquanto pre
serva a critica imanente. Na medida em que 0 metodo da critica imanente pres
supunha urn desenvolvimento logico imanente em dires:ao a uma crescente 
transparencia ou adequas:ao entre 0 conceito e a realidade, a critica transformou
se em dialetica, numa mitologia da inevitabilidade, guiada por uma crens:a na 
identidade entre 0 pensamento e 0 ser. Adorno insiste na mediafao entre 0 pen
samento e 0 ser, negando sua identidade: 

A totalidade e uma categoria de media~ao, e nao de dominas:ao e subjugas:ao 
imediatas. ( ... ) A totalidade social flaO leva uma vida propria, alem e acima 
daquilo que ela une e do qual, por sua vez, se compoe. Ela se produz e se repro
duz atraves de seus momentos individuais.57 

A tarefa da dialetica negativa e revelar a natureza mediada do imediato, sem por 
isso cair na ilusao de que todo imediato tern que ser mediado. 1sso so ocorreria se 
a totalidade se tornasse totalitaria, se todos os elementos de nao-identidade, alte
ridade e individualidade fossem absorvidos no todo. 
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Com a transformacr30 da economia liberal de mercado no capitalismo organi
zado, a base economica do-individualismo burgues tambem e destruida. 0 indi
viduo que, por seus esfor~os e atividades, realizou sua liberdade e igualdade nas 
relacr6es de traca no mercado, passa a ser urn anacronismo hist6rico. A critica 
normativa da ideologia burguesa ja nao pode ser efetuada como uma critica da 
economia politica. 0 desenvolvimento da sodedade burguesa destruiu seus pr6-
prios ideais. A critica das ideologias ja nao pode justapor normas dadas a realida
de; antes, tern que desmistificar uma realidade em vias de obliterar as flormas 
que urn dia forneceram sua propria base de legitimacrao. A critica das flormas 
deve ser conduzida como uma critica da cultura, para desmistificar a cultura e 
revelar 0 potendal ut6pico latente que ha nela.58 

A critica desJetichizante como critica da cultura 

Embora a analise do fetichismo da mercadoria por Marx continue a fornecer a 
modelo da critica da cultura, esse paradigma passou par serias revisoes na abra 
de Adorno e Horkheimer. A metafora em torno da qual se construiu a analise do 
fetichismo da mercadoria e a reificaC;3o do social e do hist6rico como 0 "natu
ral". Uma vez que a troca de mercadorias oculta 0 processo de produ,ao destas, 
e ja que as leis do mereado escondem 0 fato de essas leis aparentes se constitui
rem por atividades e relac;oes humanas caneretas. a discurso desfetichizante jus
tapoe a produC;3o ao comercio, 0 valor de uso ao valor de troea, e a atividade 
constitutiva dos seres humanos as manifestac;oes na cultura. 0 desaparecimento 
de uma esfera aut6noma de rela,oes de troca modifica a prioridade ontol6gica 
atribulda i\ produ,ao por Marx. A esfera da produ,ao nao esta para a esfera da 
circulaC;3o como a essen cia para a aparencia. Com a crescente racionalizaC;30 da 
esfera produtiva e a crescente integra,ao da produ,ao e do comerio, 0 capitalis
mo monopolista come,a a evoluir para uma realidade social em que todos os 
contrastes desaparecern, e as alternativas ao presente tornarn-se inconcebiveis. 
Horkheimer descreve essa transforma,ao da realidade social, ja em 1941, como 
"a dissoluC;3o semantica da linguagem num sistema de sinais".59 0 individuo, 
segundo Horkheimer, 

sem sonhos nem hist6ria, ( ... ) esta sempre atento e pronto, sempre almejando 
urn objetivo pr<itico imediato. ( ... ) Toma a palavra falada apenas como urn 
meio de informac;ao, orientac;ao e ordem.60 

Com 0 declinio do ego e de sua razao reflexiva, as relac;oes humanas tendern para 
urn ponto em que 0 dominio da economia sobre todas as relac;oes pessoais, 0 

controle universal das mercadorias sobre a totalidade da vida, transforma-se nu
rna nova e escancarada forma de comando e obediencia.61 

Essa totalizac;ao da dominac;ao. a totalizaC;3o de urn sistema de sinais em que 
a lingua gem humana desaparece, deixa de se manifestar como uma esfera de 
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quase-naturalidade que nega sua propria historicidade. Em vez disso, 0 proprio 
contraste entre cultura e natureza, entre segunda natureza e natureza prima ria, 
comec;a a desaparecer.62 A totalizac;ao da dominac;ao significa a crescente mani
pulac;ao da pr6pria natureza. 0 antagonismo entre a natureza e a cultura trans
forma-se entao numa vinganc;a da natureza contra a cultura. Enquanto Marx 
havia desmistificado a naturaliza<;:ao do hist6rico, os te6ricos criticos procuram 
desmistificar a historicizac;ao do natural. 0 que 0 fascismo manipula e a revolta 
da natureza sufocada contra a totalidade da dominac;ao, e e a revolta da natureza 
sufocada que a industria de massas recircula em imagens de sexo, prazer e falsa 
felicidade. A repressao da natureza interna e externa elevou-se a proporc;oes tao 
sem precedentes, que a revolta contra essa pr6pria repressao torna-se objeto de 
uma nova explorac;ao e manipulac;ao. Nessas circunstancias, 0 ((fetichismo" das 
mercadorias nao distorce a hist6ria, transformando-a em natureza. mas utiliza a 
revolta da natureza sufocada para mistificar a explorac;ao social da natureza 
dentro e fora de n6s. Na linguagem de Adorno, 0 valor de troca nao mais escon
de a prodU(;ao de valores de uso; muito pelo contnirio, as mercadorias passam a 
competir entre si para se apresentar no imediatismo dos valores de uso e satisfa
zer a nostalgia do trabalho feito com as pr6prias maDs, da natureza virgem. da 
simplicidade e do nao-artificialismo. Enquanto, no capitalismo liberal, 0 valor 
de uso era portador do valor de troca, no capitalismo organizado 0 valor de 
troca s6 e comercializavel na medida em que possa se apresentar como portador 
de urn valor de uso nao mediado, para 0 gozo de cujas qualidades "espontaneas" 
a industria da propaganda nos seduz. A brutalizac;ao da natureza no fascismo, a 
explorac;ao sedutora da natureza pelos meios de comunicac;ao de massa e pela 
industria da cultura, e a nostalgia do natural e do organico, expressas pela crttica 
conservadora da cultura, tern isto em comum: manipulam a revolta da natureza 
reprimida, convertendo-a em submissao, esquecimento e pseudofelicidade.63 

o diagnostico da crise como filosofia retrospectiva 
da historia com urn prop6sito utopico 

Se 0 capitalismo organizado eliminou 0 mercado autonomo, se a irracionali
dade dos capitais individuais em concorrencia foi substituida por urn sistema 
de controles estatais monopolistas, que acontece com as tendencias e os poten
ciais de crise economica nessas sociedades? Em seu artigo de 1941, Pollock ja 
havia afirmado que a capacidade do sistema de administrar e controlar as crises 
era imprevisivelmente grande.64 No periodo do ap6s-guerra, os te6ricos criticos 
enfatizaram que 0 capitalismo organizado havia eliminado os potenciais de 
crise, sem eliminar as irracionalidades do sistema. As irracionalidades sistema
ticas do capitalismo deixaram de se articular como crises sociais. Nao apenas a 
economia, mas tambem as transformaC;6es da cultura sao responsaveis por esse 
fenomeno. 
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Em Eros e civilizafao, Marcuse forrnulou da seguinte maneira a impossibi
lidade das crises sociais em condi<;:oes de civiliza<;ao industrial-tecno16gica: as 
proprias condi<foes objetivas que possibilitariam a superas:ao da civilizacrao in
dustrial-tecnol6gica tambem impedem a emergencia das condi~aes subjetivas 
necessarias a essa transforma<;:ao.65 0 paradoxa da racionaliza<;ao consiste em 
que as proprias condi~aes que poderiam levar a uma reversao da perda de li
berdade nao podem ser percebidas pelos individuos que estao desencantados. 
Na civiliza~ao industrial-tecnologica, a verdadeira possibilidade de por fim a 
falta de liberdade e proporcionada pela transfarma~ao da ciencia e da tecnolo
gia em for<;as produtivas, e pela subsequente elimina<;3.o da mao-de-obra ime
diata do processo de trabalho. 0 trabalho deixa de ser vivenciado pelo indivi
duo como 0 penoso emprego da energia organica para realizar uma tarefa 
especifica. 0 processo de trabalho torna-se impessoal e cada vez mais depen
dente da organizac;:ao e coordena<;ao do esfor<;o humano coletivo. A importan
cia decrescente da mao-de-obra imediata no processo de trabalho, ja analisada 
par Marx nos Grundrisse, nao resulta num decHnio correspondente do contro
Ie sociocultural sobre 0 individuo. 

PeIo contrario, a impessoaliza<;:iio e a racionaliza<;:ao das rela<;:6es de autorida
de trazem consigo uma transforma<;:ao correspondente da dinarnica da forma<;:ao 
individual da identidade." Com 0 declinio do papel do pai na familia, a luta con
tra a autoridade perde seu foco: 0 eu nao consegue atingir a individua<;:ao, po is, 
despojado de figuras pessoais contra as quais lutar, ja nao vivencia os processos 
altamente pessoais e idiossincniticos da forma<;:ao individualizante da identida
de, A agressiio, que nao pode ser descarregada na luta edipiana contra urna figura 
hurnana, e posteriormente internalizada e gera culpa.67 

A conseqiieneia mais ampla do desapareeimento da personalidade autono
rna e 0 enfraquecimento dos "la<;:os vivos entre 0 individuo e sua cultura",68 
A substancia etiea desapareee, 0 desaparecimento da substancia etica na civili
za<;iio industrial-tecnologica seea as fontes culturais de revolta grupal, ate en tao 
sustentadas em nome das lembran~as de rebeliaes passadas. A perda da cultura 
como repositorio da memoria coletiva amea<;:a a propria dinamica da civiliza
<;:ao: revolta, repressao e nova revolta. Quando a cultura deixa de ser uma reali
dade viva, a lembran<;:a das promessas nao cumpridas e traidas, em nome das 
quais se conduzira a revolta dos reprimidos, deixa de ser uma possibilidade his
torica do presente. 

A transfiguraC;ao da moderna civiliza<;:ao industrial-tecnologica cleve come
~ar par urn ato de Erinnerung [lembran~al que liberta os sentidos esquecidos, 
reprimidos e negados, bern como as esperanc;as e aspira<;6es das revoltas pass a
das. Em vez de uma critica a ontologia e a logica da identidade ocidentais, Mar
euse propoe-se reconstruir a dimensao ut6pica latente da ontologia ocidental. 
Ao revelar as polaridades de Logos e Eros, da interminavel passagem do tempo e 



A CRiTICA DA RAZAO INSTRUMENTAL 

do desejo de transcender toda temporalidade, da infinitude ruim do existente 
[die SeiendenJ e da perfei,ao do ser [die Vollkommenheit des SeinsJ, como sendo 
as estruturas duais em que se desdobra a ontologia ocidental, Marcuse sustenta 
a fun'rao redentora da mem6ria.69 

Mas essa mem6ria redentora nao pode ser reativada no continuum da hist6ria, 
justamente porque a hist6ria passa a se desdobrar de tal modo que nega seu pro
prio passado, sua pr6pria hist6ria. A sociedade unidimensional criada pelo mun
do industrial-tecnol6gieo oblitera 0 horizonte ontol6gico em que se desenvolveu 
e no qual se desdobra. Isso significa que a teo ria critica cia sociedade, que fala em 
nome da teoria redentora, esta, ela mesma, fora do continuum hist6rico; num 
esfor,o para negar a domina,ao do tempo, ela apela para a lembran,a do desejo 
de por fim a toda a temporalidade a partir de urn ponto externo ao tempoJo Revi
venda as polaridades primordiais entre Eros e Logos, Narciso e Orfeu, Marcuse 
procura revelar 0 potencial revolucionario de uma sensualidade [Sinnlichkeitl 
emancipada. Narciso desponta como 0 mensageiro de urn novo principio 
ontologico.'l Para se transformar numa nova moralidade [SittlichkeitJ, 0 poten
cial subversivo dessa nova sensualidade deve reimergir-se nos tecidos da hist6ria; 
mas, de acordo com a tese da unidimensionalidade, nao pode haver portadores 
hist6ricos coletivos desse processo. 

Mas, se 0 potencial subversivo da memoria redentora, evocada pela teoria, 
permaneee fora do continuum historico, nao teni a teo ria eritica reconhecido 
uma aporia fundamental, ou seja, as condi'roes de sua propria impossibilidade? 
A teo ria eritica social analisa uma sociedade que subsiste do ponto de vista da 
possivel transforma'rao de sua estrutura basica, e interpreta as necessidades e 
eonflitos emergentes a luz dessa transforma'rao antecipatoria. Se e exatamente 0 

continuum da historia que a crftica tern que rejeitar, a visao da sociedade emanci
pada, que ela articula, transforma-se num misterio privilegiado, que na~ pode 
ser relacionado com a eompreensao imanente das neeessidades e conflitos que 
brotam de dentro do continuum do proeesso historico. au a teoria Cfitica deve 
rever a tese da unidimensionalidade, ou deve questionar sua propria possibilida
de. Isso foi reconhecido por Claus Offe em 1968: a teo ria critica deve limitar a 
tese relativa a uma manipula'rao multiabrangente e admitir a presen'ra de vaza
mentos no sistema de racionalidade repressiva, ou entao deve renunciar a afir
ma,ao de ser capaz de explicar as condi,oes de sua propria possibilidade.72 

Essa eritica apliea-se nao apenas a analise de Mareuse, mas tambern ao mode-
10 teo rico definido como "crltica da razao instrumental" em geral. Em se presu
mindo que a racionaliza<;:ao societaria tenha eliminado as crises e as tend~ncias 
ao conflito na estrutura social, e que a racionaliza<;:ao cultural tenha destruido 0 

tipo de personalidade autonoma, a teoria CTitica deixa de se deslocar no horizon
te da perspectiva de transforma'rao futura e tern que recuar para a postura retros
pectiva da esperan'ra e da rememora<;:ao do passado. A teoria critica torna-se urn 
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mon6logo retrospectivo do pensador crltica sabre a totalidade desse processo 
hist6rico, pais enxerga 0 presente vivenciado, nao pela perspectiva da passive! 
transformac;ao futura, mas do ponto de vista do passado. 

[ ... ] 

Pode-se interpretar esse resultado de duas maneiras. Primeiro, e passivel afir
mar que a critica social (onverte-se mais uma vez ern mera critica, no sentido 
ridicularizado por Marx em seus primeiros trabalhos, e que a teoria critica da 

sociedade deve justificar seus compromissos normativos explicitos. Segundo, 
pode-se argumentar que a teoria critica nae se transforma em mera critica, pais 
continua a reeOfrer a flormas e valores imanentes a autocompreensao das socie
clades capitalistas avanc;adas, mas que 0 conteudo das normas a que se recorre foi 
transformado. 

De acordo com a primeira interpretac;ao, a critica torna-se mera critica pelas 
seguintes razoes: se as crises e os potenciais de conflito das sociedades capitalistas 
avan<;:adas foram eliminados, se essa estrutura social destruiu as pr6prias normas 
de racionalidade, liberdade e igualdade a que a critica da economia politica podia 
implicitamente recorrer, se, alem disso, as pr6prias fronteiras entre a hist6ria e a 
natureza, a cultura e a natureza nao humana, tornaram-se irreconheciveis, onde 
estao os padroes normativos para os quais a teoria critica poderia apelar, e como 
se ha de justifica-Ios? 0 te6rico critico tern que falar ern nome de uma visao ut6-
pica do futuro a que s6 ele tern acesso, ou entao desernpenhar 0 papel de memo
ria e consciencia numa cultura que elirninou seu pr6prio passado. Nem essa vi
sao ut6pica nem a rernemora<;:ao retrospectiva baseiarn-se em norrnas e valores 
decorrentes da autocompreensao dessa cultura e dessa estrutura social. 0 ponto 
de vista da critica transcende 0 presente e justap6e ao existente 0 que deveria ser 
ou 0 que poderia ter sido, se nao se houvesse traido 0 passado. A critica em si, 
portanto, e uma modalidade de investigac;ao criteriol6gica explicita. 0 comenta
rio de Marx sobre a mera critica pode entao ser aplicado a postura da propria 
Escola de Frankfurt: 

A reflexao do sujeito critico, que acredita haver preservado para si uma vi
da realmente livre e a futuro hist6rico sob a forma de urn apelo, permanece 
hip6crita perante todas as situacroesj assim, Marx, que ja reconhecera esse pri
vilegio como sen do 0 caso dos irmaos Bauer, falou ironicamente da «sagrada 
familia".73 

Contrariando essa interpreta<;:ao, que reduz a postura da Escola de Frankfurt a da 
"sagrada familia", pode-se afirmar que, embora a critica a economia politica ja 
nao sirva de modele para a Escola de Frankfurt, ainda ha normas e valores ima
nentes a cultura das sociedades capitalistas avanc;adas que tern urn conteudo 

- emancipat6rio. Entretanto, essas normas e valores ja nao sao fornecidos por teo-

j 
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rias racionalistas da lei natural, cuja incorporacrao nas instituicroes da sociedade 
liberal-capitalista Marx tomou por certa. Ja nao e as normas de uma esfera publi
ca burguesa, do mercado liberal e do Estado liberal, praticantes da norma legal, 
que a critica pode recorrer. Com a transformacrao da dominacrao politica em ad
ministracrao radonal, esvazia-se 0 conteudo racional e emancipatorio da tradicrao 
da lei natural. As normas emancipatorias deixam de ser imanentes as estruturas 
publicas e institucionais. Em vez disso, tern que ser buscadas na promessa utopi
ca nao cumprida da cultura, da arte e da filosofia (Adorno), ou nas estruturas 
profundas da subjetividade humana que se rebelam contra os sacrificios exigidos 
por uma sociedade opressora (Marcuse). 

Assim, Adorno, que insistia no potencial utopico nao realizado do Espirito 
absoluto, pode iniciar a Dialetica negativa com a seguinte frase: "A filosofia, que 
em certo momento pareceu ter sido superada, continua viva, pais perdeu-se 
o momento de sua efetivacraO."74 A filosofia deve empenhar-se numa autocritica 
implacavel, ja que fracassou sua promessa de ser identica a uma realidade racio
nal (Hegel), au de ser uma arma material das massas ern vias de efetivar a razao 
(Marx). Essa autocritica da filosofia deve reativar a ilusao que sustenta a conti
nuidade de sua propria existencia - a saber, a ilusao de que a filosofia poderia 
tarnar-se uma realidade. Essa ilusao deve ser desmistificada, pais trai a arrogancia 
do pensamento conceitual que considera seu outro, aquilo que nao e pensado, 
como urn mero veiculo da realizacrao do pensamento. A realidade nao e 0 conti
nente em que 0 pensamento se esvazia, embora essa luta pela unificacrao do pen
samento e da realidade seja 0 que confere a filosofia sua raison d'etre. Essa aporia 
nao deve ser abandonada, mas continuamente praticada e reavivada atraves da 
dialetica negativa. 0 proprio Adorno da a essa critica 0 nome de "dissonancia". 
E a dissonancia entre 0 pensamento e a realidade, 0 conceito e 0 objeto, a identi
dade e a nao-identidade, que deve ser revelada,75 A tarefa do cdtico e iluminar as 
rachaduras na totalidade, as brechas na rede social, os fatores de desarmonia e 
discrepancia atraves dos quais a inverdade do todo se revela e as vislumbres de 
uma outra vida tornam-se visiveis. Num ensaio sobre as possibilidades do con
flito social nas sociedades capitalistas avancradas, Adorno pode pois enunciar a 
afirmacrao, de outro modo surpreendente, de que os potenciais de conflito da so
ciedade naa devem ser buscados nos protestos e lutas coletivos organizados, mas 
em gestos cotidianos, como 0 riso: "Todo riso coletivo brota dessa mentalidade 
de bode expiat6rio, de urn compromisso entre 0 prazer de liberar a pr6pria agres
sao e os mecanismos controladores da censura, que nao 0 permitem. "76 Quando 
se exige uma definicrao sociologica estrita das conflitos sociais, bloqueia-se 0 aces
so a essas experiencias, que sao inapreensiveis) mas "cujas nuances tambem con
tern tracros de violencia e chaves de uma passivel emancipac;ao".77 

Atraves de seu metodo da dissonancia emancipatoria, Adorno torna-se urn 
etnologo da civilizac;ao avancrada, huscando revelar os elementos de resistencia e 
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de sofrimento implicitos, em que se torna manifesto 0 potencial humano de 
desafiar 0 mundo administrado. Nao fica claro se as "chaves" de uma passivel 
emancipa<;:ao, a que Adorno recarre, podem justificar 0 ponto de vista normativo 
da teoria critica. A acusa<;:ao de que a critica da razao instrumental articula 0 dis
curso privilegiado de uma "sagrada familia" permanece sem resposta. A transi
<raa da critica a economia pol1tica para a critica a razao instrumental altera nao 
somente 0 conteudo criticado, mas a propria logica da critica social e da critica as 
idealagias. 
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o ESTADIO DO ESPELHO 

COMO FORMADOR DA FUN<;:AO DO EU 

Jacques Lacan 

A concep<;ao do estadio do espelho que introduzi em nOSSQ ultimo congresso, ha. 

treze anas, nao me pareceu indigna, por teT-se tornado mais au menos de usa 
cornum no grupa frances, de ser novamente trazida a sua aten<;ao: hoje, em espe
cial, no que tange aos esclarecimentos que ela fornece sobre a func;ao do Eu na 
experiencia que dele nos da a psicanalise. * Experiencia sabre a qual .(OnVern dizer 
que ela nos opoe a qualquer filosofia diretamente oriunda do Cogito. 

Talvez haja entre voces quem se lembre do aspecto comportamental de que 
partimos, esclarecido par urn fato da psicologia camparada: a filho do homem, 

numa idade em que, por urn curto espa<;o de tempo, mas ainda assim por algum 
tempo, e superado em inteligencia instrumental peIo chimpanze, nao obstante ja 
reconhece como tal sua imagem no espelho. Esse reconhecimento e assinalado 
pela inspiradora mirnica do Aha-Erlebnis, onde se exprime, para Kohler, a aper
cep'r3.o situacional, tempo essencial do ato de intelec'rao. 

Esse ato, com efeito, longe de se esgotar, como no macaco, no controle -
uma vez adquirido - da inanidade da imagem, logo repercute, na crian-ra, numa 
serie de gestos em que ela experimenta ludicamente a relayao dos movimentos 
assumidos pela imagem com seu meio ambiente refletido, e a desse complexo 
virtual com a realidade que ele reduplica, isto e, com seu pr6prio corpo e com as 
pessoas ou mesmo objetos que estejam em suas imediay6es. 

-- Ao longo deste texto, reservou·se a tradu<rao EI~, com maiuscula, para exprimir a distin<rao es
pedfica que Lacan sustenta entre esse Eu, sujeito do inconsciente, 0 sujeito por excelencia - je, 
em frances -, e 0 moi, outro dos pronomes pessoais franceses da primeira pessoa, que pode 
ocupar qualquer fun~ao e que aparece na versao francesa das instancias psiquicas da segunda 
t6pica freudiana - 1110i, surmoi e fa (eu, supereu e isso). Nesta tradw;:ao, 0 eu (com minuscula) 
verte 0 moi do texto original. 0 leitor interessado podera reportar-se a primeira nota de Marie 
Christine L. Penot e Antonio Quinet, autores da versao brasileira de Jacques Lacan, 0 Semina· 
rio, livro 2, Oeu na teoria de Freud e na tecnica da psicanalise, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, 
p. 408-9. (N. da T.) 
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Esse evento pode produzir-se, como sabemos desde Baldwin, a partir da idade 
de seis meses, e sua repetiyao muitas vezes deteve nossa medita~ao ante 0 espeta
culo cativante de urn bebe que, diante do espelho, ainda sem ter 0 controle da 
marcha ou sequer da postura erecta, mas totalmente estreitado por algum supor
te humano ou artificial (0 que chamamos, na Fran,a, urn trotte-bebe [andadorJ), 
supera, numa azafama jubilatoria, os entraves desse apoio, para sustentar sua 
postura numa posi~ao mais ou menos inclinada e resgatar, para fixa-lo, urn as
pecto instantaneo da imagem. 

Essa atividade conserva para nos, ate os dezoito meses de idade, 0 sentido que 
lhe conferimos - e que e nao menos revelador de urn dinamismo libidinal, ate 
entao problematico, do que de uma estrutura ontol6gica do mundo humana que 
se insere em nossas reflexoes sabre a conhecimento paranoico. 

Basta-nos compreender 0 estadio do espelho como uma identificaf(clO, no sen
tido pleno que a analise da a esse termo, ou seja, a transformac;ao produzida no 
sujeito quando ele assume uma imagem - cuja predestina~ao para esse efeito de 
fase e suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo imago. 

A assunc;ao jubilatoria de sua imagem especuiar, por esse ser ainda mergulha
do na impotencia motora e na depend en cia da amarnentac;ao que e 0 filho do 
homem no estagio de infans, parece-nos pais manifestar, numa situa~ao exem
plar, a matriz· simb61ica em que 0 Eu se precipita numa forma primordial, antes 
de se objetivar na dialetica da identificac;ao com 0 outro e antes que a linguagem 
Ihe restitua, no universal, sua func;ao de sujeito. 

Essa forma, de resto, mais deveria ser designada par eu ideal, I se quisessemos 
reintroduzi-Ia num registro conhecido, no sentido de que ela seria tambem a ori
gem das identifica~oes secundarias, cujas func;oes reconhecemos pelo tenno fun
c;oes de normaliza~ao libidinal. Mas 0 ponto importante e que essa forma situa a 
instancia do eu, desde antes de sua determinac;ao social, numa linha de ficc;ao, 
para sempre irredutivel para 0 individuo isolado - au melhor, que s6 se unira 
assintoticamente ao devil' do sujeito, qualquer que seja 0 sucessa das sinteses dia
leticas pel as quais ele tenha que resolver, na condi~ao de Eu, sua discordancia de 
sua propria realidade. 

o CORPO COMO GESTALT 

E que a forma total do corpo pela qual 0 sujeito antecipa numa miragem a matu
rac;ao de sua potencia so the e dada como Gestalt, isto e, numa exterioridade em 
que decerto essa forma e mais constitutiva do que constituida, mas em que, aci
ma de tudo, ela lhe aparece num relevo de estatura que a fixa e numa simetria 
que a inverte, em oposic;ao a turbulencia de movimentos com que ele experimen
ta anima-lao Assim, essa Gestalt, cuja pregnancia deve ser considerada como liga
da a especie, embora seu estilo motor seja ainda irreconhedvel, simboliza, pOl' 
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esses dais aspectos de seu aparecimento, a permanencia mental do Eu, ao mesma 
tempo que prefigura sua destinayao alienante; e tambem prenhe das correspon
dencias que unem 0 Eu a estatua em que 0 homem se projeta e aDs fantasmas que 
o dominam, ao automata, enfim, no qual tende a se rematar, numa rela<;ao am
bigua, 0 mundo de sua fabriea,ao. 

Com efeito, para as imagos- cujos rostos velados e nosso privilegio ver per
filarern-se em nossa experiencia cotidiana e na penumbra da efica.cia simb6lica2 

-, a imagem especular parece ser 0 limiar do mundo visivel, a nos fiarmos na 
disposiyao especular apresentada na alucina<;ao e no sonho pela imago do pro
prio corpa, quer se trate de seus tra'fos individuais, quer de suas infirmezas ou 
suas proje,6es objetais, ou ao observarmos 0 papel do aparelho especular nas 
apari,6es do duplo em que se manifestam real ida des psiquieas de outro modo 
heterogeneas. 

Que uma Gestalt seja capaz de efeitos formadores sobre 0 organismo e atesta
do por urn experimento biologico, ele proprio tao alheio it ideia de causalidade 
psiquica que nao consegue resolver-se a formula-Ia como tal. Nem por isso ele 
deixa de reconhecer que a matura(j:ao da gonada na pomba tern como condi(j:ao 
necessaria a visao de urn congenere, nao importa de qual sexo ~ e uma condi(j:ao 
tao sufieiente que seu efeito e obtenivel pela simples coloea,ao do individuo ao 
aleanee do campo de reflexao de urn espelho. Do mesmo modo, no gafanhoto 
migratorio, a transi(j:ao da forma solitaria para a forma gregaria, numa linhagem, 
e obtida ao se expor 0 individuo, numa certa etapa, it a(j:ao exclusivamente visual 
de uma imagem similar, desde que ela seja animada por movimentos de estilo 
suficientemente proximo dos que sao proprios de sua especie. Sao fatos que se 
inscrevem numa ordem de identifica<;ao homeomorfica, que seria abarcada pela 
questao do sentido da beleza como formadora e como erogena. 

Mas os fatos do mimetismo, concebidos como sendo de identifica(j:ao hetero
morfica, nao nos sao de menor interesse, na medida em que levantam 0 proble
ma da significa<;ao do espa<;o para 0 organismo vivo, nao parecendo os conceitos 
psicologicos ser mais improprios para Ihes trazer algum esclarecimento do que 
os ridiculos esfor(j:os empreendidos com vistas a reduzi-Ios it pretensa lei supre
ma da adapta<;iio. Basta lembrarmos os claroes que sobre eles fez luzir 0 pensa
mento (jovem, entao, e em recente rompimento com 0 exilio sociol6gico em que 
fora formado) de urn Roger Caillois, quando, atraves do termo psicastenia lendd

ria, ele relacionou 0 mimetismo morfologico com uma obsessao com 0 espa(j:o 
em seu efeito desrealizante. 

Nos mesmos rnostramos, na dialetica social que estrutura como paranoico 0 

conhecimento humano,3 a razao que 0 torna mais autonomo que 0 do animal 
em rela(j:ao ao campo de for(j:as do desejo, mas que tambem 0 determina na "es
cassez de realidade" nele denunciada pela insatisfa(j:ao surrealista. E essas refle
x6es incitam-nos a reconhecer, na capta<;ao espacial manifestada pelo estadio do 
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espelho, 0 efeito, no hornern, anterior ate mesma a essa diaietica, de uma in sufi
ciencia organica de sua realidade natural, se e que havemos de atribuir algum 
sentido aD termo «natureza)). 

A funs:ao do estadio do espelho revela-se para nos, por conseguinte, como urn 
caso particular da fun~ao da imago, que e estahelecer uma relas:ao do organismo 
com sua realidade - OU, como se costuma dizer, do Innenwelt [mundo interior J 

com 0 Umwelt [mundo circundanteJ. 
Mas essa rela<;:ao com a natureza e alterada, no homem, por uma certa deis

cencia do organismo em seu seio, por uma Disc6rdia primordial que e traida 
pelos sinais de mal-estar e falta de coordena<;:ao motora dos meses neonatais. 
A nO<;:3o objetiva do inacabamento anatomico do sistema piramidal, bern como 
de certos residuos humorais do organismo materno, confirma a visao que for
mulamos como 0 dado de uma verdadeira prematurarao especijica do nasci

menta no homem. 
Observe-se de passagem que esse dado e reconhecido como tal pelos em

briologistas atraves do termo !etalizarao, para determinar a prevalencia dos 
charnados aparelhos superiores do neuroeixo e, em especial, desse cortex que as 
interven(j:6es psicocirurgicas pretendem levar-nos a conceber como 0 espelho 
intra-organico. 

Esse desenvolvimento e vivido como uma dialetica temporal, que projeta de
cisivamente na hist6ria a forma~ao do indivlduo: 0 estadio do espelho e urn drama 
cujo impulso interno precipita-se da insuficiencia para a antecipa(j:ao - e que 
fabrica para 0 sujeito, apanhado no engodo da identifica<;ilo espacial, as fantasias 
que se sucedem desde uma imagem despeda~ada do corpo ate uma forma de sua 
totalidade que chamaremos de ortopedica - e para a armadura enfim assumida 
de uma identidade alienante, que marcani com sua estrutura rigida todo 0 seu 
desenvolvimento mental. Assim, 0 rompimento do circulo do Innenwelt para 0 

Umwelt gera a quadratura inesgotavel das enumera(j:oes do eu. 

o CORPO DESPEDAyADO 

Esse corpo despeda(j:ado, termo que tambem fiz ser ace ito em nosso sistema de 
referencias te6ricas, mostra-se regularmente nos sonhas, quando oInovimento 
da analise toca num certa nivel de desintegra(j:ao agressiva do individuo. Ele apa
rece, entao, sob a forma de membros disjuntos e de 6rgaos representados em 
exoscopia, que criam asas e se armam para perseguic;oes intestinas como as pere
nemente fixadas, atraves da pintura, pelo visionario Hieronymus Bosch, 11a esca
Iada que elas tiveram. no seculo XV, para 0 zenite imaginario do hornem mader
no. Mas essa forma revela-se tangivel no proprio plano organico, nas linhas de 
fragiliza(j:ao que definem a anatornia fantasmatica, manifesta nos sintomas de 
esquize ou de espasmo da histeria. 
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Correlativamente, a formac;ao do Bu simboliza-se oniricamente por urn 
campo fortificado, ou mesmo urn estadio, que distribui da arena interna para 
sua muralha, para seu cinturao de escombros e pantanos, dois campos de luta 
opostos em que 0 sujeito se embarac;a na busca do altivo e distante castelo in
terior, cuja forma (as vezes justaposta no mesmo cenaria) simbaliza 0 isso de 
maneira surpreendente. E, do mesma modo, desta vez no plano mental, vemos 
realizadas essas estruturas de obra fortificada cuja metafora surge espontanea
mente, como que saida dos pr6prios sintamas do sujeito, para designar os me
canismos de inversao, isolamento, duplicac;ao, anulac;ao e deslocamento da neu
rose obsessiva. 

Mas, a nos fundamentarmos apenas nesses dados subjetivos, e par menos que 
os emancipassemos da condic;ao de experiencia que nos faz deduzi-los de uma 
tecnica de linguagem, nossas tentativas te6ricas ficariam expostas a recriminac;ao 
de se projetarem no impensavel de urn sujeito absoluto: eis porque procuramos, 
na hip6tese aqui fundamentada num concurso de dados objetivos, a grade dire
triz de urn metodo de redurao simb61ica. 

Ele instaura nas defesas do eu uma ordem genetica que corresponde ao anseio 
formulado por Anna Freud na primeira parte de sua grande obra, e situa (contra
riando urn preconceito freqiientemente expresso) 0 recalcamento histerico e 
seus retornos num estagio mais arcaico do que a inversao obsessiva e seus proces
sos isoladores, e estes, por sua vez, como precedentes a alienac;ao paran6ica, que 
data da passagem do Eu especular para 0 Eu social. 

Esse momento em que se conclui a estadio do espelho inaugura, pela identifi
ca~ao com a imago do semelhante e pelo drama do ciume primordial (tao bern 
ressaltado pela escola de Charlotte Buhler nos fenomenos de transitivismo infan
til), a dialetica que desde entao liga 0 Eu a situa,oes socialmente elaboradas. 

E esse momenta que faz todo a saber humano pender decisivamente para a 
mediatizac;ao pelo desejo do outro, constituir seus objetos numa equivalencia 
abstrata pela concorrencia de outrem, e que faz do Bu esse aparelho para a qual 
qualquer impulso dos instintos sera urn perigo, ainda que corresponda a uma 
maturac;ao natural- passando desde entaD a propria normalizac;ao dessa ma
turac;ao a depender, no homem, de uma intermediac;ao cultural, tal como se ve, 
no que tange ao objeto sexual, no complexo de Edipo. 

o termo narcisismo primario, pelo qual a doutrina designa a investimento 
libidinal pr6prio desse momento, revela em seus inventores, a luz de nossa con
cepc;ao, 0 mais profundo sentimento das latencias da semantica. Mas a doutrina 
esclarece tambem a oposic;ao dinamica que eles procuraram definir entre essa 
libido e a libido sexual, quando invocaram instintos de destruic;ao, ou ate de 
marte, para explicar a evidente relac;ao da libido narcisica com a func;ao alienante 
do Bu, com a agressividade que dela se destaca em qualquer relac;ao com 0 outro, 
nem que seja a da mais samaritana ajuda. 

I 
i! 
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EXISTENCIALISMO 

Eles tocaram nessa negatividade existencial cuja realidade e tao vivamente pro
movida pela filosofia contempon;nea do ser e do nada. 

Mas essa filosofia, infelizmente, s6 a capta dentro dos limites de uma auto
suficiencia da consciencia, que, por estar inscrita em suas premissas, enga
ta nos desconhecimentos constitutivos do eu a ilusao de autonomia em que se 
fia. Capricho mental que, por se nutrir singularmente de emprestimos retira
dos da experiencia analitica, culmina na pretensao de garantir uma psicamHise 
existencial. 

Ao cabo do projeto hist6rico de uma sociedade de na~ mais reconhecer em si 
outra fun'fao que nao a utilitaria, e na angustia do individuo diante da forma 
concentracionista do vinculo social cujo surgimento parece recompensar esse 
esfor'fo, 0 existencialismo e juigavel pelas justifieativas que da para as impasses 
subjetivos que, a rigor, resultam dele: uma liberdade que nunea se afirma tao 
autentica quanta dentro dos muros de uma prisao, uma exigencia de engaja
menta em que se exprime a incapacidade da consciencia pura de superar qual
quer situa'fao, uma idealiza'fao voyeurista-sadica da rela'fao sexual, uma per
sonalidade que s6 se realiza no suicidio, e uma consciencia do outro que s6 se 
satisfaz pelo assassinato hegeliano. 

A essas proposi\oes opoe-se toda a nossa experiencia, na medida em que ela 
nos dissuade de eonceber 0 eu como centrado no sistema percepfao-consciencia, 
como organizado pelo "principio da realidade", no qual se formula a preconcei
to cientifieo mais contrario a dialetica do conhecimento, e nos indica que parta
mos da funfaO de desconhecimento que 0 caracteriza em todas as suas estruturas, 
tao vigorosamente articuladas por Anna Freud; pois, se a Verneinung [nega'faoJ 
representa sua forma patente, latentes, em sua grande maio ria, permanecerao 
seus efeitos, enquanto nao forem esclarecidos por alguma IUl refletida sobre 0 

plano de fatalidade em que se manifesta 0 isso. 
Assim se compreende a inercia pr6pria das formac;:6es do Eu, onde podemos 

ver a defini'fao mais abrangente da neurose: ver como a capta'fao do sujeito pela 
situa'fao da a f6rmula mais geral da Ioucura, tanto da que jaz entre os muros dos 
hospicios quanta da que ensurdece a Terra com seu barulho e seu furor. 

Os sofrimentos da neurose e da psicose sao, para n6s, a escola das paix6es da 
alma, do mesmo modo que 0 flagelo da balan\a psicanalitica, ao calcularmos a 
inclina\ao de sua amea'fa em comunidades inteiras, da-nos 0 indice do arrefe
cimento das paix6es da cidade. 

Nesse ponto de jun'fao da natureza com a cultura, que a antropologia de nos
sa epoca perscruta obstinadamente, apenas a psicanalise reconhece 0 n6 de servi
dao imaginaria que 0 arnor sempre tern que redesfazer ou cortar. 

Para tal tarefa, nao ha no sentirnento altruista nenhuma promessa para n6s, 
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que expomos a luz a agressividade subjacente a a<;ao do filantropo, do idealista, 
do pedagogo au do reformador. 

No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanalise pode acompa
nhar 0 paciente ate 0 limite extasiado do "Tu es isto" em que se revela, para ele, 0 

c6digo de seu destino mortal, mas nao esta em nosso simples poder de pratican
tes leva-Io ao momento em que come<;a a verdadeira viagem. 

NOTAS 

l. Deixamos em sua singularidade a tradu~ao que adotamos neste artigo para 0 ldeal-lch feu 
ideal] de Freud, sem the dar maiores motivos, aerescentando que nao a mantivemos desde 
entao. 

2. Cf. C. Levi-Strauss, "L'Efficaeite symbolique", Revile d'histoire des religions, jan.-mar. 1949. 

3. Ver Jacques Laean, Ecrits, Paris: Seuil, 1966, p. Ill, 180. 
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IDEOLOGIA E 

APARELHOS IDEOLOGICOS DE ESTADO 

(NOTAS PARA UMA INVESTIGA<;:AO) 

Louis Althusser 

SOBRE A REPRODU<;AO DAS CONDI<;OES DE PRODU<;AO' 

Como disse Marx, qualquer crian(j:a sabe que uma forma<;ao social que naa re
produzisse Silas condi<;6es de prodw;ao ao mesma tempo que as produzisse naa 
duraria urn ano. 2 A condic;ao suprema da produc;ao, portanto, e a reproduc;ao 
das condi,aes de produ,ao. Esta pode ser "simples" (quando reproduz exata
mente as condi<;oes de produc;:ao anteriores) au "ampliada" (quando as aumen
ta), Por ora, vamos ignorar a ultima distinc;ao. 

Que vern a ser a reprodu,iiO das condi,oes de produ,iio? 

Entramos aqui num campo ao meSillO tempo muito familiar (desde 0 volu
me II de 0 capitaf) e singularmente desconhecido. As evidencias tenazes (eviden
cias ideol6gicas de tipo empirico) oriundas do ponto de vista da simples produ
<faD, au mesmo as da mera pratica produtiva (ela pr6pria abstrata em relac;ao aD 
processo de prodw;:ao), esUio tilo integradas em nossa "consciencia" cotidiana 
que e extremamente dificil, para nao dizer quase impossivel, elevarmo-nos ao 
ponto de vista da reprodurao. No entanto, fora desse ponto de vista tudo perma
nece abstrato (mais que parcial: distorcido) - mesmo no nivel da produ,ao e, 
a fortiori, no da simples pratica. 

Tentemos examinar a questao rnetodicamente. 
Para sirnplificar nossa exposi<;:ao, e presumindo que toda forrna<;:ao social sur

ja de urn modo de produ~ao dominante, podemos dizer que 0 processo de pro
du<;:ao poe em movirnento as for<;:as produtivas existentes em e sob a vigen cia de 
rela,Des de produ,ao definidas. 

Dai decorre que, para existir, toda forma<;:ao social, ao mesmo tempo que 
produz, e para poder produzir, tern que reproduzir as condi<;:5es de sua produ
<;:ao. Portanto, tern que reproduzir: 

1. as for<;:as produtivas; 
2. as rela,aes de produ,ao existentes. 
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A reprodufilo dos meios de produfilo 

Atualmente, tadas (inclusive as economistas burgueses que trabalham com a 
contabilidade nacional, au os modernos "te6ricos macroeconomicos") reconhe
cern, porque Marx 0 demonstrou convincentemente no volume II de 0 capital, 
que a produ<j:ao 56 se torna passivel se for assegurada a reprodu<;:ao das condi<;:oes 
materiais de produ~ao: a reprodu~ao dos meios de produ~ao. 

o economista primario, que nisso nao difere do capitalista prima rio, sabe 
que, a cada anD, e essencial preyer como repOT 0 que foi usado au gasto na pro
duc;ao: materias-primas, instalaC;6es fixas (predios), instrumentos de produyao 
(maquinas) etc. Digo 0 economista primario = capitalista primario porque am
bos expressam 0 ponto de vista da empresa, contentando-se em raciocinar, sim
plesmente, nos termos da pratica de contabilidade financeira da empresa. 

Entretanto, grat;as ao talento de Quesnay, que foi 0 primeiro a formular esse 
problema «gritante", e a genialidade de Marx, que 0 resolveu, sabemos que a re
produ~ao das condi~6es materiais de produ~ao nao pode ser pensada no nlvel da 
empresa, porque nao e ai que ela existe nas condit;6es reais. 0 que acontece no 
nivel da empresa e urn efeito, que da apenas uma ideia da necessidade da repro
dut;ao, mas nao perrnite de modo algum que suas condit;6es e mecanismos sejam 
pensados. 

Basta urn momento de reflexao para nos convencermos disto: 0 sr. X, urn ca
pitalista que produz fios de la em sua fiat;ao, tern que «reproduzir" sua rnateria
prima, suas maquinas etc. Mas ele nao as produz para sua pr6pria produt;ao -
outros capitalistas 0 fazem: urn grande criador de carneiros australiano, 0 sr. Y, 
urn dono de uma metalurgica que produz maquinas-ferramenta, 0 sr. Z, etc. 
E, para fabricar os produtos que sao a condi~ao de reprodu~ao das condi~6es de 
pradut;ao do sr. x, 0 sr. Yea sr. Z tambem tern que reproduzir as candit;6es de 
sua pr6pria produt;aa, e assim indefinidamente - tudo isso em proport;6es tais 
que, no mercado nacional e at~ no mundial, a demanda de meios de produt;ao 
(para reprodu~ao) possa ser atendida pela oferta. 

Para refletir sobre esse mecanismo, que leva a uma especie de "cadeia intermi
navel", e preciso seguir 0 proceder «global" de Marx e estudar, em especial nos 
volumes II e III de 0 capital, as rela~6es entre a circula~ao do capital pelo Depar
tamento I (produ~ao de bens de produ~ao) e 0 Departamento II (produ~ao de 
bens de consumo) e a realizat;ao da mais-valia. 

Nao entraremos na analise dessa questao. Basta haver mencionado a necessi
dade de reproduzir as condi~6es materiais de produ~ao. 

Reprodu,ilo do forfa de trabalho 

Entretanto, ° leit~r naa tera deixado de observar uma coisa. Discutimos a repro
du~ao dos meios de produ~ao - mas nao a reprodu~ao das for~as produtivas. 
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Portanto, nao fizemos referencia a reprodu~ao daquilo que distingue as fOfl;as 
produtivas e os meios de produc;ao, isto e, a reproduc;ao da fonya de trabalho. 

A observac;ao do que acontece na empresa, em especial a partir do exame da 
pratica de contabilidade financeira que preve a amortizac;ao e 0 investimento, 
podia nos dar uma ideia aproximada da existencia do processo material de re
produc;ao. Agora, no entanto, entramos num dominio em que a observac;ao do 
que acontece na empresa e, senao totalmente, ao menos quase inteiramente cega, 
e por uma boa razao: a reproduc;ao da forc;a de trabalho ocorre essencialmente 
fora da empresa. 

Como se assegura a reprodw;ao da fon;a de trabalho? 
Ela e assegurada em se fornecendo it for~a de trabalho os meios materiais para 

sua reproduc;ao: atraves dos salarios. Os salarios aparecem na contabilidade de 
cada empresa, mas como "capital aplicado em mao-de-obra'',3 e nao como uma 
condi~ao da reprodu~ao material da for~a de trabalho. 

Entretanto, e exatamente assim que ele "funciona", pais os salarios represen
tam apenas a parcela do valor produzido pelo dispendio da for~a de trabalho, 
indispensavel a sua reproduc;ao: au seja, indispensavel a recomposi~ao da forc;a 
de trabalho do assalariado (os meios para pagar a moradia, a alimentac;ao e 0 

vestuario, em suma, para permitir que 0 assalariado torne a se apresentar no por
tao da fabrica no dia seguinte - e em todos os outros dias que deus Ihe conce
der)j convem acrescentar: indispensavel para criar e educar os filhos em quem 0 

proletario se reproduz (em x exemplares em que x = 0, 1,2 etc) como for~a de 
trabalho. 

Lembremos de que essa quantidade de valor (0 salario) necessaria a repro
du~ao da for~a de trabalho nao e determinada apenas pelas necessidades de urn 
"bioI6gico" sahirio minimo garantido [Salaire Minimum Interprofessionnel Ga
ranti], mas pelas necessidades de urn minimo hist6rico (Marx observou que os 
trabalhadores ingleses precisam de cerveja, enquanto as proletarios franceses 
precisam de vinho) - isto e, historicamente variavel. 

Assinalemos que esse minimo e duplamente hist6rico, por ser definido nao s6 
pelas necessidades hist6ricas da classe trabalhadora, "reconhecidas" pela classe 
capitalista, mas pelas necessidades hist6ricas impostas pela luta proletaria de clas
ses (uma dupla luta de classes: contra 0 aumento da jomada de trabalho e contra 
a redu~ao dos sahirios). 

Mas, para que a for~a de trabalho se reproduza enquanto tal, nao basta asse
gurar as condic;6es materiais de sua reproduc;ao. Afirmamos que a mao-de-obra 
disponivel deve ser "competente", isto e, apta a ser posta para trabalhar no COffi

plexo processo de produ~ao. 0 desenvolvimento das for~as produtivas e 0 tipo 
de unidade historicamente constitutiva das forc;as produtivas, num dado mo
mento, geram 0 resultado de que a for~a de trabalho tern que ser (variadamente) 
qualificada e, portanto, reproduzida como tal. Dito de outra forma: de acordo 
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com os requisitos da divisao tecnica e social do trabalho, com seus diferentes 
"cargos" e "postas". 

Como se assegura a reprodu~ao da qualifica~ao (diversificada) da for~a de 
trabalho num regime capitalista? Neste, ao contrario das forma'Yoes sociais ca
racterizadas pela escravida.o au pela servidao, a reprodu<;:ao da qualifica<;:3o da 
for~a de trabalho tende (trata-se de uma lei tendencial) cada vez menos a ser 
fornecida in loco (0 aprendizado dentro da pr6pria produ~ao), sendo mais e 
mais obtida fora dela: atraves do sistema educacional capitalista e de outras ins

tancias e institui<;:oes. 
Que se aprende na escola? Pode-se if mais au menos lange nos estudos, mas, 

seja como fOf, aprende-se a lef, escrever e (ontar - ista f, algumas tecnicas 
e tambem algumas outras (oisas, inclusive elementos de «cultura cientifica" au 
<'literaria" (que podem seT rudimentares OU, ao contrario, esrnerados), que tern 
uma utilidade direta nos diferentes cargos da produyao (uma instrw;:ao para os 
trabalhadores rnanuais, uma para os tecnicos, uma terceira para os engenheiros, 
uma para a alta administrac;ao etc). E assim que se aprende 0 savoir-faire. 

Mas, alern dessas tecnicas e conhecimentos, a escola tambem ensina as "nor
mas" do born comportamento, ou seja, a atitude a ser observada por cada agente 
na divisao do trabalho, con forme 0 emprego para 0 qual ele esteja "destinado": 
regras de moral. consciencia civica e pro fissional, que na verdade equivalem a 
normas de respeito pela divisao tecnica e social do trabalho, e, em ultima instan
cia, a normas da ordem estabelecida pela dominacrao de classe. Aprende-se tam
bern a "falar urn frances apropriado", a "redigir" direito, isto f, na verdade (para 
os futuros capitalistas e seus servidores), a "comandar" de forma adequada, ou 
seja, (idealrnente) a "dirigir-se aos trabalhadores" da maneira correta etc. 

Para colocar isso em termos mais cientificos, eu diria que a reproduc;ao da 
forc;a de trabalho requer nao apenas uma reproduc;ao de sua qualificac;ao, mas 
tambem, ao mesmo tempo, uma reproduc;ao de sua submissao as regras da or
dem estabelecida, isto e, uma reproducrao de sua submissao a ideologia vigente, 
para os trabalhadores, e uma reproduc;ao da capacidade de manipular correta
mente a ideologia dominante, para os agentes da explorac;ao e da repressao, a fim 
de que tambem eles assegurem "com palavras" a dominac;ao da classe dominante. 

Em outros termos, a escola (alem de outras instituiC;6es de Estado, como a 
Igreja, ou outros aparelhos, como 0 Exercito) ensina a C<habilidade", mas sob for
mas que assegurem a sujeirao a ideologia dominante ou 0 dominic de sua "prati
ca". Todos os agentes da prodw;ao, da explorac;ao e da repressao, para nao falar 
dos "profissionais da ideologia" (Marx), devem, de urn modo Oll de outro, estar 
"impregnados" dessa ideologia, a fim de cumprir "conscienciosamente" suas 
tarefas - as tarefas dos explorados (os proletarios), dos exploradores (os capita
listas), dos auxiliares da explora~ao (os administradores) ou dos sacerdotes da 
ideologia dominante (seus "funcionarios") etc. 

J 
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Assim, a reprodus:ao da fors:a de trabalho revela, como sua condh;ao sine qua 
non, naD apenas a reprodu<;:ao de sua "qualificas:ao», mas tambem a reprodus:ao 
de sua submissao a ideologia dominante au da "pratica" dessa ideologia, com a 

ressalva de que nao basta dizer "nao apenas, mas tambem". pais esta claro que 
e nas formas e sob as formas da sujei,iio ideolOgica que se assegura a reprodu,iio da 
qualifica,iio da for,a de trabalho. 

Mas isso equivale a reconhecer a presenc;:a efetiva de uma nova realidade: a 

ideologia. 
Neste ponto, faremos dais comentarios. 
o primeiro serve para rematar nossa analise da reprodu<;=3o. 
Acabamos de estudar rapidamente as formas da reprodu~ao das for~as pro

dutivas, isto e, dos meios de produ~ao, de urn lado, e da for~a de trabalho, de 
outro. 

Mas ainda nao abordamos a quesUio da reprodu,iio das reiafoes de produ,iio. 
Ora, essa e uma questao crucial para a teoria marxista do modo de produc;:ao. 
Deixa-la de lado seria uma omissao te6rica - pior, urn grave erro politico. 

Portanto, vamos discuti-la. Mas, para obter os meios para discuti-la, teremos 
que fazer outra longa digressao. 

o segundo comentario e que, para fazer essa digressao, somos obrigados a 
levantar outra vez nossa velha questao: que e uma soeiedade? 

INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Em outra ocasiao,4 insistimos no can iter revolueiomirio da concep'rao marxista 
do "todo social", no que ela se distingue da "totalidade" hegeliana. Afirmamos 
(e essa tese s6 repetia proposic;oes famosas do materialismo hist6rico) que Marx 
concebeu a estrutura de cada sociedade como sendo constituida por «niveis", au 
«instancias", articulados por uma determinac;ao especifica: a infra-estrutura ou 
base economiea (a "unidade" das for~as produtivas e das rela~6es de produ~ao) 
e a superestrutura, que por sua vez contt~m dois «niveis", ou «instancias": a juri
dieo-politica (0 direito e 0 Estado) e a ideologica (as diferentes ideologias, reli
giosa, etica, legal, politica etc). 

Alem de seu interesse te6rico-didatico (que revela a diferen'ra entre Marx e 
Hegel), essa representa'rao oferece a seguinte vantagem te6rica crucial: ela possi
bilita inscrever no aparelho te6rico de seus conceitos essenciais 0 que chamamos 
de indice de eficacia respectiva desses conceitos. Que significa isso? 

E faeil ver que essa representac;ao da estrutura de toda sociedade, como urn 
edificio que contem uma base (infra-estrutura) sobre a qual se erigem os do is 
«andares" da superestrutura, constitui uma metafora, ou, para ser exato, uma 
metafora espacial: a metafora de uma topica [topiqueJ.' Como qualquer metafo· 
ra, esta sugere alga, torna algo visivel. 0 que? Preeisamente isto: que os andares 
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superiores mI0 poderiam "sustentar-se" sozinhos (no ar), se nao se assentassem 

sabre sua base. 
Portanto, 0 objetivo da metafora do edificio f, antes de tudo, representar a 

"determinac;ao em ultima instancia" pela base economica. a efeito dessa metafo
fa espacial e dotar a base de urn indice de eficacia conhecido pelos famosos ter
mas: a determinac;ao em ultima instancia do que acontece nos "andares" supe
riores (da superestrutura) pelo que acontece na base economica. 

Dado esse indice de eficacia "em ultima instancia", os "andares" da superes
trutura sao daramente dotados de diferentes indices de efiokia. Que tipo de 
indices? 

Pode-se dizer que os andares da superestrutura nao sao determinantes em ul
tima instancia, mas sao determinados pela eficicia da base; que, se sao determi
nantes ii sua propria maneira (ainda indefinida), isso so e valido na medida em 
que eles sao determinados pela base. 

Seu indice de eficacia (ou de determina~ao), tal como determinado pela de
terminacrao em ultima instancia da base, e pensado de duas maneiras na tradic;ao 
marxista: (1) ha uma "autonomia relativa» da superestrutura em relac;ao a base; 
(2) ha uma "ac;ao reciproca" da superestrutura sobre a base. 

Assim, podemos afirmar que a grande vantagem te6rica da topica marxista, 
isto e, da metafora espacial do edificio (base e superestrutura), e, simultanea
mente, que ela revela que as questoes da determinac;ao (ou do indice de eficacia) 
sao cruciais; revela que e a base que determina, em ultima instancia, todo 0 edifi
cio; e que, por conseguinte, nos obriga a formular 0 problema teo rico do tipo de 
eficacia "derivada», peculiar a superestrutura, ou seja, obriga-nos a pensar no 
que a tradiC;ao marxista chama, conjuntamente, de autonomia relativa da supe
restrutura e de aC;ao reciproca da superestrutura sobre a base. 

o maior inconveniente dessa representac;ao da estrutura de toda sociedade 
at raves da metafora espacial do edificio e, obviamente, 0 fato de ela ser metafori
ca, isto e, de permanecer descritiva. 

Agora nos parece possivel e desejavel representar as coisas de outra maneira. 
Note-se bern: nao rejeitamos de forma alguma a metafora classica, pois essa pro
pria metafora exige que a ultrapassemos. E nao a ultrapassamos para rejeita-la 
como ultrapassada. Queremos apenas tentar pensar aquilo que ela nos da sob a 
forma de uma descricrao. 

A partir da reprodur;ao, acreditamos, e possivel e necessario pensar aquilo que 
caracteriza 0 essencial da existencia e da natureza da superestrutura. Adotando-se 
o ponto de vista da reproduc;ao, esdarecem-se imediatamente muitas das ques
toes que a metafora espacial do edifjcio havia mostrado existir, mas as quais ela 
nao podia dar uma res posta conceitual. 

Nossa tese fundamental e que nao e possivel formular essas perguntas (e, por
tanto, responde-las), a nao ser do ponto de vista da reprodurao. 

I 

I 
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Paremas uma breve analise do Direito, do Estado e da Ideologia sob esse ponto 
de vista. E revelaremos 0 que acontece do ponto de vista da pratica e da produ
yao, por urn lado, e do da reprodu¢o, por Dutro. 

o ESTADO 

A tradis:ao marxista e clara: no Manifesto Comunista e em 0 Dezoito Brumario 

(bern como em tadas as textos classicos posteriores, sobretudo nos escritos de 

Marx sobre a Com una de Paris e nos de Lenin em 0 Estado e a revolurao), 0 

Estado e explicitamente concebido como urn aparelho repressor. 0 Estado e uma 
«maquina" de repressao que permite as classes dominantes (no seculo XIX, a 
classe burguesa e a "classe" dos grandes latifundiarios) assegurarem sua domina
<rao sabre a classe trabalhadora, submetendo estas ultimas ao processo de extor
sao da mais-valia (isto e, it explora<;ao capitalista). 

o Estado, portanto, e antes de tudo 0 que os cIassicos marxistas chamaram de 
Aparelho de Estado. Esse termo significa: nao apenas 0 aparelho especializado (no 

sentido estrito) cuja existencia e necessidade reconhecemos pelas exigencias da 
pnitica juridica, isto e, a policia, os tribunais e os presidios, mas tambem 0 exer
cito, que intervem diretamente (0 proletariado pagou com ·seu sangue essa expe
riencia) como fors:a repressora suplementar em ultima instancia, quando a pol1-
cia e seus corpos auxiliares especializados sao "superados pelos acontecimentos"; 
e, acima desse conjunto, 0 chefe de Estado, 0 governo e a administras:ao. 

Apresentada dessa maneira, a "teoria" marxista-leninista do Estado toca no 
ponto essencial, e nem por urn momento se pode pensar em rejeitar 0 fato de 
que esse e realmente 0 ponto essencial. 0 Aparelho de Estado, que define 0 Es
tado como fors:a de execus:ao e intervenc;ao repressoras, "a servi<;:o das classes 
dominantes", na luta de classes conduzida pela burguesia e seus aliados contra 
o proletariado, e com certeza 0 Estado, e isso certamente define sua "fun<;:ao" 
fundamental. 

Da teoria descritiva a teoria como tal 

No entanto, tambem aqui, como assinalei com respeito a metafora do edificio 
(infra-estrutura e superestrutura), essa representac;ao da natureza do Estado ain
da e parcialmente descritiva. 

Como teremos a oportunidade de usar esse adjetivo (deseritivo) diversas 
vezes, faz-se necessaria uma palavra de explicac;ao para eliminar qualquer am
bigiiidade. 

Quando, ao falarmos da metafora do edificio ou da "teo ria" marxista do Esta
do, afirmamos que essas sao eoneepc;oes ou representac;oes descritivas de seus 
objetos, nao tivemos maiores motiva<;:6es eritieas. Ao eontrario, temos todas as 
razoes para erer que as gran des descobertas cientifieas passam inevitavelmente 
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por uma fase que chamaremos de "teoria" descritiva. Essa e a primeira fase de 
qualquer teoria, ao menos no dominic de que tratamos (0 da ciencia das forma
'foes sociais), Como tal, podemos - e, em minha opiniao, devemos - encarar 

essa fase como senda transit6ria, necessaria ao desenvolvimento da teoria. a fato 
de ela ser transit6ria esta inscrito em minha expressao "teoria descritiva", que 
revela, em sua conjunc;ao dos termos, 0 equivalente a uma especie de "contra
dic;ao". De fato, 0 termo teoria "choca-se", em certa medida, com 0 adjetivo "des
critiva" que lhe foi anexado. Isso quer dizer, muito precisamente: (1) que a u teo-
ria descritiva" realmente e, sem sombra de duvida, 0 comec;o irreversivel da 
teoria; mas (2) que a forma C<descritiva" em que a teoria e apresentada requer, 
justamente como efeito dessa C<contradi<;ao", urn desenvolvimento da teoria que 
ultrapasse a forma da "descri,ao". 

Deixemos essa ideia mais clara, retornando a nosso objeto presente: 0 Estado. 
Quando dizemos que a "teo ria" marxista do Estado, de que dispomos, ainda e 

parcial mente "descritiva", isso significa, antes de mais nada, que essa "teoria" 
descritiva e justamente, sem sombra de duvida, 0 come<;o da teo ria marxista do 
Estado, e que esse come<;o nos da 0 ponto essencial, isto e, 0 principio decisivo de 
qualquer desenvolvimento posterior da teoria. 

Com efeito, diremos que a teo ria descritiva do Estado e correta, ja que e per

feitamente possivel fazer com que a vasta maioria dos fatos observaveis no domi
nio a que ela concerne corresponda it defini,ao que ela fornece de seu objeto. 
Assim, a defini,ao do Estado como urn Estado de classe, que existe no Aparelho 
Repressivo de Estado, esclarece brilhantemente todos os fatos observaveis nas va
rias ordens de repressao, quaisquer que sejam seus dominios: desde os massacres 
de junho de 1848 eda Comunade Paris, do Domingo Sangrento de maio de 1905 
em Petrogrado, da Resistencia, da Charonne etc, ate as simples (e relativamente 
anodinas) interven<;6es de uma "censura" que proibiu A religiosa, de Diderot, ou 
uma pe,a de Gatti sobre Franco; ela lan,a luz sobre todas as formas diretas e 
indiretas de explora<;ao e exterminio das massas populares (guerras imperialis
tas); lan,a luz sobre a sutil domina,ao cotidiana sob a qual se pode vislumbrar, 
nas formas de democracia politica, por exemplo, 0 que Lenin, seguindo Marx, 
chamou de ditadura da burguesia. 

Mas a teoria descritiva do Estado representa uma fase na constitui<;ao da teo
ria, a qual exige a "supera<;ao" dessa fase. Pois esta claro que, se a defini<;ao em 
questao realmente nos fornece meios para identificar e reconhecer os dados da 

opressao, relacionando-os com 0 Estado concebido como Aparelho Repressivo 
de Estado, essa "inter-rela<;ao" da margem a urn tipo muito especial de evidencia, 
sobre 0 qual teremos algo a dizer dentro em pouco: "E, e isso mesmo, isso e real
mente verdade!" E a acumula,ao de fatos a respeito da defini,ao de Estado pode 
multiplicar os exemplos, mas nao faz realmente progredir a definic;ao do Estado, 
isto e, a teoria cientifica do Estado. Toda teoria descritiva, par conseguinte, carre 

J 



In . > 

InEOLOGIA E APARELHOS IDEOL6GICOS DE ESTADQ 113 

o risco de "bloquear" 0 desenvolvimento da teoria, embora esse desenvolvimen
to seja essencial. 

Por isso, para desenvolver essa teoria descritiva numa teoria como tal, ou se
ja, para compreender melhar as mecanismos do Estado em seu funcionamento, 
cremos ser indispensavel acrescentar alguma coisa a chissica defini(j:ao do Estado 
como Aparelho de Estado. 

Os fundamentas da teo ria marxista do Estada 

Esclares:amos primeiramente urn ponto importante: 0 Estado (e sua existencia 
em seu aparelho) nao tern sentido a nao ser em fun,ao do pader estatal. Toda a 
luta politica de classes gira em torna do Estado. Entendanlos: em torno da posse, 
ista e, da tomada e preservac;:ao do poder estatal por uma certa dasse, ou por uma 
alian<;:a entre classes au frac;:oes de classes. Esse primeiro esclarecimento nos obri
ga, portanto, a distinguir entre 0 poder estatal (conserva<;ao do poder estatal ou 
tomada do poder estatal), 0 objetivo da luta politica de classes, de urn lado, e 0 

Aparelho de Estado, de outro. 
Sabemos que 0 Aparelho de Estado pode sob reviver - como ficou provado 

pelas "revolu,oes" burguesas na Fran,a do seculo XIX (1830, 1848), pelos golpes 
de Estado (2 de dezembro, maio de 1958), pelos colapsos do Estado (a queda do 
Imperio em 1870, da Terceira Republica em 1940), ou pela ascensao politica da 
pequena burguesia (1890-95 na Fran,a) etc - ele po de sobreviver a aconted
mentos politicos que afetam a posse do poder estatal. 

Mesmo depois de uma revolu,ao social como a de 1917, grande parte do Apa
relho de Estado sobreviveu ap6s a tomada do poder estatal pela a!ian,a do prole
tariado com 0 campesinato pobre: Lenin reiterou esse fato repetidamente. 

Pode-se dizer que a distin,ao entre poder estatal e Aparelho de Estado faz 
parte da "teo ria marxista" do Estado, sendo explicita desde 0 Dezoito Brumdrio e 
As iutas de classes na Franra. de Marx. 

Para resumir a "teoria marxista do Estado" neste ponto, podemos dizer que os 
chissicos marxistas sempre afirmaram: (1) 0 Estado e 0 Aparelho Repressivo de 
Estado, (2) 0 poder estatal e 0 Aparelho de Estado devem ser distinguidos, (3) 0 

objetivo da luta de classes concerne ao poder estatal e, por conseguinte, ao uso do 
Aparelho de Estado pelas classes (ou alian,a de classes ou de fra,oes de classes) que 
detem 0 poder estatal em fun,ao de seus objetivos de classe, e (4) 0 proletariado 
deve tomar 0 poder estatal para destruir 0 Aparelho de Estado burgues existente e, 
numa primeira fase, substitui-Io por urn Aparelho de Estado proletario e muito 
diferente, e depois, em fases posteriores, acionar urn processo radical: 0 da destrui
,ao do Estado (0 fim do poder estatal, 0 fim de todos os Aparelhos de Estado). 

Nessa perspectiva, portanto, 0 que n6s poderiamos prop or para acrescentar a 
"teo ria marxista" do Estado ja esta literalmente presente. Mas parece-me que, 

mesmo completada dessa forma, a teo ria ainda e parcial mente descritiva, embo-
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fa contenha agora elementos complexos e diferenciais, cujo funcionamento e 
a'r3o flaG podem ser compreendidos sem recurso a urn desenvolvimento te6rico 

suplementar. 

Os Aparelhos Ideol6gicos de Estado 

Logo, 0 que tern que ser acrescentado a "teoria marxista" do Estado e Dutra coisa. 
Aqui, devemos avan'rar com cautela por urn terreno em que, na verda de, 

as chissicos marxistas entraram muito antes de n6s, mas sem sistematizarem sob 
forma te6rica os avanyos decisivos contidos em suas experiencias e metodos. 
A rigor, suas experiencias e metodos permaneceram, grosso modo, no campo 
da pnitica politica. 

Com efeito, em sua pnitica politica, os chissicos marxistas trataram 0 Estado 
como uma realidade mais complexa do que a defini.-;ao dele fornecida na "teoria 
marxista do Estado", mesmo depois de ela ser suplementada como acahei de su
gerir. Eles reconheceram essa complexidade em sua pnitica, mas nao a expressa
ram numa teoria correspondente.6 

Gostariamos de tentar fazer urn esbo.-;o muito esquematico dessa teoria cor
respondente. Por isso, propomos a seguinte tese. 

Para fazer progredir a teoria do Estado, e indispensavel levar em conta nao 
apenas a distin~ao entre poder estatal e Aparelho de Estado, mas tambem uma 
outra realidade que est. claramente ao lado do Aparelho (Repressivo) de Estado, 
mas nao se confunde com ele. Designarei essa realidade par seu conceito: os Apa

relhos Ideo16gicos de Estado. 

Que sao os Aparelhos Ideol6gicos de Estado (AlEs)? 
Eles nao se confundem com 0 Aparelho (Repressivo) de Estado. Convem 

lembrar que, na teoria marxista, 0 Aparelho de Estado (AE) contem 0 governo, 
os ministerios, 0 exercito, a policia, os tribuna is, os presidios etc, que constituem 
o que doravante denominaremos de Aparelho Repressivo de Estado. 0 "repres
sivo" sugere que 0 Aparelho de Estado em questao "funciona pela violencia" -
pelo menos no limite (pois a repressao, por exemplo a repressao administrativa, 
pode assumir formas nao fisicas). 

Daremos 0 nome de Aparelhos Ideol6gicos de Estado a urn certo numero de 
realidades que se apresentam ao observador imediato sob a forma de instituiyoes 
distintas e especializadas. Delas propomos uma listagem empirica, que ohvia
mente tent que ser examinada em detalhe, verificada, corrigida e reorganizada. 
Com todas as restri.-;oes envolvidas ~essa exigencia, podemos, de momento, con
siderar as seguintes institui.-;oes como Aparelhos Ideol6gicos de Estado (a ordem 
em que as listamos nao tern nenhuma importancia particular): 

o AlE religioso (0 sistema das diferentes Igrejas); 
o AlE escolar (0 sistema das diferentes "escolas", publicas e particulares); 
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a AlE familiar;7 
a AlE juridico;8 
o AlE politico (0 sistema politico, induindo os diferentes partidos); 
a AlE sindical; 
a AlE da informac;ao (imprensa, radio e televisao etc); 
o AlE cultural (literatura, arIes, esporles elc). 
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Afirmei que os AlEs nao devem ser confundidos com 0 Aparelho (Repressivo) de 
Estado. Em que consiste a diferen,a? 

Num primeiro momenta, esta claro que, enquanto ha urn Aparelho (Repres
sivo) de ESlado, ha uma pluralidadede Aparelhos Ideologicos de Estado. A uni
dade que constilui essa pluralidade de AlEs como urn corpo - mesmo supondo 
que ela exista - nao e imediatamente visivel. 

Num segundo momenta, podemos constatar que, enquanto 0 Aparelho (Re
pressivo) - unificado - de Estado pertence inteiramente ao dominio publico, a 
grande maioria dos Aparelhos Ideologicos de Estado (em sua aparente disper
sao) pertence, ao conttario, ao dominio privado. Igrejas, partidos, sindicatos, 
familias, algumas escolas, a maio ria dos jornais, as empreendimentos culturais 
etc sao particulares. 

Deixemos de lado, por urn momenta, nossa primeira observaC;ao. Concentre
mo-nos na segunda, perguntando com que direito podemos considerar como 
Aparelhos Ideologicos de Estado instituiC;6es que, em sua maioria, nao possuem 
urn estatuto publico e sao, pura e simplesmente, instituic;6es privadas. Como 
marxista consciente, Gramsci ja previu essa objec;ao. A distinc;ao entre 0 publico 
e a privado e uma distinc;ao interna ao direito burgues~ e valida nos dominios 
(suballernos) em que 0 direito burgues exerce sua "autoridade". 0 dominio do 
Estado Ihe escapa, por estar "alem do Direito": 0 Estado, que e 0 ESlado da dasse 
dominante, na~ e publico nem privado; ao contrario, e a condiC;ao para qualquer 
distinc;ao entre 0 publico e a privado. Digamos a mesma coisa, partindo agora de 
nossos Aparelhos Ideologicos de Estado. Nao importa se as instilui,6es em que 
e1es se materializam sao "publicas" au "privadas". 0 importante e como funcio
nam. As instituiC;6es privadas podem perfeitamente "funcionar" como Apare
lhos Ideologicos de Estado. Vma analise razoavelmente minuciosa de qualquer 
dos AlEs comprova isso. 

Agora, porem, vamos ao essencial. 0 que dislingue os AlEs do Aparelho (Re
pressivo) de Estado e a seguinte diferen,a fundamental: 0 Aparelho Repressivo 
de ESlado funciona "pela violencia", ao passo que os Aparelhos Ideologicos de 
ESlado funcionam ''pe/a ideologia". 

Podemos esclarecer as coisas, retificando essa distinc;ao. Diremos, antes, que 
todo Aparelho de Estado, seja ele repressivo ou ideol6gico, "funciona" ao mesmo 
tempo pela violencia e pela ideologia, mas com uma distinC;ao importantissima, 

.L 
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que torna imperativo nao confundir os Aparelhos Ideol6gicos de Estado com 0 

Aparelho (Repressivo) de Estado. 
Trata-se do fato de que 0 Aparelho (Repressivo) de Estado funciona maci,a 

e predominantemente pela repressao (inclusive a repressao fisica), e secunda
ria mente pela ideologia. (Nao existe um aparelho puramente repressivo.) Por 
exemplo, 0 exercito e a policia tam bern funcionam pela ideologia, tanto para 
garantir sua propria coesao e reprodu<;:ao quanta nos «valores" que propoem 
para fora. 

Do mesma modo, mas no sentido inverso, e essen cia 1 dizer que, por sua vez, 
os Aparelhos Ideol6gicos de Estado funcionam mad,a e predominantemente 
pela ideologia, mas tambem funcionam secundariamente pela repressao, ainda 
que, no limite, mas somente no limite, esta seja muito atenuada e escondida, ate 
mesmo simb6lica. (Nao ha algo que se possa chamar de aparelho puramente 
ideoI6gico.) Assim, as escolas e igrejas dispoem de metodos adequados de puni
<rao, expulsao, sele<r3o etc, para "disciplinar" flaO apenas seus pastores, mas tam
bern seus rebanhos. 0 mesma se aplica a familia ... E 0 mesma se aplica ao AlE 
cultural (censura, entre outras coisas) etc. 

E preciso acrescentar que essa determinac;:ao do dupla "funcionamento" (em 
car<lter predominante ou secundario) pela repressao e pela ideologia, can forme 
se trate do Aparelho (Repressivo) de Estado ou dos Aparelhos Ideol6gicos de 
Estado, deixa claro que se podem tecer combinac;:oes explicitas au tacitas muito 
sutis, a partir da intera~ao do Aparelho (Repressivo) de Estado com os Apare
lhos Ideologicos de Estado. A vida cotidiana nos fornece inumeros exemplos 
disso, mas eles devem ser minuciosamente estudados para que possamos ir alem 
dessa mera observacrao. 

No entanto, esse comentario nos leva a compreender 0 que constitui a uniao 
do corpo aparentemente desconexo dos ALEs. Se os AlEs "funcionam" maci<;:a e 
predominantemente pela ideologia, 0 que unifica sua diversidade e precisa
mente esse funcionamento, na medida em que a ideologia pela qual eles funcio
nam e sempre efetivamente unificada, a despeito de sua diversidade e suas con
tradi,oes, sob a ideologia dominante, que e a ideologia da "classe dominante". 
Dado que, em principio, a "classe dominante" detem 0 poder estatal (aberta
mente au, na maioria das vezes, mediante aliancras entre classes ou fracroes de 
classes), e, portanto, tem a seu dispor 0 Aparelho (Repressivo) de Estado, po
demos admitir que essa mesma classe dominante e atuante nos Aparelhos Ideo-
16gicos de Estado, na medida em que, em ultima analise, e a ideologia dominan
te que se realiza nos Aparelhos Ideologicos de Estado, atraves de suas pr6prias 
contradicroes. E muito diferente, e claro, agir por meio de leis e decretos no 
Aparelho (Repressivo) de Estado e "agir" por intermedio da ideologia domi
nante nos Aparelhos Ideol6gicos de Estado. Sera necessario investigar os por
menores dessa diferenc;:a - mas ela nao pode mascarar a realidade de uma 
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identidade profunda. Ao que saibamos, nenhuma classe e capaz de deter 0 poder 
estatal por urn periodo prolongado sem, ao mesmo tempo, exercer sua hegemonia 
sobre e dentTO dos Aparelhos IdeolOgicos de Estado. Basta-me, como prova, ape
nas urn exemplo: a angustiada preocupa<;:ao de Lenin de revolucionar 0 AlE 
educacional (entre outros), simplesmente para possibilitar ao proletariado so
vietico, que havia tomado 0 poder estatal, assegurar 0 futuro da ditadura do 
proletariado e a transicrao para 0 socialismo.9 

Este ultimo comentario deixa-nos em condi<;:6es de entender que os Apa
relhos Ideol6gicos de Estado podem ser nao apenas 0 alvo, mas tam bern 0 lugar 
da luta de classes, e, freqiientemente, de fafmas encarnicyadas de luta de classes. 
A classe (ou alian,a de classes) que ocupa 0 poder nao pode ditar a lei nos AlEs 
com a mesrna facilidade com que 0 faz no Aparelho (Repressivo) de Estado, nao 
86 porque as antigas classes dorninantes neles conseguem preservar posic;:6es de 
forcra durante muito tempo, mas tambem porque a resistencia das classes explo
fadas e capaz de encontrar meios e oportunidades de se expressar ali, seja utili
zando as contradi~oes que ali existem, seja pela conquista de posi<;:oes de com
bate dentro deles, na luta. lo 

Permitam-nos rever nossos comentarios. 
Se a tese que propusemos tern fundamento, somos levados a retomar a cIassi

ca teo ria marxista do Estado, tornando-a mais precisa num aspecto. Dissemos 
que Ii necessario distinguir entre 0 poder estatal (e sua posse por. .. ), de urn lado, 
e 0 Aparelho de Estado, de outro. Mas acrescentarnos que 0 Aparelho de Estado 
contern dois corpos: 0 corpo das institui,5es que representam 0 Aparelho Re
pressivo de Estado, por urn lado, e 0 corpo de institui<;:oes que representam os 
Aparelhos Ideol6gicos de Estado, por outro. 

Mas, se e assim, ha que se formular a seguinte pergunta, mesmo nas condi<;:oes 
sumarissimas de minhas<sugestoes: qual e, exatamente, a extensao do papel dos 
Aparelhos Ideol6gicos de Estado? Em que se baseia sua irnportilncia? Em outras 
palavras, a que corresponde a "fun,ao" dos Aparelhos Ideol6gicos de Estado que 
nao funcionam pela repressao, mas pela ideologia? 

SOBRE A REPRODUyXO DAS RELAyOES DE PRODUyXO 

Podemos agora responder a questao central, deixada em suspenso por longas pa
ginas: como se assegura a reprodurao das relaroes de produriio? 

Na linguagem da t6pica (infra-estrutura, superestrutura), dizemos: em sua 
maior parte, II ela e assegurada pela superestrutura juridico-politica e ideoI6gica. 

Mas, como argumentamos ser indispensavel ir alem dessa linguagem ainda 
descritiva, diremos: em sua maior parte, eia e assegurada pelo exercicio do poder 
estatal nos Aparelhos de Estado - de urn lado, 0 Aparelho (Repressivo) de Esta
do, e de outro, os Aparelhos Ideol6gicos de Estado. 
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Deve-se levar em eanta 0 que dissemos antes, e que nos resumimos agora nas 

tres caracteristicas seguintes: 

1. Todos os Aparelhos de Estado funcionam pela repressao e pela ideologia ao 
mesmo tempo, com a diferen<;a de que 0 Aparelho (Repressivo) de Estado fun
dona maciya e predorninantemente pela repressiio, enquanto os Aparelhos Ideo-
16gicos de Estado fundonam mad<;a e predominantemente pela ideologia. 

2. Enquanto 0 Aparelho (Repressivo) de Estado constitui urn todo organiza
do, cujas diferentes partes centralizam-se abaixo de uma unidade de camanda
a da politica da luta de classes aplicada pelos representantes politicos das classes 
dominantes que detem 0 poder estatal -, os Aparelhos Ideol6gicos de Estado 
sao multiplos, distintos, C<relativamente autonomos" e capazes de proporcionar 

. urn campo objetivo para as contradil;oes, que expressam, sob forrnas limitadas 
au extremadas, os efeitos dos choques entre a luta de classes capitalista e a luta de 
classes proletaria, bern como suas fafmas subordinadas. 

3. Enquanto a unidade do Aparelho (Repressivo) de Estado e garantida por 
sua organizas:ao, unificada e centralizada sob a lideran'ra dos representantes das 
classes ocupantes do poder, que executam a politica da luta de classes das classes 
que estao no poder, a unidade dos diferentes Apatelhos Ideol6gicos de Estado e 
garantida, em geral sob formas contradit6rias, pela ideologia dominante, a ideo

logia da c1asse dominante. 

Levando em conta essas caracteristicas, e possivel representar da seguinte manei
ra a reprodu<;ao das rela<;6es de produ<;ao, 12 segundo uma especie de "divisao do 
trabalho". 

o papel do Aparelho (Repressivo) de Estado, na medida em que ele e urn 
aparelho repressor, consiste essencialmente em assegurar, atraves da for~a (fi
sica ou de outro tipo), as condi<;6es politicas de reprodu<;ao das rela<;6es de pro
dUyao, que sao, em ultima instancia, relayoes de explorarao. Nao s6 0 Aparelho 
de Estado contribui para grande parte de sua pr6pria reprodu<;ao (0 Estado ca
pitalista contem dinastias politicas, dinastias militares etc), como tambem, e 

adma de tudo, 0 Aparelho de Estado assegura, atraves da repressao (desde a 
mais brutal for~a fjsica, ate meras ordens e proibiyoes administrativas, ou a cen
sura franca e tacita), as condi<;6es politicas de atua<;ao dos Aparelhos [deoI6-
gicos de Estado. 

Na verdade, e esta ultima que garante, em grande parte, a reproduyao das 
rela<;6es de produ<;ao, por tnis de urn "escudo" forneddo pelo Aparelho (Rep res
sivo) de Estado. E ai que 0 papel da ideologia dominante concentra-se maci~a
mente - a ideologia da classe dominante, que detem 0 poder estatal. E a inter
mediayao da ideologia dominante que assegura uma «harmonia" (as vezes tensa) 

entre 0 Aparelho (Repressivo) de Estado e os Aparelhos Ideol6gicos de Estado, e 
tambem entre os diferentes Aparelhos Ideol6gicos de Estado. 

i 
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Somos, pois, levados a considerar a seguinte hip6tese, justamente em fun~ao 
da diversidade das Aparelhas Idealogicas de Estada em seu papel comum, par
que compartilhada, de reprodu<;aa das rela<;6es de produ<;aa. 

De fata, listamas urn numero relativamente grande de Aparelhas Ideal6-
gicos de Estado nas forma~oes sociais capitalistas contemporaneas: 0 aparelho 
escolar, 0 religioso, 0 familiar, 0 politico, 0 sindical, 0 das comunica~oes, 0 

"cultural" etc. 
Mas, nas forma.yoes sociais do modo de produyao caracterizado pela "servi

daa" (geralmente chamada de mada de produ<;aa feudal), abserva-se que, emba
ra haja urn unico Aparelha (Repressiva) de Estada, a qual, desde as primeiros 
Estadas canhecidas da Antiguidade, para naa falar nas manarquias absalutas, fai 
formalmente muito semelhante ao que hoje conhecemos, 0 numero de Apare
Ihas Ideal6gicos de Estada e menor, e seus tipas individuais saa diferentes. Por 
exempla, abserva-se que, durante a Idade Media, a Igreja (a AlE religiasa) acu
mulava diversas fun<;6es que atualmente competem a varias Aparelhas Idealogi
cos de Estado distintos, fun.yoes novas em relayao ao passado que estamos evo
canda, em particular educacianais e culturais. Aa lada da Igreja, havia a Aparelha 
Idealogica de Estada da familia, que desempenhava urn papel consideravel, in
companlvel ao seu papel nas forma.yoes sociais capitalistas. Apesar das aparen
cias, a Igreja e a familia naa eram as unicos Aparelhas Ideal6gicos de Estada. 
Havia tambem urn AlE politico (os Estados Gerais, 0 Parlamento, as diferentes 
facyoes e Ligas politicas, ancestrais dos modernos partidos politicos, e todo 0 sis
tema politico das Comunas livres e, depois, das Villes). Havia ainda urn poderoso 
Aparelha Idealogico de Estada "prota-sindical", se pademas arriscar esse terma 
tao anacr6nico (as guildas dos mercadores e banqueiros poderosos, as associa
yoes de artifices etc). Ate as editoras e as informayoes assistiram a urn desenvolvi
mento incontestavel, assim como os espetaculos; a principio, ambos eram parte 
integrante da 19reja, vindo depois a se tornar cada vez mais independentes dela. 

No periodo hist6rico pre-capitalista, que examinamos em trayos sumamen
te gerais, esta absalutamente claro que havia urn Aparelho Ideo16gico de Estado 
dominante, a Igreja, que concentrava em si nao apenas as func;oes religiosas, 
mas tambem as escolares e grande parte das fun.yoes de informayao e da "cul
tura". Naa fai par acasa que tada a luta idealogica, desde a secula XVI ate a se
culo XVIII, a partir dos primeiros choques da Reforma, concentrou-se numa luta 
anticlerical e anti-religiosa; isso se deu precisamente ern funC;ao da posiyao do
minante da Aparelha Idealogica de Estada religiasa. 

o principal abjetiva e a principal resultada da Revalu<;aa Francesa naa con
sisti ram simplesmente em transferir 0 poder estatal da aristocracia feudal para a 
burguesia capitalista-comercial, romper em parte 0 antigo Aparelho Repressivo 
de Estada e substitui-Ia par urn nava (par exempla, a Exercita Nacianal Papu
lar), mas tambem combater a Aparelha Idealogico de Estada numero urn: a Igre-
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ja. Dai a definic;:ao de urn estatuto civil para 0 clero, 0 cantiseo dos bens eclesias
ticos e a cria~ao de novos Aparelhos Ideol6gicos de Estado para substituir 0 apa
relho religioso em seu papel dominante. 

Naturalmente, essas coisas naD aconteceram de maneira automatica: basta 
testemunharmos a Concordata, a Restaurac;:ao e a langa luta de classes entre a 
aristocracia rural e a burguesia industrial durante todD 0 seculo XIX, em prol do 
estabeledmento da hegemonia burguesa em fun~6es antes desempenhadas pela 
Igreja, sobretudo nas escolas. Pode-se dizer que a burguesia apoiou-se no novo 
AlE politico, parlamentar-democratico, instalarlo nos primeiros anos da Revolu
c;:ao e reinstaurarlo ap6s longas e violentas lutas, por alguns meses em 1848 e por 
decadas ap6s a queda do Segundo Imperio, para conrluzir seu combate contra a 
Igreja e dela arran car as func;:6es ideologicas - em outras palavras, para asse
gurar nao apenas sua propria hegemonia politica, mas tambem sua hegemonia 
ideol6gica, indispensavel a reprodu~ao das rela~6es capitalistas de produ~ao. 

E por isso que acreditamos ser lkito propor a seguinte tese, com todos os ris
cos que ela comporta. Cremos que 0 Aparelho Ideol6gico de Estado que se ins
talou na posi'fao dominante nas forma 'foes sociais capitalistas maduras, em de
correncia de uma violenta luta politica e ideologica de classes contra 0 antigo 
Aparelho Ideol6gico de Estado dominante, foi 0 Aparelho ldeologico escolar. 

Essa tese talvez pare~a paradoxal, dado que, para todo 0 mundo, isto e, na 
representa~ao ideologica que a burguesia tentou dar a si mesma e as classes que 
ela explora, 0 AlE dominante nas forma'foes sociais capitalistas realmente nao 
parece ser a escola, mas 0 AlE politico, ou seja, 0 regime de democracia parla
mentar que combina 0 sufragio universal e a luta partidaria. 

Entretanto, a hist6ria, inclusive a hist6ria recente, mostra que a burguesia foi 
e ainda e capaz de se ajustar a outros AlEs politicos que nao a democracia par
lamentar: 0 Primeiro e 0 Segundo Imperios, a Monarquia Constitucional (Luis 
XVIII e Carlos X), a Monarquia Parlamentar (Luis Filipe) e a Democracia Presi
dencial (de Gaulle), para mendonar apenas a Fran~a. Na Inglaterra, isso fica ain
da mais claro. Ali, a Revolu~ao foi particularmente "exitosa" do ponto de vista 
burgues, ja que, ao contrario da Fran~a - onde a burguesia, em parte pela estu
pidez da pequena nobreza, teve que concordar em ser conduzida ao poder pelas 
"jornadas revolucionarias", camponesas e plebeias, que lhes custaram muito 
caro -, a burguesia inglesa soube "conciliar-se" com a aristocracia e "comparti
Ihar" com ela 0 poder estatal e 0 uso do Aparelho de Estado durante muito tem
po (paz entre todos os homens de boa vontade nas classes dominantes!). Na Ale
manha as coisas sao ainda mais impressionantes, pois foi sob urn AlE politico -
protegido pelos junkers imperiais (cuja epitome foi Bismarck), com seu exercito 
e sua policia, e seus quadros dirigentes - que a burguesia imperialista fez seu 
arrasador ingresso na historia, antes de "atravessar" a Republica de Weimar e se 
entregar ao nazismo. 
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Por isso, cremos ter boas razoes para considerar que, nos bastidores de seu AlE 
politico, que ocupa a frente do palco, 0 que a burguesia instalou como seu Apare
Iho Ideol6gico de Estado numero urn, isto e, dominante, foi 0 aparelho escolar, 
que de fato substituiu em suas fun~6es 0 AlE dominante anterior, a Igreja. Poder
se-ia ate acrescentar: 0 par escola-familia substituiu 0 par Igreja-familia. 

Por que 0 aparelho educacional e de fato 0 Aparelho Ideol6gico de Estado do
minante nas formas:oes sociais capitalistas, e como ele funciona? 

Por ora, basta dizer que: 

I. Todos os Aparelhos Ideol6gicos de Estado, sejam quais forem, contribuem 
para urn mesmo resultado: a reprodu~ao das rela~6es de produ~ao, isto e, das 
rela~6es capitalistas de explora~ao. 

2. Cada qual contribui para esse resultado unico da maneira que Ihe e pr6pria. 
o aparelho politico, submetendo os individuos 0 ideologia politica do Estado, 
o ideologia "democratica" "indireta" (parlamentar) ou "direta" (plebiscitaria 
ou fascista). 0 aparelho da informa~ao, empanturrando cada "cidadao" com do
ses diarias de nacionalisrno, chauvinismo, liberalismo, moralisrno etc, atraves da 
imprensa, do radio e da televisao. 0 mesmo se aplica ao aparelho cultural (o pa
pel do esporte no chauvinismo e de suma importancia) etc. 0 aparelho religioso, 
relembrando em seus sermoes, e nas outras grandes cerimonias do Nascimento, 
Casamento e Morte, que 0 homem sao apenas cinzas, a menos que arne seu pr6-
ximo a ponto de dar a outra face a quem quer que bata primeiro. 0 aparelho 
familiar. .. bem, nao ha necessidade de prosseguir. 

3. Esse concerto e regido por uma s6 partitura, ocasionalmente perturbada 
por contradis:oes (as dos remanescentes das classes dominantes anteriores, as dos 
proletarios e suas organiza<;:oes): a partitura da ideologia da atual classe domi
nante, que integra em sua melodia os grandes temas do Humanismo dos Gran
des Patriarcas, que produziram 0 Milagre Grego antes mesmo do Cristianismo, 
e depois a Gl6ria de Roma, Cidade Eterna, e tam bern os ternas do Interesse, par
ticular e geral, etc, do nacionalismo, do moralismo e do economicismo. 

4. Nao obstante, nesse concerto, urn Aparelho Ideol6gico de Estado certa
mente detem 0 papel dominante, embora quase ninguem de ouvidos a sua musi
ca - ele e tao silenciosot Trata-se da escola. 

Ela pega crians:as de todas as classes desde a tenra idade escolar e, durante anos
os anos em que a crian~a esta mais «vulneravel", espremida entre 0 Aparelho de 
Estado familiar e 0 Aparelho de Estado escolar -, martela em sua cabe~a, quer 
utilize metodos novos ou antigos, uma certa quantidade de «saberes" embrulha
dos pela ideologia dominante (frances, aritmetica, hist6ria natural, ciencias, li
teratura), ou simplesmente a ideologia dominante em estado puro (etica, orien
ta~ao civica, filosofia). Em algum momenta por volta dos dezesseis anos, uma 
imensa massa de criafl(ras e ejetada «para a produ<;:ao": trata-se dos openirios ou 
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dos pequenos camponeses. Outra parcela de jovens academicamente ajustados 
segue adiante: e, para 0 que der e vier, avan'1a urn pOlleD mais, ate ficar pelo cami
nho e if preenchendo os postas dos tecnicos pequenos e medias, dos funciona
rios de colarinho branco, dos pequenos e medias executivDs, de tada sorte de 
pequeno-burgueses. Uma ultima ponrao chega ao topo, seja para cair no semi
emprego intelectual, seja para fornecer, alem dos "intelectuais do trabalhador 
coletivo", os agentes da explorayao (capitalistas, dirigentes), os agentes da rep res
sao (soldados, policiais, politicos, administradores etc) e os profissionais da ideo
logia (pregadores de to do tipo, em sua maioria "leigos" convictos), 

Cada massa ejetada pelo caminho e provida, na pratica, da ideologia que 
se ajusta ao papel que the compete exercer na sociedade de classes: 0 papel dos 
explorados (com uma consciencia «altamente desenvolvida", «profissional", 
«etica", «civica", «nacional" e «apolitica"); 0 papel dos agentes da explora~ao 
(capacidade de dar ordens aos trabalhadores e falar com eles: as "rela<;6es hmna
nas"); dos agentes da repressao (capacidade de dar ordens e impor obediencia 
"sem discussao", au capacidade de manipular a retorica demagogica do lider 
politico); ou dos profissionais da ideologia (capacidade de tratar as consciencias 
com 0 respeito - isto e, com 0 desdem, a chantagem e a demagogia - que elas 
merecem, adaptado as inflex6es da Moral, da Virtude ou da "Transcendencia", 
da Na<;ao, do Papel Mundial da Fran<;a etc), 

E claro que muitas dessas Virtudes contrastantes (modestia, resigna~ao e sub
missao, de urn lado; cinismo, desprezo, arrogancia, confian~a, empafia e ate labia 
e astucia, de outro) tambem sao ensinadas na familia, na Igreja, no Exercito, nos 
Bans Livros, nos filmes e ate nos estadios de futebol. Mas nenhum outro Apare
lho Ideologico de Estado tem a audiencia obrigatoria (e gratuita) da totalidade 
das crian~as na forma~ao social capitalista, oito horas par dia, durante cinco ou 
seis dias par semana. 

E pelo aprendizado de saberes envoltos no repisar maci~o da ideologia da 
classe dominante que sao, em grande parte, reproduzidas as relafoes de produfiio 
de uma fonnayao social capitalista, isto e, as relayoes dos explorados com as 
exploradores e dos exploradores com os explorados. Naturalmente, os mecanis
mas que produzem esse resultado, vital para a regime capitalista, sao encobertos 
e ocultados par uma ideologia da escola, universalmente dominante par ser 
uma das formas essenciais da ideologia burguesa dominante: uma ideologia que 
representa a escola como urn ambiente neutro, desprovido de ideologia (par 
ser...laico), onde os professores, respeitadores da "consciencia" e da "liberdade" 
das crian<;as que lhes sao entregues (em completa confianI'a) pelos "pais" (tam
bem eles livres, isto e, proprietarios de seus filhos), abrem para elas 0 caminho 
da liberdade, da moral e da responsabilidade de adultos, atraves de seu proprio 
exemplo, do saber, da literatura e de suas virtudes "libertadoras". 

Pe~o perdao aos professores que, em condi<;:oes sumamente adversas, tentam 
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yoltar as poucas annas que conseguem encontrar, na hist6ria e no saber que "en
sinam", contra a ideologia, 0 sistema e as pniticas em que estao aprisionados. Eles 
sao uma especie de her6is. Mas sao raros, e quantos (a maioria) nem sequer che
gam a sllspeitar do "trabalho" que 0 sistema (que e maior do que eles e os esma
ga) os obriga a fazer, ou quantos, pior ainda, empenharn todD 0 seu cora<;ao e 
habilidade para executa-Io da forma mais esmerada (os famosos nOVDS meto
dos!). Tao pequena e a desconfian~a deles de que sua propria dedica~ao contribui 
para a manuten<;ao e a alimenta<;ao dessa representac;ao ideologica da escoia, que 
a torna hoje tao <'natural", indispensavellutil e ate benefica para flOSSDS (Oll

temporaneos, quanta a Igreja era "natural", indispensavel e generosa para 110SS0S 

ancestrais de alguns seculos atras. 
De fato, a Igreja foi hoje substitufda, em seu papel de AlE dominante, pela 

escola. Acopla-se a familia, exatamente como urn dia a Igreja tambem esteve 
acoplada it familia. Podemos hoje afirmar que a crise, de uma profundidade sem 
precedentes, que abala 0 sistema educacional de tantas nayoes do globo, amiude 
em conjun~ao com uma crise (ja prodamada no Manifesto Comunista) que aba
la 0 sistema familiar, assume urn sentido politico, uma vez que a escola (e 0 par 
escola-familia) constitui 0 AlE dominante, 0 aparelho que desempenha urn pa
pel decisivo na reprodu~ao das rela,6es de produ~ao de urn modo de produ~ao 
ameayado em sua existencia pela luta de classes mundial. 

SOBRE A IDEOLOGIA 

Quando propusemos a conceito de Aparelho Ideol6gico de Estado, quando afir
mamos que os AlEs "funcionam pela ideologia", invocmTIos uma realidade que 
requer uma certa discussao: a ideologia. 

E sabido que a expressao "ideologia" foi inventada por Caban is, Destutt de 
Tracy e seus amigos, que lhe atribuiram como objeto a teoria (genetica) das 
ideias. Quando Marx retomou 0 termo, cinquenta anos depois, deu-lhe urn sen
tido muito diferente, mesmo em suas obras de juventude. Ali, a ideologia e 0 

sistema de ideias e representayoes que domina a mente de urn homem ou de urn 
grupo social. A luta ideologico-politica conduzida por Marx, ja em seus artigos 
na Gazeta Renana, colocou-o, inevitavel e rapidamente, cara a cara com essa 
realidade, e foryou-o a aprofundar suas primeiras intuiyoes. 

Entretanto, aqui deparamos com urn paradoxo bastante surpreendente. Tudo 
parecia levar Marx a formular uma teoria da ideologia. De fato, A ideologia alemil 
nos oferece, depois dos Manuscritos de 1844, uma teoria explicita da ideologia, 
mas ... ela nao e marxista (veremos isso dentro em pouco). Quanto a 0 capital, 
embora decerto contenha muitas sugestoes de uma teoria das ideologias (visivel
mente, a ideologia dos economistas vulgares), ele nao contem essa teoria em si, 
que depende, em sua maior parte, de uma teoria da ideologia em gera!. 
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Eu gostaria de arriscar urn esbos:o inicial e muito esquematico de tal teo ria. 
As teses que estoll prestes a formular certamente nao sao improvisadas, mas nao 
podem ser sustentadas e provadas, ista e, confirmadas ou rejeitadas, a nao ser 
atraves de estudo e analise minuciosos. 

A ideologia nao tern histaria 

Antes de mais nada, uma palavra para expor a razao que me pareee, em princi
pia, fundamentar OU, peIo men as, justificar 0 pfojeto de uma teo ria da ideologia 
em geral, e nao de uma teoria de ideologias particulares, que, seja qual for sua 
forma (religiosa, etica, juridica, politica), sempre expressam posi~oes de classe. 

E bastante 6bvio que e preciso avanc;:ar para uma teo ria das ideologias nos 
dais aspectos que acabo de sugerir. Assim, ha. de estar claro que uma teo ria das 
ideologias se baseia, em ultima instancia, na hist6ria das forma<;oes sociais, e, 
portanto, dos modos de prodw;ao combinados nas forma<;oes sociais e das Iutas 
de classes que se desenvolvem dentro delas. Nesse sentido, e claro que nao ha 
nenhuma possibilidade de uma teo ria das ideologias em gera!, ja que as ideologias 
(definidas no duplo aspecto sugerido acima: regionais e de classe) tern uma his
t6ria cuja determina<;ao, em ultima instancia, situa-se claramente fora das ideo
logias em si, embora as suponha. 

Ao contrario, se estou apto a propor 0 projeto de uma teo ria da ideologia em 
gera~ e se essa teoria e realmente urn dos elementos de que dependem as teorias 
das ideologias, isso acarreta uma proposi<;ao aparentemente paradoxal, que 
expressarei nos seguintes termos: a ideologia nao tern hist6ria. 

Como sabemos, essa formula'rao aparece literalmente numa passagem de A 

ideologia alema. Marx a enuncia a respeito da metafisica, que, ele diz, tern tao pou
ca hist6ria quanta a moral (fica subentendido: e as outras formas de ideologia). 

Em A ideologia alema, essa formulac;ao aparece num contexto francamente 
positivista. A ideologia e concebida como pura ilusao, puro sonho, isto e, como 0 

nada. Toda a sua realidade the e externa. Assim, a ideologia e pensada como urn 
constructo imaginario cujo status e exatamente identico ao status te6rico do so
nho entre os autores anteriores a Freud. Para esses autores, 0 sonho era 0 resulta
do puramente imaginario, ou seja, nulo, de «residuos diurnos" dispostos num 
arranjo e numa ordem arbitnirios, e as vezes ate "invertidos" - em outras pal a -
vras, em «desordem". Para eles, 0 sonho era a imaginario vazio e nulo, arbitra
riamente «montado", uma vez fechados as olhos, a partir dos restos da unica 
realidade plena e positiva, a realidade do dia. E exatamente esse 0 status da filoso
fia e da ideologia em A ideologia alerna (ja que, nesse livro, a filosofia e a ideologia 
par excelencia). 

Para Marx, portanto, a ideologia e uma montagem imaginaria, um puro so
nho, vazio e fUtil, constituido pelos «residuos diurnos" da unica realidade plena e 
positiva: a da historia concreta de individuos concretos, materia is, produzindo 

i 



• 

IDEOLOGIA E APARELHOS IDEOL6GICOS DE EST ADO 125 

material mente sua existencia. E com base nisso que a ideologia nao tern hist6ria 
em A ideologia aZema, ja que sua hist6ria esta fora dela; a unica hist6ria existente e 
a hist6ria dos individuos concretos etc. Em A ideologia alema, portanto, a tese de 
que a ideologia naa tern hist6ria e uma tese puramente negativa, pais significa: 

1. que a ideologia nao e nada, na medida em que e puro sonho (fabricado 
sabe-se hi por qual poder, ou pela aliena,ao da divisao do Irabalho, mas lamb em 
essa e uma determina~ao negativa); 

2. que a ideologia nao tern hist6ria, 0 que nao significa, decididamente, que 
nela nao haja historia (muito pelo contrario, pais ela e meramente 0 reflexo pali
do, vazio e invertido da hist6ria real), mas que ela nao tern uma hist6ria propria. 

Pois bern, embora a tese que desejo defender, falando formalmente, adole os ter
mas de A ideologia alema (<<a ideologia nao tern hist6ria"), ela e radicalmente 
diferenle da lese positivista-hisloricisla de A ideologia alema. 

Por urn lado, penso ser possivel afirmar que as ideologias tern urna hist6ria 
propria (ainda que esla seja delerminada, em ultima inslancia, pela lula de clas
ses); e por outro, creio ser possIvdafirmar que a ideologia em geral nao tern hist6-
ria - nao num sentido negativo (sua hist6ria the e externa), mas num sentido 

absolutamente positivo. 
Esse sentido e positivo - se e verdade que a peculiaridade da ideologia esta 

em ela ser dotada de uma estrutura e funcionamento tais que a tornam uma rea
lidade a-hist6rica, isto e, uma realidade oni-hist6rica - no sentido de essa estru
tura e funeionamento serem imutaveis, acharem-se presentes de uma mesma for
ma em tudo 0 que cham amos hist6ria, no sentido em que 0 Manifesto Cornunista 
define a hist6ria como Iutas de classes, isto e, a hist6ria das sociedades de classes. 

Para fornecer uma referenda te6riea neste ponto, eu poderia dizer que -
voltando ao nosso exemplo do sonho, desta vez em sua eoncepr;ao freudiana 
- nossa proposi,ao de que a ideologia nao tern historia pode e deve (e de urn 
modo que nao tern absolutamente nada de arbitrario, mas, muito peIo eontra
rio, e teoricamente necessario, pois ha urn vinculo organico entre as duas pro
posir;oes) ser diretamente relacionada com a proposis:ao freudiana de que 0 in
consciente e eterno, isto e, nao tern hist6ria. 

Se eterno nao significa transcendente a toda a hist6ria (temporal), mas oni
presente, trans-hist6rico, e portanto irnutavel em sua forma em toda a extensao 
da hist6ria, adotarei a expressao de Freud palavra por palavra e escreverei: 
a ideologia e eterna, exatamente como 0 inconsdente. E acrescento que julgo 
essa comparar;ao teoricarnente justificada peIo fato de que a eternidade do in
conscienle guarda alguma rela,ao com a etemidade da ideologia em gera!. 

E por isso que creio ser He ito, ao menos par conjectura, propor uma teo ria 
da ideologia em gera!, no sentido como Freud expos uma teoria do inconsciente 

emgeral. 
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Para simplificar a expressao, e conveniente, levando em eanta 0 que se disse 
sobre as ideologias, usar 0 simples termo "ideologia" para designar a ideologia 
em geral, que acabei de dizer que nao tern hist6ria, Oll - 0 que da oa mesma 
_ que e eterna, ista C, onipresente em sua forma imutavel por toda a hist6ria 
(= hist6ria das formaC;6es sociais que englobam as classes sociais), Por ora, YOU 

restringir-me as "sociedades de classes" e sua hist6ria. 

A ideologia e uma "representa~ao" da relafao imaginaria 
dos individuos com suas condifoes reais de existencia 

Para me aproximar de minha tese central sabre a estrutura e funcionamento 
da ideologia, apresentarei primeiramente duas teses, uma negativa e Dutra positi
va. A primeira diz respeito ao objeto "representado" sob a forma imagimlria da 
ideologia; a seguuda diz respeito a materialidade da ideologia. 

TESE I: A ideologia representa a rela<;:30 imagimiria dos individuos com suas con

di<;:6es reais de existencia, 

E comum chamarmos a ideologia religiosa, a ideologia moral, a ideologia juridi
ca, a ideologia politica etc de "concep<;:6es de mundo", A menos que vivamos 
uma dessas ideologias como a verdade (por exemplo, "acreditemos" em Deus, no 
Dever, na Justi<;:a etc), admitimos que a ideologia que estamos discutindo de urn 
ponto de vista critico, examinando-a como urn etn610go examina os mitos de 
uma "sociedade primitiva", que essas "concep<;:6es de mundo" sao em grande 
medida imaginarias, ou seja, nao "correspondem a realidade", 

Entretanto, mesmo admitindo que elas nao correspondem a realidade, isto 
e, que constituem uma ilusao, admitimos que elas efetivamente se referem a 
realidade, e que s6 precisam ser "interpretadas" para que se descubra a reali
dade do mundo que esta por tnis dessa representa<;:ao imaginaria desse mundo 
(ideologia ~ ilusao/alusao). 

Ha diferentes tipos de interpretac;:ao, os mais famosos dos quais sao 0 tipo 
meca11icista, corrente no seculo XVIII (Deus e a representa<;:ao imaginaria do Rei 
real) e a interpreta<;:ao "hermeneutica", inaugurada pelos primeiros Patriarcas da 
Igreja e retomada por Feuerbach e pela escola teologico-filosofica descendente 
dele - por exemplo, 0 teologo Barth (para Feuerbach, por exemplo, Deus e a 
essencia do Homem real). 0 ponto essencial e que, desde que interpretemos 
a transposic;:ao (e a inversao) imaginaria da ideologia. chegarnos a conclusao de 
que, na ideologia, "os homens representarn para si mesmos suas condic;:6es reais 
de existencia sob forma imaginaria". 

Infelizmente, essa interpreta<;:ao deixa urn probleminha por resolver: por que 
os homens "precisam" dessa transposi<;:ao irnaginaria de suas condi<;:6es reais de 
existencia para "representar para si" essas condi<;:6es reais de existencia? 

i 
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A primeira resposta (a do seculo XVIII) propoe uma solu~ao simples: os Pa
dres au os Despotas sao as responsaveis. Eles "forjaram" Belas Mentiras para 
que, acreditando obedecer a Deus, as homens de fato obedecessem aos Padres e 
aos Despotas, 0 mais das vezes aliados em sua impostura, os Padres agindo em 
favor dos interesses dos Despotas au vice-versa, conforme as posic;6es politicas 
dos "te6ricos", Hi, pais, uma causa para a transposic;ao imaginaria das condi
c;6es reais de existencia: essa causa e a existencia de urn pequeno ntimero de ho
mens cinicos, que fundamentam sua dominac;ao e explora<;ao do "povo" numa 
representac;:ao falseada do mundo, que eles criaram com 0 objetivo de escravizar 
outras mentes, dominando-Ihes a imagina'tao. 

A segunda resposta (a de Feuerbach, retomada literal mente por Marx em suas 
obras de juventude) e mais "profunda", ou seja, igualmente falsa. Tambem ela 
procura e encontra uma causa para a transposi'tao imaginaria e para a distor'tao 
das condi'toes reais de existencia dos homens, em suma, para a aliena'tao, no 
imaginario da representa'tao, das condi'toes de existencia dos homens. Essa causa 
ja nao sao as Padres ou os Despotas, nem tampouco sua imagina'tao ativa e a 
imagina'tao passiva de suas vitimas. Essa causa e a aliena'tao material que impera 
nas condi'toes de vida dos pr6prios homens. Assim e que, em A questao judaica e 
em outros textos, Marx defende a ideia feuerbachiana de que os homens criam 
para si uma representa'tao alienada (= imaginaria) de suas condi'toes de existen
cia porque essas mesmas condiyoes de existencia sao alienantes (nos Manuscritos 
de 1844, porque essas condiyoes sao dominadas pela essencia da sociedade alie
nada: 0 "trabalha alienada"). 

Todas essas interpretayoes tomam ao pe da letra a tese que pressupoem e da 
qual dependem, isto e, a de que 0 que se reflete na representay30 imaginaria do 
mundo encontrada na ideologia sao as condi't0es de existencia dos homens, ou 
seja, seu mundo real. 

Agora posso voltar a uma tese que ja antecipei: 0 que "as homens" "represen
tam para si" na ideologia nao sao suas situayoes reais de existencia, seu mundo 
real; acima de tudo, e sua relayao com essas condi'toes de existencia que se repre
senta para eles na ideologia. E essa relay30 que esta no centro de toda representa
y30 ideo16gica, portanto imaginaria, do mundo real. E nessa rela'tao que se acha a 
"causa" que tern de explicar a deformayao imaginaria da representayao ideol6-
gica do mundo real. AU entao, deixando de lado a lingua gem da causalidade, e 
necessario formular a tese de que a natureza imaginaria dessa relafao e que subjaz 
a toda a deformay30 imaginaria que se po de observar (quando nao se vive em sua 
verdade) em qualquer ideologia. 

Falando numa linguagem marxista: se e verdade que a representay30 das con
diyoes reais de existencia dos individuos que ocupam os postos de agentes de 
produ'tao, explora'tao, repress3o, ideologizay3o e pratica cientifica tern raizes, em 
ultima instancia, nas relayoes de produ'tao e nas rela'toes decorrentes das rela't6es 
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de prodwrao. podemos dizer 0 seguinte: toda ideologia representa, em sua defor
mac;ao necessariamente imagimlria, flaD as relac;oes de produc;:ao existentes (e as 
outras rela\Des que delas decorrem), mas, adma de tudo, a rela\ao (imaginaria) 
dos individuos com as rela\Des de produ\ao e com as rela\Des que delas decor
rem. 0 que e representado na ideologia, portanto, nao e 0 sistema das relaC;:6es 
reais que regem a existencia dos individuos, mas a relac;ao imaginaria desses indi
viduos com as relac;6es reais em que vivem. 

Se e assim, a questao da ((causa" da deformac;ao imagimiria das relac;oes reais 

na ideologia desaparece e cleve ser substituida por uma questao diferente: por 
que a representa\ao dada aos individuos de sua rela\ao (individual) com as re
lac;:6es sociais que regem suas condic;6es de existencia e sua vida coletiva e indi
vidual e, necessaria mente, imagimiria? Equal e a natureza desse imagiwirio? 
Formulada dessa maneira, a questao desacredita a solw;:ao pautada numa "pane
linha",13 num grupo de individuos (Padres ou Despotas) que seriam os autores 
da grande mistificac;:ao ideol6gica, assim como desacredita a solw;:ao pautada no 
carater alienado do mundo real. Na seqiiencia da exposi\"ao verernos por que. 
Por ora, nao irei rnais adiante. 

TESE II: A ideologia tern uma existencia material. 

J a nos referimos a essa tese, de passagern, ao dizer que as "ideias" ou "representa
c;:oes" etc que parecem formar a ideologia nao tern uma existencia ideal [ideale 
ou ideelle] >I- au espiritual, mas material. Chegamos mesmo a sugerir que a exis
tencia ideal [idealeou ideelle] e espiritual das "ideias" tern raizes exclusivamente 
em uma ideologia da "ideia" e da ideologia, e, permitam-me acrescentar, em 
uma ideologia do que parece haver "fundamentado" essa concep\ao desde 0 

surgimento das ciencias, isto e, do que os praticantes das ciencias representam 
para si, em sua ideologia espontanea, como "ideias", verdadeiras au falsas. 
E claro que, apresentada sob forma de uma afirmac;:ao, essa tese nao esta de
monstrada. Pec;:o apenas que 0 leitor adote uma disposi\"ao favoravel a ela, diga
mos, em nome do materialismo. Vma longa serie de argumentos seria necessaria 
para prova-la. 

Essa conjectura da existencia nao espiritual, mas material, das "ideias" ou 
outras "representac;:oes" e realmente necessaria para que prossigamos em nossa 
analise da natureza da ideologia. Ou melhor, ela e simplesmente util, para me
lhor revelar 0 que toda analise minimamente seria de qualquer ideologia mos
tra, imediata e empiricamente, a qualquer observador, por mais critico que seja. 

Ao discutir os Aparelhos Ideo16gicos de Estarlo e suas praticas, dissemos que 
cada urn deles era a realiza\ao de uma ideologia (sendo a unidade dessas diferen-

,.. Althusser usa os dois termos em seqti~ncia. 0 segundo deles, "ideelle", tern as acep~oes de idea
tiva, conceitual, irnaginaria. (N. da T.) 
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tes ideologias regionais - religiosa, moral, juridica, politica, estetica etc - ga
rantida por sua sujei\=3o a ideologia dominante). Retornamos agora a essa tese: 
uma ideologia existe sempre num aparelho e em sua pnitica OU pniticas. Essa 
exist~ncia e material. 

Obviamente, a existencia material da ideologia num aparelho e em Silas prati
cas nao e da mesma modalidade que a existencia material de uma pedra de cal\a
mento au de urn fuzil. Mas, correndo 0 risco de ser tornado por neo-aristotelico 
(assinalemos que Marx tinha enorme considera<r3o por Arist6teles), direi que 
"a materia se expressa em muitos sentidos», ou melhoT, que ela existe em dife
rentes modalidades, tadas enraizadas, em ultima instancia, na materia "fisica". 

Dito isto, tomemos 0 caminho mais curto e vejamos a que acontece com os 
"individuos" que vivem numa ideologia, isto e, numa determinada representa
<;ao (religiosa, moral etc) do mundo, cuja deforma<;ao imaginaria depende de sua 
relaltao imaginaria com suas condic;:oes de existencia; em outras palavras, em ul
tima instancia, com as rela<;oes de produ<;ao e com as rela<;oes de classe (ideolo
gia ::= relac;ao imaginaria com as relac;oes reais). Diremos que essa relac;ao imagi
naria tern, ela mesma, existencia material. 

Agora, observemos 0 seguinte. 
Urn individuo acredita em Deus, ou no Dever, na ]ustic;a etc. Essa crenlta de

corre (para todo 0 mundo, isto e, para todos os que vivem numa representac;ao 
ideologica da ideologia, que reduz a ideologia a ideias dotadas, por defini<;ao, de 
uma existencia espiritual) das ideias do individuo em questao, ou seja, dele 
como sujeito provido de uma consciencia que con tern as ideias de sua crenc;:a. 
Desse modo, isto e, mediante 0 dispositivo «conceitual" absolutamente ideo16-
gico assirn instaurado (urn sujeito dotado de uma consciencia em que ele forma 
livremente ou reconhece livremente as ideias em que acredita), 0 comportamen
to (material) do sujeito em causa e uma decorrencia natural. 

o individuo em questao porta-se de tal ou qual maneira, adota tais e tais 
comportamentos praticos e, mais importante, participa de algumas praticas 
submetidas a regras, que sao as do aparelho ideologico de que "dependem" as 
ideias que ele, corn plena consciencia, livremente escolheu como sujeito. Se 
acredita em Deus, ele vai a igreja assistir a missa, ajoelha, reza, confessa-se, faz 
penitencia (ern certa epoca, eia era material, no sentido comum do termo) e, 
naturalmente, arrepende-se, e continua etc. Se acredita no Dever, ele tern as ati
tudes correspondentes, inscritas ern pniticas rituais "de acordo com os princi
pios corretos". Se acredita na ]ustic;a, subrnete-se sem discussao as normas do 
Direito e po de ate protestar quando elas sao violadas, assinar petic;:oes, partici
par de manifesta<;oes etc. 

Em todo esse esquema, observamos que a pr6pria representac;:ao ideo16gica da 
ideologia e forc;:ada a reconhecer que todo "sujeito" dotado de uma "conscien
cia", e confiando nas «ideias" que sua «consciencia" the inspira e livremente acei-

___________________ • ___ .1 
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ta, cleve" agir de acordo com suas ideias" - portanto, cleve inscrever suas ideias, 
como sujeito livre, nos atos de sua pratica material. Se nao 0 fizer, esta errada. 

Na verdade, se ele nao faz 0 que deveria fazer ern funs:ao daquilo em que 
acredita, e porque faz alguma Dutra coisa, 0 que, ainda em fun(j:ao do mesma 
esquema idealista, sugere que ele tern outras ideias na cabe<;a alem daquelas que 
proclama, e age de acordo com essas outras ideias, como urn homem "inconse
qiiente" ("ninguem e voluntariamente mau))), au cinko, au perverso. 

Em qualquer dos casas, a ideologia da ideologia reconhece, pOI-tanto, apesar 
de sua deforma<;:ao imagimiria, que as "ideias" de urn sujeito humano existem 
au devem existir em seus atos, e que, quando isso nao acontece, ela Ihe atribui 
outras ideias correspondentes aos atos (mesmo perversos) que ele de fata pra
tica. Essa ideologia fala de atos; n6s falaremos de atos inseridos em praticas. 
E pretendemos assinalar que essas praticas sao regidas por rituais em que elas se 
inscrevem, dentro da existencia material de um aparelho ideo16gico, oem que seja 
numa pequena parte desse aparelho: uma pequena rnissa numa igrejinha, urn 
funeral, urn joguinho num clube esportivo, urn dia de aula, uma reuniao de par
tido politico etc. 

Alias, devemos a "dialetica" defensiva de Pascal a esplendida formula que nos 
facultad inverter a ordem do esquema nocional da ideologia. Pascal diz mais ou 
menos 0 seguinte: "Ajoelhe-se, mexa seus labios numa orac;:ao e voce ted fe." 
Assim, ele inverte escandalosamente a ordem das coisas, trazendo, como Cristo, 
nao a paz, mas a discordia, e alem disso algo que dificilmente seria cristao (pois 
triste daquele que traz 0 escandalo ao mundo!) - 0 proprio esd.ndalo. Urn es
caodalo afortunado, que 0 fez ater-se, pela provocac;:ao jansenista, a uma lingua
gem que nomeia diretamente a realidade. 

Hao de nos permitir deixar Pascal entregue aos argumentos de sua luta ideo
logica com 0 AlE religioso de sua epoca. E hao de esperar que usernos urn voca
bulario rnais diretarnente marxista, pois estamos avanc;:ando por terrenos ainda 
precariamente explorados. 

Assim, diremos que, no que tange a um unico sujeito (tal ou qual individuo), 
a existencia das ideias que formam sua crenc;:a e material, pois suas ideias sao 
seus atas materia is, inseridos em prtiticas materiais regidas par rituais materiais, os 
quais, por seu turno, sao definidos pelo aparelho ideologico material de que derivam 
as ideias desse sujeito. Naturalmente, as quatro inscri<;-oes do adjetivo "material" 
em nossa formulac;:ao devem ser vistas de formas diferentes: a materialidade de 
urn deslocamento para ir a missa, do ajoelhar-se, do gesto do sinal da cruz ou do 
mea culpa, de uma frase, uma orac;:ao, urn ata de cantric;:ao, urna penitencia, urn 
olhar, urn aperto de maos, de urn discurso verbal externo ou de urn discurso 
verbal "interno" (a cons.ciencia), nao sao uma e a me sma materialidade. Deixa
rei de lado 0 problema de uma teo ria das diferenc;:as entre as modalidades da 
materialidade. 
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Persiste 0 fato de que, nessa apresenta<;ao invertida das coisas, na~ estamos 
lidando com "inversao" alguma, ja que constatamos que algumas no<;oes pura e 
simplesmente desapareceram de nossa nova exposi<;ao, enquanto Qutras, ao C011-

trafio, sobrevivem, e novas termos aparecem. 
Desapareceu: 0 termo ideias. 
Sobrevivem: os termos 5ujeito, consciencia, crenra, atas. 
Aparecem: os termos praticas, rituais, aparelho ideologico. 
Por conseguinte, nao se trata de uma derrubada (exceto no sentido em que se 

poderia dizer que urn governo au um copo sao derrubados), mas de urn rema
nejamento (de tipo nao ministerial) - urn remanejamento muito estranho, ja 
que chegamos ao seguinte resultado. 

Desaparecem as ideias como tais (enquanto dotadas de uma existencia ideal 
ou espiritual), na exata medida em que ficou claro que sua existencia esta inscri
ta nos atos ou prtiticas regidos por rituais que se definem, em ultima instancia, 
por urn apareIho ideologico. Assim, evidencia-se que 0 sujeito age na medida 
em que "e agido" pelo seguinte sistema (enunciado na ordem de sua determina
<;:ao real): uma ideologia existente num aparelho ideologico material, que pres
creve praticas materiais regidas por urn ritual material, praticas estas que exis
tern nos atos materia is de urn sujeito que age, com plena con sci en cia, de acordo 
com sua cren<;:a. 

Mas essa propria apresenta<;:ao reveIa que preservamos as seguintes no<;:6es: 
sujeito, consciencia, cren<;:a, atos. Dessa serie, extrairemos de imediato 0 termo 
central decisivo, do qual depende tudo 0 mais: a no<;:ao de sujeito. 

E formularemos prontamente duas teses conjuntas: 

I. nao existe pratica, a nao ser atraves de uma ideologia, e dentro dela; 
2. nao existe ideologia, exceto pelo sujeito e para sujeitos. 

Agora, podemos chegar a nossa tese central. 

A ideologia interpela as individuos como sujeitos 

Esta tese apenas torna expHcita minha ultima proposi<;:ao: nao existe ideologia, 
exceto peIo sujeito e para sujeitos. 0 que significa: nao existe ideologia a na~ ser 
para sujeitos concretos, e essa destina<;:ao da ideologia so e possivel peIo sujeito, 
ou seja, pela categoria de sujeito e seu funcionamento. 

Com isso quero dizer que, mesmo que eia s6 apare<;:a com esse nome (0 sujei
to) com 0 advento da ideologia burguesa, e sobretudo com 0 advento da ideolo
gia juridica,14 a categoria do sujeito (que pode funcionar com outros nomes, co
mo, a alma em Platao, Deus etc) e a categoria constitutiva de qualquer ideologia, 
seja qual for sua determina~ao (regional ou de classe) e seja qual for sua data~ao 
hist6rica - ja que a ideologia nao tern historia. 
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Dizemos que a categoria do sujeito e constitutiva de qualquer ideologia, mas, 
ao meSilla tempo e imediatamente, acrescentamos que a categoria do sujeito 56 e 
canstitutiva de qualquer ideologia na medida em que toda ideologia tern a fUIl,iio 
(que a define) de "constituir" individuos concretos como sujeitos. E nesse jogo de 
dupia constituir;:ao que tada ideologia funciona, nao sendo -a ideologia mais do 
que seu funcionamento nas fafmas materiais de existencia desse funcionamento. 

Para apreender 0 que se segue, e essencial reconhecer que tanto 0 autor destas 
linhas quanta 0 leitar que as Ie sao, eles mesmos, sujeitos, e portanto, sujeitos 
ideo16gicos (proposir;:ao tautoI6gica), ista e, que 0 autor e 0 leitar destas linhas 
vivem, C<espontanea" all ((naturalmente", numa ideologia, no sentido em que 
afirmamos que "0 homern e urn animal ideologico por natureza". 

o fato de 0 autor, na rnedida em que escreve as linhas de urn discurso que se 
pretende cientifico, estar completamente ausente, como "sujeito", de "seu" dis
curso cientifico (pois todo discurso cientifico, por definic;:ao, e urn discurso sem 
sujeito, nao existe "sujeito da ciencia", a nao ser numa ideologia da ciencia) e 
uma outra questao, que deixaremos de lado por enquanto, 

Como disse adrniravelrnente Sao Paulo, e no "Logos" - entendamos, na 
ideologia - que temos "0 ser, 0 movimento e a vida", Decorre dai que, para 
voces e para mirn, a categoria do sujeito e uma "evidencia" basica (as evidencias 
sao sempre basicas): e claro que voce e eu somos sujeitos (livres, morais etc). 
Como todas as evidencias, inclusive as que fazem com que uma palavra "norneie 
uma coisa" ou "tenha urn significado" (incluindo, portanto, as evidencias da 
{(transparencia" da linguagem), essa "evidencial> de que voce e eu somos sujeitos 
- e de que isso nao e urn problema - e urn efeito ideologico, 0 efeito ideol6-
gico elementar,I5 Com efeito, e uma peculiaridade da ideologia impor (sem apa
rentar faze-Io, Ja que se trata de "evidencias") as evidencias como evidencias, 
que nao podemos deixar de reconhecer e diante das quais temos a inevitavel e 
natural reac;:ao de exclamar (em voz alta ou no "silencio da consciencia"): "£ 
evidente! E isso mesmo! E verdade!" 

Nessa reac;:ao opera a func;:ao ideologica do reconhecimento, que e uma das 
duas fun~6es da ideologia como tal (sendo seu inverso a fun~ao do desconhe

cimento [meconnaissance]). 

Tomando urn exemplo altamente "concreto": todos temos amigos que, quan
do batem em nossa porta e perguntamos atraves dela "Quem 8", respondem (ja 
que He evidente"): "Sou eu", E reconhecemos que "e ele" ou "ela", Abrimos a 
porta e, "e verdade, e ela mesma que esta ali". Tomemos outro exemplo: quando 
reconhecemos na rua alguern de nosso conhecimento (previo) [( re) -connaissan

eel, mostramos que 0 reconhecemos (e que reconhecemos que ele nos reconhe
ceu) dizendo-Ihe "Como e que vai, amigo!" e apertando sua mao (uma pnitica 
ritual material do reconhecimento ideologico na vida cotidiana, peIo menos na 
Franc;:aj em outros lugares, hi outros rituais). 
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Nesse comentario preliminar e nessas ilustra<;6es concretas, quero apenas 
assinalar que voce e eu somas sempre jd sujeitos, e que, como tais, praticamos 
constantemente os rituais do reconhecimento ideol6gica, 0 qual nos garante 
que somas de fato sujeitos concretos, individuais, distinguiveis e (naturalmen
te) insubstituiveis. 0 texto que estoll redigindo neste momento e a leitura que 
voce esta fazendo neste momento l6 tambem sao, nesse aspecto, rituais de reco
nhecimento ideol6gica, que incluem a «evidencia" com que a "veracidade" au 
a "equivocacrao" de minhas reflexoes podem impor-se a voce. 

Mas, reconhecer que somas sujeitos e que funcionamos nos rituais pniticos 
da mais elementar vida cotidiana (0 aperto de mao, 0 fato de eu 0 (a) chamar 
pelo nome, 0 fato de ell saber, mesmo que nao saiba qual e ele, que voce "tern" 
urn nome proprio, que significa que voce e reconhecido(a) como urn sujeito uni
co etc} s6 nos da a "consciencia') de nossa pnltica incessante (eterna) do reconhe
cimento ideol6gico - a consciencia dela, au seja, seu reconhecimento -, mas 
nao nos fornece, em nenhum sentido, 0 conhecimento (cientifico) do mecanismo 
desse reconhecimento. Ora, quando falamos em ideologia e de dentro da ideolo
gia, e esse conhecimento que temos de atingir, se quisermos esboc;ar urn discurso 
que tente romper com a ideologia, para que ele Duse ser 0 comec;o de urn discur
so cientifico (ista e, sem sujeito) sabre a ideologia. 

Assim, para representar por que a categoria do «sujeito" e constitutiva da 
ideologia, que s6 existe ao constituir sujeitos concretos em sujeitos, empregarei 
urn modo especial de exposi~ao: suficientemente «concreta" para ser reconhe
cida, mas abstrata 0 bastante para ser pensivel e pensada, dando origem a urn 
conhecimento. 

Como formula~ao inicial, direi: toda ideologia invoca ou interpela os individuos 
como sujeitos concretos, pelo funcionamento da categoria de sujeito. 

Essa e uma proposi~ao que exige fazermos uma distin~ao, par ora, entre os 
individuos concretos, de urn lado, e as sujeitos concretos, de outro, embora, nes
se nivel, as sujeitos concretos s6 existam na medida em que tern como suporte 
urn individuo concreto. 

Depois, vamos sugerir que a ideologia "age" au «funciona" de maneira tal que 
"recruta" sujeitos entre os individuos (ela as recruta a todos), au que "transfor
rna" os individuos em sujeitos (transforma-os a todos), por essa operas:ao muito 
precisa que denominei de interpelafaO, e que po de ser imaginada nos moldes da 
mais corriqueira interpelayao cotidiana da Policia (ou de Dutro): «Ei, voce ail"17 

Presumindo-se que a cena te6rica que imaginei ocorra na rua, 0 individuo 
chamado se voltari. Par essa mera virada fisica de 180 graus, ele se torna sujeito. 
Par que? Porque reconheceu que 0 chamado "realmente" se dirigia a ele, e que 
"era realmente ele que estava sendo chamado" (e nao outra pessoa). A experien
cia mostra que a comunicayao pratica dos chamamentos e tamanha que eles ra
ramente erram seu alvo: quer se trate de uma interpelas:ao verbal ou de urn asso-
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bio, 0 interpelado sempre reconhece que e realmente ele quem esta sendo cha
rnado. E, no entanto, trata-se de urn fen6meno estranho, que na~ pode ser expli
cado apenas pelos "sentimentos de culpa", a despeito do grande mimero dos que 
"tern urn peso na consciencia". 

Naturalmente, a bern da conveniencia e da clareza de nosso teatrinho te6rico, 
tivemos que apresentar as coisas sob a forma de uma sequencia, com urn antes e 
urn depois, e portanto, sob a forma de uma sucessao temporal. Ha individuos 
andando. Em algum lugar (geralmente, atras deles), saa 0 chamada: "Ei, vace 
aW' Urn individuo (nove em cada dez vezes, 0 individuo certo) se volta, acredi
tanda/descanfianda/sabenda que e com ele, ista e, reconhecendo que "e real
mente ele" quem e visado pela chamamento. Mas, na realidade, essas coisas 
acontecem sem nenhuma sucessao. A existencia da ideologia e 0 charnamento ou 
interpelaC;ao dos individuos como sujeitos sao uma e a mesma coisa. 

Poderiamos acrescentar: 0 que parece ocorrer fora cia ideologia (para ser exa
to, na rua) ocorre, na realidade, na ideologia. 0 que de fato acontece na ideolo
gia, portanto, parece acontecer fora dela. E por isso que quem esta na ideologia 
acredita-se, por defini~ao, fora dela: urn dos efeitos da ideologia e a negafaa 
pratica, pela ideologia, do carater ideal6gico da idealogia. A ideologia nunca diz 
"sou ideologica". E preciso estar fora da ideologia, isto e, no saber cientifico, para 
poder dizer: "eu estoll na ideologia" (caso muito excepcional) ou ((eu estava na 
ideologia" (caso geral). Como se sabe, a acusa~ao de estar na ideolagia s6 se apli
ca aos outros, nunea ao proprio sujeito (a menos que se seja realmente espino
zista ou marxista, 0 que, nessa materia, e ser exatamente a mesma eoisa). Isso 
equivale a dizer que a ideologia nao tem um exterior (para si mesma), mas, ao 
mesmo tempo, que ela nlw e nada senao a exterior (para a ciencia e a realidade). 

Espinoza explicou isso com perfeic;ao dois seculos antes de Marx, que 0 pra
ticou, mas sem explid.-Io em detalhe. Mas deixemos de lado esse ponto, embo
ra ele seja carregado de conseqiiencias, eonseqiiencias que sao nao apenas teo
ricas, mas tambem diretamente politicas, ja. que, por exemplo, toda a teo ria 
da critica e da autocritica, a regra de ouro da praxis marxista-Ieninista da luta 
de classes, depende delas. 

Portanto, a ideologia interpela os individuos como sujeitos. Hi que a ideolo
gia e eterna, devemos agora eliminar a forma temporal em que expusemos seu 
funcionamento e dizer: a ideologia sempre ja. interpelou os individuos como su
jeitos, 0 que equivale a deixar claro que os individuos sao sempre ja. interpelados 
pela ideologia como sujeitos, 0 que nos leva, necessariamente, a uma ultima 
proposiC;ao: as individuos sao sempre ja sujeitos. Dai os individuos serem ((abstra
tos" em relaC;ao aos sujeitos que eles sempre ja saO. Essa proposiC;ao talvez parec;a 
paradoxa!. 

Nao obstante, que 0 individuo e sempre ja sujeito, antes mesmo de nascer, e a 
simples realidade, acessivel a qualquer urn e nern urn pouco paradoxal. Freud 
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mostrou que as individuos sao sempre «abstratos" em rela<;ao aos sujeitos que 
eles sempre jli sao, simplesmente observando 0 ritual ideo16gico que cerca a ex
pectativa de urn "nascimento", esse "afortunado evento n

, TodD 0 munrlo sabe 0 

quanta e de que maneira uma crian<;a ainda nao nascida e esperada. 0 que equi
vale a dizer, muito prosaicamente - se concordarmos em abandonar os "senti
mentos", ista e, as fafmas de ideologia familiar (paterna/materna/conjugallfra
terna) em que a crian<;a por nascer e esperada -, que e certo, de antemao, que 
ela recebenl 0 nome do pai e, por conseguinte, teni uma identidade e sera 
insubstituivel. Antes de nascer, portanto, a crian<;a e sempre ja um sujeito, apon
tada como tal na e pela configura~ao ideol6gica familiar especifica em que e 
«esperada" depois de concebida. Mal preciso acrescentar que essa configura<;ao 
ideologica familiar e, em sua singularidade, altarnente estruturada, e que e nessa 
estrutura irnplacavel e mais ou menos "patologica" (pressupondo que se possa 
atribuir algurn sentido a esse terrno) que 0 antigo sujeito-por-vir tera que "en
contrar" "seu" lugar, ou seja, "tornar-se" 0 sujeito sexual (menino ou menina) 
que ja e de antemao. E claro que essa coenrao e pre-designa<;ao ideologicas, bern 
como todos os rituais de cria<;ao e educacrao na familia, tern uma certa relacrao 
com 0 que Freud estudou sob a forma das "fases" pre-genital e genital da sexuali
dade, isto e, da "captacrao" do que Freud registrou, por seus efeitos, como sendo 
o inconsciente. Mas deixemos tambem este ponto de lado. 

Permitam-me dar mais urn passo. Aquilo para 0 qual voltarei minha atencrao 
agora e a modo como os «atores" dessa mise en scene da interpela~ao e seus res
pectivos papeis refletem-se na propria estrutura de toda ideologia. 

Urn exernplo: a ideologia religiosa crista 

Como a estrutura formal de qualquer ideologia e sempre a mesma, restringire
mos a analise a urn tinico exemplo, acessivel a todos, que e 0 da ideologia religio
sa, com a ressalva de que essa mesrna dernonstracrao po de ser produzida para a 
ideologia moral, juridica, politica, estetica etc. 

Consideremos, pois, a ideologia religiosa crista. Usaremos uma figura de re
torica para «faze-Ia falar", isto e, para compilar num discurso ficcional 0 que ela 
"diz", nao apenas ern seus dois Testamentos, seus teologos e seus sermoes, mas 
tambem ern suas praticas, rituais, cerim6nias e sacrarnentos. A ideologia religiosa 
crista diz alguma coisa assim: dirijo-me a voce, individuo humane charnado 
Pedro (todo individuo e charnado par seu nome, no sentido passivo, nunca e ele 
quem se da seu proprio nome), para Ihe dizer que Deus existe e que voce deve 
responder perante Ele. E acrescenta: Deus dirige-Se a voce par minha voz (posta 
que as Escrituras compilararn a palavra de Deus, a tradicrao a transmitiu, e a in
falibilidade papal fixou-a para sempre em seus pontos "delicados"). Ela diz: eis 
quem voce e: voce e Pedro! Esta e sua origem, voce foi criado par Deus para toda 
a eternidade, embora tenha nascido em 1920 d.C.! Este e seu lugar no mundo! 
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Isto e 0 que voce cleve fazer! Por esses meios, se observar a "lei do amar", voce 
sen! salvo, Pedro, e se tornara parte do glorioso Corpo de Cristo! Etc. .. 

Ora, esse e urn discurso muito conhecido e banal, mas e, ao mesma tempo, 
muito surpreendente. 

Surpreendente porque, se considerarmos que a ideologia religiosa realmente 
se dirige aos individuos18 a fim de "transforma-los em sujeitos", interpelando 0 

individuo Pedro para fazer dele urn sujeito, livre para obedecer au desobedecer 
ao apeta, ista e, aos mandamentos de Deusj se eia invoca esses individuos por 
seus nomes, assim reconhecendo que eles sao sempre ja interpelados como sujei
tos dotados de urna identidade pessoal (a ponto de 0 Cristo de Pascal dizer: "Foi 
por ti que derramei esta gota de meu sangue!"); se ela os interpela de tal maneira 
que 0 sujeito responde "Sim, sou eu mesmof', se obtem deles 0 reconhecimento de 
que eles realmente ocupam 0 lugar que ela lhes designa como seu no mundo, 
como uma residencia fixa: "Sou eu mesmo, estou aqui, opera.rio, patrao ou sol
dado!" neste vale de lagrimas; se obtem deles 0 reconhecimento de urn destino 
(vida ou maldi(j:ao eternas) consoante ao respeito ou desprezo que eles demons
trarem pelos «mandamentos de Deus", Amor tornado Lei; se tudo isso efetiva
mente acontece dessa maneira (nas praticas dos rituais conhecidos do batismo, 
crisma, comunhao, confissao e extrema-un(j:ao etc), cabe notar que todo esse 
«processo" para estabelecer sujeitos religiosos cristaos e dominado por urn feno
meno estranho: s6 poder haver tal multidao de possiveis sujeitos religiosos sob a 
condi~ao absoluta de que haja urn Outro Sujeito Absoluto, Dnico, isto e, Deus. 

Convem designar esse novo e notavel Sujeito grafando Sujeito com S maius
culo, para distingui-Io dos sujeitos comuns, com s minusculo. 

Depreende-se, pois, que a interpela<;ao dos individuos como sujeitos pressu
poe a «existencia" de urn Dutro Sujeito, Vnico e Central, em cuja Nome a ideo
logia religiosa interpela todos os individuos como sujeitos. Tudo isso esta escrito 
com clareza19 no que e justamente chamado de as Escrituras. 

E sucedeu que nesse momenta a Senhor Deus (Ieova) falou a Moises do meio 
das nuvens. E a Senhor bradou a Moises, «Moises!" E Moises respondeu: 
«Eis-me (realmente) aqui! Sou eu, Moises, vosso servo, falai e escutarei!" E a 
Senhor falou a Moises e lhe disse: «Eu sou 0 que sou." 

Assim, Deus Se define como 0 Sujeito por excelencia, aquele que e por si e 
para si CEu sou 0 que sou"), e que interpela seu sujeito. 0 individuo sujeitado a 
ele por sua propria interpela(j:ao, isto e, 0 individuo chamado Moises. E Maises, 
interpelado-chamado por seu nome, tendo reconhecido que era "realmente" ele 
quem estava sendo chamado por Deus, reconhece que e urn sujeito, urn sujeito 
de Deus, urn sujeito subrnetido a Deus, urn sujeito atraves do Sujeito e sujeitado ao 

Sujeito. Prova disso e que ele Lhe obedece e faz seu povo obedecer aos rnanda
mentos de Deus. 

J 
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Deus, portanto, e 0 Sujeito, e Moises e os inurn eros sujeitos do povo de Deus, 
os interlocutores-interpelados do Sujeito: seus espelhos~ seus rejlexos. Acaso os 
homens flaD foram feitos a imagem de Deus? Como prova toda reflexao teologi
ca, embora "pudesse" muito bern ter prescindido dos homens ... , Deus necessita 
deles, 0 Sujeito precisa dos sujeitos, assim como os homens precisam de Deus, 
como os sujeitos necessitam do Sujeito. Melhor ainda: Deus precisa dos ho
mens, 0 Sujeito majusculo precisa de sujeitos, meSilla quando Dearre a terrivel 
inversao de Sua imagem neles (quando os sujeitos espojam-se na devassidao, 
ista e, no pecado). 

Melhor: Deus Se duplica e envia Seu Filho a Terra, como urn mero sujeito 
"abandonado" por Ele (0 Ion go lamento do Jardim das Oliveiras, que termina na 
Cruxifica<;:ao) - sujeito mas Sujeito, homem mas Deus -, para fazer 0 que ira 
preparar 0 terreno para a Reden<;:ao final, a Ressurrei<;:ao de Cristo. Portanto, 
Deus precisa «fazer-Se" homem, 0 Sujeito precisa tornar-se sujeito, como que 

para mostrar empiricamente, de urn modo visivel aos olhos e tangivel as maos 
(vide Sao Tomas) dos sujeitos, que, se eles sao sujeitos, sujeitados ao Sujeito, isso 
e unicamente para que, no fim, no Dia do Juizo Final, eles reingressem no Seio 
do Senhor, como Cristo, au seja, reingressem no Sujeito.20 

Decifremos em linguagem teorica essa esplendida necessidade da duplica<;:ao 
do Sujeito em sujeitos e do proprio Sujeito num sujeito-Sujeito. 

Observa-se que a estrutura de qualquer ideologia, ao interpelar os individuos 
como sujeitos em nome de urn Sujeito Unico e Absoluto, e especular, ou seja, e 
uma estrutura em espelho, e duplamente especular: essa duplica<;:ao em espelho 
e constitutiva da ideologia e garante seu funcionamento. 0 que equivale a dizer 
que toda ideologia e centrada, que 0 Sujeito Absoluto ocupa 0 lugar singular do 
Centro e interpela a seu redor a infinidade de individuos a se tornarem sujeitos, 
numa dupla rela<;:ao especular, de tal ordem que sujeita os sujeitos ao Sujeito, ao 
mesmo tempo que Ihes da, no Sujeito em que cada sujeito pode contemplar sua 
propria imagem (presente e futura), a garantia de que isso realmente concerne a 
eles e a Ele, e de que, como tudo ocone dentro da Familia (da Sagrada Familia: 
a Familia e essencialmente Sagrada), «Deus nela reconhecera os seus" - au seja, 

aqueles que reconheceram Deus e que se reconheceram n'Ele serao salvos. 
Fa<;:amos urn resumo do que descobrimos sobre a ideologia em geral. 
A dupla estrutura especular da ideologia garante, simultaneamente: 
1. a interpela<;:ao dos "individuos" como sujeitos; 
2. sua sujei<;:ao ao Sujeito; 
3. 0 reconhecimento mutuo entre os sujeitos e 0 Sujeito, 0 reconhecimento 

das sujeitos entre si e, par ultimo, 0 reconhecimento de si mesmo pelo sujeito;2! 
4. a garantia absoluta de que tudo realrnente e assim e de que, desde que os 

sujeitos reconhe<;:am 0 que sao e se comportem consoantemente, tudo ficara 
bern: «Amem -Assim seja". 

J, 
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Resultado: apanhados nesse sistema quadruplo de interpelac;:ao como sujei
tos, de submissao ao Sujeito, de reconhecimento universal e de garantia absoluta, 
os sujeitos "trabalham", e "trabalham sozinhos", na vasta maioria dos casos, com 
excec;:ao dos «maus sujeitos", que vez por outra provo cam a intervenc;:ao de urn 
dos destacamentos do Aparelho (Repressivo) de Estado. Mas a vasta maioria de 
(bons) sujeitos trabalha direitinho "por ela mesma", isto e, pela ideologia (cujas 
formas concretas realizam-se nos Aparelhos Ideologicos de Estado). Eles se inse
rem em praticas regidas pelos rituais dos AlEs. "Reconhecem" 0 existente [das 

Bestehende]' que «e realmente verdade que as coisas sao assim, e nao de Dutra 
maneira", e que eles devem obedecer a Deus, a sua consciencia, ao padre, a de 
Gaulle, ao chefe, ao engenheiro, que "amaras 0 proximo como a ti mesmo" etc. 
Seu comportamento concreto, material, e simplesmente a inscric;:ao, na vida, das 
admiraveis palavras da orac;:ao: "Amem - Assim seja". 

Sim, os sujeitos "trabalham sozinhos". Todo 0 misterio desse efeito reside nos 
dois primeiros momentos do sistema quadruplo que acabei de discutir, ou, se 
voce preferir, na ambigiiidade do termo sujeito. No sentido corrente do termo, 
sujeito efetivamente significa: (1) uma subjetividade livre, urn centro de iniciati
vas, autor e responsavel por seus atos; (2) urn ser sujeitado, que se submete a uma 
autoridade superior e que, portanto, e desprovido de qualquer liberdade, exceto 
a de aceitar livremente sua submissao. Esta ultima observac;:ao nos da 0 sentido 
dessa ambigiiidade, que e meramente urn reflexo do efeito que a produz: 0 indi
vidno e interpelado como sujeito (livre) para que se submeta livremente aos manda
mentos do Sujeito, isto e, para que aceite (livremente) sua sujeir;ao, ou seja, para que 
"execute sozinho" os gestos e atos de sua sujeic;:ao. Nao hd sujeitos senao por e para 

sua sujeifiio. E por isso que e1es "funcionam sozinhos". 
"Assim seja! ... " Essa frase, que registra 0 efeito a ser obtido, prova que as coisas 

nao sao «naturalmente" assim ("naturalmente": fora da orac;:ao, isto e, -fora da in
tervencrao ideologica). Essa frase prova que tem que ser assim, para que as coisas 
sejam como devem ser; soltemos as palavras: para que se garanta a reproduc;:ao das 
relac;:oes de produc;:ao, inclusive nos processos de prodw-rao e circulac;:ao, todos os 
dias, na "consciencia", isto e, no comportamento dos individuos-sujeitos que 
ocupam os lugares que a divisao tecnica e social do trabalho Ihes atribui na produ
c;:ao, explorac;:ao, repressao, ideologizac;:ao, pratica cientifica, etc. Com efeito, 0 que 
esta real mente em quesUio nesse mecanismo do reconhecimento especular do Su
jeito e dos individuos interpelados como sujeitos, e da garantia dada pelo Sujeito 
aos sujeitos, se eles aceitarem livremente sua sujeic;ao aos "mandamentos" do Su
jeito? A realidade envolvida nesse mecanismo, a realidade necessariamente desco

nhecida [meconnuel nas proprias formas de reconhecimento (ideologia = desco
nhecimento/ignorancia), e de fato, em ultima instancia, a reproduc;:ao das relaC;:6es 
de produ,iio e das rela,6es delas derivadas. 

janeiro-abril de 1969 
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P.S. Estas poucas teses esquematicas permitem esclarecer alguns aspectos do fun
cionamento da superestrutura e de seu modo de intervenc;:ao na infra-estrutura, 
mas sao obviamente abstratas e, necessariamente, deixam senl resposta diversos 
problemas importantes, que devem ser mencionados: 

1. 0 problema do processo global da realiza~ao da reprodu~ao das rela~6es de 
produ~ao. 

Como urn dos componentes desse processo, os AlEs contribuern para essa re
produc;ao. Mas esse ponto de vista, de sua simples contribuic;:ao, ainda e abstrato. 

E so mente dentro dos processos de produc;:ao e circulac;:ao que essa reprodu
<;:ao se realiza. Ela e realizada pelo mecanismo desses processos, nos quais a for
mac;:ao dos trabalhadores se "conclui", seus postos lhes sao atribuidos etc. Enos 
mecanismos internos desses processos que a efeito das diferentes ideologias se 
faz sentir (sobretudo 0 efeito da ideologia juridico-moral). 

Mas esse ponto de vista ainda e abstrato. Pois, numa sociedade de classes, as 
relac;:oes de produc;:ao sao relac;:oes de explorac;:ao e, por conseguinte, relac;:oes en
tre classes antagonicas. A reproduc;:ao das relac;:oes de produc;:ao, objetivo ultimo 
da classe dominante, nao pode, pois, ser uma simples operac;:ao tecnica que pre
pare e distribua os individuos nos diferentes pastas da '~divisao tecnica" do tra
balho. Na verdade, nao existe "divisao tecnica" do trabalho, a nao ser na ideolo
gia da classe dominante: toda divisao "tecnica", toda organizac;:ao "tecnica" do 
trabalho e a forma e a mascara de uma divisao e organizac;:ao sociais (= de classes) 

do trabalho. A reprodu~ao das rela~6es de produ~ao, portanto, s6 pode ser urn 
empreendimento de classe. Realiza-se atraves de uma luta de classes que opoe a 
classe dominante a classe explorada. 

Assim, 0 processo global de realiza~ao da reprodu~ao das rela~6es de produ~ao 
permanece abstrato, enquanto nao for enfocado sob 0 ponto de vista dessa luta 
de classes. Adotar 0 ponto de vista da reproduc;:ao, portanto, equivale, em ultima 
instancia, a adotar 0 ponto de vista da luta de classes. 

2. 0 problema da natureza de classe das ideologias existentes numa fonnac;:ao 
social. 

o "mecanismo" da ideologia em geral e uma coisa. Vimos que ele pode ser 
reduzido a alguns principios, expressos em poucas palavras (tao "precarias" 
quanta as que, segundo Marx, definem a prodwrao em geral, ou as que, em 
Freud, definem 0 inconsciente em geral). Se ha nele alg11ma verdade, esse meca
nismo e abstrato em relac;:ao a todas as formac;:oes ideologicas reais. 

Sugeri que as ideologias realizavam-se em institui'roes, em seus rituais e suas 
praticas, nos AlEs. Vimos que, com base nisso, elas contribuem para essa forma 

de luta de classes que e vital para a classe dominante, a reprodu~ao das rela~6es 
de produc;:ao. Mas 0 ponto de vista em si, por rna is real que seja, ainda e abstrato. 

De fato, a Estado e seus aparelhos s6 tern sentido do ponto de vista da luta de 
classes, como urn aparelho da luta de classes que assegura a opressao das classes e 
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garante as condi'foes de explorac;ao e sua reprodwr3.o. Mas flaO ha luta de classes 
sem classes antagonicas. Quem fala em luta de c1asse da classe dominante fala em 
resistencia, revolta e luta de classe da classe dominada. 

E por isso que os AlEs flaD sao a realizac;:ao da ideologia em geral, nem tam
pouco a realiza,ao sem conflito da ideologia da classe dominante. A ideologia da 
classe dominante nao se transforma na ideologia dominante pela grac;a divina, 
nem em virtude da simples tomada do poder estatal. E atraves da instaurac;ao dos 
AlEs, em que essa ideologia e realizada e se realiza, que ela se torna a dominante. 
Mas essa instaurac;ao flaD se faz sozinha; ao contraria, e 0 piv6 de uma luta de 
classes muito acirrada e continua, primeiro contra as classes dominantes ante rio
res e sua posicrao nos velhos e novos AlEs, e depois contra a classe explorada. 

Mas esse ponto de vista da luta de classes nos AlEs continua a ser abstrato. 
De fato, a luta de classes nos AlEs e rnesrno urn aspecto da luta de classes, 
as vezes irnportante e sintornatico: por exernplo, a luta anti-religiosa do secu-
10 XVIII, ou a «crise» do AlE escolar em todos os paises capitalistas de hoje. Mas 
as lutas de classes nos AlEs sao apenas urn aspecto de uma luta de classes que vai 
alom deles. A ideologia que uma classe detentora do poder transforma na ideo
logia dominante, em seus AlEs, de fato se «realiza" nesses AlEs, porern vai muito 
alem deles, po is vern de outro lugar. Sirnilarmente, a ideologia que uma classe 
dorninada consegue defender, dentro e contra esses AlEs, vai alem deles, pois 
vern de outro lugar. 

E so mente do ponto de vista das classes, isto e, da luta de classes, que se po
dem explicar as ideologias existentes numa formacrao social. Nao s6 e desse ponto 
de partida que se pode explicar a realiza,ao da ideologia dominante nos AlEs, 

bern como das formas de luta de classes de que os AlEs sao a sede e a pivo, como 
tarnbem, e acima de tudo, e desse ponto de partida que e possivel cornpreender a 
proveniencia das ideologias que se realizam nos AlEs e que neles se confrontam. 
Pois, se e verdade que as AlEs representam a forma em que a ideologia da classe 
dominante tern que, necessaria mente, se realizar, e a forma com ql,le a ideologia 
da classe dominada tern que, necessaria mente, ser comparada e confrontada, as 
ideologias nao "nascern» nos AlEs, e sim nas classes sociais que estao em confron
to na luta de classes: em suas condicr6es de existencia, suas praticas, sua experien

cia da luta etc. 
abril de 1970 

NQTAS 

I. Este texto compoe-se de dais excertos de urn estudo em andamento. 0 SUbtitlllo, "Notas para 
uma investiga~ao", e do pr6prio autor. As idCias expostas nao devem ser encaradas como mais 
que a introduc;:ao a uma discussao. 

2. Marx a Kugelmann, II de julho de 1868, Selected Correspondence, Moscou, 1955, p. 209. 

3. Marx dell-lhe sell conceito cientifico: capital varia vel. 
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4. Em For Marx (Londres, 1969) e Reading Capital (Londres, 1970). 

5. T6pi((l, do grego topos, lugar. A t6pica representa, num espa~o definido, as respectivos sftios 
ocupados por diversas realidades: assim, 0 economico esta embaixo (oa base), e a superestru
tura, em cima. 

6. Ao que eu saiba, Gramsci foi 0 unico a percorrer uma certa distancia oa trilha que estoll 
tornando. Ele teve a ideia "notavel" de que 0 Estado nao podia seT reduzido ao Aparelho 
(Repressivo) de Estado, mas incluia, a seu ver, urn certo numero de instituit;:oes da "sociedade 
civil": a Igreja, as escolas, as sindicatos etc. Infelizmente, Gramsci nao sistematizou suas 
intui/foes, que pennaneceram em estado de flotas argutas, mas fragmentadas (cf. Gramsci, 
Selections from the Prison Notebooks, International Publishers, 1971, p. 12, 259, 260-63; ver 
tam bern a carta a Tatiana Schucht de 7 de setembro de 1931, em Gramsci's Private Letters. 
Lettere del Carcere, trad. Hamish Henderson, Londres, 1988, p. 159-62. 

7. A familia, obviamente, tern outras "fun.;oes" alem das de urn AIE. Ela intervem na reprodw;ao 
da for.;a de trabalho. Nos diferentes modos de produ~ao, e unidade de produ.;ao e/ou unidade 
de consumo. 

8. A "Lei" pertence tanto ao Aparelho (Repressivo) de Estado quanto ao sistema dos AlEs. 

9. Num texto patetieo, eserito em 1937, Krupskaya narrou a hist6ria dos esfor~os desesperados 
de Lenin e 0 que ela considerou ter side 0 fraeasso dele. 

10. Evidentemente. 0 que eu disse nessas breves palavras sobre a luta de classes nos AlEs esta longe 
de esgotar a questao da luta de classes. 

Para abordar essa questao. ha que ter dois principios em mente: 
o primeiro principio foi formulado por Marx no Prefacio da ContribuifllO ii: critica da econo-

11Iia politica: "Ao eonsiderar essas transforma~oes [uma revolw;:ao social], convem sempre fa
zer uma distin.;ao entre a transforma~ao material das condi.;oes economicas de produ~ao, que 
podem ser determinadas com a precisao da ciencia natural, e as formas juridieas, politieas, 
religiosas. esteticas ou filosoficas - em suma. as formas ideol6gicas - em que os homens 
conscientizam-se desse conflito e 0 eonduzem." A luta de classes, portanto. e expressa e exer
cida sob form as ideol6gicas, e tambem. sendo assim, nas formas ideol6gicas dos AlEs. Mas a 
luta de classes estende-se 11Iuito albn dessas formas, e e par se estender para alem delas que a 
luta das classes exploradas tam bern deve ser exercida nas formas dos AlEs, voltando, com isso, 
a arma da ideologia contra as classes que ocupam 0 poder. 

Isso, em virtude do segundo principio: a luta de classes vai alem dos AlEs porque se enraiza 
noutro lugar que nao a ideologia, na infra-estrutura, nas rela~6es de prodw;ao, que sao rela
.;oes de explora~ao e constituem a base das rela~oes de classe. 

11. Em sua maior parte, pais as rela.;oes de produ.;ao sao inicialmente reproduzidas pela mate
rialidade dos processos de prodw;:ao e eircula.;ao. Mas nao se deve esquecei que as rela.;oes 
ideol6gicas acham-se imediatamente presentes nesses mesmos processos. 

12. Quanta ii parte da reprodw;ao para a qual 0 Aparelho (Repressivo) de Estado e 0 Aparelho 
Ideol6gico de Estado contribrtem. 

13. Uso deliberadamente esse termo modernissimo. Pais, ate nos circulos comunistas, in feliz
mente, e comum "explicar-se" urn desvio poHtico (urn oportunismo de direita ou de esquer
da) pela a~ao de uma "panelinha". 

14. Que tomou de emprestimo a categoria juridica de "sujeito da lei", para fazer dela uma no<;ao 
ideologica: a homem e, por natureza, urn sujeito. 

15. Os linguistas e os que recorrem a lingiiistica para varios fins deparam, freqiientemente, com 
dificuldades que surgem por eles desconhecerem a a<;ao dos efeitos ideol6gicos em todos os 
discursos - ate mesmo nos diseursos cientificos. 

16. Esse duplo "neste momento" e mais uma prova de que a ideologia e "eterna",ja que esses dois 
"neste momento" sao separados por um intervalo indefinido; estou eserevendo estas linhas 
em 6 de abril de 1969, e voce pode Ie-las em qualquer ocasiao posterior. 

==3 T 5' 
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17. 0 chamamento. como pnitica cotidiana sujeita a urn ritual precisQ, assume uma forma muita 
"especial" na pr<itica de "interpela~ao" do policial concernente a interpelas:ao dos "suspeitos". 

18. Embora saibamos que a individuo e sernpre ja sujeito, continuamos a usar esse terma, que e 
conveniente pela efeito contrastante que produz. 

19. Falfo a citac;:ao de modo associativo, nao ao pi! da ietra, mas "no espirito da verdade". 

20. 0 dogma da Trindade e justamente a teoria da dup1icas:ao do $ujeito (0 Pail num sujeito 
(0 Filho) e da liga'Tao especular entre eles (0 Espirito Santo). 

21. Hegel e (sem saber) urn "te6rico" adminivel da ideologia, na medida em que e urn "te6rico" 
do Reconhecimento Universal, que infelizmente termina na ideologia do Saber Absoluto. 
Feuerbach e urn "teorico" assornbroso da ligay<lo especular, que infelizmente termina na ideo
logia da Essencia Humana. Para encontrar 0 material com que construir uma teoria da garan
tia, devemos voltar-nos para Espinoza. 
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o MECANISMO DO 

(DES)CONHECIMENTO IDEOL6GICO 

Michel Pecheux 

DAS CONDlyOES IDEOLOGICAS DE 

REPRODUyAOITRANSFORMAyAO DAS RELAyOES DE PRODUyAO 

Come<;arei par explicar a expressiio "condiroes ideol6gicas de reproduraoltransfor
marao das relaroes de produrao". Essa explica<;ao sera dada dentro dos limites de 
meu objetivo, que e expor as bases de uma teo ria materialista do discurso. 

Para evitar certos mal-entendidos, porem, cleva tambem especificar alguns 
pontos de alcance mais geral, concernentes a teoria das ideologias, a pnitica da 
prodwrao dos conhecimentos e a pnitica politica, sem os quais tuda 0 que se 
segue fica ria muito "deslocado». 

(aJ Enfatizo as "condi<;aes ideol6gicas da reprodu<;ao/transforma<;iio das rela
<roes de produc;ao" porque 0 campo da ideologia nao e, de modo alguffi, 0 unico 
demento em que se do a reprodu<;ao/transforma<;ao das rela<;aes de produ<;ao de 
uma formac;ao social; isso equivaleria a ignorar as deterrninal\=6es econ6micas 
que condicionam "em ultima instancia" essa reproduc;ao/transformac;ao, inclu
sive dentro da propria produ<,ao economica, como lembra Althusser no comeyo 
de seu artigo sobre os Aparelhos Ideol6gicos de Estado. 

(b) Ao escrever "reproduyao/transformayao", pretendo designar 0 carateI' in
trinsecamente contradit6rio de qualquer modo de produfao que se baseie numa 
divisao em classes, ista e, cujo "principia" seja a luta de classes. 1sso significa, em 
particular, que considero urn erro localizar em pontos diferentes, de urn lado, 
aquilo que contribui para a reproduyao das relayoes de produyao e, de outro, 
o que contribui para sua transformay30: a luta de classes perpassa a modo de 
produyao como urn todo, 0 que, no campo da ideologia, significa que a luta de 
classes "passa" pelo que Althusser chamou de Aparelhos Ideol6gicos de Estado. 

Ao adotar a expressao Apardho Ideol6gico de Estado, pretendo sublinhar al
guns aspectos que creio serem cruciais (3 parte, e claro, 0 lembrete de que as 
ideologias nao se compo em de "ideias", mas de praticas): 

'43 
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1. A ideologia nao se reproduz sob a forma geral de urn Zeitgeist (isto e, 0 

espiritD da epoca, a C<mentalidade" de uma epoca, os (Chabitos de pensamento" 
etc) impasto a "sociedade" de maneira regular e homogenea, como uma especie 
de espa<;o preexistente a luta de classes: "Os Aparelhos Ideol6gicos de Estado nao 
sao a realiza<rao da ideologia em geral..." 

2. «, .. nem tampouco a realizac;ao sem cDnflito da ideologia da classe domi
nante", a que significa que e impassivel atribuir a cada classe sua propria ideolo
gia, como se cada uma existisse em seu pr6prio campo "antes da luta de classes", 
com suas pr6prias condic;6es de existencia e suas instituiC;6es especificas, de tal 
sOfte que a luta ideologica de classes fosse a ponto de encontro de dais mundos 
distintos e preexistentes, cada urn' com suas proprias praticas e sua «visao de 
mundo", sendo esse encontro seguido pela vitoria da classe "mais forte", que en
tao imporia sua ideologia a outra. Ao fim e ao cabo, isso apenas multiplicaria por 
dois a concep<;ao da ideologia como Zeitgeist.' 

3. «A ideologia da classe dominante nao se transforma na ideologia dominan
te pela gra<;a divina ... ", 0 que significa que os Aparelhos Ideol6gicos de Estado 
nao sao a expressao da domina<;:ao da ideologia dominante, isto e, da ideologia da 
classe dominante (Deus sabe como a ideologia dominante conquistaria sua su
premacia, se fosse assim!), mas 0 local e 0 meio de realiza'rao dessa domina'rao: 
" ... E atraves da instaura<;ao dos Aparelhos Ideol6gicos de Estado, em que essa 
ideologia [a ideologia da classe dominante] e realizada e se realiza, que ela se tor
na a dominante." 

4. Mesmo assim, no entanto, os Aparelhos Ideol6gicos de Estado nao sao pu
ros instrumentos da classe dominante, maquinas ideologicas que simplesmente 
reproduzem as rela<;:oes de produ'rao existentes: " ... essa instaura'rao I dos Apare
lhos Ideol6gicos de Estado] nao se faz sozinha; ao contnirio, e 0 pivo de uma luta 
de classes muito acirrada e continua'',2 que significa que os Aparelhos Ideologi
cos de Estado constituem, simultanea e contraditoriamente, a sede e as condi'r0es 
ideol6gicas da transforma<;ao das rela<;6es de produ<;ao (isto e, da revolu<;ao, no 
sentido marxista-leninista). Dai a expressiio "reprodur;iioltransformafiio". 

Posso agora dar mais urn passo no estudo das condi'r0es ideologicas da repro
du<;ao/transforma<;ao das rela<;6es de produ<;ao, afirmando que essas condi<;6es 
contraditorias sao constituidas, num dado momento historico e numa dada for
ma<;ao social, pelo conjunto complexo de Aparelhos Ideologicos de Estado contido 
nessa forma<;:ao social. Digo conjunto complexo, ou seja, urn conjunto com rela
<;:6es de contradi'rao-desigualdade-subordina<;:ao entre seus "elementos", e nao 
urn simples rol de elementos: de fato, seria absurdo pensar que, numa dada con
juntura, todos os Aparelhos Ideologicos de Estado contribuem igualmente para a 
reprodu<;ao das rela<;6es de produ<;ao e para sua transforma<;ao. Na verdade, suas 
propriedades "regionais" - sua "evidente" especializa<;:ao na religiao, no saber, 
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na politica etc - condicionam sua importancia relativa (a desigualdade de suas 
rela<;oes) dentro do conjunto de Aparelhos Ideologicos de Estado, e isso em fun
<raD da situa<;ao da luta de classes nessa dada formac;:ao social. 

Is50 explica por que a instancia ideol6gica, em sua rnaterialidade (onereta, 
existe sob a forma de "forma<;oes ideol6gicas" (referidas aos Aparelhos Ideolo
gicos de Estado), que tern urn carater «regional" e envolvem posic;:6es de classe: 
as "objetos" ideologicos sao sempre fornecidos juntamente com seu "'modo de 
usar" - seu "sentido", ista e, sua orientac;:ao, au seja, as interesses de classe a que 
servem -, 0 que permite 0 comentario de que as ideologias pniticas sao pniticas 
de classe (praticas da luta de classes) na ideologia. Isso equivale a dizer que, na 
luta ideologica (nao menos que nas outras formas de luta de classes), nao ha "po
si<;oes de classen que ten ham existencia abstrata e que sejam posteriormente apli
cadas aos diferentes «objetos" ideologicos regionais das situac;oes concretas, na 
Escola, na Familia etc. De fato, e ai que a ligac;ao contraditoria entre a reproduc;ao 
e a transformac;ao das relac;oes de produc;ao articula-se no nivel ideologico, na 
medida em que nao sao os "objetos" ideol6gicos, tornados urn a urn, mas a pro

pria divisao em regioes (Deus, Etica, Lei, Justic;a, Familia, Saber etc) e as relac;oes 
de desigualdade-subordinarao entre essas regi6es que constituem 0 que esta em 
jogo na luta ideologica de classes. 

Assim, 0 predominio da ideologia dominante (a ideologia da classe dominante), 
que se caracteriza, no plano ideologico, pelo fato de que a reproduc;ao das relac;oes 
de produc;ao "triunfa" sobre sua transformac;ao (obstaculiza-a, lentifica-a ou a su
prime, nos diferentes casos), corresponde menos a manter identica cada "regiao" 
ideologica, isoladamente considerada, do que a reproduzir as relac;oes de desi
gualdade-subordinac;ao entre essas regioes (com seus "objetos" e as praticas em 
que eles se inscrevem):3 foi isso que permitiu a Althusser propor a tese, aparente
mente escandalosa, de que 0 conjunto de Aparelhos Ideologicos de Estado de uma 
formac;ao social capitalista tambem inclui os sindicatos e os partidos politicos (sem 
maior especificac;ao; na verdade, tudo 0 que ele pretendeu designar foi a func;ao 
atribufda aos partidos politicos e aos sindicatos dentro do complexo dos Apare
lhos Ideol6gicos de Estado sob 0 dominio da ideologia dominante [a ideologia da 
classe dominante], isto e, a func;ao subalterna mas inevitavel, e portanto muito ne
cessaria, pela qual sao garantidos a classe dominante 0 "contato" e 0 "dialogo" 
corr a classe adversaria, ou seja, 0 proletariado e seus aliados, func;ao essa a que 
uma organizac;ao proletaria nao pode simplesmente conformar-se, e claro). 

Esse exemplo ajuda a explicar como as rela<;oes de desigualdade-subordina· 
.,ao entre os diferentes Aparelhos Ideol6gicos de Estado (e as regiDes, objetos e 
praticas a eles correspondentes) constituem, como venho afirmando, 0 pive da 
luta ideologica de classes. Portanto, 0 aspecto ideologico da luta pela transforma
<;ao das rela<;oes de produ<;ao reside sobretudo na luta para impor, dentro do 
complexo de Aparelhos Ideologicos de Estado, novas relafijes de desigualdade-
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subordinafao4 (isso e 0 que se expressa, por exemplo, no lema "Ponham a politica 
no comandol"), que resultem numa transforma~ao do conjunto do "complexo de 
Aparelhos Ideologicos de Estado" em sua rela,ao com 0 Aparelho de Estado, e 
numa transforma,ao do proprio Aparelho de Estado.5 

Resumindo: a objetividade material da instancia ideol6gica se caracteriza pela 
estrutura de desigualdade-subordina<;ao do "todo complexo que esta no domi
nio" das forma~oes ideologicas de uma dada forma~ao social, uma estrutura que 
express a a contradi~ao reprodu~ao/transforma~ao que constitui a luta de classes. 

Ao mesmo tempo, no que concerne a forma dessa contradi~ao, convern espe
cificar que, dado 0 que acabei de dizer, nao se pode pensa-Ia como sendo a oposi
~ao entre duas for~as que atuern uma contra a outra num unico espafo. A forma 
da contradi~ao inerente a luta ideologica de classes entre as duas classes antago
nicas nao e simetrica, no sentido de cada classe tentar obter em seu proprio bene
ficia a mesma coisa que a outra: insisto nesse ponto porque, como vimos, muitas 
concep,aes da luta ideologica tomam como urn fa to evidente, antes da luta, que a 
"sociedade" existe (com 0 "Estado" acima dela) como um espafo, como 0 terreno 
dessa luta. Como apontou Etienne Balibar, isso se da porque na opera<;ao do 
Aparelho de Estado a rela,iio de classes e ocultada pelo proprio mecanismo que a 
realiza, de tal sorte que a sociedade, 0 Estado e os suditos perante a lei (livres e 
iguais em principio, no modo de produ~ao capitalista) sao produzidos-repro
duzidos como "no~oes naturalmente evidentes". Isso gera urn segundo erro, ge
meo do primeiro, que diz respeito a natureza dessa contradi~ao e opoe a repro
du~ao a transforma<;ao, tal como a inercia opoe-se ao movimento: a ideia de que a 
reprodu<;ao das rela,aes de produ,iio niio requer explica,iio, porque elas "fun
cionam espontanearnente", desde que sejam deixadas em paz, desconsideradas as 
falhas e imperfeifoes do "sistema", e uma ilusao eternizante e antidialetica. Na 
realidade, a reprodu~ao, tanto quanto a transforma~ao das rela~6es de produ~ao, 
e urn processo objetivo cujo rnisterio tern que ser desvendado, e nao apenas uma 
situa<;ao de fato que precise apenas ser observada. 

Ja aludi varias vezes a tese central de Althusser: "A ideologia interpela os indivi
duos como sujeitos." E chegado 0 momenta de examinar como essa tese "desven
da 0 misterio" em questao e, especificamente, como 0 seu modo de desvendar 
esse misterio leva diretamente a problematica de uma teo ria materialista dos 
processos discursivos, articulada com a problematica das condi<;:oes ideologicas 
da reprodu,ao/transforma,ao das rela,aes de produ,iio. 

Antes, parern, uma observa'rao sobre a terrninologia: na e1abora~ao que nos 
trouxe ate este ponto, surgirarn alguns terrnos, como Aparelhos Ideologicos de 
Estado, forma<;ao ideologica, ideologia dorninante ou vigente etc, mas nao apa
recerarn nem 0 termo "ideologia" (exceto negativamente, na frase "as Aparelhos 
Ideologicos de Estado nao sao a realiza<;:ao da ideologia em geral"), nem 0 termo 
"sujeito" (e tampouco 0 terrno "individuo"). Par que sera que, em decorrencia da 



I 

ML 

• 

o MECANISMO DO (DES)CONHECIMENTO IDEOL6GICO '47 

elaboralfao precedente, e justamente para pader reforra-1a em suas conclu50es, sou 
obrigado a modificar minha terminologia e introduzir novas palavras (ideologia, 
no singular, individuo, sujeito, interpelar)? A resposta encantra-se nestas duas 
proposic;6es intermediarias -

1. 11aO existe pnitica, a flaG ser atraves de uma ideologia, e dentro dela; 
2. nao existe ideologia, exceto pelo sujeito e para sujeitos 

- que Althusser formula antes de expor sua "tese central"; ao transcrever essas 
duas proposic;6es intermediarias, enfatizei as duas maneiras como 0 terrno "ideo

logia" e determinado: na primeira, 0 artigo indefinido sugere a multiplicidade 
diferenciada da instancia ideol6gica, sob a forma de uma combina<;:ao (urn todo 
complexo predominante) de elementos, cada um dos quais e umaformarao ideo
logica (no sentido definido acima): em suma, uma ideologio. Na segunda proposi
<;:ao, a determina<;:ao do termo "ideologia" opera "em geral", como quando se diz 
que "56 existe raiz quadrada de numeros positivos", implicando que toda raiz 
quadrada e a raiz quadrada de urn nurnero positivo: do mesmo modo, 0 significa
do dessa segunda proposi<;:ao) que a rigor prefigura a "tese central",6 e que "a cate

goria do sujeito ( ... ) e a categoria constitutiva de qualquer ideologia". Em outras 
palavras, 0 surgimento do terma "sujeito" na exposi<;:ao te6rica (urn surgimento 
que, como veremos, caracteriza-se gramaticalmente peIo fato de que a termo nao 
e sujeito nem objeto, mas urn atributo do objeto) e rigorosamente contempora
neo do usa do termo "ideologia" no singular) no sentido de "toda ideologia". 

Naturalmente, isso me leva a fazer uma distin<;:ao criteriosa entre formariio 
ideologica, ideologia dominante e ideologia. 

IDEOLOGIA, INTERPELA<;AO, "EFEITO MUNCH HAUSEN» 

A ideolagia em geral, que, como vim os, nao se realiza nos Aparelhos Ideologicos 
de Estado - de modo que nao pode coincidir com uma [ormarao ideologica his
toricamente concreta -, tambem nao e a mesma coisa que a idealogia domi
nante) como resultado global, como forma historicamente concreta resultante 
das reia<;:oes de desigualdade-contradi<;:ao-subordina<;:ao que caracterizam, nu
rna forrna<;:ao social historicamente dada, 0 "todo complexo que esta no domi
nio" das forma<;:6es ideologicas nela atuantes. Em outras palavras, enquanto "as 
ideologias tern uma hist6ria pr6pria", por terem urna existencia hist6rica con
creta, "a ideologia em geral nao tern hist6ria", na rnedida em que e 

dotada de urna estrutura e funcionamento tais que a tornam uma realidade 
a-historica, isto e, uma realidade oni-historica - no sentido de essa estrutura e 
funcionamento serem imutaveis, acharem-se presentes de uma mesma forma 
em tudo 0 que chamamos hist6ria, no sentido como a Manifesto Comunista de
fine a hist6ria como lutas de classes, isto e, a hist6ria das sociedades de classes.? 
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Portanto. 0 conceito de ideologia em geral aparece, muito especificamente, como 
a modo de designar, dentro do marxismo-leninismo, 0 fato de as relas:oes de pro
dus:ao serem relas:oes entre os "homens", no sentido de nao serem relafoes entre 

coisas, maquinas, animais nao humanos au anjos; nesse sentida, e apenas nesse sen

tida: isto e, sern introduzir ao rnesrno tempo, sub-repticiamente, urna certa no~ao 
do "hornem" como anti natureza, transcendencia, sujeito da hist6ria, nega~ao da 
nega~ao etc. Como se sabe, esse e 0 ponto central da Resposta a John Lewis.8 

Ao contririo, 0 conceito de ideologia em geral torna possivel pensar 0 «ho
rnem" como urn «animal ideoI6gico", au seja, pensar em sua especificidade como 
parte da natureza, no sentido espinozista do termo: "A hist6ria e urn imenso siste
ma 'natural-humana' em movimento, e 0 motor da hist6ria e a luta de dasses."9 
Eis ai, mais uma vez, a hist6ria, au seja, a hist6ria da luta de classes, isto e, a repro
du<;ao/transforma<;ao das rela~oes de dasse, com suas correspondentes caracteris
ticas infra-estruturais (economicas) e superestruturais (juridico-politicas e ideo-
16gicas): e dentro desse processo "natural-humano" da hist6ria que "a ideologia e 
eterna" (oni-hist6rica) - afirma<;ao que lembra a expressao freudiana "0 incons
ciente e eterno"; 0 leitor hi de perceber que essas duas categorias nao se encon
tram aqui par acaso. Mas tambem hi de perceber que, quanta a essa questao, e 
apesar de importantes estudos recentes, a trabalho te6rico essen cia 1 ainda esvi par 
fazer. Quero sobretudo evitar a impressao, muito difundida hoje em dia, de que ja 
temos as respostas. Na verdade, os slogans nao preenchem a hiante ausencia de 
uma articulas:ao te6rica bern elaborada entre a ideologia eo inconsciente: estamos 
ainda na fase de «vislumbres" te6ricos dentro de uma obscuridade preponderan
teo Neste estudo, pretendo restringir-me a chamar a atens:ao para algumas liga<;6es 
cuja importancia talvez tenha sido subestimada, sem realmente afirmar que esteja 
formulando a verdadeira quesUio que rege a relas:ao entre essas duas categorias. 1O 

Permitam-me apenas ressaltar que 0 tras:o coroum a essas duas estruturas, respec
tivamente chamadas de ideologia e inconsciente, e 0 fato de elas operarem ocultan
do sua propria existencia, produzindo uma rede de verdades "subjetivas" evidentes, 
com 0 «subjetivas" significando, aqui, nao "que afetam 0 sujeito", mas "em que 0 

sujeito se constitui": 

Para voces e para mim, a categoria do sujeito e uma "evidencia" basica (as 
evidencias sao sempre basicas): e daro que voce e eu somos sujeitos (iivres, 
marais etc).!l 

Ora - e e justamente nesse ponto, creio eu, que comes:a a necessidade de uma 
teo ria materialista do discurso -, 0 caniter evidente da existencia espontanea do 
sujeito (como origem ou causa em si) e imediatamente comparado por Althusser 
a uma outra evidencia, amplamente difundida, como vim os, na filosofia idealista 
da linguagem: a evidencia do sentido. Lembremos os termos dessa comparas:ao, 
que evoquei logo no inicio deste estudo: 
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Como todas as evidencias, inclusive as que fazem com que uma palavra "no
meie uma coisa" au "tenha urn significado" (incluindo, portanto, as evidencias da 
"transparencia" da linguagemJ, a "evidencia" de que voce e eu somas sujeitos 
- e de que isso flaO e urn problema - e urn efeito ideo16gico, 0 efeito ideo16-
gica elementar,l2 

Grifei essa referenda a evidencia do sentido, extraida de urn comentario sabre a 
evidencia do sujeito. Eu deveria acrescentar que ha no texto, nesse ponto, uma 

nota que toea diretamente na questao que estoll examinando aqui: 

as lingiiistas e as que recorrem a lingUistica para varias fins deparam, fre
qUentemente, com dificuldades que surgem por eles desconhecerem a a~ao 
dos efeitos ideol6gicos em todos os discursos - ate mesmo nos discursos 
cientificos. I3 

Todo 0 meu trabalho encontra sua defini~ao aqui, nesse vinculo da questao da 
constitui~ao do sentido com a da constitui~ao do sujeito. urn vinculo que nao e mar
ginal (como, por exemplo, 0 caso especial dos "rituais" ideo16gicos de ler e escre
ver), mas que se situa dentro da pr6pria "tese central", na figura da interpela~iio. 

Diga figura da interpela,aa para designar a fato de que, como sugere 
Althusser, a "interpelayao" e uma "ilustrayao", urn exemplo adaptado a urn modo 
especifico de exposiyao, "suficientemente 'concreta' para ser reconhecida, mas 

abstrata 0 bastante para ser pensavel e pensada, dando origem a urn conhecimen
ta",14 Essa figura, assaciada tanto a religiaa quanta a palicia ("Foi par ti que der
ramei esta gota de meu sangue" / "Ei, voce ail"), tern a vantagem, antes de mais 

nada, atraves do duplo sentida da palavra "interpela,ao", de tamar palpavel a 
vinculo superestrutural- determinado pela infra-estrutura economica - entre 
a Aparelha Repressivo de Estada (0 aparelha juridico-paHtica que atribui-verifi
ca-confere "identidades") e os Aparelhas Ideologicos de Estado, ista e, a liga,aa 
entre ° "sujeito perante a lei" (aquele que estabelece relac;oes contratuais com ou
tros sujeitos perante a lei, seus iguais) eo sujeito ideol6gico (aquele que diz de si 
mesmo: "Sou eu!"). Tern a segunda vantagem de apresentar esse vinculo de tal 
maneira que 0 teatro da consciencia (eu vejo, penso, falo, vejo voce, falo com voce 
etc) e observada das bastidores, do lugar em que se pade apreender a fata de que 
se fala do sujeito, e de que se fala ao sujeita, antes que ele passa dizer: "Eu fala," 

A ultima, mas na~ a menor, vantagem desse "teatrinho te6rico" da interpela
~ao, concebida como uma critica ilustrada do teatro da consciencia, e que ele 
designa, pela discrepancia da formula~ao "individuo"l"sujeito", 0 paradoxo pelo 

qual a sujeito e chamado a existir: de fata, a farmula,ao evita cuidadasamente 
pressupor a existencia do sujeito em quem se realiza a opera~ao da interpelayao: 
ela naa diz que "0 sujeita e interpelada pela ideolagia", 

Isso corta pela raiz qualquer tentativa de simplesmente inverter a metafora 
que liga 0 sujeita as varias "entidades juridicas" [personnes morales] que se afi-
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gurariam, a primeira vista, sujeitos compostos de uma coletividade de sujeitos. 
Invertendo a relac;ao, se poderia dizer que e essa coletividade, como entidade 
preexistente, que impoe sua marca ideol6gica em cada sujeito, sob a forma de 
uma "socializac;ao" do individuo em "relac;6es sociais" concebidas como rela~ 
c;6es intersubjetivas. Na verdade, a tese "a ideologia interpela os individuos co
mo sujeitos" quer dizer, a rigor, que 0 "nao-sujeito" e interpelado-constituido 
como sujeito pela ideologia. Pais bern, 0 paradoxa esta precisamente em que a 
interpelac;ao tern, por assim dizer, urn efeito retroativo, 0 que resulta em que to
dD individuo e "sempre-ja sujeito". 

A evidencia do sujeito como unica, insubstituivel e identico a si mesmo -
o reconhecimento absurdo e natural "E comigo!" a interpela<;ao "Ei, voce ai!"15 
- faz eco a essa observa<;ao; e "evidente" que eu sou a unica pessoa que pode 
dizer "eu" quando falo de mim mesmo; essa evidencia escande algo que escapa a 
Russell e ao empirismo 16gico: 0 fato de que 0 sujeito sempre foi "urn indivlduo 
interpelado como sujeito", 0 que, para ficar no clima do exemplo de Althusser, 
poderia ser ilustrado pela injun<;ao absurda que as crian<;as dirigem umas as ou
tras, como uma grande piada: '«Seu' Fulano, lembre-me do seu nome!" - uma 
injun<;ao cujo caniter jocoso mascara sua afinidade com a opera<;ao policial de 
atribuir e verificar identidades. Pois e isso mesma que esta subentendido: a "evi
dencia" da identidade esconde 0 fato de que ela e 0 result ado de urna identifica
<;ao-interpela<;ao do sujeito, cuja origem externa, nao obstante, e-lhe "estranha
mente familiar" .16 

[ ... J 

Ora, levando em conta 0 que acabei de expor, e possivel considerar 0 efeito do 
pre-construido como a modalidade discursiva da discrepancia pela qual 0 indivi
duo e interpelado como sujeito ... embora continue a ser "sempre ja sujeito" e enfati
zar que essa discrepancia (entre a estranheza familiar de sse fora situado antes, 
alhures e independentemente, e 0 sujeito identificavel, responsavel, passivel de 
responder por seus atos) opera "par contradi<;ao", quer esta seja sofrida pelo 
sujeito em completa ignorancia, quer, ao contra rio, ele a apreenda no primeiro 
plano de sua mente como "espirituosidade": de fato, muitos chistes, frases de 
efeito etc sao regidos pel a contradi<;ao inerente a essa discrepancia; constituem 
como que sintomas dela e sao sustentados pelo drculo que liga a contradi<;ao 
sofrida (isto e, a <'estupidez") a contradi<;ao apreendida e exibida (isto e, a "iro
nia"), como 0 leitor podera confirmar usando qualquer exemplo que considere 
especialmente "eloqiiente" .17 

o papel de sintorna que discerni na opera~iio de urn certo tipo de chiste (onde 
o que esta subentendido, em ultima instancia, e a identidade de urn sujeito, uma 
coisa ou urn acontecimento), com respeito a questao da interpela<;ao-identifica
<;ao ideologica, leva-me a afirmar, em rela<;ao a esse sintoma, a existencia de urn 
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processo do significante na interpelafllO-identificafiio. Deixem-me explicar: nao se 
trata, aqui, de evocar 0 «papel da linguagem" em geral ou «0 poder das palavras", 
deixando em duvida se 0 que se invoca e 0 signo, que designa alga para alguem, 
como diz Lacan, ou 0 significante, ista e, aquila que representa 0 sujeito para Dutro 
significante (Lacan, mais uma vez). Esta claro que, para meu proposito, a segunda 
hip6tese e a correta, pais ela trata do sujeito como processo (de representarilo) den
tro do niio-sujeito constitufdo pela rede de signiJicantes, no sentido de Lacan: a sujei
to e "captado" nessa rede- "substantivos comuns" e "names proprios", efeitos 
"deslizantes", construc;6es sintaticas etc~, de tal sarte que resulta como "causa de 
si mesma", no sentido espinozista da expressao. E e precisamente a exish~ncia 
dessa contradic;ao (a produc;ao como resultada de uma ({causa de si mesma"), e 
seu papel motor no processo do significante na interpelac;ao -identificac;ao, que 
justifica minha afirmac;ao de que, de fato, trata-se de urn processa, na medida em 
que os "objetos" que nele aparecem duplicam-se e se dividem para atuar sobre 
eles mesrnos como diferentes deles mesmos.18 

No sujeito como "causa de si mesmo", uma das conseqiiencias da necessaria 
obliteraC;ao do fato de que ele e resultado de urn processo consiste numa serie do 
que se poderia chamar de fantasias metaffsicas, todas as quais tocam na questao 
da causalidade: por exemplo, a fantasia das duas maos, cada qual segurando urn 
lapis e cada urna desenhando a outra na rnesma folha de pape~ e tambem a do salta 
perpetuo, em que se tarna a saltar com grande efeita antes de haver tacada 0 chao; 
seria possivel estender longamente essa lista. Vou deixa-Ia por aqui, com a pro
posta de dar a esse efeito de fantasia - pelo qual 0 individuo e interpelado como 
sujeito - 0 nome de "efeito Miinchhausen", em memoria do imortal barao que 
se suspende,u na ar pelas proprios cabeZas. 

Se e verdade que a ideologia "recruta" sujeitos entre os individuos (<\ maneira 
como os soldados sao recrutados dentre os civis), e que os recruta a tados, preci
samos saber de que modo os "voluntarios" sao designados nesse recrutamento, 
isto e, no que nos diz respeito, como os individuos aceitam como evidenteo senti
do daquilo que ouvern e dizem, leem e escrevern (ou do que tencionam dizer e do 
que se tenciana dizer a eles). na condic;ao de "sujeitos falantes": compreender isso 
e realmente a (mica maneira de evitar repetir, sob a forma de uma analise te6rica, 
o "efeito Miinchhausen", postulando 0 sujeito como a origem do sujeito, ou seja, 
no que nos diz respeito, postulando 0 sujeito do discurso como a origem do su
jeito do discurso. 

NOTAS 

1. Quanta a esse ponto, ver a analise do reformismo em Althusser, "Reply to John Lewis" (1972), 
ill Essays in Self Criticism, trad, de Grahame Lock, Londres, 1976, p. 49ss. 

2. Althusser, "Ideologia e Aparelhos Ideo16gicos de Estado", oeste volume, cap. 5. 
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3. Idem: "A unidade dos diferentes Aparelhos Ideo16gicos de Estado e garantida, em geral sob 
formas contradit6rias, pela ideologia dominante, ( ... ) a ideologia da classe dominante," 

4. Por lima transforma\ao das subordina~6es oa luta de classes: por exemplo, atraves de uma 
transforma~ao da rela~ao entre a escola e a poUtica, que, no modo de produlfao capitalista, e 
uma relafao de disjunfao (nega~ao ou simula\ao), baseada no lugar "natural" da escola entre a 
familia e a produ\8.o econ6mica. 

5. Etienne Balibar lembra-nos que isso e uma questao de substituir 0 aparelho de Estado burgues 
tanto POf Dutro aparelho de Estado quanto por alga diiereflte de urn aparelho de Estado. "La 
Rectification do Manifeste Commurl;ste" (1972), in Cinq etudes du materialisme historique, Pa
ris, 1974, p. 65-101. 

6. "Esta tese IA ideologia interpela os individuos como sujNtosl apenas torna explicita minha 
ultima proposi~ao." Althusser, "Ideologia e Aparelhos Ideologicos de Estado", neste volume, 
cap.5. 

7. Idem. 

8. In: Essays in Self Criticism, p. 49ss. 

9. Idem, p. 51. 

10. Urn dos meritos da obra de Elisabeth Roudinesco intitulada Un discours, un reel. Theorie de 
l'incollscient et politique de La psychallalyse (Tours, 1973) e que ela mostra porque os meritos da 
justaposi(fao "freudo-marxista" nao podem ser uma solu(fao. 

Poder-se-ia dizer que e essa [alta de um vinculo entre a ideologia e 0 jnconsciente que hoje 
"atormenta" a investiga(fao psicanalitica, sob formas diversas e amitlde contraditorias. Nao ha 
como antecipar aqui a que resultara disso. Basta dizer que a reinscri(fao idealista da obra de 
Lacan tera que ser submetida a uma presta~ao de contas, e que isso sera tarefa, acima de tudo, 
dos que hoje trabalham dentro da psicanalise. 

11. Althusser, "Ideologia ... ". 

12. Idem. 

13. Ibid., nota 15. 

14. Ibid. 

15. Esse exemplo e de Althusser, ibid. 

16. Donde os conhecidos enunciados infantis do tipo "Tenho tres irmaos, Paulo, Miguel e eu"; ou 
entao. "Papai nasceu em Manchester, mamae. em Bristol. e eu, em Londres: e curioso que nos 
tres nos tenhamos encontrado!" 

17. Esses exemplos podem ser multiplicados indefinidamente: 
(I) sabre a rela(fao [amilia-escola: a hist6ria do aluno pregui(foso que telefonou para 0 diretor 
da escola para ser dispensado de ir a aula e. quando indagado "Com quem estou falando?", 
respondeu: "Com meu pail"~; 
(2) sobre a repetiriio ideol6gica: "Nao sobrou nenhurn canibal em nossa area; comemos a ulti
mo na semana passada"; 
(3) sabre 0 aparelho cultural e 0 culto ao Grande Homem: "As obras de Shakespeare nao foram 
escritas par ele, mas por urn contemporAneo desconhecido de mesmo nome"; 
(4) sabre a meta[isica e 0 aparelho religioso: "Deus e perfeito em todos os aspectos, menos urn: 
ele nao existe"; "X nao acreditava em fantasmas, nem sequer tinha medo deles" etc. 

18. Sobre essa duplica(fao e divisao na contradi(fao, e a guisa de pilheria: "Que pena eles nao terem 
construido as cidades no campo - 0 ar e tao mais puro Ia!" 
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DETERMINISMO E INDETERMINISMO 

NA TEORIA DA IDEOLOGIA 

Nicholas Abercrombie, Stephen Hill e Bryan S. Turner 

A analise das ideologias e das fafmas de conhecimento e de cren<;a acha-se em 
estado de confusao. No marxismo con tempo ran eo, a autonomia e a importancia 
independente da ideologia foram enfatizadas a custa de urn reducionismo eco
nomico que caiu em descredito. Sob muitos aspectos, esse e urn fenomeno dese
javel, embora, como assinalamos em Dutro texto, I tamhem traga em si algumas 
conseqiiencias muita enganadoras. Entretanto, 0 problema crucial que as teorias 
marxistas contemporaneas da ideologia tern que enfrentar e este: como conciliar 
o materialismo com a autonomia da ideologia? 1sso conduz a uma segunda difi
culdade: como conciliar a no'f3.o de ideologia como critica com uma teoria geral 
da ideologia? Em termos de defini,6es disciplinares. h. uma questao paralela 
acerca da rela~ao da teoria marxista da ideologia com a sociologia do conheci
mento que se desenvolveu em oposi~ao ao marxismo classico. 

A importancia desses problemas Ii bem ilustrada pelo livro A ideologia do 
poder e 0 poder da ideologia. de G6ran Therborn.2 onde ele tenta esclarecer uma 
multiplicidade de questOes te6ricas do marxismo e da sociologia contempora
neos. Therborn diz que seu projeto toma as "percep,6es de Marx como ponto 
de partida, na tentativa de uma teoriza~ao mais sistematica" (p. 41). Em outro 
ponto, ele sugere que 0 marxismo tern muito a aprender com as descobertas 
empiricas da sociologia e, a nosso ver, sua propria tentativa de gerar uma nova 
teoria da ideologia tambem pode ser vista como uma tentativa de fazer a sintese 
entre uma perspectiva sociologica e 0 marxismo. Trata -se de urn projeto muito 
interessante. No entanto, e claro que ha uma ampla variedade de destinos possi
veis, mesmo quando se toma Marx como ponto de partida, ja que com a mesma 
facilidade se pode terminar fora da tradi,ao marxista ou dentro dela. e esse pon
to de chegada tampouco tern que ser uma teo ria sistematica ou geral. 
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0$ AGENTES SITU ADOS 

Therborn rejeita a ideia de que a ideologia supoe crencras na cabec;:a das pessoas, 
especificamente crencras que sejam falsas, mistificadas au mal interpretadas. Ele 
nega ainda que a ideologia seja 0 oposto da ciencia. As ideologias sao definidas 
como fenomenos inteiramente sociais (distinguindo-se dos psicoI6gicos), de na
tureza discursiva (distinguindo-se da nao discursiva), Elas incluem 

tanto as no~6es e a "experiencia" cotidianas quanta complexas doutrinas inte
lectuais, tanto a "consciencia" dos atores sociais quanta os sistemas de pensa
mento e discursos institucionalizados de uma dada sociedade. (p. 2) 

Essa e uma defini<;ao deliberadamente ampla e que, a nosso ver, reproduz eficaz
Inente a noyao socio16gica de "cultura". Seguin do Althusser, Therborn sugere: 

o funcionamento da ideologia na vida humana implica, basicamente, a cons
titui~ao e padroniza~ao do modo como os seres human os levam sua vida 
como iniciadores conscientes e pensantes de atos, num mundo estruturado e 
provido de sentido. A ideologia funciona como urn discurso, dirigindo-se, ou, 
como diz Althusser, interpelando as seres humanos como sujeitos. (p. 15) 

Essa opera<;:ao da ideologia envolve do is processos: a constitui<;:ao e sujei~ao de 
agentes humanos conscientes e sua qualifica<;ao para ocupar suas posi~6es na so
ciedade. Therborn reconhece que uma analise da ideologia em termos da inser
<;:ao dos agentes em seus lugares e amHoga a tradicional analise sociol6gica dos 
papeis sociais, mas afirma que a analise tradicional dos papeis e par demais sub
jetivista. A principal tarefa da ideologia e construir a subjetividade human a; logo, 
"buscar a estrutura do universo ideo16gico e buscar as dimensoes da subjetivida· 
de humana" (p. 17). Essas dimensoes compoem "urn espa,o de propriedade": 

Subjetividades do 
"No-Mundo" 

Includentes 

Situacionais 

Subjetividades do "Ser" 

Existenciais 

I. Cren,as sabre 
a sentido 
(p. ex., vida e morte) 

3. Cren,as sabre 
a identidade 

Hist6ricas 

2. Cren~as sabre membros 
que perten~am a mundos 
sociais hist6ricos 
(p. ex., tribo, aldeia, 
etnia, Estado, na<;30, Igrcja) 

4. Cren<;as sobre a 
"geografia social" 

(p. ex., individualidade, (p. ex., status educacional, 
sexo, idade) descendencia, hierarquia, classe) 

i 
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Assim, as ideologias situam os individuos no tempo e no espayo, em referencia a 
caracteristicas pessoais, situacionais e sociais. 

Therborn considera que as ideologias sao materialrnente determinadas, e 
a definiyao de materialismo e deliberada e incomumente ampla, para abranger 
«a estrutura de uma dada sociedade e C .. ) sua relayao corn seu ambiente natural 
e com as outras sociedades" (p. 43). 0 materialismo, no uso marxista chissico da 
estrutura economica, e empregado para explicar a determinayao de urn conjun
to ideologico espedfico, que parece abarcar as ideologias de classe necessarias a 
sujei<;:ao e a qualifica<;:ao dos agentes econ6micos. A exposi<;:ao de Therborn nao 
e clara a esse respeito, mas ele afirma explicitamente: «Qualquer combina<;:ao 
dada de for<;:as e rela<;:6es de prodw;-ao requer, e claro, Ulna forma particular de 
sujei~ao ideologica dos sujeitos econ6micos { ... J" (p. 47). 

Vale notar que Therborn nao aceita a afirma<;:ao, familiar em muitas exposi
<;:6es marxistas classieas da ideologia, de que a principal fun<;:ao da ideologia e in
corporar subordinados, agir como "cimento social". Diz ele, em contraste, que os 
subordinados aderem a alter-ideologias que sao antagonisticas, e tenta especificar 
as condi<;:6es em que essas alter-ideologias podem surgir. Hei tres explica<;:6es pos
siveis. A primeira e mais geraI, que Therborn enfatiza, e que, por sua propria natu
reza, toda ideologia situacional tern que gerar uma alter-ideologia no processo de 
gerar diferen<;:as entre 0 eu e 0 outro, nos e eles. Essas ideologias, portanto, tern 
"um carater intrinseeamente dual" (p. 27); dal decorre que qualquer ideologia da 
domina<;-ao tern que gerar resistencia, no proprio ate de estabelecer uma oposi<;-ao 
Eu/Outro. Essa tese liga a posi~ao de Therborn diretamente it da atualling(ilstiea 
estrutural, no sentido de que a linguagem subsiste no jogo das diferen<;:as. A ideia 
de que a imposi¢o do conhecimento/ideologia produz resistencia enfrenta difi
culdades, entre as quais mostrar exatamente como isso ocorre e, 0 que e mais irn
portante, em que condi<;-6es a resistencia prevalece - dificuldade tambem paten
te em Foucault. Em segundo lugar, Therborn refere-se ao fato de que as ideologias 
de classe "estao inseritas nas rela~6es de produ~ao" (p. 61). Por exemplo, 0 feuda
lismo envolvia uma hierarquia de direitos e deveres entre 0 campones e 0 senhor 
feudal, e estes eram os focos da luta de classes. 0 cerceanlento dos direitos dos 
camponeses criou concep<;-6es alter-ideologicas da injusti<;:a, que constituiram a 
base da oposi~ao deles it ilegalidade das prMieas dos senhores feudais. Em certo 
trecho, Therborn tam bern fala da «irredutibilidade dos processos psicodinamieos 
a urn controle social completo", 0 que cria «uma pequena margem de 'desajus
tados' individuais" (p. 43). Ao que pareee, portanto, a interpela~ao nunea poderia 
ser realmente eficaz, jei que as ideologias tern urn carater intrinsecamente dia
letieo, enquanto os processos sociais complexos significam que "as ideologias 
se superp6em, competem e se chocam, e subjugam ou refon;-am umas as outras" 
(p. vii). Com efeito, as ideologias realmente operam «ern estado de desordem" 
(p. 77); logo, nao supreende que a propria teoria idcologica seja confusa. 
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Quanto a questao das ideologias de classe e das alter-ideologias, que interessa
ram predominantemente aos marxistas e aos soci610gos, Therborn tece varios 
comentarios. Ele sugere que as ideologias de classe sao tipicamente temas nuclea
res, e nao formas elaboradas de discurso; que so podern ser deduzidas teorica
mente, com base, ao que parece, nos supostos requisitos funcionais de urn modo 
de produC;aoj que as ideologias nao classistas nao sao redutiveis a classe, mas pa
dronizam-se nesta ou sao sobredeterminadas por eIa; e que as ideologias de classe 
tern que competir e se relacionar com ideologias situacionais na~ classistas, co
mo 0 nacionalismo e a religiao. Sua breve analise do nacionalismo e da religiao 
mostra que as primeiras tomam a classe como padrao de diferentes maneiras nas 
diferentes sociedades, enquanto as segundas mal parecem ter qualquer padrao. 
A matriz dois-a-dois do universo de interpelac;oes ideologicas, acima fornecida, 
deixa claro que as ideologias de classe incluem-se sobretudo na categoria 4, com 
algumas dimensoes na categoria 2, e que constituem uma pequena parte da po
pula~ao total a que diz respeito a teoria de Therborn. 

DILEMAS MARXIST AS 

As teorias marxistas contemporaneas da ideologia confrontam-se com diversos 
dilemas, dois dos quais de especial importancia. Primeiro, existe a questao da au
tonomia da ideologia. Quase todos os teoricos marxistas afirmaram que a ideolo
gia nao pode ser vista como determinada pela economia, mas que e, ao contrario, 
relativamente autonoma. Essa autonomia tern tres consequencias. Primeiro, a 
ideologia tern Silas proprias leis de movimento. Em seu livro anterior, Ciencia, 
classe e saeiedade, Therborn cit. Engels: 

Num Estado moderno, a lei deve nao apenas corresponder a condil;:ao econo
mica geral e ser a expressao dela, mas tambem ser uma experiencia interna
mente coerente, que nao se reduza a urn nada em funC;ao de suas contradiC;6es. 
Para conseguir isso, 0 reflexo fiel das condic;6es economicas sai cada vez mais 
prejudicado.3 

Segundo, a ideologia deve ser eficaz para conferir uma forma particular a econo
mia. Por exempIo, seria possivel afirmar que a prevalencia do individualismo na 
eultura ingles. desde 0 seculo XVII ate meados do seculo XIX talvez tenh. dado 
ao capitalismo ingles sua forma competitiva, em parte pela constituic;ao dos indi
viduos como sujeitos economicos. Terceiro, nern todas as ideologias sao redu
tiveis a ideologias de classe - proposic;ao que decorre das duas primeiras, com 
base numa suposic;ao especifica da relac;ao entre classe e economia. Essa questao 
da autonomia ideologica constitui urn dilema: quando se da autonomia em ex
cesso, perde-se a enfase singular do marxismo na economia, e quando a ideologia 
e vista como vinculada a econornia, surgem todos os conhecidos problemas do 
reducionismo economico. 
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o segundo dilema enfrentado pela teo ria marxista contemporanea da ideolo
gia e 0 do carater falso da ideologia. Quando se sustenta uma visao da ideologia
como-critica, isso parece retirar da analise toda uma garna de ideologias que nao 
sao visivelmente falsas. Quando, por outro lado, 0 termo ideologia e visto como 
abarcando todas as formas de saber, cren~a ou praxis, perde-se a agudeza critica 
do conceito. 

Como indicamos anteriormente, Therborn afirma tamar as percep~6es de 
Marx como ponto de partida. Tambem sugere que 0 fato de "as formas concretas 
de ideologias, afora as decorrentes da posi~ao econ6mica, na~ serem diretamente 
determinadas pelo modo de produ,ao indica as limita,6es do materialismo his
t6rieo" (p. 48). Dada essa coloca,ao, 0 problema e saber como Therborn resolve 
os dilemas do marxismo. Em primeiro lugar, sua linguagem tern urn toque ni
tidamente marxista. Contudo, suas concep~6es sobre 0 materialismo nao sao 
necessariamente marxistas. Em seu uso amplo, que corresponde a sociologia 
convencional do conhecimento, 0 materialismo equivale a pouco mais do que 
postular uma explica~ao social da ideologia. Em sua concepyao mais estrita do 
materialismo economico, Therborn adota uma postura marxista. Para ele, as 
ideologias de classe parecem ser determinadas pelo materialismo economico, mas 
o resto do universo ideologico repousa sobre uma base material que POllCO deve 
ao marxismo. 

Therborn tambem enfatiza a importancia crucial da classe na analise da ideo
logia. Embora ele se esforce por mostrar a importancia de todos as tipos de 
ideologia, inclusive de elementos nao classistas como sexo, raya au nayao, as 
ideologias de classe sao na~ apenas fundamentais, mas tambem determinantes: 
"( ... ) a estrutura do sistema ideol6gico, de seus elementos de classe e nao clas
sistas, e sobredeterminada pela constela,ao de for,as de classe" (p. 39). Para 
muitos criticos, essa enfase na classe seria mais do que suficiente para situar 
Therborn firmemente no campo marxista (ou llum campo marxista). Mas e 
claro que isso seria urn grande eno, pois 0 que e tipico do marxismo nao e a 
enfase na classe per se, mas uma teoria particular da gerayao, da localizayao e 
dos efeitos causais das classes. 

Uma comparayao com a obra de Karl Mannheim e instrutiva neste ponto. 
Muitos comentaristas sociologicos de Mannheim presumem que ele foi marxis
ta, em virtude de sua crenya em que a classe e a base social mais importante dos 
sistemas de crenya. Entretanto, todo 0 sentido da obra de Mannheim e que, para 
ele, as classes sociais nao sao constituidas por seu lugar nas relayoes economicas, 
mas, ao contrario, sao entidades essencialmente politicas, que representam as co
letividades ernpenhadas na luta. A explicayao dessas lutas de classes na~ esta na 
economia, mas em aspectos da condiyao humana, sobretudo na tendencia apa
rentemente inata para a competi~ao. Nao estamos sugerindo, e claro, que Ther
born adote uma postura hegeliana ou essencialista, a que amiude parece estar 
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implicito na obra de Mannheim. Nao obstante, 0 papel da economia na teo ria da 
ideologia de Therborn poderia ser bern mais claro. 

Essa falta de clareza decerto tern algumas conseqiiencias especificas. Em pri
meiro lugar, nem sempre fica claro por que determinadas classes devem ter deter
minadas ideologias, embora haja urn esbo,o dos tipos de ideologia que Therborn 
cre serern apropriados a classes especificas (capitulo 3). Em segundo, nao nos e 
dito por queo sistema ideologico e "sobredeterminado pelas for,as de classes"
urn ponto importante, quando se deseja estabelecer a primazia da classe (em
bora, convern que se diga, Therborn efetivamente sugira na~ dispor de espa'fo 
para desenvolver essa questao). Terceiro, a rela~ao entre classe e poder e obscura. 
o titulo do ensaio de Therborn leva a crer que 0 poder e seu foco primordial, 
e essa atitude emerge em diversos pontos. Por exemplo, ele comec;:a dizendo: 
"0 interesse principal deste ensaio e 0 funcionamento da ideologia na organiza-
,ao, manuten,ao e transforma,ao do poder na sociedade" (p. 1). Esse nao e, de .1 
modo algum, urn objetivo particularmente marxista, embora seja central. par 
exemplo, para seu principal concorrente, a sociologia weberiana. 0 poder, a clas-
se e a economia sao analiticamente distintos e, como mostrou nossa analise de 
Mannheim, pode-se estar interessado no poder, inclusive no poder das classes, 
sem nenhum compromisso com uma teoria social marxista. Os marxistas afir-
mam-se capazes de responder a todos esses tres pontos fazendo referencia a uma 
analise da economia. 

Sem uma especificac;:ao mais detalhada da rela'fao entre a ideologia e a econo
mia, e dificil saber como Therborn soluciona os dilemas. A tensao e ainda ilustra
da, neste ponto, por uma considerac;:ao do segundo dilema assinalado acima, 0 da 
defini,ao do pr6prio conceito de ideologia: 

"Ideologia" sera usado, aqui, num sentido muito amplo. Nao implicara neces
sariamente nenhum contelido espedfico (falsidade, falso conhecimento, cara
ter imaginario em oposic;:ao ao real), nem tampouco presumira nenhum grau 
necessario de elaborac;:ao e coerencia. Antes, fara referencia ao aspecto da con
dic;:ao humana em que os seres humanos levam sua vida como atores conscien
tes, num mundo que faz sentido para eles em graus variaveis. A ideologia e 0 

meio atraves do qual essa consciencia e esse sentido operam. (p. 2) 

Therborn claramente encara a ideologia como constitutiva da subjetividade hu
mana e, de urn modo bastante deliberado, rompe com a concep<;ao que faz da 
ideologia algo deficiente: "A defini,ao ampla de ideologia, aqui adotada, afasta-se 
da costumeira defini'fao marxista, por nao a restringir a formas de ilusao e falsa 
percep<;ao" (p. 5). Ele esta certo, e claro, em identificar a ideologia-como-critica 
como urn esteio central da teo ria marxista. De fato, a exce<;ao do primado da eco
nomia, seria dificil imaginar qualquer outro aspecto tao caracteristico das explica
<;oes marxistas da ideologia. Os marxistas muitas vezes atacaram a sociologia do 

J 
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conhecimento, por ela adotar uma concepC;3o da ideologia como algo que abran
geria tadas os tipos de saber, privando assim 0 conceito daquilo que eles veem 
como sua agudeza critica vital. Voltando a nossa comparacrao original, Lukacs4 

considerou que a obra de Mannheim obscurecia as diferencras cruciais entre a ver
dadeira e a falsa consciencia, enquanto Adornos sugeriu que Mannheim questio
nava tudo, mas flaO criticava nada. 

CONSTITUINDO 0 SUJEITO (HUMANO) 

Voltamo-nos agora para urn dos elementos centrais da teoria de Therborn: a 
fun~ao da ideologia. Therborn identifica qualra (e apenas qualra) dimensoes da 
subjetividade humana, e em seguida afirma que a func;ao da ideologia e construir 
essas subjetividades: 

Minha tese e que essas quatro dimensoes compoem as formas fundamentais 
da subjetividade humana, e que 0 universo das ideologias e exaustivamente 
estruturado peIos quatro tipos principais de interpela'rao que constituem essas 
qualra formas de subjelividade. (p. 23) 

Vemos varias dificuldades surgirem da posic;:ao te6rica de Therborn. Em primeiro 
lugar, ele quase chega a afirmar que as formas da subjetividade humana determi
nam as formas da ideologia, 0 que 0 comprometeria com uma problematica do 

sujeito como base de loda a ideologia. Uma segunda dificuldade dessa e de outras 
teorias da interpela<rao e sua suposi<rao de que 0 sujeito e urn agente individual, a 
pessoa, quando, ao contrario, a constituic;:ao das "pessoas'~ no capitalismo tardio 

freqiientemente requer a forma<rao de agentes coletivos, como empresas, associa
<roes profissionais, sindicatos e associa<r6es comerciais. E perfeitamente possivel 
descrever epocas sociais (a Roma cIassica ou 0 capitalismo tardio) em que as defi

ni<roes juridicas, sociais ou religiosas da "pessoa" nao coincidem com agentes 
econ6micos efetivos. A tese de Therborn pode funcionar no tocante as "pessoas 
fisicas", mas resta mostrar como seria aplicavel ao caso das "pessoas juridicas". 
Pode-se ainda perguntar se a forma<rao de estruturas empresariais tern que dar-se 
por interpelac;:ao. Em terceiro lugar, nao necessariamente a ideologia constitui 
pessoas; ela pode tambem desconstitui-las. Por exemplo, as leis de proterao* veda
yam as mulheres 0 status de pessoa ao ingressarem no casamento. E mais perti
nente afirmar que as ideologias funcionam no sentido de diferenciar as pessoas 
das nao-pessoas (por exemplo, crian<ras, mulheres casadas, escravos e estrangei
ros). Estas observac;:oes levantam 0 problema filos6fico tradicional de saber se as 
sujeitos requerem corpos e, a rigor, a que sao as "corpos". As varia<roes sabre essa 

>I- Leis que retiravam a plena autonomia da mulher casada, colocando-a sob a "prote~ao" do ma
rido. (N. da T.) 
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unidade sujeito/corpo sao extensas. No pensamento politico medieval, os reis ti
nham dais carpos, que refletiam seu status politico e espiritual. Em contraste, as 
empresas tinham personalidades legais, mas apenas carp as ficticios, enquanto os 
escravos tinham carpos, mas nao eram pessoas. 

Deixando de lado a questao de como a ideologia constitui os agentes coleti
vos, e adotando 0 quadro de referencia de Therborn de que a teo ria da ideologia 
diz respeito aD sujeito humano, pode-se aceitar a 16gica do que ele se pro poe 
fazer em sua classificayao das ideologias do sujeito e, mesma assim, considerar a 
exposic;ao urn tanto incompleta e ambigua. Como Therborn parece presumir a 
unidade entre corpo e sujeito. ele nao considera, por exemplo, como as teorias 
da doencra, na condierao de ideologias medicas, encaixam-se nesse modelo de 
interpelacrao. Como nos lembrou Foucault, os esquemas classificat6rios da me
dicina tern uma imensa importancia politica. Mas, serao eles dirigidos as doen
eras, aos corpos au as pessoas? 0 debate sobre a doens:a, 0 comportamento e 0 

desvio patologicos acaba desembocando no problema da responsabilidade mo
ral do individuo e, com isso, na "causa" enos "motivos" do comportamento. 
Contudo, seria difkil saber onde situar, por exemplo, a no<;ao sociologica dos 
"vocabularios da motiva<;:ao" na categoriza<;:ao de Therborn. Tais vocabularios 
nao sao exatamente elementos de "ideologias existenciais-includentes", ja que 
nao situam as pessoas como mernbros do mundo; eles simplesrnente especifi
cam 0 que se deve considerar como urn comportamento aceitavel. Isso levanta 
outra questao acerca da c1assifica<;:ao das ideologias do sujeito: parece haver uma 
superposi<;:ao consideravel e pouco clara entre as categorias 1-4 e 2-3 de sua ta
bela. Nao e evidente, por exemplo, por que a pertenl'a a uma tribo (includente
hist6rica) seria significativamente diferente da perten<;a a urn sistema de tribos 
(situacional-historica). 

A abardagem de Therborn sobre a ideologia representa urn gesto decisivo de 
afastamento do problema da falsi dade das crenl'as ideologicas em direl'ao ao 
problema da possibilidade: quais sao as possibilidades de construl'ao do sujeito? 
A obra de Therborn, como nosso A tese da ideologia dominante, esta, pois, me
nos interessada nas questbes da Iegitima<;:ao e da incorpora<;:ao e mais interessa
da na questao da possibilidade. Entretanto, 0 que ele nao pergunta e: dadas as 
diferen<;:as nos aparatos dos sistemas ideologicos, quais sao as varia<;:6es de sua 
efetividade no estabelecimento do possivel? Essa omissao e curiosa, consideran
do-se 0 titulo do livro. Como resultado, nunca se explicita 0 que e realmente 0 

poder da ideologia. 0 que fica claro e que, para Therborn, a ideologia e uma 
forcra social muito irnportante. Na verdade, sua concep<;ao quase poderia ser 
descrita nas paIavras de Althusser: "As sociedades humanas secretam a ideologia 
como 0 proprio elemento e atmosfera indispensaveis a sua respiracrao e vida his
toricas",6 e, mais especificamente, "a ideologia (como sistema de representacr6es 
de massa) e indispensavel em qualquer sociedade para que os homens sejam 
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formados, transformados e equipados para atender as demand as de suas condi
croes de existencia". 7 0 usa que Therborn faz da interpelalfao, entre tanto, e uma 
modificacrao do conceito de Althusser, aproximando-se, rnais do que ele admite, 
da tradicional teoria sociol6gica estrutural-funcional dos papds. Mais uma vez, 
Therborn discute esse paralelo, porem sucintamente e sem muita atencrao para 
com as exposicroes criticas rnais recentes dessa teo ria, ori'undas da sociologia. 

A teoria geral da ideologia como interpelacrao, como constitutiva da subjeti
vidade humana, tern ecos, portanto, nao apenas de Althusser, mas tambem de 
Parsons. E e vulneravel a critica freqiientemente feita a esses dois autores: a de 
que suas exposicroes manifestarn urn funcionalismo indesejavel. Parsons, em par
ticular, adota a estrategia de identificar as necessidades sociais e depois explicar a 
existencia de certas pnHicas sociais fazendo referencia a maneira como elas aten
dem a essas necessidades. 

o mesmo tipo de explica<;ao funcionalista e usado para identificar as ideolo
gias de dasse, que, afirma Therborn, tern que ser deduzidas de uma especificac;ao 
te6rica dos requisitos necessarios de urn modo de producrao: "Deve-se deterrni
nar teoricamente quais ideologias sao feudais, burguesas, proietarias, pequeno
burguesas ou seja 13 0 que for; essa questao nao e passivel de resposta apenas me
diante a indu<;ao historica ou sociologica" (p. 54-5). Essa determina<;ao significa 
descobrir a "sujeicrao-qualificacrao minima ( ... ) necessaria para que uma classe de 
seres humanos desempenhe seus papeis economicamente definidos" (p. 55). Urn 
grande problema da explica<;ao de Therborn sobre as ideologias de c1asse Ie que ele 
nao esclarece suficienternente par que seleciona algumas ideologias como sendo 
funcionalmente necessarias. Suas listas de interpelalfoes ideol6gicas talvez nao se
jam bern fundarnentadas, te6rica au empiricamente. Par exernplo, ao especificar 
as ideologias da classe capitalista, ele afirma, sern explicacrao, que as ideologias do 
ego da c1asse burguesa requerem a "realiza<;ao individual" (p. 57), proposi<;ao que 
e contraditada em pelo menos uma economia capitalista avancrada, 0 Japao, onde 
a interpelacrao burguesa tipica e uma orientacrao de coletividade corporativa entre 
os administradores capitalistas. Alem disso, a afirma<;ao de Therborn de que a 
ideologia da c1asse trabalhadora implica "uma orienta<;ao para 0 trabalho, para 0 

trabalho manual, que inclui aptidao fisica, robustez, resistencia e destreza" (p. 59) 
nao e apropriada ao capitalismo tardio, dadas as mudancras na estrutura ocupa
donal, que criaram urn consideravel proletariado nao manual e introduziram 
muitas mulheres em func;:6es econornicas assalariadas. 

As dificuldades suscitadas por essa forma indesejavel de argumenta<;ao fun
cionalista assemelham-se, e claro, as apresentadas pelos debates marxistas recen
tes (e passados) sobre 0 pape! da luta de classes. As primeiras formula<;6es a!thus
serianas enfatizavam a maneira como 0 modo de produc;:ao determinava a forma 
das praticas sociais; 0 modo de produc;:ao tern requisitos au condicroes de existen
cia que sao atendidos por praticas de varios tipos. A dificuldade desses argumen-
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tos no marxismo, particularmente aguda em vista da centralidade da luta de clas
ses para a teoda marxista, e que eles nao deixam espayo para os confUtos de classe 
gerados independentemente das exigencias do modo de produ<;:ao. 

Therborn tenta evitar alguns dos problemas levantados por sua analise fun
cionalista, deixando em aberto 0 conceito de ideologia, frisando a importiincia 
da luta ideol6gica e demonstrando as contradi<roes dentro das formas ideo16gi
cas. Ele introduz no debate urn elemento muito bem-vindo de contingencia, que 
possibilita a analise da ideologia como uma especie de circulo funcional em que 
os sujeitos fazem a ideologia e a ideologia faz os sujeitos. Essa contingencia pode 
ser ilustrada de diversas maneiras. Por exemplo, as ideologias nao tern efeitos 
uniformes, que operem em unissono, de modo a eriar subjetividades homoge
neas. No nivel do sujeito, que po de estar na intersec-yao de diversas ideologias 
conflitantes, diferentes subjetividades - por exernplo, trabalhador, marido ou 
protestante - podem competir pela dominayao. Ademais, 0 carater contradito
rio talvez seja efetivamente inerente a propria nOyaO de ideologia. Assim, para 
Therborn, a criayao da subjetividade implica, a rigor, dois processos: de sujeiyao 
do sujeito a uma definiyao particular de seu papel, e de sua qualificafClo para esse 
papel. A reproduyao de qualquer organizayao social requer uma certa correspon
dencia basica entre a sujeiyao e a qualificayao. Entretanto, ha uma possibilidade 
intrinseca de conflito entre as duas. Por exemplo, "novos tipos de qualificayao 
podem ser exigidos e supridos, novas aptidoes que entram em choque com as 
formas tradicionais de sujei<;ao» (p. 17). 

Mais uma vez, qualquer funcionamento tranquilo da ideologia pode ser inter
rompido por conflitos sociais. No caso das classes subalternas, as alter-ideologias 
fornecem a base da luta ideologica e, em ultima instancia, da luta de classes. Con
tudo, a dificuldade da exposi<;ao de Therborn e que ele nao oferece uma dis
cussao teorica convincente sobre as alter-ideologias. Elas sao vistas como uma 
conseqiiencia logicamente inevitavel das ideologias situacionais que produzem 
diferenyas, mas nao ha nenhuma explicayao sociologica de como sao mantidas e 
surtem efeitos nos conflitos sociais. 

Therborn tambem enfatiza, muito acertadamente, 0 modo como as ideolo
gias sao variadas e contradit6rias. Nao sao apenas os sujeitos interpelados ou 
interpeladores que nao tern unidade e consistencia fixas. As proprias ideologias 
sao igualrnente multiformes. Para fins anaHticos, as diferentes ideologias podem 
ser identificadas de acordo com sua origem, tema, conteudo ou sujeito interpe
lado. Mas, como processos contfnuos de interpelayao, nao tern nenhum limite 
natural, nenhU111 criterio natural que distinga uma ideologia de outra, ou urn 
elemento de uma ideologia de sua totalidade. Particularmente nas sociedades 
abertas e complexas de hoje, as diferentes ideologias, como quer que sejam defi
nidas, "nao somente coexistem, competem e entram em choque, como tarnbem 
se superpoem, afetam e contaminam umas as outras" (p. 79). 
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OS DILEMAS DO INDETERMINISMO 

A contingencia, e claro, leva a urn indeterminismo que torna dificil dizer, sobre a 
luta ideologica, muita coisa que tenha aplicabilidade geral. Apesar da cren,a de 
Therborn em que pode haver uma teoria geral da ideologia, ele insiste sensata
mente em que as ideologias, mesmo dentro do modo capitalista, variam em seus 
conteudos e, sobretudo, em seus efeitos. Ele observa que 0 nacionalismo fornece 
urn exemplo interessante de como urn discurso ideologico aparentemente direto 
contem numerosas contradic;:oes. Therborn assinala a associac;:ao hist6rica entre 
as revoluc;:oes burguesas e 0 nacionalismo, "que se vinculou a revoluc;:ao burgue
sa ao fornecer uma ideologia do conflito que contrap6s ao poder dimistico e/ou 
colonial urn Estado de cidadaos legalmente livres e iguais, abrangendo um certo 
territorio" (p. 69). Mas a ideologia burguesa e complexa e incoerente, pois e pos
sivel constatar que 0 nacionalismo entra em choque com 0 internacionalismo 
("cosmopolitismo") implicito na adesao burguesa a racionalidade do mercado 
e ao individualismo competitivo (p. 69). Ademais, Therborn reconhece que 
o nacionalismo, como uma das "formulas de legitimac;:ao da classe dominante" 
(p. 69), produz efeitos indeterminados, que as vezes levam as classes subalternas 
a cerrar fileiras com 0 "interesse nacional" e a apoiar os interesses dominantes, 
vez par outra participando da "tradi,ao de luta 'nacional popular'" (p. 70). 

Endossarnos essa tese e, ao contrario do que professam diversos rnarxistas 
rnodernos, sugerirnos que 0 nacionalisrno tern muita dificuldade de se qualificar 
como parte da ideologia dominante do c~pitalismo tardio, ao menos na Gra
Bretanha. Embora 0 capitalismo tenha-se desenvolvido dentro de Estados na
cionais e ainda exiba uma importante orientac;:ao nacional, 0 capitalismo tardio 
tarnbern tern um expressivo carater transnacional, 0 que significa que 0 status do 
nacionalisrno como ideologia burguesa e arnbiguo. Portanto, diferentes interes
ses economicos dentro do capitalismo e suas frac;:oes de classe associadas, nacio
nais e internacionais, criaram posic;:oes contradit6rias dentro da ideologia domi
nante. Na medida em que 0 nacionalismo surte efeitos para os subalternos, tais 
efeitos tam bern sao contraditorios. Por urn lado, 0 nacionalismo muitas vezes fez 
parte de uma contra-ideologia popular. Como nos lembrou Hobsbawm convin
centemente,8 a combinac;:ao de patriotismo e consciencia da classe trahalhadora 
foi, historicamente, urn poderoso agente da mudanc;:a social radical. como ocor
reu na Gra-Bretanha ap6s a Segunda Guerra Mundial e, antes disso, no periodo 
cartista. Nos ultimos anos, 0 nacionalismo forneceu instrumentos ao programa 
politico da esquerda, notadamente quanta a medidas politicas concernentes a 
Cornunidade Economica Europeia e a imposic;:ao de novas restric;:6es a movirnen
tac;:ao de capital para fora do pais, destinadas a proteger os interesses populares 
contra 0 capital monopolista. Por outr~ lado, temos que dar conta do efeito apa
rentemente unificador do nacionalismo como resposta as ameac;:as externas, em 
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especial a guerra. A crise das Malvinas foi urn exemplo patente disso. Todavia, 
embora a questao das Malvinas tenha de fato mobilizado ampla pareela da soeie
dade em torno de simbolos conservadores e xen6fobos, e improvavel que 0 pa
triotismo haja alterado 0 estado de animo popular subjacente, de "desesperan<;:a, 
apatia e derrotismo".9 Esses sociodramas epis6dicos talvez tenham pouca impor
taneia para a forma~ao de ideologias de efeitos duradouros. Alem do exemplo de 
Hobsbawm da afinidade historiea entre 0 radiealismo da classe trabalhadora e 0 

nacionalismo patri6tico em certos periodos, observamos que 0 nacionalismo pe
riferico, em regioes perifericas - por exemplo, Pais de Gales e Esc6cia -, tern 
conseqiiencias geradoras de cisao para 0 Estado nacional e na~ poderia ser enca
rado como uma ideologia dominante, certamente nao uma ideologia burguesa. 

A questao e que a forma ideologica fundamental das ideologias historicas in
cludentes, mesmo quando mais estritamente especificada como nacionalismo, 
nao precisa ter nenhum poder explicativo para preyer 0 desfecho do conflito ideo-
16gico. Ha aqui, claramente, uma especie de dilema entre uma analise determinis
ta geral, que nao admite as contingencias da ideologia, e uma analise indetermi
nista, que nao admite afirma<;:oes gerais. Em nosso livro, tentamos mostrar a 
contingencia da rela<;:ao entre a ideologia e a atividade economica capitalista. 

Empiricamente, 0 modo de produ<;:ao capitalista parece poder coexistir com 
uma grande variedade de superestruturas ideo16gicas. Nas ideologias religiosas, 
existem 0 catolicismo da Fran<;:a, 0 catolicismo e 0 protestantismo da Holanda, a 
«religiao civil" da America e 0 islamismo das na<;:6es do Golfo. Nos sistemas le
gais, temos 0 problema hist6rico, levantado por Weber, de que a direito consue
tudimirio da Gra-Bretanha e 0 direito formal da Alemanha foram ambos eom
pativeis com 0 capitalismo. Na politica, varios sistemas politicos, do fascismo a 
liberal-democracia, parecem ter-se desenvolvido paralelamente ao capitalismo. 
Portanto, forma<;:6es sociais que compartilham a mesma base capitalista exibem 
uma multiplicidade de diferentes sistemas ideo16gicos. Por essa perspectiva, em
bora seja possivel argumentar que a ideologia contribui, em certas condi<;:6es his
t6ricas, para a uniao das classes ou a organiza<;:ao econ6mica (tais como a organi
za~ao familiar e 0 ensino eatolieo sobre a sexualidade no feudalismo l. e dWell 
extrair qualquer conclusao geral dessas observa<;:6es particulares. Entretanto, tal
vez seja urn exagero conduir que, no nivel da forma<;:ao social, a ideologia e sem
pre variavel e contingente, tanto no conteudo quanto na fun<;:ao. 

Vma ohje<;:ao 6bvia e que deve haver certos limites para essas varia<;:oes, ins
tituidos pelos requisitos basicos das «eondi~6es de exist~ncia" de um modo de 
produ~ao. Mas as exig~neias ideologicas do capitalismo efetivamente pareeem 
incomuns quando comparadas as de outros modos. Em A tese da ideologia domi
nante, assinalamos 0 paradoxo de que, no capitalismo tardio, 0 aparelho ideo16-
gico amplia-se enormemente, enquanto a subordina<;:ao econ6mica e politica do 
povo torna a incorpora<;:ao ideo16gica cada vez mais redundante. Ha duas raz6es 
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pelas q:lais cremos que a variacrao ideologica aumenta com 0 desenvolvimento 
do capitalismo tardio: (1) a "compulsao a monotonia" da vida cotidiana e sufici
ente para subordinar 0 trabalhador; e (2) nao ha necessidade economica de uma 
ideologia dominante. Em suma, 0 capitalismo e capaz de "tolerar" a contingencia 
muito melhor do que qualquer outro modo de prodw;ao. 

Talvez 0 modo de produ,ao estabele,a alguns pan,metros amplos que insti
tuem os limites da variacrao ideologica. No capitalismo incipiente, por exemplo, 
as relacr6es de producrao exigem certos esteios legais, em termos da propriedade 
privada e da estabilidade dos contratos economicos, mas eles podem ser assegu
rados por uma multiplicidade de sistemas legais. No plano da forma,ao social, a 
ideologia s6 pode ser estudada, segundo Weber, em termos de certas ideologias 
preexistentes, historicamente especificas, que pod em Oll nao contribuir para 0 

crescimento da cultura capitalista (a tese da etica protestante). A ideologia nao 
faz simplesmente incorporar as classes; ela e, antes, urn "reservat6rio" da acrao 
coletiva. Por exemplo, como observou Marx. JO a burguesia, depois de mobilizar 
o individualismo contra 0 feudalismo, deparou-se com grupos de oposicrao que 
empregavam as "liberdades civis" contra a dominacrao capitalista. 0 individua
lismo pode ser encarado, portanto, como urn recurso da luta pohtica. Alem dis
so, como afirmamos anteriormente, a ideologia, sob a forma do individualisrno, 
pode ser eficaz para real mente mol dar a forma especifica da sociedade capitalista. 
Mas nao tern necessaria mente essa funcrao. 

Desta discussao decorre que os marxistas devem explicitar 0 nivel de abstra
crao em que se situa a ideologia. A ideologia nao e uma condicrao necessaria de 
existencia da base economica e, no nivel da formacrao social, a estrutura de clas
ses, os conflitos politicos, a composicrao etnica, a natureza do desenvolvirnento 
do Estado etc determinarn 0 papeJ e 0 conteudo variaveis da ideologia. Nao existe 
teoria geral capaz de especificar as funcroes e 0 conteudo da ideologia nas diferen
tes sociedades. A efetividade de uma ideologia e uma questao totalmente distinta 
da mera presencra de uma ideologia. Os efeitos do aparelho de transmissao ideo
logica sao variaveis (dependendo do nivel de educa,ao da classe trabalhadora, do 
nivel de organizacrao das classes, da presencra de uma tradicrao de radicalismo na 
classe trabalhadora etc). No marxismo, a capacidade que os Aparelhos Ideol6gi
cos de Estado e outras instituicroes socializantes tern de determinar a consciencia 
de classe, especialmente a consciencia corporativa, foi grandemente exagerada. 

Nao e evidente, de qualquer modo, que as sociedades requeiram 0 nivel de 
sustentacrao ideol6gica que Therborn supoe. Como argumenta Foucault, a indi
viduacrao, a construcrao e a disciplina dos individuos podem ser asseguradas por 
pr<iticas e instituicr6es regulat6rias (panopticismo) que nao exigem uma cons
ciencia subjetiva por parte das pessoas individuais. 

o sentido de nossa argumentacrao e que Therborn exagera a importancia da 
ideologia, urn exagero que se destaca sobretudo em sua visao da ideologia como 
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construtora das subjetividades. Nos advogariamos uma abordagem muito mais 
indeterminista: a ideologia tern efeitos causais importantes apenas em alguns fe
nomenos sociais, em algumas ocasi6es. Por exemplo, como procuramos mostrar 
em A tese da ideologia dominante, a ideologia nao costuma funcionar no sentido 
de incorporar as classes subalternas. Da mesma forma, eia pode au nao tef algum 
papel na forma«;:ao e manuten'Tao de quaisquer pniticas econ6micas. Ora - para 
destacar uma posi<;ao proposta por Therborn -, por que se deveria supor que 0 

papel da ideologia e formar subjetividades? Por que, do mesma modo, nao se 
deveria presumir que as subjetividades sao apenas contingentemente farmadas 
pela ideologia e, com igual efid.cia, podem ser criadas de outras maneiras? 

Cremos que Therborn nao e suficientemente indeterminista e, ademais, pa
rece haver aliado formas marxistas e sociol6gicas muito diferentes de determi
nismo. Nao pretendemos dizer, e claro, que 0 indeterminismo nao tenha limi
tes, postura que seria de urn empirismo insensato. Num artigo de resenha deste 
tamanho, nao ha como tentar abordar a questao de quais sao esses Ii mites, em
bora tenhamos esbo<;ado uma solu<;ao possive! com respeito a Gra-Bretanha em 
A tese da ideologia dominante. Therborn escreveu urn excelente ensaio, que livra 
o estudo da ideologia de muitos de seus trayos de rigidez. Entretanto, em suma, 
gostariamos que ele usasse algum espayo para falar mais de certas quest6es, par
ticularmente da relayao do funcionalismo implicito das subjetividades com as 
qualidades contingentes da ideologia, do papel exato da economia e dos meca
nismos da sobredeterminayao das ideologias nao classistas pela classe. 
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AS NOVAS QUESTOES DA 

SUBJETIVIDADE 

Goran Therborn 

A tese da ideologia dominante, I de Nicholas Abercrombie, Stephen Hill e Bryan S. 

Turner, e, antes de mais nada, a hist6ria de uma fa'tanha de ca'ra. Relata como os 
autores acuam e finalmente matam urn animal chamado "a tese da ideologia do
min ante" . No intuito de preservar algum espa~o para a devida avalia~ao dessa 
proeza, 0 animal sera doravante ahreviado por TID, e seus ca(j:adores. por AHT. 
Emhora narrada nos tons as vezes dissonantes do sociologes, trata-se de uma 
hist6ria fascinante, que este resenhador leu com considenivel prazer. Infeliz
mente, tarnau-se COillum nas resenhas falar-se demais sabre 0 prazer all des
prazer do comentarista, all sabre suas ideias brilhantes em gera!, deixando-se 0 

pobre leitar no escuro quanto ao objeto que ocasionou a resenha. Antes de em
barcarmos em qualquer avalia.;ao adicional, portanto, deixemos por urn mo
mento que os autores falem por si. 

Segundo AHT, 

ha um amplo acordo entre os marxistas, como Habermas, Marcuse, Miliband 
e Poulantzas, no sentido de que existe uma poderosa e eficiente ideologia do
minante nas sociedades capitalistas contemporaneas, e de que essa ideologia 
dominante con segue fazer a classe trabalhadora aceitar 0 capitalismo. E sobre 
essa tese da ideologia dominante que versa nosso livro. (p. 1) 

A "ideologia" e equiparada por AHT as "cren,as" (p. 188), sem nenhuma suposi
.;ao de falsidade necessaria ou contetido enganador. A argumenta.;ao dos autores 
come.;a por dois capitulos que fazem um levantamcnto das teorias que eles criti
cam e rejeitam. 0 primeiro enfoca tres auto res marxistas, Gramsci, Habermas e 
Althusser; 0 segundo, as "teorias [sociol6gicas) da cultura popular", particular
mente 0 trabalho de Talcott Parsons e dos que foram por ele influenciados. AHT 
sustentam que ha "semelhans:as consideraveis" nas exposis:6es da ordem social 
fornecidas pe1a TID neomarxista e pela teo ria da cultura popular da sociologia. 
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Afirma-se que Parsons et al., assim como os marxistas modernos, tendem a se 
concentrar na integra(j:3.o normativa das sociedades, com isso se afastando da en
fase na coerc;3.o nao normativa que e central na teo ria social chissica, tanto em 
Durkheim e Weber quanta no pr6prio Marx. 

ARGUMENTOS HIST6RICOS 

A parte principal do livro dedica urn capitulo a cada urn de tres temas, 0 feudalis
rna medieval, 0 capitalismo industrial incipiente na Gra-Bretanha do seculo XIX 
eo capitalismo tardio da Gra-Bretanha p6s-Segunda Guerra Mundia!. Exibindo 
uma multiplicidade de referencias historiograficas - e, no terceiro capitulo, $0-

ciologicas -, AHT afirmam que a TID e uma teo ria inexata. Assim, no feudalis
rno, a religiao nao era "uma ideologia dominante que teve como conseqiH!ncia 
incorporar com sucesso a campesinato" (p. 94); antes~ "uma ideologia religiosa 
dominante na classe feudallatifundiaria teve como conseqiiencia ajudar na ope
ra,ao das condi,6es economicas do feudalismo" (p. 93), sobretudo atraves da 
contribui,ao da moral da familia cat6lica para regular a heran,a da terra. 0 capi
talismo britanico incipiente vivenciou 0 desenvolvimento de uma nova ideologia 
burguesa dominante, proporcionada pelo radicalismo filosofico, que destruiu 0 

«tradicionalismo" e sua san'rao da autoridade social e politica pela referencia a lei 
natural (p. 96). Entretanto, AHT enfatizam, como seu ponto mais importante, 
que a cultura e a ideologia da classe trabalhadora permaneceram largamente naD 
permeadas por essa ideologia burguesa dominante. No feudalismo e no capitalis
mo incipiente, havia uma ideologia dominante claramente identificavel, embora 
de modo algum completamente unificada, que incorporava a classe dominante. 
A fragilidade do aparelho de transmissao ideologica fez com que as classes subal
ternas nao fossem muito afetadas por ela. No capitalismo tardio, entretanto, 
ocorreu uma especie de inversao. A transmissao e mais eficaz, porem a "limitada 
unidade ideol6gica dos periodos anteriores entrou em colapso" (p. 156).0 capi
talismo submetido a interven'rao do Estado de Bem-Estar e a concessao de direi
tos sindicais e individuais aos empregados pelas grandes empresas indicam a in
consistencia interna da ideologia burguesa dominante e sua ascendencia limitada 
sobre as diferentes fra'roes da classe dominante. AHT concluem: «0 capitalismo 
tardio funciona, em larga medida, sem ideologia" e, apoiando-se na sociologia 
economica de Max Weber e numa expressao de Marx, "a coerencia das socieda
des capitalistas e produzida pela 'compulsao a monotonia' presente nas rela'roes 
economicas" (p. 165). Eles explicam: 

Nossa posi<;:ao e que 0 aspecto nao normativo da integra<;:ao sistemica fornece 
uma base para a coerencia da sociedade, quer existam au nao valores comuns. 
A integra<;:ao social e a integra<;:ao sistemica podem variar independentemente. 
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AS NOVAS QUESTOES DA SUBJETrVIDADE 

As classes sociais de fato tern ideologias diferentes e conflitantes, mas, apesar 
disso, sao ligadas pela rede de relaC;:6es sociais objetivas. (p. 168) 

Esse e urn trabalho sumamente serio sobre urn tema muito importante: da uma 
contribui~ao valiosa para nossa compreensao da ordem social e da dominac;:ao 
social, duas coisas que, na historia humana, infelizmente significaram uma s6. 
Uma vez que AHT tambem foram solicitados a resenhar meu proprio livro, A 
idealagia da pader e a pader da ideologia, talvez seja interessante assinalar as areas 
de convergencia com A tese da ideologia dominante. Os dois livros foram publica
dos no mesmo ano, em parte abordando os mesmos problemas, mas foram escri
tos a partir de antecedentes intelectuais, politicos e nacionais muito diferentes, 
sem nenhum conhecimento aparente urn do outro. Ambos afirmam que a or
dem/domina~ao existente nao e mantida, em nenhum grau significativo, por 
uma crenc;:a dos dominados no direito de domina~ao dos dominadores. Ambos 
frisam a importancia crucial da coer~ao nao normativa, as diferentes relac;:6es das 
diferentes classes com uma mesma ideologia, e a falta de coerencia e consistencia 
da maio ria das ideologias. Tambem e possivel que cada uma das duas obras se 
houvesse beneficiado do conhecimento e utilizac;:ao da outra. Muitas de minhas 
proposic;:oes e precisoes conceituais poderiam ter sido proveitosamente concreti
zadas e corroboradas pelas kituras empiricas que AHT colhem e introduzem em 
sua discussao. A exposic;:ao deles, por sua vez, provavelmente teria sido esclare
cida e aguc;:ada por algumas partes do instrumentarium analitico desenvolvido 
em meu livro. A despeito de sua confluencia parcial, entretanto, TID e A ideologia 
do poder ... sao fundamentalmente diferentes. Em peIo menos urn sentido, sao ate 
mesmo opostos. E que, embora 0 segundo seja, acima de tudo, urn esforc;:o cons
trutivo de desenvolver novas ferramentas para apreender as complexas relac;:oes 
da ideologia com 0 poder, a TID e sobretudo urn trabalho de destrui<;ao. Nao 
apenas sobre algo que os autores estejam determinados a destruir. Termina por 
uma convoca¢o de silencio a respeito da ideologia: "Ja que a verdadeira tare fa e 
sempre entender as forc;:as economicas e politicas que moldam a vida das pessoas, 
falou-se demais da ideologia nas ultimas deeadas" (p. 191). Essa frase pareee con
ter duas afirmac;:oes: que AHT disseram praticamente tudo 0 que ha por dizer 
sobre a ideologia, ao menos para 0 futuro imediato; e que, para todos os fins 
priticos, a ideologia nada tern a ver com 0 modo como as forc;:as economicas e 
politicas moldam a vida das pessoas. Testemos 0 peso dessas afirma~oes. 

Se j' se disse 0 bastante sobre a ideologia com a publiea<;ao da TID, deve de
correr dai que ja se disse 0 bastante sobre a TID. Foi isso que AHT estiveram ca
c;:ando ao longo de to do 0 seu livro, e a maioria dos lei to res tera notado, mesmo 
depois de uma primeira leitura, que seus numerosos tiros acertaram varias vezes 
"na mosca". Mas, que animal e esse, cuja pele os orgulhosos cac;:adores pendura
ram na parede da Sala de Comando da Soeiologia? Nao e muito f.ei! dizer. Os 
matadores so deram urn nome a TID poueo antes de puxarem 0 gatilho. 
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Uma segunda leitura da TID, mais atenta, revela a curiosa estrutura do livro. 
A principio, a TID e definida numa referenda geral a algumas teorias marxistas, e 
depois e refutada por uma serie de argumentos concernentes ao que AHT afir
mam ser noyoes falsas sobre 0 fundonamento da ideologia na sociedade feudal e 
no capitalismo, incipiente ou tardio. Esse procedinlento presume, sem nenhuma 
tentativa sistematica de demonstrac;:ao, que as noc;:oes sabre a ideologia feudal e 
capitalista, submetidas a critica, sao as dos auto res cujos textos constituem a TID. 

A tese da ideologia dominante contem uma profusao de referencias, mas as que 
sao decisivas para a argumentac;:ao de seus autores estao visivelmente ausentes. 
Urn metodo comum e respeitavel de debate academico consiste, primeiramente, 
em fornecer urn quadro claro do que sera examinado e criticado, e depois em 
mostrar a incoerencia l6gica do objeto de analise, ou em demonstrar sua insufi
ciencia ou falsi dade empirica, apresentando provas contra ele. Por alguma razao, 
no entanto, AHT escolheram urn caminho diferente. 0 criticandum, a TID, e ini
cialmente definido de tres maneiras diferentes. Depois, as autores reunem seus 
conhecimentos para lanc;:ar 0 maximo de dlivida possivel sabre urn dos tres obje
tos de definic;:ao. A conclusao e que a TID e "empiricamente falsa e teoricamente 
injustificada", presumivelmente em todos as tres sentidos. Para a maioria das 
pessoas, isso nao chega a constituir uma delllonstrac;:aa convincente, por rna is 
que elas simpatizem com boa parte do impulso antiidealista do livr~. Resta veri
ficar se AHT chegaram a uma posic;:ao correta, muito embora nao tenham logra
do reunir seus argumentos de urn modo logicamente convincente. 

TRES DEFINI<;OES 

As tres definiyoes "da" TID que AHT oferecem sao as seguintes. Primeiro, 0 que 
poderiamos chamar de "TID identificavel" e definido em referencia a auto
res conhecidos, "como Habermas, Marcuse, Miliband e Poulantzas" (p. 1), ou 
"Gramsci, Habermas e Althusser" (p. 11ss). Segundo, encontramos uma especie 
de «defini~ao por enfase" na TID: 

Nossa tese e de que tern havido urn aurnento da enfase na autonomia e na 
eficacia causal dos elementos superestruturais, e da ideologia em particular, 
no marxismo moderno. ( ... ) Essa enfase na ideologia equivale a uma defesa do 
que chamamos tese da ideologia dominante. (p. 29) 

A terceira e liltima definic;:ao e de uma "TID construida", produto, em termos 
mais imediatos, do talento de AHT para a fonnulac;:ao: 

Os principais elementos dessa tese sao os seguintes: 
1. Existe uma ideologia dominante ( ... ) 
2. As classes dominantes "beneficiam-se" dos efeitos da ideologia dominante 
( ... ) 
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3. A ideologia dominante incorpora as classes subalternas, tornando-as poli
ticamente inertes ( ... ) 
4. as mecanismos pelos quais a ideologia se transmite tem que ser suficien
temente poderosos para superar as contradiyoes presentes na estrutura da so
ciedade capitalista. (p. 29) 

171 

Ao menos do is requisitos minimos tern que ser atendidos para que essas defi
niyoes sejam usadas em conjunto: deve ser possivel fixar ou, pelo menos, reti
ficar a TID construida a partir das ohras que compoem a definiyao identifid.vel; 
e os autores «marxistas modernos" que enfatizam tanto a ideologia devem es
tar-se referindo a mesma coisa que AHT en tend em por ideologia. De outro 
modo, nao haveria nenhuma base para a estranha equiparas:ao da "enfase na 
ideologia" com a «defesa da tese da ideologia dominante". Crucial para 0 pri
meiro requisito e 0 terceiro dos elementos fornecidos por AHT em sua definiyao 
da TID construfda: a ideia de que «a i!=ieo1ogia dominante incorpora as classes 
subalternas". Todos as demais sao irrelevantes. AHT sllstentam, eles mesmos, 
os elementos (I) e (2), e 0 elemento (4) obviamente nao e pertinente a sua 
discussao posterior sobre 0 feudalismo medieval. Os autores chegam ate a nos 
dar uma ajudinha, nesse ponto, para esclarecer 0 sentido da definiyao da TID 
construida. Absolvem Marx e Engels do pecado da TID, a despeito das formu
la<;6es ambiguas de A ideologia alemil, porque, nesta ultima, "havia tambem 
urn conflito ideologico implicito na luta economica e politica. ( ... ) Afirma
mos, portanto, que Marx e Engels nao adotaram uma teo ria da incorporas:ao" 
(p. 8). Segundo a defini<;ao de AHT para a TID construida, portanto, as que 
sustentam uma «nos:ao da luta de classes tanto no nivel ideologico quanto nos 
nfveis econ6mico e politico" (p. 8) nao devem ser incluidos entre os proponen
tes da TID. 

AHT nunca se dao a trabalho de afirmar que a no<;ao de luta ideologica de 
classes desapareceu das obras dos auto res da TID que eles mencionam. Ha, no 
entanto, pelo menos uma boa razao para sua negligencia, ja que uma breve re
flexao revelaria a esterilidade de qualquer tentativa desse tipo. A come~ar por 
Althusser, que se esforyou por enfatizar sua visao no p6s-escrito de sell ensaio 
sobre as Aparelhos Ideologicos de Estado: 

Quem fala em luta de classe da classe dominante fala em resistencia, revolta e 
luta de classe da classe dominada. E por isso que os AlEs nao sao a realizayao da 
ideologia em geml, nem tampouco a realizayao sem conflito da ideologia da 
classe dominante. ( ... ) Pois, se c verdade que os AlEs rcpresentam a forma em 
que a ideologia da classe dominante tern que, necessariamente, se realizar, e a 
forma com que a ideologia da classe dominada tern que, necessariamente, ser 
comparada e confrontada, as ideologias nao "nascern" nos AlEs, e sim nas clas
ses sociais que estao em confronto na luta de classes: em suas condi~6es de 
existencia, suas praticas, sua experiencia da luta etc.2 
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A IDEOLOGIA NO MARXISMO OCIDENTAL 

Indiretarnente, AHT adrnitern ter tido certas dificuldades para encaixar Grarnsci 
em seu panorama - dificuldades evitadas, em outros casos, gracras a opcrao de 
AHT de se rnanterem em silencio. De urn lado, e-nos dito que Gramsci, "prova
velmente mais do que qualquer outro te6rico, contribuiu para a tese conternpo
ranea da ideologia dominante", com sua "concepcrao da hegernonia e com ada 
ideologia como cimentadora e unificadora" (p. 14). De outro lado, algumas li
nhas adiante, nessa rnesma pagina, ficamos sabendo que "Gramsci nao acredita 
que a classe trabalhadora seja completamente subordinada, tal como Marx nao 

acreditava. Ele na~ e urn idealista. C ... ) Com efeito, para Gramsci, a economia 
e de importancia primordial".3 Alguns leitores decerto se indagarao par que 
Gramsci e incluido oa companhia da TID, "tal como Marx". Na verdade, AHT 
tratam de dar uma resposta. Para Gramsci, "apesar do fato de haver urna cons
ciencia da classe trabalhadora em algum nlvel, sua incorporacrao numa ideologia 
dominante tende a produzir a 'passividade moral e poHtica"', que s6 pode ser 
rompida "como resultado da luta incentivada por urn partido politico de mas
sas", cujo sucesso "depende, em parte, dos intelectuais do partido" (p. IS). Con
tudo, AHT seriam irnprudentes se dessem dernasiada irnportancia a qualquer dis
tincrao entre classe e partido au entre trabalhadores e intelectuais. Na opiniao de 
Gramsci, "os partidos sao apenas a nomenclatura das classes", como organizacrao 
politica destas: "todos as membros de urn partido politico devern ser encarados 
como intelectuais" e, entre 0 "sentimento espontaneo" das massas e a "Iiderancra 
consciente" em termos politicos, ha apenas urna "diferencra 'quantitativa' de grau, 
e nao 'qualitativa"'.4 Exarninarernos dentro em POllCO se a visao que Gramsci tern 
da produ~ao da "passividade moral e politica" justifica que da seja assimilada, 
como fazem AHT, a TID "empiricamente falsa e teoricamente injustificada". Ob
servemos apenas que AHT nao censuram Marx por ter dito que "0 avancro da 
prodw;:ao capitalista desenvolve uma classe trabalhadora que, por educacrao, tra
dicrao e habito, encara as condicr5es desse modo de prod ucrao como leis evidentes 
da natureza" (citado na p. 166). Se Marx escapa it acusa~ao deles, nao parece ha
ver muita justificativa para incorporar Gramsci na definicrao da TID construida. 

Ha que admitir que Habennas e Marcuse parecem enquadrar-se melhor na 
categoria dos malditos. Contudo, ja que isso tern rnais a ver com suas duvidas 
sobre a luta de classes no capitalismo contemporaneo do que com qualquer ne
gacrao da luta ideologica de classes, seria preferivel considera-Ios em relacrao a de
fini~ao por enfase da TID. 0 caso de Miliband talvez seja 0 mais simples e direto 
de todos. Se AHT se houvessem preocupado menos COIn sua imagem de cavaliers 

seuls, poderiam ter refon;ado suas afirmacroes mais razoaveis citando Miliband. 
Referindo-se a A ideologia alema. e ao "conceito grarnsciano de 'hegemonia"', ou, 
pelo men os, a algumas interpretacr6es dele, Miliband escreveu: 



AS NOVAS QUESTOES DA SUBJETIVIDADE 

o que aparece e urn exagero da predominancia ideologica da "classe domi
nante" ou da eficacia dessa predominfmcia. ( ... ) E ao menos tao verdadeiro 
hoje quanta na epoca em que essas palavras foram escritas que "a classe que 
tern a seu dispor os meios da prodw;:ao material detem, ao meSillO tempo, 0 

controle dos meios da prodw;ao mentar'. Mas e apenas parcialmente verda
deiro ( ... ) que, "com isso, falando em termos gerais, as ideias daqueles a quem 
faltam os meios de produ<;:ao mental ficam sujeitas a ela". 0 perigo dessa for
mula~ao, bern como da no~ao de "hegemonia", e que ela po de levar a urn 
descaso em rela~ao ao desafio, multifacetado e permanente, a predominancia 
ideol6gica da "classe dominante" ( ... ).5 
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Por ultimo, Poulantzas. Mais uma vez, podemos deixar 0 acusado defender-se: 

Dizer que existe uma classe trabalhadora nas rela<;6es econ6rnicas subentende, 
necessariamente, urn lugar espedfico para essa classe nas rela~6es politicas e 
ideo16gicas, ainda que, em alguns paises e alguns periodos hist6ricos, essa clas
se nao tenha sua pr6pria "consciencia de classe" ou uma organiza<;:30 politica 
aut6noma. Isso significa que, em tais casos, mesmo que ela seja maci<;:amente 
contarninada pela ideologia burguesa, sua existencia econ6mica continua a se 
expressar em certas praticas politico-ideol6gicas materiais especificas, que 
irrompem em seu "discurso" burgues. ( ... ) Para compreender isso, natural
mente, e necessario romper corn toda uma concep~ao da ideologia como "sis
tema de ideias" ou como "discurso" coerente, e entende-Ia como urn conjunto 
de praticas rnateriais. Isso desmente todas as ideologias que defendern a "inte
gra~ao" da classe trabalhadora ( ... )6 

CONSTRUCTO E REALI DADE 

A primeira e a terceira das defini'roes de AHT nao se coadunam. Com as possiveis 
exce'roes de Habermas e Marcuse - ambos oriundos de uma tradi~ao particular 
do marxismo ocidental-, os TIDistas identificaveis ou, por assim dizer, realm en
te existentes nao podem ser abrangidos pela TID construida por AHT. Essa falta de 
harmonia entre a defini<;:ao identificavel e a construida tambem se evidencia no 
fato de que parte das provas de AHT contra. segundo e plenamente compalivel 
com as proposi~oes formuladas pelos TIDistas identifid.veis, ou uma direta cor
robora~ao delas. Uma breve lista de ilustra~6es ha de bastar - a rigor, ela nao 
poderia ser muito alongada, pois AHT mal chegaram a compreender 0 prop6sito 
de Althusser et a/., e passam a maior parte do tempo simplesmente falando pela 
tangente. Quando Althusser quis argumentar que a Igreja Cat6lica foi 0 Aparelho 
Ideol6gico de Estado mais importante da Europa pre-capitalist., ele disse: 

Nao foi por acaso que toda a luta ideologica, desde 0 seculo XVI ate 0 secu-
10 XVIII, ( ... ) concentrou-se numa luta anticlerical e anti-religiosa; isso se deu 
precisamente em fun~ao da posi<;:ao dominante do Aparelho Ideologico de 
Estado religioso. 7 
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Anteriormente, Poulantzas tecera uma considera<rao correlata: 

o predominio dessa ideologia [dominantel e rnostrado peIo fato de que as 
classes dominadas vivenciam suas condiyoes de existencia politica atraves das 
fafmas do discurso politico dominante: isso significa que, muitas vezes, elas 
vivenciam ate mesmo sua revolta contra a domina<riio do sistema dentro do 
quadro de referencia da legitimidade dominante.8 

Nao podemos esperar que AHT houvessem buscado provas favoraveis au 
contrarias a essas noc;:oes. Mas, ao argumentarem contra seu proprio (011structo, 
eles produzirarn algumas ilustra<r0es bastante expressivas das teses de Althusser e 
de Poulantzas. Contra a ideia da incorporac;:ao do campesinato ao catolicismo, 

pOl' exemplo, escreveram: 

Na Missa Negra da regiao de Labor, em 1609, a missa cat6lica era celebrada de 
tnis para frente, por urn padre que ficava com 0 rosto no chao enquanto erguia 
uma h6stia negra. Na feitiyaria catala do mesmo periodo, as preces em latim 
eram recitadas de tn1s para frente, enquanto, no Dia dos Tolos no SuI da Fran
ya, a Missa-bufa e a Missa-farsa transformavam 0 rito sagrado da Igreja numa 
par6dia popular. Na falta de uma verdadeira estrategia revolucionaria, 0 cam
pesinato tinha que se contentar com uma representayao puramente burlesca 
da ideia de que "as ultimos serao os primeiros". (p. 78-9) 

Ao chegarem a Gra-Bretanha de meados da Era Vitoriana, AHT invocam estudos 
da aristocracia operaria para corroborar sua visao de que, "aparentemente, as 
crenyas burguesas [no esforyo pessoal, no aprimoramento, na independencia e na 
respeitabilidade 1 tinham sentidos distintos, corporativos e de dasse, para 0 prole
tariado" (p. 117). 

Na opiniao de AHT, 0 ensaio de Althusser, "Ideologia e Aparelhos Ideologicos 
de Estado", 

dirige-se para a afirmayao convencional da tese da ideologia dominante. ( ... ) 
Essa postura e bern resumida nas palavras do pr6prio Althusser: "Ao que sai
barnas, nenhuma classe e capaz de deter 0 poder estatal por urn periodo pro
Iongado sem, ao mesmo tempo, exercer sua hegemonia sobre e dentro dos 
Aparelhos Ideologicos de Estado". (p. 24, grifo omitido) 

AHT nao fazem nenhuma tentativa de refutar a afirma'rao de Althusser. Mas tecem 
diversas considerayoes que, indiretamente, sao pertinentes a eIa. Sua discussao so
bre a rela'rao de apoio entre a Igreja e a aristocracia feudal e do tipo que esperaria
mas de uma perspectiva althusseriana. Outrossim, em seu resumo de Aprendizado 
para a trabatho [Learning to Labour]' de Willis (p. 150), eles se referem aos valores 
individualistas, realizacionistas, hierarquicos e nao manuais da escola ~ valores 
que parecem subentender a "hegemonia burguesa" sobre e dentro do sistema es
colar, 0 AlE central na visao althusseriana do capitalismo maduro. Naturalmente, 
AHT introduzem Willis para mostrar 0 fracasso da escola na doutrinayao dos ado-

j 
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lescentes da classe trabalhadora. Esse testemunho tambem poderia ser usado, nao 
para provar a "afirmacrao convencional" de Althusser, mas ao menos para torml-Ia 
bastante plausivel. Suponhamos, por exemplo, que a escola houvesse incorporado 
a ideologia desses jovens integrantes da classe trabalhadora: 

a recusa a se submeter a autoridade; 0 valor do coletivismo solidario e a rejei
ryao dos varios elementos do espirito individualista; a glorificaryao do trabalho 
manual; e uma conscit~ncia de que 0 trabalho tern apenas urn status de merca
doria na economia moderna, aliada a [rejeiryao] desse fato. 

Nao sera bastante plausivel que, nesse caso, 0 poder do Estado burgues ficaria 
exposto a urn risco? 

QUESTAO DE ENFASE? 

A "defini,ao por enfase" que AHT forneeem para a TID - na qual ela e igualada 
a enfase na ideologia - e a mais frouxa das tres, mas, aparentemente, a de maior 
importancia para os autores. Enquanto a definicrao identificavel identifica 0 alvo, 
e a da TID construida oferece uma rota de ataque facil, alem de um titulo cha
mativo para essa iniciativa, a "definicrao por enfase" dirige e vincula as outras 
duas atraves de todos os hiatos 16gicos, fornecendo a energia e 0 sentido de toda a 
polemica. E justamente com a "definicrao por enfase", no entanto, que a argu
menta<;:ao de A tese da ideologia dominante vern abaixo. Pais AHT nao parecem 
haver realmente reconhecido que tern urna definicrao de ideolagia muito mais 
restrita que a das pessoas a quem atacam. Chegando ao final do livro, eles afir
mam: "Em nossa argumenta<;:ao, ate aqui, equiparamos a 'ideologia' as cren<;:as" 
(p. (88). Nao e bem assim. Na realidade, eles equiparam a ideologia as eren,as 
normativas, sem deixar claro, para des mesrnos, que po de haver outras cren<;:as 
- sobre 0 que existe e 0 que nao existe, sobre quem se e, sabre 0 que e passivel e 
o que nolo e, e assim por diante. Muito acertadamente, AHT afirmam que 

ha uma importante distinry<lo entre a aceitar.;:ao dos arranjos sociais par eles 
parecerem justos e a aceitaryao pelo simples fato de eles existirem. ou por pare
cerem um fato coercitivo externo. 

E prosseguem: 

Nao entendemos que esse tipo de aceitar.;:aa pragmatica implique a posse de 
qua/quer conjunto de crefl(;as, atitudes ou falsas percepr.;:6es. A aceita<;:ao prag
matica resulta, antes, da qualidade coercitiva da vida cotidiana e das rotinas 
que a sustentam. (p. 166, grifo nosso) 

Ora, a concep<;:ao de ideologia de AHT nao e compartilhada pelos te6ricos 
mencionados na definicrao nO 1 como proponentes da TID. Marcuse, cujo Homem 
unidimensional: a ideologia da sociedade industrial pareceriaJ a primeira vista, 0 
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rna is qualificado para ser incluido na defini<;ao da TID construida, de modo al
gum aderiu a definic;ao restritiva da ideologia. Ao falar sabre como "as mudan-ras 
no carater do trabalho enos instrumentos de prodw;ao modificam a atitude e a 
consciencia do trabalhador, que se tornam manifestas na tao discutida <integra
crao social e cultural' da classe trabalhadora", ele estava fazendo referenda a "assi
rnilac;ao das necessidades e aspira<;oes, do padrao de vida, das atividades de lazer) 
da politica".9 A questao nao e se Marcuse estava certo au errado em sua analise 
desse processo - AHT claramente consideram que estava errado. A questao e que 
ele viu esse processo como urn efeito do que AHT charnam de "a s6lida e coerciti
va qualidade da vida cotidiana" (p. 166), de 0 trabalhador ser "incorporado na 
comunidade tecnologica da populas:ao governada", por meio de "uma integras:ao 
na propria fabrica, no processo material da produs:ao",l0 AHT atingem 0 alvo 
mais de perto em sua discussao sobre a preocupas:ao de Habermas com a legiti
mas:ao. A seu credito, porem, eles tambem registram que 0 conceito habermasia
no de legitimas:ao estende-se, por vezes, para alem das crens:as no certo e no erra
do. Nessa medida, Habermas escapa as ressalvas criticas dirigidas a TID (p. 16). 

Por outro angulo, a discussao althusseriana da ideologia interessou-se explici
tamente, entre outras coisas, pelo modo como vimos a C<reconhecer que somos 
sujeitos e que funcionamos nos rituais pnHicos da mais elementar vida coti
diana",!! Quanto a Gramsci, 0 "consentimento" que ele analisou em relas:ao a 
hegemonia nao foi nem uma aceitas:ao exclusivamente normativa, no sentido de 
AHT, nem uma simples rotina cotidiana, Antes, Gramsci afirmou que "esse con
sentimento e 'historicamente' causado pelo prestigio (e conseqiiente confians:a) 
de que desfruta 0 grupo dominante, por for<;a de sua posi<;ao e fun<;ao no mundo 
da produs:ao",!2 Embora essa formulas:ao possa prestar-se a diferentes interpre
tas:oes, Gramsci tambem soube ser muito explicito acerca dos componentes nao 
normativos da hegemonia ideologica. Numa reflexao sobre a possibilidade de in
terpretar 0 fascismo italiano como uma "revolus:ao passiva", ele escreveu: 

A hip6tese ideologica poderia ser exposta nos seguintes termos: ha uma revo
lw;:ao passiva subentendida no fato de que - atraves da intervens:ao legislativa 
do Estado, e por meio da organizas:ao empresarial- algumas modificas:5es de 
relativa importancia vern sendo introduzidas na estrutura economica do Pais, 
a fim de acentuar 0 elemento "plano de prodUf;ao". ( ... ) 0 importante, do 
ponto de vista politico e ideologico, e que ela e capaz de criar - e efetivamente 
cria - um periodo de expectativa e esperanfa, especial mente em certos grupos 
sociais italianos, como a grande massa de pequenos-burgueses urbanos e ru
rais, Assim, ela reforya 0 sistema hegem6nico.!3 

CONCEP90ES DA SUBJETIVIDADE 

A tese da ideologia dominante deve ser lida com senso de humor. 0 animal voci
ferante e voraz que Abercrombie, Hill e Turner afirmam ter cas:ado em todas as 

Q 
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tocas, desde a Francra medieval ate a Gra-Bretanha contemporanea, e pouco mais 
que urn balao de ar, contra 0 qual pouco mais se faz necessario do que urn alfine
Ie ou urn born lapis. (Mas e urn balao que merece ser furado.) Sob afirma~6es 
extravagantes, a TID contem urn s6lido senso sociol6gico. Seus auto res tern toda 
razao de enfatizar 0 carater usual mente fragmentado e contradit6rio das ideolo
gias dominantes e a resiliente autonomia ideo16gica das classes subalternas. Estao 
certos em sublinhar a funcrao crucial dos «aspectos nao normativos da integracrao 
sistemica" - uma enfase ja desenvolvida por David Lockwood ha uma vintena 
de anos, mais ou men os. Seu livro, entretanto, traz em si uma celebracrao do obs
curantismo que, se viesse a se tornar influente, teria conseqilencias muito graves. 
E que, em suas bombasticas referencias a "compulsao a rnonotonia das reiacr6es 
economicas" e em sua afirmacrao final de que "falou-se demais de ideologia nas 
ultimas decadas", eles prestam urn tributo obscurantista ao que se poderia cha
mar de concepcrao de "caixa preta" da subjetividade humana. As teorias da «caixa 
preta" tern, de fato, algumas funcroes legitimas na ciencia: sao economicas e pos
sibilitam 0 avancro, contornando campos de ignorancia dificeis de penetrar. Mas, 
transformar essa solucrao paliativa num principia, cerca de 115 anos depois de ela 
ter sido pro posta pela prirneira vez, parece merecer a rispida designacrao de cele
bracrao do obscurantismo. Que dizer das pessoas que sao "monotonamente com
pelidas" a se tornar e continuar a ser trabalhadores assalariados, ou palestrantes 
rernunerados de sociologia? Que sabern elas, que sentem, quais suas esperancras, 
que temem, que consideram "divertido", que julgam passivel ou impassivel? au 
sera que elas nao tern nenhuma crencra? Abercrombie, Hill e Turner tern todo 0 

direito de considerar essas perguntas rnacrantes ou triviais. Mas a ciencia social e a 
historiografia se tornariam obtusas e macrantes, elas rnesmas, se impedissern ou
tras pessoas de tentar responde-las. 

AHT permanecem aprisionados numa das concepcr6es tradicionais da ideolo
gia: a das crencras norrnativas no certo e no errado. As anaIises modernas da ideo
logia e do discurso tern que se soltar - vern-se soltando - dessa carnisa-de
forcra. Eu estaria autorizado a me referir a meu pr6prio livro como urn pequeno 
exemplo. Em vez de erguer barricadas contra a nocrao de subjetividade, como 
prop5em AHT, 0 rnaterialismo hist6rico tern que enfrenta-Ia e dar conta de suas 
vicissitudes. A menos que transcendamos 0 que Marx e Weber sabiam sobre a 
"compulsao a monotonia" do mercado, nao poderemos compreender as novas 
movimentos sociais (estudantis, feministas, ecol6gicos e pacificistas), ou a hist6-
ria existente e a possivel hist6ria futura do movimento trabalhista. 

Por ultimo, as ideologias dominantes precisam ser resgatadas de sua conver
sao em teses, seja por proponentes, seja por opositores. Devem ser desenvolvidas 
como hip6teses de pesquisa empirica. Tanto quanto me e possivel dizer, AHT 

tern toda razao de rejeitar a ideia de que haja doutrinas normativas universal
mente difundidas regendo 0 comportamento dos mernbros das sociedades de-
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senvolvidas. Mais uma vez, porem, seria ohscurantista ahstermo-nos de exami
nar as ideologias dominantes. Nesse aspecto, a ahordagem comparativa parece 
ser a mais fecunda. Nas sociedades complexas, a maneira mais faci! de descohrir 
o que e consiste numa compara\ao com aquilo que existe ou existiu em outros 
lugares. Em minha pr6pria pesquisa, examinei 0 modo como as ideologias politi
cas se modificaram nas carnpanhas eleitorais suecas de 1928 a 1982. Nas demo
cracias atuantes, 0 que se diz e 0 que nao se diz, 0 que tern for\a de apelo e 0 que 
e encarado como erro de campanha veiculam aspectos importantes das rela\6es 
ideol6gieas de poder nas sociedades complexas. Vma vez que tern urn compo
nente comportamental, as campanhas eleitorais tambem parecem rna is fidedig
nas do que as pesquisas de opiniao internacionais. Outra carninho promissor -
decerto nao 0 tinieo - e examinar a prevalencia ou a ausencia, hem como a tra
jet6ria hist6rica, de certos conceitos ou r6tulos de identifica'rao. Por exemplo, no 
linguajar sueco, nao existe "classe media" ou "posi'rao media" [Mittlestandl des
de cerca de 1950; mas existem "partidos burgueses" e urn "movimento dos traba
lhadores" (sem uma classe trabalhadora). 

Com 0 devido respeito a Tese da ideologia dominal1te, por sua inteligencia, 
erudi\ao e sadio ceticismo em rela'rao aD pass ado, minha obje'rao fundamental e 
que nao e 0 silencio que esta na ordem do dia. Vma analise seria da ideologia tern 
que come'rar e esta come'rando. Permitam-me encerrar externando a esperan'ra 
de que Abercrombie, Hill e Turner coloquem sua inegavel capacidade a servi'ro 
dessa tarefa. 
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A IDEOLOGIA E SUAS VICISSITUDES 

NO MARXISMO OCIDENTAL 

Terry Eagleton 

Pensar no marxismo como a analise cientifica das formayoes sociais, au pensar 
nele como ideias em luta ativa, ten de a gerar duas epistemologias muito diferen
tes. No primeiro casa, a consciencia e essencialmente contemplativa, visando a se 
"equiparar" ou "corresponder" a seu objeto com a maxima acuidade passivel de 
cogniyao. No segundo, a consciencia e, muito mais obviamente, parteda real ida
de social, uma faccra dina mica de sua transformac;:ao potencial. E, se assim e, flaD 
pareceria inteiramente apropriado, para urn pensador como Georg Lukacs, dizer 
se esse pensamento "reflete" ou "se encaixa" na historia a qual esta inseparavel
mente ligado. 

Quando a consciencia e apreendida dessa maneira, como uma forcra transfor
madora unida a realidade que busca modificar, nao parece haver, entre ela e 
a realidade, nenhum "espacro" em que a falsa consciencia possa germinar. As ideias 
nao podem ser "infieis" a seu objeto, se, na verdade, sao parte dele. Nos termos do 
fil6sofo J. L. Austin, podemos falar de urn enunciado "constativo", que visa a des
crever 0 mundo, como sendo verdadeiro ou falso; mas nao faria sentido falar 
de uma exposicrao "performativa" como "refletindo" correta ou incorretamente a 
realidade. Nao estou descrevendo nada quando prometo levar alguem ao teatro, ou 
quando 0 xingo por jogar tinta em minha camisa. Quando batizo cerimoniosa
mente urn navio, ou me posto ao lade de alguem diante de urn sacerdote e digo 
"sim", esses sao acontecimentos materiais na realidade, atos tao eficazes quanto 
passar minhas meias a ferro, e nao "imagens" de algum estado de coisas que se 
possam dizer exatas ou equivocadas. 

Isso significa, entao, que 0 modelo da consciencia como cognitiva (ou falsa
mente cognitiva) deve ser desalojado por uma imagem da consciencia como per
formativa? Nao exatamente, pois esta claro que essa oposicrao, ate certo ponto, 
pode ser desconstruida. Nao ha sentido em eu prometer levar alguem ao teatro, 
se 0 teatro em questao tiver sido fechado na semana passada sob a acusacrao de 
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obscenidade e eu nao estiver dente desse fato. Meu ato de xingar sed vazio, se 0 

que suponho ser uma mancha de tinta em minha camisa for apenas parte da 
estampa floral. Todos os atos «performativos" envolvem algum tipo de conheci
mento, implicam algum sentido de como 0 munda realmente e; e inutil urn gru
po poHtico afiar suas ideias na luta com algum poder opressor, se 0 poder em 
questao hOllver desmoronado tres aoos antes e 0 grupo simplesmente nao 0 tiver 
percebido. 

Em sua grande obra intitulada Histaria e conscitncia de classe (1922), 0 mar
xista hungaro Georg Lukacs leva esse ponto em plena considerac;ao. "E verdade", 
escreve, "que a realidade e 0 criteria de correc;:iio do pensamento. Mas a realidade 
naa e, torna-se - e, para que se tarne, e necessaria a participac;:ao do pensamen
to,"1 0 pensamento, poder-se-ia dizer, e a urn tempo cognitivo e criativo: no ato 
de compreender suas condic;oes rea is, urn grupo ou classe oprimida comec;a, nes
se exato momento, a moldar as formas de consciencia que contribuirao para mo
difica-las. E e por isso que nenhum modelo simples da consciencia como "refle
xo" tern realmente serventia. Lukacs escreve: 

o pensamento e a existencia na~ sao identicos, no sentido de "corresponde
rem" urn aD outro ou "refletirem" urn ao Dutro, de "correrem em paralelo" ou 
"coincidirem" urn com 0 outro (express6es que ocultam, todas elas, uma rigi
da dualidade). Sua identidade esta em que eles sao aspectos de urn e 0 mesmo 
processo hist6rico e dialetico.2 

o conhecimento adquirido pelo proletariado revolucionario, para Lukacs, faz 
parte da situac;ao que ele conhece, e altera essa situac;ao de urn 56 golpe. Levando 
essa 16gica ao extremo, nunca parecemos simplesmente conhecer alguma "coi
sa", uma vez que n0550 ate de conhece-la ja a transforma em algo diferente, 
o modelo tacitamente subjacente a essa doutrina e 0 do autoconhecimento, pois 
conhecer a mim mesrno e nao mais ser 0 eu que eu era urn instante antes de 
conhece-lo. Seja como for, parece que toda essa concepc;ao da consciencia como 
sendo essencialmente ativa, pratica e dinarnica, que Lukacs deve a obra de Hegel, 
ira forc;ar-nos a rever qualquer no<;:ao demasiado simplista da falsa consciencia 
como uma defasagem, uma lacuna ou uma disjunc;ao entre a modo como as coi
sas sao e a maneira como as conhecemos. 

Lukacs toma de alguns aspectos da Segunda Internacional 0 sentido positivo, 
e nao pejorativo, da palavra ideologia, escrevendo desembarac;adamente a favor 
do marxismo como "a expressao ideologica do proletariado"j essa e uma razao 
por que a difundida visao de que a ideologia e, para ele, sinonimo de falsa cons
ciencia constitui simplesmente urn erro. Mas Lukacs preserva, ao mesmo tempo, 
todo 0 aparelho conceitual da critica de Marx ao fetichismo da mercadoria c, 
desse modo, mantem vivo urn sentido Inais critico do termo. 0 "outro", ou 0 

oposto da ideologia nesse sentido negativo. ja nao e primordialmente a "ciencia 
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marxista", porem a conceito de totalidade; e uma das fun.croes desse conceito, em 
sua obra, e permitir que ele descarte a ideia de uma ciencia social desinteressada, 
sem com isso tarnar-se prisioneiro do relativismo hist6rico. Todas as fafmas de 
consciencia de classe sao ideo16gicas; mas algumas, por assim dizer, sao mais 
ideol6gic.s do que outr.s. 0 que ha de especific.mente ideol6gico n. burguesia 
e sua incapacidade de apreender a estrutura da forma~iio social como urn todo, 
em virtude dos efeitos calamitosos da reifica'rao. A reifica~iio fragmenta e per
turba nossa experiencia social, de modo que, sob sua influencia, esquecemos que 
a sociedade e urn processo coletivo. Em vez disso, passarnos a ve-Ia rneramente 
como tal ou qual objeto ou instituiyao isolados. Como afirma urn contemponl
neo de Lukacs, Karl Korsch, a ideologia e essencialmente uma forma de sine
doque, a tigura de estilo em que tomamos a parte pelo todo. 0 que ha de peculiar 
na consciencia proletaria, em seu mais pleno desenvolvimento politico, e sua 
capacidade de «totalizar" a ordem social, pois, sem esse conhecimento, a classe 
trabalhadora nunca sera capaz de compreender e transforrnar suas pr6prias con
diyoes. 0 verdadeiro reconhecimento de sua situayao sera, inseparavelmente. 0 

discernimento do todo social em que ela esta opressivamente posicionada, de 
modo que os momentos em que 0 proletariado atinge uma consciencia de si e 
conhece 0 sistema capitalista tal como ele e sao, na verda de, identicos. 

A ciencia, a verdade ou a teoria, em outras palavras, ja nao devem ser estrita
mente contrapostas a ideologia; ao contrario, sao apenas "expressoes" de uma 
determinada ideologia de dasse, a visao de mundo revolucionaria da dasse traba
lhadora. A verdade e apenas a sociedade burguesa tomando consciencia de si co
mo urn todo, e 0 "lugar" onde ocone esse momentoso evento e a autoconscienti
zacrao do proletariado. Uma vez que 0 proletariado e 0 prot6tipo da mercadoria, 
obrigado a vender sua forya de trabalho para sobreviver, ele pode ser visto como 
a ((essencia" de uma ordem social baseada no fetichismo da mercadoria. Portan
to, a autoconsciencia do proletariado e como que a forma-mercadoria conscien
tizando-se de si e, nesse ato, transcendendo a si mesma. 

Ao escrever Historia e consciencia de ciasse, Lukacs viu-se confrontado com 
uma especie de escolha de Hobson, ou oposiyao impossivel. De urn lado, havia a 
fantasia positivista (herdada da Segunda Internacional) de uma ciencia marxista 
que parecia recalcar suas pr6prias ralzes historicas; de outro, havia 0 fantasma do 
relativismo historico. Ou 0 conhecimento era sublimemente externo a historia 
que procurava conhecer, ou era apenas uma questao deste ou daquele tipo espe
ciflco de consciencia historica, sem nenhuma fundamentayao mais solida que 
essa. 0 modo como Lukacs contornou esse dilema foi pela -introdw;ao da catego
ria da auto-reflexao. Ha certas formas de conhecimento - em especial, 0 autoco

nhecimento de uma dasse explorada - que, embora rigorosamente historicas, 
sao capazes de desnudar os limites de outras ideologias e, desse modo, desernpe
nhar 0 papel de uma forcra emancipat6ria. A verdade, na perspectiva «historicis-
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ta" de Lukacs,3 e sempre relativa a uma determinada situac;:iio historica, e nunca 
uma quesHio metafisica inteiramente aiem da hist6ria; mas 0 proletariado) singu
larmente, posiciona-se de tal modo na hist6ria que e capaz, em principio, de des
vendar 0 segredo do capitalismo como urn todD. Portanto, ja naa ha necessidade 
de se permanecer aprisionado na antitese esteril entre a ideologia como cons
ciencia falsa ou parcial, de urn lado, e a ciencia como modo absoluto e a-hist6rico 
de conhecimento, de outro. Pais nern toda consciencia de classe e uma falsa 
consciencia, e a ciencia e uma simples expressao ou codificayao da "verdadeira" 
consciencia de classe. 

E improvavel que a maneira como Lukacs efluncia essa tese conquiste muitas 
adesoes irrestritas nos dias atuais. 0 proletariado, diz ele, e uma classe potencial
mente "universal", ja que traz em si a ernancipa<;:ao potencial de toda a humani
dade. Sua consciencia e, pois, em principio, universalj mas uma subjetividade 
universal, com efeito, e identica a objetividade. De modo que 0 que a classe tra
balhadora conhece, a partir de sua propria perspectiva historica parcial, cleve ser 
objetivamente verdadeiro. Nao se precisa ser persuadido por essa linguagcI11 
grandiosamente hegeliana para resgatar 0 importante discernimento que esta 
embutido nela. Lukacs ve, com muito acerto, que 0 contraste entre pontos de 

vista ideologicos meramente parciais, por urn lado, e visoes desapaixonadas cia 
totalidade social, por outro, e radicalmente enganador. Pois 0 que essa oposi'rao 
deixa de levar em conta e a situa<;:ao dos grupos e classes oprimidos, que precisam 
tel' alguma visao do sistema social como urn todo e de seu lugar dentro dele, 
simplesrnente para serem capazes de reconhecer seus proprios interesses parciais 
e particulares. Para que as mulheres se emancipern, elas precisarn estar interessa
das em cornpreender algo das estruturas gerais do patriarcado. Essa compreen
sao de modo algum e inocente ou desinteressadaj ao contrario, esta a servi<;:o de 

interesses politicos prementes. Mas, sem que se passe em algum momenta, pOl' 

assim dizer, do particular ao geral, esses interesses tendem a fracassar. Vma po
pula<;:ao colonial, simplesmente para sobreviver, pode ver-se "for<;:ada" a indagar 
sobre as estruturas globais do imperialismo, de urn modo como seus governantes 
imperialistas nao precisam fazer. Os que hoje renegam, como esta na moda, a 
necessidade de uma perspectiva "global" ou "total" talvez sejam suficientemente 
privilegiados para dispensa-Ia. A intersec<;:ao entre a parte e 0 todo se estabelece 
da maneira rna is significativa ali onde essa totalidade incide com urgencia nas 
condi<;:oes sociais imediatas do pr6prio sujeito. 0 que Lukacs frisa e que alguns 
grupos e classes precisam inscrever sua propria condi<;:ao num contexte mais 
ampio, sc pretendem modificar essa condi<raOi e, ao faze-la, eles se descobrem 
desafiando a consciencia daqueles que tem interesse em barrar esse conhecimen
to emancipatorio. Nesse sentido 0 bicho-papao do relativismo e irrelevante, pais 
afirmar que to do conhecimento provem de urn ponto de vista social cspecifico 
nao pennite concluir que qualquer ponto de vista social antigo seja tao valioso 
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para esse fim quanta Dutro. Quando 0 que se esta buscando e compreender 0 

funcionamento do imperialismo como urn todD, e singularmente insensato con
sultar 0 Governadar Geral ou 0 correspondente do Daily Telegraph na Africa, 
que quase certarnente neganlo sua existencia. 

Mas ha urn problema 16gico na no<;:8.o de Lukacs de uma certa consciencia 
"verdadeira" de classe. Pois, se a classe trabalhadora e a partadora patencial dessa 
consciencia, de que ponto de vista se formula esse juizo? Ele nao pode ser formu
lado da panta de vista da pr6pria proletariada (ideal), ja que issa apenas evita a 
questao; mas, se apenas esse ponto de vista e verdadeiro, 0 jUlzo tampouco pode 
ser farmulada de urn panta de vista que Ihe seja externa. Cama assinala Bhikhu 
Parekh, afirmar que apenas a perspectiva proletaria permite que se apreenda a 
verdade da sociedade como um todo ja presume que se saiba qual e essa verda
de.4 Ao que parece, ou a verdade e total mente interna a consciencia da classe 
trabalhadora, em cujo caso ela nao pode ser avaliada como verdade e a afirmayao 
torna-se simplesmente dogmatica, ou se fica aprisionado no paradoxa impossi
vel de julgar a verdade de fara da pr6pria verdade, casa em que a afirma~aa de 
que essa forma de cansciencia e verdadeira simplesmente derruba a si mesma. 

Se a proletariado, para Lukacs, e em principio portador de urn conheci
mento do todo social, ele figura como a antitese direta de uma classe burguesa 
imersa no atoleiro do imediatismo, incapaz de totalizar sua propria situayao. 
E uma alegayao marxista tradicional a de que 0 que impede esse conhecimento, 
no caso da classe media, sao suas condiy6es sociais e economicas atamizadas: 
cada capitalista, isoladamente, busca seus proprios interesses, com pouca ou ne
nhuma ideia de como todos esses interesses isolados combinam-se num sistema 
total. Lukacs, porem, prefere enfatizar 0 fenomeno da reifica<;:ao - urn conceito 
que ele deduz da doutrina marxista do fetichismo da mercadoria, mas ao qual 
empresta urn sentido muito ampliado. Juntando a analise economica de Marx 
com a teoria da racionaliza<;:ao de Max Weber, ele afirma, em Hist6ria e COl1S

cib1cia de dasse, que a forma-mercadoria, na sociedade capitalista, permeia to
dos os aspectos da vida social, assumindo a forma de uma onipresente mecani
ZayaO, quantifica<;:ao e desumaniza<;:ao da experiencia humana. A "inteireza" da 
sociedade e decomposta num sem-numero de opera<;:6es tecnicas distintas e 
especializadas, cada uma das quais vern a assumir uma vida propria semi-aut6-
noma e a dominar a existencia humana como uma for<;:a quase natural. Tecnicas 
puramente formais de calculabilidade inundam todas as areas da sociedade, do 
trabalho fabril a burocracia polftica, do jornalismo ao Judiciario; e as proprias 
ciencias naturais sao apenas mais urn exemplo de pensamento reificado. Opri
mido por urn mundo opaco de objetos e institui<;:6es aut6nomos, 0 sujeito hu
mana e rapidamente reduzido a urn ser inerte e contemplativo, ja incapaz de 
reconhecer sua propria pratica criativa nesses produtos petrificados. 0 momen
ta do reconhecimento revolucionario surge quando a classe trabalhadora reco-
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nhece esse mundo alienado como sua pr6pria criac;:ao confiscada, reclamando-a 
atraves da praxis politica. Nos termos da filosofia hegeliana subjacente ao pen
samento de Lukacs, isso assinalaria a reunificac;:ao do sujeito com 0 objeto, do
lorosa e violentamente separados pelos efeitos da reificac;:ao. Ao conhecer-se tal 
como e, 0 proletariado torna-se sujeito e objeto da hist6ria. Vez por outra, de 
fato, Lukacs parece deixar implicito que esse ate de autoconscientizac;:ao e uma 
pnitica revoluciomiria em si mesma. 

o que Lukacs efetivamente faz, nesse ponto, e substituir a Ideia Absoluta de 
Hegel - ela mesma 0 sujeito-objeto identico da hist6ria - pelo proletariado.5 

Ou, no minimo, fazendo uma ressalva, pelo tipo de consciencia politicamente 
desejavel que 0 proletariado poderia, em principio, alean,ar - aquilo que ele 
denomina de consciencia "atribuida" ou "imputada". E, se Lukacs e suficiente
mente hegeliano nisso, tambem 0 e em sua confianc;:a em que a verdade reside no 
todo. Para 0 Hegel da Fenomenologia do espirito, a pr6pria experiencia imediata e 
uma especie de consciencia falsa ou parcial; s6 produz sua verdade ao ser dia
leticamente mediada, ao se desvendarem pacientemente suas multiplas relaC;:6es 
latentes com 0 todo. Portanto, poder-se-ia dizer que, segundo essa visao, nossa 
consciencia rotineira e em si intrinsecamente "ideoI6gical), simplesmente em vir
tude de sua parcialidade. Nao e que as afirmac;:6es que fazemos nessa situac;:ao 
sejam necessariamente falsas; trata-se, antes, de que elas s6 sao verdadeiras de urn 
modo superficial e empirico, pois sao julgamentos sabre objetos isolados, que 
ainda nao foram incorporados em seu contexto pleno. Podemos considerar a 
afirmac;:ao: "0 Principe Charles e urn sujeito ponderado e consciencioso" - 0 

que pode muito bern ser verdade num certa sentido, mas isola 0 objeto conheci
do como Principe Charles e 0 contexto global da institui,ao da realeza. Para 
Hegel, somente pelas operac;:6es da razao dialetica tais fenomenos est<iticos e dis
tintos podem ser reconstituidos como urn todo dinamico e em desenvolvimento. 
E, nessa medida, poder-se-ia dizer que urn certo tipo de falsa consciencia e, para 
Hegel, nossa condic;:ao "natural", tipica de nossa experiencia imediata. 

Para Lukacs, em contraste, essa visao parcial decorre de causas hist6ricas es
pedficas - 0 processo de reificac;:ao capitalista -, mas deve ser superada exata
mente da mesma maneira, pelo funcionamento de uma razao "totalizante" ou 
dialetica. A ciencia, a 16gica e a filosofia burguesas sao seu equivalente para 0 

irredento e rotineiro modo de conhecimento de Hegel, decompondo 0 que na 
verdade constitui uma totalidade complexa e evolutiva em partes artificialmente 
autonomas. Para Lukacs, portanto, a ideologia nao e exatamente urn discurso 
infiel ao modo como as coisas sao, mas urn discurso que s6 lhes e fiel de uma 
maneira restrita e superficial, desconhecedora de suas tendencias e ligac;:6es mais 
profundas. E esse e outro sentido em que, ao contrario da opiniao largamente 
difundida, para Lukacs a ideologia nao e a falsa consciencia, no sentido de urn 
simples erro ou ilusao. 

i 
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Apreender a historia como uma totalidade e capta-Ia em seu desenvolvimento 
dinamico e contradit6rio, do qual a realiza<;ao potencial das aptid6es humanas 
e uma parte vital. Nessa medida, urn tipo especial de cognirao - 0 conhecimen
to do todo - e, para Hegel e Lukacs, urn certo tipo de norma moral e politi ca. 
o medoto dialetico reune, portanto, nao apenas sujeito e objeto, mas tam bern 
((fato" e ((valor", que 0 pensamento burgues havia separado. Compreender 0 

mundo de determinada maneira torna-se insepanivel de agir para promover 0 

livre e pleno desdobramento das capacidades criativas humanas. Nao ficamos 
encalhados, como no pensamento positivista ou empirista, num conhecimen
to desapaixonado e isento de valores, de urn lado, e num conjunto arbitnirio 
de valores subjetivos, de outro. Ao contrario, 0 proprio ata de conhecimento e 
((fato" e ((valor", uma cogni<;ao precisa que e indispensavel a emancipa<;ao pohti
ca. Como esclareceu Leszek Kolakowski, ((nesse caso particular [isto e, 0 do co
nhecimento emancipat6rio J, a compreensao e a transforma<;ao da realidade nao 
sao dois processos separados, mas urn e 0 mesmo fenomeno".6 

Os textos de Lukacs sobre a consciencia de classe figuram entre as documen
tos mais ricos e mais originais do marxismo do seculo xx. Nao obstante, estao 
sujeitos a diversas criticas perniciosas. Poder-se-ia afirmar, por exemplo, que sua 
teo ria da ideologia tende para uma incrlvel mescla de economicismo e idealismo. 
Economicismo, por ele adotar acriticamente a dedu<;ao posterior de Marx, de 
que a forma-mercadoria e, de algum modo, a essencia secreta de toda conscien
cia ideol6gica na sociedade burguesa. A reifica,ao afigura-se para Lukacs nao 
apenas como urn tra<;o central da economia capitalista, mas como ((0 problema 
estrutural central da sociedade capitalista em todos as aspectos''? Acha-se em 
a<;ao ai, por conseguinte, uma especie de essencialismo da ideologia, que homo
geneiza 0 que sao, na verdade, discursos, estruturas e efeitos muito diferentes. 
Em sua pior faceta, esse modelo tende a reduzir a sociedade burguesa a urn con
junto de ((express5es" ordeiramente estratificadas de reifica<;ao, cada urn de seus 
niveis (economico, politico, juridico, filos6fico) imitando e refletindo obedien
temente os outros. Alem disso, como posteriormente sugeriria Theodor Adorno, 
essa insistencia exclusiva na reifica<;ao como a pista para todos os crimes e, em si 
mesma, francamente idealista: nos textos de Lukacs, ela tende a substituir con
ceitos mais fundamentais, como a explora<;ao ecanomica. Basicamente 0 mesmo 
se poderia dizer de seu emprego da categoria hegeliana da totalidade, que as vezes 
deixa de lado a aten<;ao para com as modos de produ<;ao, as contradi<;6es entre as 
for<;as produtivas e as rela<;6es de produ<;ao e coisas similares. Sera 0 marxismo, 
como na visao poetica ideal de Matthew Arnold, apenas uma questao de enxer
gar a realidade sistematicamente, e de ve-Ia por inteiro? Parodiando urn pouco 0 

caso de Lukacs: sera a revolu<;ao simplesmente uma questao de estabelecer liga
pies? E nao sera a totalidade social - para 0 marxismo, se nao para Hegel -
((enviesada" e assimetrica, desvirtuada pela preponderancia dos determinantes 
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econ6micos em seu interior? Convenientemente cauteloso ante as versoes Inar
xistas "vulgares" da "base" e da "superestrutura", Lukacs deseja desviar a atenc;:ao 

desse tipo de determinismo mecanicista para a ideia do to do social; mas esse todD 

social carre entia 0 risco de se tornar um todo puramente "circular", em que 
cada "nivel" concede a si mesmo uma efetividade igual a de cada urn dos demais. 

o fetichismo da mercadoria, tanto para Lukacs quanta para Marx, e uma es
trutura material objetiva do capitalismo. e flaO apenas urn estado de espirito. Mas, 

em Hist6ria e consciencia de dasse, urn Qutro modelo da ideologia, residualmente 

idealista, tambem entra confusamente em ac;:ao, parecendo situar a "essencia" da 

sociedade burguesa na subjetividade coletiva da propria cIasse burguesa. "Estar 

uma classe madura para a hegemonia", escreve Lukacs, "significa que seus interes

ses e sua consciencia facultam-lhe organizar toda a sociedade de acordo com esses 

interesses,"8 Que e que prove, entao, a cavilha ideologica da ordem burguesa? Sera 

o sistema "objetivo" do fetichismo da mercadoria, que, presumivelmente, impri

me-se do mesmo modo em todas as classes, au a fon;a "subjetiva" da consciencia 

da classe dominante? Gareth Stedman Jones afirmou que, no que concerne a esta 

ultima visao, e como se a ideologia ganhasse poder, para Lukacs, atraves da "satu

ra~ao da totalidade social pela essencia ideol6gica de UlTI puro sujeito de classe",9 

a que isso desconsidera, como prossegue assinalando Stedman Jones, e que as 

ideologias, longe de serem 0 "produto subjetivo da 'vontade de poder' de diferen

tes classes", sao "sistemas objetivos, determinados por todo 0 campo da luta social 

entre as classes em disputa". Para Lukacs, bem como para 0 marxismo "his tori

cista" em geral, as vezes parece que cada classe social tern sua propria "visao de 

mundo" corporativa, que expressa diretamente suas condic;:oes materiais de exis

tenciaj e a domina~ao ideologica consiste, pois, no fato de uma dessas visoes de 

mundo impor sua marca a formac;:ao social como urn todo, Nao e apenas que essa 

versao do poder ideo16gico seja dificil de harmonizar com a doutrina mais estru

tural e subjetiva do fetichismo da mercadoria, mas ela tambem simplifica drasti

camente a verdadeira desigualdade e complexidade do "campo" ideologico. Pois, 

como afirmou Nicos Poulantzas, a ideologia, tal como a propria classe social, e 

urn fen6rneno intrinsecarnente relacional; expressa menos a maneira como uma 

classe vivencia suas condic;:6es de existencia do que a maneira como as vivencia em 
relapjo it experiencia vivida de outras classes. 10 Assim como nao pode haver classe 

burguesa sem urn proletariado, ou vice-versa, a ideologia tipica de cada uma des

sas classes e constituida ate a raiz pela ideologia de seu antagonista. As ideologias 

dominantes, como afirmamos anteriormente, tern que se comprorneter efeti

vamente com a experiencia vivida das classes subalternas; e a maneira como essas 

classes subalternas vivenciam seu mundo e tipicamente moldada e influencia

da pelas ideologias dominantes, a marxismo historicista, em suma, presume 

uma relac;:ao organica e interna demais entre urn "sujeito de classe" e sua "visao de 

mundo". HA classes sociais, como a pequena burguesia - a "encarna~ao da con-

i 
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tradi\ao", como a chamava Marx -, cuja ideologia compoe-se, tipicamente, de 
elementos retirados das classes que estao acima e abaixo delas; e ha temas ideol6-
gicos vitais, como 0 nacionalismo, que nao "pertencem" a nenhuma classe social 
particular, mas constituem, antes, urn foco de desaven\a entre elas.11 As classes 
sociais nao expressam ideologias da mesma maneira como os individuos exibem 
urn estilo particular de andarj a ideologia e, antes, um campo de sentido complexo 
e conflitivo, no qual alguns temas sao estreitamente vinclliados a experiencia de 
determinadas classes, enquanto outros sao rna is "soltos", puxados ora para ca, ora 
para la, na luta entre os poderes em disputa. A ideologia e urn campo de contes
tac;-ao e negociayao em que ha urn constante trafego pesado: os sentidos e valores 
sao roubados, transform ados e apropriados pelas fronteiras das diferentes classes 
e grupos, cedidos, reapropriados e remodelados. Vma classe dorninante pode 
"viver sua experiencia") em parte, atraves da ideologia de uma classe dominante 
anterior: basta pensarmos no toque aristocratico da haute bourgeoisie inglesa. 
Ou pode moldar sua ideologia parcialmente em termos das cren\as de uma classe 
subalterna - como no caso do fascismo, em que um setor dominante do capita
lismo financeiro assume, para seus pr6prios fins, os preconceitos e inquieta\oes 
da baixa classe media. Nao existe uma exata correspondencia urn a urn entre as 
classes e as ideologias, como se evidencia no caso do socialismo revolucionario. 
Qualquer ideoJogia revolucionaria, para ser poJiticamente eficaz, teria que ser 
bern mais do que a "pura" consciencia proletaria de Lukacs: a menos que ela desse 
uma coerencia provis6ria a urn rico sortirnento de foryas opostas, teria poucas 
probabilidades de exito. 

A ideia das classes sociais como "sujeitos", central na obra de Lukacs, tambem 
foi contestada. Vrna classe nao e apenas uma especie de individuo coletivizado, 
dotado dos tipos de atributos conferidos pelo pensamento humanista a pessoa 
individual: consciencia, unidade, autonomia, autodetermina\ao etc. As classes 
decerto sao, para 0 marxismo, agentes historicos; mas sao forma\oes materiais 
estruturais, alem de entidades "intersubjetivas". 0 problema esta em como pen
sar esses seus dois aspectos em conjunto. Ja vimos que as classes dominantes cos
tumam ser "blocos" complexos e internamente conflitivos, e nao corpos ho
mogeneos; 0 mesmo se aplica a seus antagonistas politicos. Vma "ideologia de 
classe", portanto, tende a exibir basicamente 0 mesma tipo de desigualdade e 
contradi\ao. 

A crttica mais dura a teoria da ideologia de Lukacs seria que, numa serie 
de fusoes progressivas, ele faz a teo ria marxista recair na ideologia proletaria; a 
ideologia, na expressao de algum "pur~" sujeito de classe; e esse sujeito de dasse, 
na essencia da formayao social. Mas essa acusa\ao exige ressalvas significativas. 
Lukacs nao e nada cego as maneiras como a consciencia da classe trahalhadora 
e "contaminada" pela de seus governantes, e nao parece atribuir-Ihe nenhuma 
"visao de mundo" organica em condiyoes nao revolucionarias. Com efeito, se 0 
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proletariado, em sell estado "normal", pOlleD mais e do que a encarna~ao da 
mercadoria, e dificil imaginar como poderia ser urn sujeito - e, portanto, dificil 
ver de que modo, exatamente, poderia fazer a transi<;ao para se tornar uma "clas
se em si mesma". Mas esse processo de "contamina<;ao" naa parece funcionar na 
dire<;iio inversa, no sentido de que a ideologia dominante naa parece ser significa

tivamente moldada, de maneira alguma, por urn dhHogo com seus subordinados. 
]ei vimos que em Historia e consciencia de classe realmente existem duas teorias 

discrepantes da ideologia - uma que decorre do fetichismo da mercadoria, DU

tra de uma visao historicista da ideologia como visao de munrlo de urn sujeito de 
classe. No que eoneerne ao proletariado, essas duas eoneep<;oes pareeeriam eor
responder, respectivamente, a seus estados "normal" e revolucionario. Em con
di<;oes nao revolucionarias, a consciencia da classe trabalhadora fica passivamen
te submetida aos efeitos da reifica<;aoj nao nos e dada nenhuma pista quanto ao 
modo como essa situa<;ao e ativamente constituida pela ideologia proletaria, ou 
como interage com aspectos menos obedientemente submissos dessa experien
cia. Como e que a mulher operaria se constitui como sujeito, com base em sua 
objetifica<;ao? Mas, quando a classe se modifica - rnisteriosamente -, trans
formando-se num sujeito revolucionario, uma problem<itica historicista passa a 
preponderar, e 0 que se aplicava a seus governantes - 0 fato de eles "saturarem" 
toda a forma<;ao social com suas pr6prias concep<;oes ideol6gicas - pode entao 
aplicar-se tambem a ela. 0 que se diz desses governantes, no entanto, e incoeren
te, pois essa noc;ao ativa da ideologia, no caso deles, entra em choque com a visao 
de que tambem eles sao simplesmente vitimas da estrutura do fetichismo da 
mercadoria. Como pode a classe media governar, gra<;as a sua visao de mundo 
singular e unificada, quando esta simplesmente sujeita, junto com as outras clas
ses, a estrutura da reifica<;ao? Sera a ideologia dominante uma questao da bur
guesia, ou da sociedade burguesa? 

Pode-se afirmar que Historia e consciencia de classe e prejudicado por uma 
supervaloriza<;ao tipicamente idealista da pr6pria «consciencia". "Somente a 
consciencia do proletariado", escreve Lukacs, "pode apontar 0 caminho que leva 
a uma saida para 0 impasse do eapitalismo"jI2 embora isso seja bastante ortodo
xo em certo sentido, ja que dificilmente urn proletariado inconsciente tenderia a 
resolver a questao, sua enfase, ainda assim, e reveladora. Pois nao e em primeiro 
lugar a consciencia da dasse trabalhadora, real ou potencial, que leva 0 marxismo 
a escolhe-Ia como agente primordial da transforma<;ao revolucionaria. Se a classe 
trabalhadora figura como esse agente, e par razoes estruturais, materiais - pelo 
fato de ela ser 0 tinico corpo situado de tal modo dentro do processo produtivo 
do capitalismo, tao treinado e organizado por esse processo e tao indispensavel a 
ele, que e capaz de assumi-Io. Nesse sentido, e 0 capitalismo, e nao 0 marxismo, 
que "seleciona" os instrumentos da subversao revolucionaria, alimentando pa
cientemente seu proprio coveiro potencial. Quando Lukacs observa que a for<;a 
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de uma forma<;ao social e sempre, em ultima instancia, uma forya "espiritual", 
ou quando escreve que "0 destino da revolw;ao ( ... ) dependera da maturidade 
ideol6gica do proletariado, isto e, de sua consciencia de classe", 13 pode-se dizer 
que ele corre 0 risco de deslocar essas questoes materiais para questoes da pura 
consciencia - e uma consciencia que, como assinalou Gareth Stedman Jones, 
permanece curiosamente desencarnada e eterea, mais uma questao de "ideias" 
do que de praticas ou institui<;oes. 

Se Lukacs e residualmente idealista, pela alta prioridade que confere a cons
ciencia, tambem 0 e em sua hostilidade romantica a ciencia, a 16gica e a tecnolo
gia. 14 Os discursos formais e anahticos sao simples modos de reifica<;ao burguesa, 
assim como todas as formas de mecaniza<;iio e racionaliza<;ao parecem intrinse
camente alienantes. 0 lade progressista e emancipatorio desses processos na his
t6ria do capitalismo e meramente ignorado, numa nostalgia elegiaca que e tipica 
de um pensamento conservador romantico. Lukacs nao pretende negar que 0 

marxismo seja uma ciencia, mas essa ciencia e a "expressao ideol6gica do prole
tariado", nao urn conjunto de proposiyoes analiticas intemporais. 1sso certamen
te constitui um poderoso desafio ao "cientificismo" da Segunda 1nternacional
a crenya em que 0 materialismo hist6rico e urn conhecimento puramente objeti
vo das leis imanentes do desenvolvimento hist6rico. Mas, reagir contra essas fan
tasias metafisicas, reduzindo a teoria marxista a ideologia revolucionaria, dificil
mente seria mais adequado. Acaso as equa<;oes complexas de 0 capital sao apenas 
uma "expressao" te6rica da consciencia socialista? Nao sera essa consciencia par
cialmente constituida por tal trabalho te6rico? E, se apenas a autoconscientiza<;ao 
do proletariado e capaz de fornecer-nos a verdade, como chegamos a aceitar essa 
verda de como verdadeira, para come<;o de conversa, a nao ser por uma certa 
compreensao te6rica que deve ser relativamente independente dela? 

Ja afirmei que e urn erro considerar que Lukacs equipara a ideologia a falsa 
consciencia tout court. Em sua opiniao, a ideologia socialista da classe trabalha
dora, evidentemente, nao e falsa; e mesmo a ideologia burguesa so e ilusoria num 
sentido complexo do terma. De fato, poderiamos dizer que, enquanto para 0 

Marx e 0 Engels dos primeiros tempos a ideologia e uma ideia falsa de uma si
tuac;:ao verdadeira, para Lukacs ela e uma ideia verdadeira de uma situa<;ao falsa. 
As ideias burguesas efetivamente espelham com exatidao 0 estado de coisas da 
sociedade burguesa, mas e justamente esse estado de coisas que e meio distorcido 
da verdade. Essa consciencia e fiel a natureza reificada da ordem social capitalista 
e, com bastante freqtiencia, faz afirma<;oes verdadeiras sobre essa situa<;ao; ela 
e "falsa" na medida em que nao consegue penetrar nesse mundo de aparencias 
cristalizadas para expor a totalidade das tendencias e liga,6es que the sao subja
centes. Na empolgante parte central de Hist6ria e consciencia de dasse, "A reifi
ca<;ao e a consciencia do proletariado", Lukacs reescreve ousadamente toda a fi
losofia pos-kantiana como uma historia secreta da forma-mercadoria, da cisao 
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entre sujeitos vazios e objetos petrificados; e, nesse sentido, esse pensamento e 
exato em relayao as categorias sociais dominantes da sociedade capitalista, estru
turada por elas ate a raiz. A ideologia burguesa e falsa, menos por distorcer, in
verter ou negar 0 mundo material do que por ser incapaz de fon;:ar a transposiyao 
de certos limites que sao estruturantes da sociedade burguesa como tal. Como 

escreve Lukacs: 

Assim, a barreira que converte a consciencia de classe da burguesia numa 'fal
sa' consciencia e objetiva; e a propria situayao da classe. E 0 resultado objetivo 
do arranjo econ6mico; nao e arbitniria, subjetiva nem psicologica. 1S 

Temos ai, portanto, outra definiyao da ideologia, como "pensamento estrutural
mente coagido", que remonta peIo menos a 0 Dezoito Brumdrio de Luis Bona
parte, de Marx. Nesse texto, numa discussao sobre 0 que transforma certos po
liticos franceses em representantes da pequena burguesia, Marx comenta que e 
«0 fato de, em suas mentes, eles nao ultrapassarem os limites que a [pequena 
burguesia 1 nao ultrapassa na vida". A falsa consciencia, portanto, e uma especie 
de pensamento que se descobre estorvado e impedido por certas barreiras da so
ciedade, e nao da mente; por conseguinte, s6 pode desfazer-se pela transforma
,ao da pr6pria sociedade. 

Pode-se formular essa questao de outra maneira. Ha certos tipos de erro que 
decorrem simplesmente de lapsos da inteligencia au da informayao, e que po
dem ser solucionados por urn maior refinamento do pensar. Mas, quando trope
yamos vez ap6s outra num limite de nossas concepyoes que se recusa teimosa
mente a ceder, essa obstruyao pode ser sintornatica de urn «limite" incorporado 
em nossa vida social. Nessa situayao, nao ha inteligencia au engenho, nao h<i sim
ples «evoluyao das ideias" que sirva para nos levar rna is adiante, pois 0 que esta 
errado ai e todo 0 molde e estrutura de nossa conscieneia, eondicionada pOl' cer
tas restriyoes materiais. Nossas praticas sociais instauram 0 obstaeulo a propria 
ideia que proeura explica-las e, se quisermos fazer avanyar essas ideias, teremos 
de mudar nossas formas de vida. E preeisamente isso que Marx afinna sobre os 
eeonomistas politicos burgueses, cujas minuciosas investigayoes teorieas deseo
brem-se eontinuamente limitadas par problemas que Inarcam a inscri<;:ao, no in
terior de seu discurso, das condi<;:6es sociais que a eeream. 

E par isso que Lukacs pode escrever sabre a ideologia burguesa como 

uma coisa subjetivamente justificada na situayao social e historica, como alga 
que pode e deve ser entendido, isto e, como "certa". Ao mesmo tempo, objeti
vamente, ela contorna a essen cia da evolw;ao da sociedade e nao con segue 
aponta-la e expressa-la adequadamente. 16 

A ideologia, nesse momento, esta muito lange de ser mera ilusao; e 0 mesmo 
se aplica ao se inverterem esses termos, «objetivo" e "subjetivo". Pais seria igual
mente possivel afirmar, como observa Lukacs, que a ideologia burguesa fracas sa 
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"subjetivamente" em alcancrar as rnetas que atribui a si mesma (liberdade, justi
ya etc), mas que, justamente POf esse fracasso, contribui para promover algumas 
metas objetivas, das quais nao tern conhecimento. Aqui, ele se refere, presu
mivelmente, a contribuic;iio para promover as condic;6es historicas que acabam 
por levar 0 socialismo ao pacier. Essa consciencia de classe implica uma incons
ciencia das verdadeiras condi<;6es sociais e, desse modo, e uma especie de auto
engodo; mas, enquanto Engels, como vimas, tendeu a descartar como mera ilu
sao a motivac;ao consciente implicita nisso, Lukacs dispoe-se a lhe conferir uma 
certa verdade limitada. «Apesar de toda a sua falsidade ob jetiva", escreve, «a 'fal
sa' consciencia auto-enganadora que encontramos na burguesia ao menos esta 
de acordo com sua situa~ao de classe" .17 A ideologia burguesa pode ser falsa do 
ponto de vista de uma suposta totalidade social, mas isso nao significa que seja 
infiel a situa~ao, tal como se apresenta no momento. 

Essa maneira de colocar a questao talvez ajude a compreender urn pouco a 
no~ao, de outro modo intrigante, da ideologia como pensamento fiel a uma si
tua~ao falsa. Po is 0 que parece espurio nessa formula~ao e a pr6pria ideia de que 
se possa dizer que uma situarao e falsa. As afirrna~6es que se fazem sabre a cac;:a 
sub marina podern ser verdadeiras ou falsas, mas na~ a ca<;:a em si. Como huma
nista marxista, entretanto, 0 pr6prio Lukacs tern uma especie de resposta para 
esse problema. Vrna situa'rao «falsa", para ele, e aquela em que a "essencia" hu
mana - 0 pleno potencial das aptid6es que a humanidade desenvolveu histori
camente - e desnecessariamente bloqueada e alienada; e esses jUIzos, portanto, 
sao sempre feitos do ponto de vista de urn futuro possive! e desejavel. A situa,ao 
falsa s6 pode ser identificada em termos hipott~ticos ou retrospectivos, do ponto 
de vista do que seria possivel, caso essas for'ras frustrantes e alienadoras fossem 
abolidas. Mas isso nao significa tomar posi~ao no espa~o vazio de urn futuro es
peculativo, a maneira do "mau" utopismo, pais, na opiniao de Lukacs e, a rigor, 
na do marxismo em geraI, 0 esbo~o desse futuro desejavel ja pode ser reconheci
do em certas potencialidades que estao fervilhando no presente. 0 presente, por
tanto, nao e identico a si mesmo; ha nele algo que aponta para alem dele; na 
verdade, a forma de to do presente hist6rico e estruturada por sua antecipa~ao de 
urn futuro possivel. 

Se a crftica da ideologia se dispoe a examinar as funda~oes sociais do pensa
mento, ela cleve estar apta, logicamente, a fornecer alguma explica~ao para suas 
proprias origens h istoricas. Qual foi a hist6ria material que deu origem a pr6pria 
no~ao de ideologia? Pode 0 estudo da ideologia abarcar suas pr6prias condi~6es 
de possibilidade? 

o conceito de ideologia, pode-se dizer, surgiu no momento hist6rico em que 
os sistemas de ideias conscientizaram-se pela primeira vez de sua propria parcia
lidade; e isso se deu quando essas ideias foram for~adas a deparar com formas 
estranhas ou alternativas de discurso. Foi com a ascensao da sociedade burguesa, 
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acima de tudo, que se montoli 0 cemirio para essa ocorrencia. Pais e caracteristi
co dessa sociedade, como assinalou Marx, que tuda que ha nela, inclusive suas 
fafmas de consciencia, encontra-se em estado de fluxo incessante, em contraste 
com uma ardem social mais voltada para a tradic;:ao. 0 capitalismo s6 sobrevive 
atraves de urn desenvolvimento irrequieto das forcras produtivas; e, nesse estado 
social agitado, as novas ideias trope'ram umas nas outras tao estonteantemente 
quanto a moda no mundo das mercadorias. A arraigada autoridade de qualquer 
visao de mundo singular, por conseguinte, e minada pela propria natureza do 
capitalismo. AMm disso, essa ordem social gera a pluralidade e a fragmentac;:ao. 
tao certo como gera a privac;:ao social, transgredindo limites consagrados pelo 
tempo entre formas diversas de vida e juntando-as numa melee de idiomas, ori
gens etnicas, estilos de vida e culturas nacionais. E exatamente isso que 0 critico 
sovietico Mikhail Bakhtin pretende dizer com «polifonia". Nesse espayo atomi
zado, marcado por uma divisao proliferante do trabalho intelectual, uma multi
plicidade de credos, doutrinas e modos de percep<;ao compete pela autoridade; e 
essa considerayao deve fazer hesitar os te6ricos p6s-modernos, para quem a dife
renya, a pluralidade e a heterogeneidade sao inequivocamente "progressistas". 
Nesse tumulto de credos rivais, qualquer sistema de crenyas em particular ira 
descobrir-se pressionado por concorrentes indesejados e, desse modo, suas pr6-
prias fronteiras serao postas em claro relevo. Monta-se assim 0 cenario para 0 

crescimento do ceticismo e do relativismo filos6ficos - para a convicyao de que, 
na deselegante algazarra do mercado intelectual, nenhum modo de pensar isola
do pode reivindicar mais validade do que qualquer outro. Se todo pensamento e 
parcial e sectario, entao todo pensamento e «ideo16gico". 

Num impressionante paradoxo, portanto, 0 dinamismo e a mutabilidade do 
sistema capitalista ameayam desagregar os fundamentos consagrados que 0 sus
tentam; e isso talvez se evidencie da maneira mais 6bvia no fenomeno do impe
rialismo. 0 imperialismo precisa afirmar a verdade a bsoluta de seus valores no 
exato momenta em que esses valores confrontam-se com culturas estrangeiras, 
o que pode revelar-se uma experiencia singularmente perturbadora. E dificil 
continuarmos convencidos de que nossa maneira de fazer as coisas e a iinica 
possivel quando nos empenhamos em tentar subjugar outra sociedade, que 
conduz suas questoes de modo radicalmente diferente, mas aparentemente efi
caz. A fic<;ao de Joseph Conrad gira em torno dessa desconcertante contradi<;ao. 
Nesse como em outros aspectos, portanto, a emergencia hist6rica do conceito 
de ideologia atesta uma angustia corrosiva - a embarayosa consciencia de que 
nossas verdades s6 nos parecem plausiveis em fun'rao de onde estamos situados 
num dado momento. 

A burguesia moderna, por conseguinte, fica numa especie de dilema. Impos
sibilitada de retornar as antigas certezas metafisicas, ela reluta igualmente em 
abrayar urn ceticismo vigoroso, que simplesmente subverteria a legitimidade de 

-----~ 
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seu poder. Vma tentativa de negociar esse dilema no inicio do seculo xx foi 
Ideologia e utopia, de Karl Mannheim (1929), escrito sob a influencia do histori
cismo de Lukacs, no tumulto politico da Republica de Weimar. Mannheim per
cebe perfeitamente que, com a ascensao da sociedade de classe media, a antiga 
visao monol6gica de mundo. da ordem tradicionaI. desapareceu para sempre. 
Vma casta sacerdotal e politica autoritaria, que antes monopolizara confiante
mente 0 conhecimento, cedeu terreno a uma intelectualidade "livre", apanhada 
de surpresa entre perspectivas te6ricas contlitantes. A meta de uma "sociologia 
do conhecimento", portanto, seria rejeitar todas as verdades transcendentais e 
examinar os determinantes sociais de sistemas de crenya particulares, ao mesmo 
tempo resguardando-se de urn relativismo nocivo que nivelasse todas essas cren
yas numa s6. 0 problema, que Mannheirn ve e que 0 incomoda, e que qualquer 
critica das opinioes do outro como ideol6gicas e sempre susceptivel de urn ripi
do tu quoque. Ao puxar 0 tapete debaixo de urn antagonista intelectual, sempre 
se corre 0 risco de puxa-Io debaixo dos pr6prios pes. 

Opondo-se a esse relativismo, Mannheim defende 0 que chama de "relacio
nismo", referindo-se com isso a loealizayao das ideias dentro do sistema social 
que lhes da origem. Tal investigayao da base social do pensamento, eonsidera 
ele, nao precisa ir de encontro a meta da objetividade, pois, embora as ideias 
sejam internamente moldadas por suas origens sociais, seu verdadeiro valor nao 
e redutivel a estas. A inevitavel pardalidade de qualquer ponto de vista particular 
pode ser corrigida fazendo-se uma sintese dele com seus rivais, com isso cons
truindo uma totalidade provis6ria e dinamica do pensar. Ao mesmo tempo, 
atraves de urn processo de automonitorayao, podemos vir a reconhecer os li
mites de nossa pr6pria perspectiva e, com isso, atingir uma especie restrita de 
objetividade. Portanto, Mannheim desponta como 0 Matthew Arnold da Ale
manha de Weimar, preocupado em ver a vida sistematicamente e em ve-Ia por 
inteiro. as pontos de vista ideol6gicos estreitos hao de ser pacientemente subor
dinados a uma totalidade maior pelos que forem suficientemente desapaixona
dos para faze-Io - ou seja, por intelectuais «!ivres", notavelmente semelhantes a 
Karl Mannheim. 0 unico problema dessa abordagem e que ela simplesmente 
empurra urn poueo para tras a questao do relativismo, pois sempre e possivel 
questionar 0 ponto de vista tendencioso a partir do qual essa sintese e efetiva
mente proposta. Nao sera 0 interesse na totalidade apenas mais urn interesse? 

Essa sociologia do conhecimento e, para Mannheim, uma alternativa bem
vinda ao estilo mais antigo de critica da ideologia. Tal critica, a seu ver, e essen
cialmente uma questao de desmascarar as ideias do antagonista, expondo-as 
como mentiras, engodos ou ilusoes, alimentados por motivayoes sociais cons
cientes ou inconscientes. A crttica cia ideologia, em suma, e ali reduzida ao que 
Paul Ricoeur chamaria de "hermeneutica da suspeita", claramente inadequada 
para a tarefa mais suti! e mais ambiciosa de levantar toda a "estrutura mental" 
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subjacente aDS preconceitos e crenc;:as de urn grupa. A ideologia diz respeito ape
nas a afirmac;:6es enganosas especificas. cujas ralzes, (01110 alega Mannheim a cer
ta altura, podem ser rastreadas ate a psicologia de individuos particulares. Que 
isso e uma especie de falso alva da ideologia fica claro, sem duvida: Mannheim 
presta pouquissima atencrao a teorias como 0 fetichismo da mercadoria, em que a 
ilusao, longe de decorrer de fontes psico16gicas, e vista como gerada por toda 
uma estrutura social. 

A fun<;:3.o ideo16gica da "sociologia do conhecimento" e, na verdade, esvaziar 

toda a concepc;:ao marxista da ideologia, substituindo-a pela concepc;:ao menos 
aguerrida e menos controversa de uma "visao de mundo". Mannheim, e claro, 
nao ere que essas visoes de mundo possam jamais ser analisadas sem uma atri
bui~ao de valor, mas 0 grosso de sua obra consiste eln esvaziar os conceitos de 
mistifica~ao, racionaliza~ao e fun~ao de poder das ideias, em nome de urn le
vantamento sin6ptico da evolu~ao das formas da consciencia historica. Em certo 
sentido, portanto, essa abordagem pos-marxista da ideologia retorna a uma vi
sao pre-marxista dela, como sendo urn mero "pensamento socialmente determi
nado". E, como isso se aplica a qualquer pensamento, ha 0 perigo de que 0 con
ceilo de ideologia seja invalidado de fora a fora. 

Na medida em que de Jato preserva 0 conceito de ideologia, Mannheim 0 faz 
de modo singularmente pouco esclarecedor. Conlo historicista, a verdade sign i
fica, para ele, ideias adequadas a urn determinado estagio do desenvolvimento 
hist6rico; e a ideologia, nesse caso, significa urn corpo de cren~as incongruentes 
com sua epoca, fora de sintonia com 0 que a epoca exige. A "utopia", por sua vez, 
denota ideias que estao a frente de seu tempo - sendo, portanto, tambem dis
crepantes da realidade social - porem, apesar disso, sao capazes de abalar as 
estruturas do presente e transpor suas fronteiras. A ideologia, em sintese, e uma 
cren~a antiquada, urn conjunto de mitos, normas e ideais obsoletos, desvincula
dos do real; a utopia e prematura e irreal, mas deve ser reservada como urn termo 
para designar as prefigura~oes conceituais que reahnente logram efetivar uma 
nova ordem social. Sob esse prisma, a ideologia emerge como uma especie de 
utopia fracassada, incapaz de adquirir existencia material, defini~ao que simples
mente nos joga de volta na no~ao 111arxista primitiva e patentemente insuficiente 
da ideologia como uma fantasia ineficaz. Faltaria a Mannheim, ao que parece, a 
interpreta~ao das ideologias como formas de consciencia, amiude extremamente 
bern adaptadas aos requisitos sociais vigentes, produtivamente entrela~adas com 
a realidade hist6rica c capazes de organizar a atividade social pratica de modos 
sumamente eficientes. Em seu processo de denegrir a utopia, que tambem e uma 
"distor~ao da realidade", ele simplesmcnte fica cego para a maneira como "0 que 
a epoca requer" pode ser, justamente, um pensamento que va alem dela. "0 pen
samento", observa Mannheim, "nao deve conter nem mais nem menos do que a 
realidade em cujo meio opera"18 -lima identifica~ao do conceito com seu obje-



I 

wt! 

A IDEOLOGIA E SUAS VICISSITUDES NO MARXISMO OCIDENTAL 195 

to,o que Theodor Adorno, ironicamente, denunciaria como a pr6pria essencia 
do pensamento ideo16gico. 

No fim, au Mannheim estica 0 termo ideologia para alt~m de qualquer ser
ventia, equiparando-o a determina'Yao social de qualquer crenya, au 0 reduz in
devidamente a atos espedficos de tapea<;:ao. Ele nao consegue apreender que 
a ideologia nao pode ser sin6nimo de pensamento tendencioso au parcial -
pais, a que pensamento nao se aplica isso? Para que 0 conceito nao seja inteira
mente vaziD, ele tern que ter conota<;:oes bern mais espedficas de luta pelQ pader 
e legitimas:ao do poder, de dessemelhanya estrutural e de mistifica<;:ao. 0 que 
Mannheim sugere proveitosamente, contudo, e uma terceira via, entre os que 
defendem que a veracidade ou a falsidade das afirmayoes e sublimemente into
cada por sua genese social, e aqueles que reduzem bruscamente as primeiras a 
segunda. Para Michel Foucault, 0 valor de verdade de uma proposiyao parece 
ser inteiramente uma questao de sua funyao social, um reflexo dos interesses de 
poder que ela promove. Como diriam os linguistas, 0 enunciado e totalmente 
superponivel as condiyoes da enunciayao; 0 que ilnporta nao e tanto 0 que se 
diz, mas quem 0 diz a quem, e para qual finalidade. 0 que isso desconsidera e 
que, embora as enunciayoes decerto nao independam de suas condiyoes sociais, 
uma afirmayao do tipo "Os esquim6s, genericamente falando, sao tao bons 
quanta qualquer outra pessoa" e verdadeira, nao importa quem a enuncie ou 
com que prop6sito; e urn dos aspectos importantes de Ulna afirmayao como "Os 
homens sao superiores as mulheres" e que, quaisquer que sejam os interesses de 
poder que ela possa estar promovendo, ela e efetivamente falsa. 

I.··) 

A categoria mestra dos escritos do colega marxista ocidental de Lukacs, Antonio 
Gramsci, nao e a ideologia, mas a hegemonia; e vale a pena ponderar sobre a dis
tinyao entre esses dois termos. Gramsci costuma usar a palavra hegemonia para 
se referir as maneiras como um poder governante obtem, daqueles a quem sub
juga, 0 assentimento a sua dominayao - embora seja fato que, vez por outra, ele 
usa 0 termo para abranger, ao mesmo tempo, consentimento e coeryao. Ha, po is, 
uma diferenya imediata em relayao ao conceito de ideologia, pois e claro que as 
ideologias podem ser impostas a forya. Pensemos, por exemplo, no funciona
mento da ideologia racista na Africa do SuI. Mas a hegemonia tambem e uma 
categoria mais ampla do que a ideologia: inclui a ideologia, mas nao e redutlvel a 
ela. Urn grupo ou classe dominante pode obter consentimento para seu poder 
por meios ideo16gicos, mas tambcm pode faze-Io, digamos, alterando 0 sistema 
tributario de maneiras que sejam favoraveis aos grupos de cujo apoio necessita, 
ou criando uma camada de trabalhadores relativamente abastados e, desse 
modo, um tanto inertes politicamente. Ou entao a hegelllonia pode assumir for
mas politicas, em vez de econ6micas: 0 sistema parlamentar das democracias 
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ocidentais e urn aspecto crucial desse poder, ja que fomenta a ilusao de au
togoverno por parte do povo. 0 que distingue singularmente a forma politica 
dessas sociedades e que, supostamente, as pessoas acreditam governar a si mes
mas, crenc;a esta que nao se esperaria ver alimentada par nenhum escravo da An
tiguidade au servo medieval. De fato, Perry Anderson chega a descrever a siste
ma parlamentar como "0 eixo do aparelho ideo16gico do capitalismo", no qual 
instituic;6es como as meios de comunicac;ao de massa, as igrejas e as partidos 
politicos desempenham urn papel crucial, mas complementar. E por essa razao, 
como assinala Anderson, que Gramsci esta errado ao situar a hegemonia apenas 
na "sociedade civil" e nao no Estado, po is a forma politica do Estado capitalista e, 
em si mesma, urn orgao vital desse poder. 19 

Outra poderosa fonte de hegemonia politica e a suposta neutralidade do Esta
do burgues. Essa nao e, na verdade, uma simples ilusao ideologica. Na sociedade 
capitalista, 0 poder politico de fato tern uma relativa independencia da vida so
cial e economica, em contraste com 0 arranjo politico das formac;6es pre-capi
talistas. Nos regimes feudais, par exemplo, a nobreza que explorava economi
camente os camponenses tambem exercia algumas func;6es politicas, culturais e 
juridicas relacionadas a vida destes, de modo que a relaC;ao entre 0 poder econo
mico e 0 politico era entao mais vislvel. No capitalismo, a vida econ6mica nao 
esta sujeita a essa continua supervisao politica: como comenta Marx, e a "com
pulsao do economico", a simples necessidade de sobreviver, que mantem ho
mens e mulheres trabalhando, independentemente de qualquer contexto de 
obrigac;6es politicas, sanc;6es religiosas ou responsabilidades costumeiras. E co
mo se, nessa forma de vida, a economia passasse a funcionar «por si". Desse mo
do, 0 Estado politico pode como que ocupar 0 banco traseiro, sustentando as 
estruturas gerais dentro das quais e conduzida essa atividade economica. Essa e a 
verdadeira base material da crenc;a em que 0 Estado burgues e imparcial, nao 
intervindo entre as forc;as sociais em disputa; nesse sentido, mais uma vez, a he
gemonia esta embutida em sua propria natureza. 

A hegemonia, portanto, nao e apenas urn tipo bem-sucedido de ideologia, 
mas pode ser decomposta em seus varios aspectos ideo16gicos, culturais, politi
cos e economicos. A ideologia refere-se especificamente ao modo como as lutas 
pelo poder sao travadas no nivel da significaC;ao; e, embora essa significaC;ao este
ja presente em todos as processos hegemonicos, ela nao e, na totalidade dos ca
sos, 0 nivel dominante pelo qual a norma e mantida. Cantar 0 Hino N acional 
aproxima-se tanto de uma atividade "puramente" ideol6gica quanta se possa 
imaginar; decerto nao parece cumprir nenhuma outra finalidade, a nao ser, tal
vez, chatear as vizinhos. Da mesma forma, e provavel que a religiao seja a mais 
puramente ideol6gica das varias instituic;6es da sociedade civil. Mas a hegemonia 
tam bern e transmitida em formas culturais, politicas e econ6micas - tanto nas 
praticas nao discursivas quanta nos enunciados ret6ricos. 
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Com algumas incoerencias notaveis, Gramsci associa a hegemonia ao campo 
da "sociedade civil", termo com 0 qual se refere a toda a garna de institui~6es 
intermediarias entre 0 Estado e a economia. As esta~oes de televisao pertencen
tes a iniciativa privada, a familia, 0 movimento dos escoteiros, a Igreja Meto
dista, as escolas materna is, a Legiao Britanica, 0 jornal The Sun, todos seriam 
aparelhos de hegemonia que ligam os individuos ao poder dominante atraves 
do consentimento, e nao da coenrao. A coer~ao, em contraste, fica reservada ao 
Estado, que detem 0 monopolio da violencia "legitima". (Convem notar, entre
tanto, que as institui~6es coercitivas de uma sociedade - as exercitos, os tribu
nais e todo a resto - devem, elas mesmas, obter a consentimento geral do povo 
para funcionar com eficacia, de modo que a oposi~ao entre coer~ao e consenti
mento, ate certo ponto, pode ser desmontada.) Nos modernos regimes capitalis
tas, a sociedade civil passou a assumir urn poder impressionante, em contraste 
com a epoca em que os bolcheviques, vivendo numa sociedade carente dessas 
institui~oes, puderam tamar as redeas do governo atraves de urn ataque frontal 
ao proprio Estado. 0 conceito de hegemonia, portanto, diz respeito a pergunta: 
como havera a classe trabalhadora de assumir 0 poder, numa forma~ao social 
em que 0 poder dominante e sutil e esta profundamente disseminado em todas 
as praticas cotidianas habituais, intimamente entrelac;ado com a propria "cul
tura" e inscrito na propria textura de nossa experiencia, desde 0 jardim-de-in
fancia ate a casa funeraria? Como se pode combater urn poder que se tornou 0 

"senso comum" de toda uma ordem social, em vez de ser amplamente percebido 
como alheio e opressor? 

[ ... ] 
Se 0 conceito de hegemonia amplia e enriquece a noc;ao de ideologia, ele tam
bern empresta a esse termo urn tanto abstrato urn corpo material e uma agudeza 
politica. E com Gramsci que se efetua a transic;ao crucial da ideologia como "sis
tema de ideias" para a ideologia como pnitica social vivida e costumeira - que 
assim deve abranger, presumivelmente, as dimensoes inconscientes e nao arti
culadas da experiencia social, bern como 0 funcionamento das institui~6es for
mais. Louis Althusser, para quem a ideologia e basicamente inconsciente e sem
pre institucional, herdaria essas duas enfases; e a hegemonia como processo 
"vivido" de dominac;ao politica aproxima-se, em alguns de seus aspectos, do que 
RaymoI,ld Williams chama de «estrutura de sentimento". Em sua propria discus
sao sobre Gramsci, Williams reconhece 0 caniter dinamico da hegemonia, em 
contraste com as conota~6es potencialmente est<iticas da "icleologia": a hegemo
nia nunca e uma conquista de uma vez por todas, mas "tern que ser continua
mente renovada, recriada, defendida e modificada".20 Como conceito, portanto, 
a hegemonia e insepanivel de uma certa ideia de luta, de urn modo como a ideo
logia talvez niio seja. Nenhuma modalidade isolada de hegemonia, argumenta 
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Williams, consegue esgotar os sentidos e valores de qualquer sociedade; e qual
quer poder governante e foryado, portanto, a travar combate com foryas contra
hegemonicas, de maneiras que se revelam parcial mente constitutivas de sua pro
pria dominayiio. A hegemonia e, pois, uma nOyiio intrinsecamente relacional, 
alem de pnitica e dinamicaj e proporciona, nesse sentido, urn avanyo expressivo 
em relayiio a algumas das definiyoes dogmaticas mais ossificadas da ideologia, 
encontradas em algumas correntes «vulgares" do marxismo. 

Em termos muito gerais, portanto, poderiamos definir a hegemonia como 
toda uma gama de estrategias pniticas mediante as quais urn poder dominante 
obtem, daqueles a quem subjuga, 0 consentimento em sua dominayiio. Con
quistar a hegemonia, na visiio de Gramsci, e estabelecer uma lideranya moral, 
politica e intelectual na vida social, difundindo sua propria "visiio de mundo" 
pelo tecido societario como urn todo e, assim, equiparando os pr6prios interes
ses aos interesses da sociedade como urn todo. Essa dominayiio consensual, evi
dentemente, nao e peculiar ao capitalismo; na verdade, pode-se dizer que qual
quer forma de poder poHtico, para ser duradoura e bern fundamentada, tern que 
evocar ao menos urn certo grau de consentimento em seus subordinados. Mas 
ha boas razoes para crer que, na sociedade capitalista em particular, a proporyiio 
entre consentimento e coeryiio pende decisivamente para 0 lado do primeiro. 
Nessas condiy6es, 0 poder estatal de disciplinar e punir - 0 que Gramsci de
nomina de "dominayiio" - fica firmemente instaurado e, a rigor, nas socieda
des modernas, torna-se mais momentoso a medida que as varias tecnologias da 
opressiio comeyam a proliferar. Mas as instituiyoes da "sociedade civil" - esco
las, farnHias, igrejas, meios de comunicayiio e 0 restante - desempenham hoje 
urn papel mais central no processo de controle social. 0 Estado burgues recorre 
a violencia direta, se foryado a tanto; mas, ao faze-Io, corre 0 risco de sofrer uma 
drastica perda de credibilidade ideologica. Grosso modo, e preferivel que 0 poder 
se mantenha convenientemente invisivel, disseminado por to do 0 tecido da vida 
social e, com isso, "naturalizado" como urn costume, urn habito, uma pratica 
espontanea. Quando 0 poder mostra seu jogo abertamente, pode transformar-se 
num objeto de contestayiio politica.21 

[ ... J 

Em seus Cadernos de notas da prisao, Gramsci rejeita por completo qualquer uso 
puramente negativo do termo ideologia. Esse "mau" sentido do termo tornou-se 
muito disseminado, comenta ele, "0 que teve como efeito uma modificayiio e 
descaracterizayiio da analise te6rica do conceito de ideologia". 22 A ideologia foi 
vista, com demasiada freqtiencia, como pura aparencia ou mera obtusidade, 
quando, a rigor, e preciso trayar uma distinyiio entre as ideologias "historica
mente organicas" - ou seja, as que siio necessarias a uma dada estrutura social 
- e a ideologia no sentido das especulayoes arbitrarias dos individuos. Isso esta-

J 
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belece urn paralelo, ate certo ponto, com a oposi'rao, que observamos em outro 
texto, entre "ideologia" e "visao de mundo", embora devamos notar que, para 
o proprio Marx, 0 sentido negativo de ideologia de modo algum se restringia 
a especula\=ao subjetiva arbitraria. Gramsci tambem descarta qualquer redu\=ao 
economicista da ideologia ao mero pesadelo da infra-estrutura: ao contrario, as 
ideologias devem ser vistas como for'ras ativamente organizadoras e psicologica
mente "vaIidas", que moldam 0 terreno em que os homens e mulheres agem, 
lutam e se conscientizam de suas posi\=oes sociais. Em qualquer "bloco hist6-
rico", comenta Gramsci, as for\=as materiais sao 0 "conteudo" e as ideologias, 
a "forma". 

[ ... J 

Para Gramsci, a consciencia dos grupos sociais subordinados e tipicamente fra
cionada e desigual. E com urn existirem duas conceP'roes de mundo conflitantes 
nessas ideologias, uma retirada das ideias "oficiais" dos governantes, outra de
corrente da experiencia pratica que pessoas oprimidas tern da realidade social. 
Tais conflitos podem assumir a forma do que vimos, anteriormente, como uma 
"contradi\=ao performativa" entre 0 que urn grupo ou classe diz e 0 que revela 
tacitamente em seu comportamento. Mas isso nao deve ser visto como uma sim
ples auto-ilusao: tal explica\=ao, considera Gramsci, poderia ser adequada no caso 
de individuos especificos, mas nao no caso das grandes massas de homens e mu
lheres. Essas contradi'roes no pensamento devem ter uma base hist6riea. Gramsci 
a situa no contraste entre 0 conceito emergente de mundo que e exibido por uma 
classe quando ela age como uma "totalidade organica", e sua submissao, nas epo
cas mais "normais", as ideias daqueles que a governalll. Vma das metas da prati
ca revolucionaria, portanto, deve ser elaborar e explicitar as principios potencial
mente criativos que estao implicitos na compreensao pratica dos oprimidos - e 
elevar esses elementos rudimentares e ambiguos de sua experiencia a eondi'rao de 
uma filosofia coerente) ou "visao de mundo". 

[ ... J 

Fazer isso, no entanto, significa combater muito do que ha de negativo na cons
ciencia empfrica do povo, a qual Gramsci da 0 nome de "sensa camum". Esse 
senso comum e urn "agregado ca6tico de eoncep'roes dispares" - uma zona am
bigua e contradit6ria da experiencia que, de modo geral, e politicamente retr6-
grada. Como poderiamos esperar que Fosse de outra maneira, se 0 bIoeo domi
nante teve seculos para aperfei'roar sua hegemonia? Na opiniao de Gramsci, ha 
uma certa continuidade entre a consciencia "espontanea" e a "cientifica", de sor
te que as dificuldades da segunda nao devem ser assustadoramente superestima
das; mas ha tambem uma guerra permanente entre a teo ria revolucionaria e as 
concep\=oes mito16gicas ou folcl6ricas das massas) e estas na~ devem ser condes-
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cendentemente romantizadas a (usta da primeira. Algumas concep'roes "popula
res", afirma Gramsci, de fata refletem espontaneamente aspectos importantes da 
vida social; a «consciencia popular" nao deve ser descartada como puramente 
negativa, porem sellS trac;os mais progressistas e mais reacionarios devem, ao 
contnirio, ser cuidadosamente distinguidos.23 A moral popular, por exemplo, e 
em parte 0 residua fossilizado de uma hist6ria anterior, e em parte «uma gama de 
inovac;6es, amiude criativas e progressistas ( ... ), que van de encontro au simples
mente diferem da moral da camada dominante da sociedade".24 0 que se faz ne
cessaria nao e apenas urn endosso paternalista da consciencia popular existen
te, mas a constru<;ao de "urn novo senso comum e, com ele, de uma nova cultura 
e uma nova filosofia, que se enraizem na consciencia popular com a mesma soli
dez e canHer imperativo que as cren<;as tradicionais". 25 A fun<;ao dos intelectuais 
organicos, em outras palavras, e forjar os elos entre a uteoria" e a "ideologia", 
criando uma via de mao dupla entre a analise politica e a experiencia popular. E a 
termo ideologia, aqui, 

e usado em sen sentido mais elevado, de uma concep<;ao de mundo que esta 
implicitarnente rnanifesta na arte, no direito. na atividade econornica e em to
das as rnanifesta<;6es da vida individual e coletiva.26 

Essa "visao de mundo" solda urn bloco social e politico, C9rno urn principia uni
ficador, organizador e inspirador, e nao como urn sistema de ideias abstratas. 

[ ... J 

DE ADORNO A BOURDIEU 

Vimos como uma teoria da ideologia pode ser gerada a partir da forma-merca
doria. Mas, no cerne da analise economica de Marx, ha Dutra categoria tambern 
relevante para a ideologia, que e 0 conceito de valor de troca. No primeiro volu
me de 0 capital, Marx explica como duas mercadorias com "valores de uso" 
bern diferentes podem ser trocadas, com base no principio de que ambas con
tern 0 mesmo quantum de trabalho abstrato. Se a produ~ao de urn pudim de 
Natal e a de urn esquilo de brinquedo exigem a mesma quantidade de trabalho, 
esses produtos terao 0 mesmo valor de troca, 0 que equivale a dizer que uma 
mesma quanti dade de dinheiro podera comprar as dois. Mas, com isso, as dife
ren<;as especificas entre esses objetos sao eliminadas, uma vez que seu valor de 
uso passa a ficar subordinado a sua equivalencia abstrata. 

Se esse principio impera na economia capitalista, tambem e possivel obser
va-Io em a<;ao nas esferas mais altas da "superestrutura". Na arena politica da 
sociedade burguesa, todos os homens e mulheres sao abstratamente iguais, co
mo eleitores e cidadaos; mas essa equivalencia te6rica serve para mascarar suas 
desigualdades concretas na "sociedade civil". Senhorio e inquilino, negociante e 
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prostituta podem acabar em cabines eleitorais adjacentes. 0 mesmo se aplica as 
instituiC;:6es juridicas: todos os individuos sao iguais perante a lei, mas isso ape
nas obscurece 0 modo como a propria lei, em ultima instancia, fica do lado das 
classes abastadas. Haved, pois, algum modo de seguir esse principio da falsa 
equivalencia, escalando ainda mais na chamada superestrutura, ate 0 inebriante 
reino da ideologia? 

Para urn marxista da Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, esse mecanismo 
da troca abstrata e justamente 0 segredo da ideologia em si. A troca de mercado
rias instaura uma equac;:ao entre coisas que, na verdade, sao incomensuniveis; a 
mesmo faz, na visao de Adorno, 0 pensamento ideol6gico. Esse pensamento re
bela-se ante a visao da "alteridade", daquilo que ameac;a escapar a seu sistema 
fechado, e 0 reduz violentamente a sua propria imagem e semelhanc;:a. "Se a leao 
tivesse consciencia", escreve Adorno na DiaIetica negativa, "sua raiva do antilope 
que ele quer comer seria a ideologia." De fato, Fredric Jameson sugeriu que 0 

gesto fundamental de toda ideologia e exatamente essa rigida oposic;:ao bin<iria 
entre 0 eu, ou 0 conhecido, que e positivamente valorizado, e 0 nao-eu, ou 0 

estranho, que e atirado para fora das fronteiras da inteligibilidade.27 0 c6digo 
etieo do bern versus 0 mal, considera Jameson, e, po is, 0 modelo mais exemplar 
desse principio. Para Adorno, portanto, a ideologia e uma forma de "pensa
mento identificat6rio" - urn estilo veladamente paran6ieo de racionalidade, 
que inexoravelmente transmuda a singularidade e a pluralidade das coisas num 
mero simulacro dela mesma, ou as expulsa para fora de suas fronteiras, num ato 
de exclusao tornado de panico. 

Por essa visao, 0 oposto da ideologia seria, nao a verdade ou a teoria, mas a 
diferenc;:a au a heterogeneidade. E, nesse como em outros aspectos, 0 pensamen
to de Adorno prefigura surpreendentemente 0 dos pos-estruturalistas de nossa 
epoca. Em face dessa camisa-de-forc;:a conceitual, ele afirma a nao-identidade 
essencial entre pensamento e realidade, conceito e objeto. Sup~r que a ideia de 
liberdade seja identica a seu pred.rio travestimento encontrado no mercado ca
pitalista e desconhecer que esse objeto nao fica a altura de seu conceito. Inver
samente, imaginar que a ser de qualquer objeto possa ser esgotado par seu con
ceito e apagar sua materialidade singular, ja que os conceitos sao inelutavelmente 
gerais, e as objetos, teimosamente particulares. A ideologia homogeneiza 0 mun
do, igualando de forma espuria fenomenos distintos; portanto, desfaze-Ia exige 
uma "dialetica negativa", que luta, talvez sem esperanc;:a, par incluir no pensa
menta aquila que the e heterogeneo. Para Adorno, 0 paradigma supremo dessa 
razao negativa e a arte, que fala em nome do diferencial e do inidentico, promo
venda as reivindicaC;:6es do particular sensorial em oposic;:ao a tirania de uma to
talidade inteiri~a.28 

A identidade e, pois, aos olhos de Adorno, a "forma primeva" de toda ideolo
gia. Nossa consciencia reificada reflete urn mundo de objetos cristalizados em 
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seu ser monotonamente identico e, ao ligar-nos assim aquila que e, ao pura
mente "dado", cega-nos para a verdade de que "0 que e e mais do que e",29 Em 
contraste com boa parte do pensamento p6s-estruturalista, (antudo, Adorno 
nao celebra acriticamente a no<;:3.o da diferen<;:a nem den uncia inequivocamente 
o principia da identidade. Apesar de tada a sua angustia paran6ica, 0 principia 
da identidade traz em si uma fragil esperan,a de que urn dia haja uma verdadei
ra reconcilia\ao; e urn mundo de diferen<;:as puras seria indistinguivel de lim 
mundo de identidades puras. A ideia de utopia vai ale-m de ambas as concep
<roes: eia seria, antes, uma "uniao na diversidade" ,30 A meta do socialismo e fazer 
com que a rica diversidade do valor de USQ sensorial se liberte da prisao meta
fisica do valor de troca - emancipar a historia das enganosas equivalencias que 
lhe sao impostas pela ideologia e pela produ,ao de mereadorias. E Adorno 
quem escreve: 

A reconciliayJ.o libertaria 0 inidentico, livra-lo-ia da coenrao, inclusive da 
coeryao espiritualizada; abriria caminho para a multiplicidade de coisas di
ferentes e despojaria a dialetica de seu poder sobre elas.31 

Como aconteceria isso, entretanto, nao e faeil dizer. Pois a critica da socie
dade capitalista requer 0 usa da razao analitica; e essa razao pareceria, para Ador
no, ao menos em alguns de seus estados de animo, intrinsecamente opressora e 
reificatoria. Na verdade, a propria 16gica, que Marx certa vez descreveu como 
uma "moeda da mente", e uma especie de perm uta ou falsa igualayao generali
zada de conceitos, amHoga as trocas de mercado. A racionalidade dominadora, 
portanto, 56 pode ser desvendada por conceitos ja irredimivelmente contamina
dos por ela; e essa pr6pria proposi<;ao, por obedecer as regras da razao analitica, 
ja deve estar do lado da domina,ao. Na Dialetica do Esclarecimento (1947), eserita 
por Adorno em co-autoria com seu colega Max Horkheimer, a razao tornou-se 
inerentemente violenta e manipuladora, tratando rude mente as particularidades 
sensoria is da natureza e do corpo. 0 simples pensar e estar em culposa cumplici
dade com a domina<;ao ideol6gica; mas renunciar por completo ao pensamento 
instrumental seria recair no irracionalismo barbaro. 

o principio da identidade esfor<;a-se por eliminar toda a contradic;:ao. Para 
Adorno, esse processo foi levado a perfeic;:ao no mundo - reificado, burocratiza
do e administrado - do capitalismo tardio. Essa mesma visao sombria e projeta
da por urn colega de Adorno na Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, em sell 
o homem unidimensional (1964). A ideologia, em sum a, e urn sistema "totalita
rio", que administrou e processou todo 0 conflito social ate ele deixar de existir. 
Nao se trata apenas de que essa tese venha como uma espeeie de surpresa para os 
que efetivamente controlam 0 sistema ocidental; ela tam bern parodia toda a pro
pria no,ao de ideologia. A Escola de Marxismo de Frankfurt, de eujos membros 
varios eram refugiados do nazismo, simplesmente projetou 0 universo ideol6-

J 
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gico "extremo" do fascismo nas estruturas bern diferentes dos regimes capitalis
tas liberais. Sera que toda ideologia funciona segundo ° principio da identidade, 
expurgando implacavelmente tudo 0 que Ihe seja heterogeneo? Que dizer, por 
exemplo, da ideologia do humanismo liberal, que, nao irnporta de que maneira 
enganosa e restrita, e capaz de dar margem a variedade, a pluralidade, a relativi
dade cultural e a particularidade concreta? Adorno e seus companheiros de tra
balho entregam-nos uma especie de falso alvo da ideologia, a maneira dos te6ri
cos p6s-estruturalistas para quem toda ideologia, sem exce<;:ao, parece girar em 
torno de absolutos metafisicos e fundamentos transcendentais. As verdadeiras 
condi<;:oes ideol6gicas das sociedades capitalistas modernas sao, sem duvida, bern 
mais misturadas e contradit6rias, mesclando discursos "rnetafisicos" e pluralistas 
em varias medidas. A oposi<;:ao a auto-identidade mon6tona ("Ha que haver de 
tudo para criar 0 mundo"), a desconfian~a das afirma~6es da verdade absoluta 
("Todos tern direito a seu ponto de vista"), a rejei<;:ao dos estereotipos reducio
nistas ("Aceito as pessoas como elas sao"), a celebra~ao da diferen~a ("0 mundo 
seria estranho se todos pensassemos do mesmo modo"), tudo isso faz parte do 
que compoe a sabedoria popular ocidental, e nao ha nenhum ganho politico em 
se caricaturar ° pr6prio antagonista. Contrapor simplesmente a diferen<;:a a iden
tidade, a pluralidade a unidade, 0 marginal ao central, e recair numa oposic;ao 
binaria, como sabem perfeitamente os desconstrutivistas mais sutis. E puro for
malismo imaginal' que a alteridade, a heterogeneidade e a marginalidade sejam 
beneficios politicos irrestritos, seja qual for seu conteudo social concreto. Ador
no, como vimos, nao pretende simplesmente substituir a identidade pela dife
ren<;:a, mas sua sugestiva critica da tirania da equivalencia leva-o com demasiada 
frequencia a "demonizar" 0 capitalismo moderno como urn sistema inteiri<;:o, 
pacificado e auto-regulador. Isso, sem duvida, e 0 que 0 sistema gostaria que lhe 
dissessem; mas e provavel que Fosse recebido com certo ceticismo nos eorredores 
de Whitehall ou de Wall Street. 

Urn fil6sofo posterior da Escola de Frankfurt, Jiirgen Habermas, acompanha 
Adorno no abandono do conceito de uma ciencia marxista e na recusa a conferir 
qualquer privilegio particular a consciencia do proletariado revolucionario. Mas, 
enquanto poueo resta a Adorno para opor ao sistema, alem da arte e da dialetica 
negativa, Habermas volta-se, em vez disso, para os recursos da linguagern comu
nicativa. A ideologia e, para ele, uma forma de comunica<;:ao sistematica mente 
distorcida pelo poder - urn discurso que se tornou urn meio de domina<;:ao e 
que serve para legitimar as rela<;:oes de forc;a. Para fi16sofos hermeneuticos como 
Hans-Georg Gadamer, os equivocos e os lapsos da comunicaC;ao sao bloqueios 
textuais a serem retificados pOI' uma interpreta<;:ao sensivel. Haberrnas, em con
traste, chama aten<;:ao para a possibilidade de haver todo urn sistema discursivo 
que, de algum modo, e deturpado. 0 que deturpa esse discurso e 0 impacto exer-
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cido sabre ele pelas foryas extra-discursivas: a ideologia marca 0 ponto em que a 
linguagem e desviada de sua forma comunicativa pelos interesses de poder que 
incidem sabre ela. Mas esse cereD da linguagem pela poder nao e apenas uma 
questao externa: ao contnirio, tal dominac;:ao inscreve-se no interior de nossa 
fala, de modo que a ideologia converte-se num canjunto de efeitos inerentes aDs 

pr6prios discursos particulares. 
Quando uma estrutura de comunicac;:ao e sistematicamente distorcida, ela 

tende a apresentar a aparencia de normatividade e justeza. Vma diston;:ao que 
seja tao abrangente tende a obliterar tuda e a desaparecer de vista - do mesma 

modo que nao descreveriamos como desvio all deficiencia uma situac;:ao em que 
todos capengassem, ou em que deixassem de pronunciar os agas 0 tempo todo.* 
Assim, uma rede de comunicatrao sistematicamente deturpada tende a ocultar ou 
erradicar as proprias normas pelas quais se poderia julgar que ela estd sendo de
turpada; com isso, passa a ser peculiarmente invulneravel a critica. Nessa situa
trao, torna-se impossivellevantar, de dentro da rede, a questao de seu funciona
mento ou de suas condic;:6es de possibilidade, ja que, par assim dizer, ela conflsca 
essas indaga<;6es logo de safda. As condi<;6es historicas de possibilidade do siste
ma sao redefinidas pelo proprio sistema, assim se evaporando dentro dele. No 
caso de uma ideologia "bem-sucedida", nao e como se um corpo de ideias Fosse 

percebido como mais poderoso, legitirno ou persuasivo do que outro; as proprias 
bases para escolher racionalrnente entre eles sao habilmente removidas, de modo 
que se torna impossivel pensar ou desejar fora dos terrnos do proprio sistema. 
Vma formatrao ideologica dessa natureza curva-se sobre si mesma como 0 espa
c;:o cosmico, negando a possibilidade de qualquer "exterioridade", impedindo a 
geratrao de novos desejos e frustrando os que ja temos. Se mn "universo de dis
curso" e realrnente urn universo, nao ha ponto de vista mais alern dele, a partir do 
qual se possa encontrar urn ponto de apoio para a critica. Ou entao, quando 
se reconhece a existencia de outros universos, eles sao simples mente definidos 
como incomensuraveis com 0 que se tern. 

Habennas, diga-se a seu favor, nao ad ere a nada que lembre essa visao dis
topica fantastica de uma ideologia onipotente e oni-abrangente. Se a ideologia e 
a linguagem deturpada, e presumivel que tenhamos alguma ideia do que seria 
urn ato comunicativo "autentico". Para Habermas. como assinalamos, nao ha 
nenhuma possibilidade de apelar para uma rnetalinguagem cientifica que profi
ra urn julgamento, nesse aspecto, entre idiomas rivais; portanto, em vez disso, 
devemos procurar extrair de nossas praticas linguisticas a estrutura de uma «ra
cionalidade comunicativa" subjacente - uma "situac;:ao ideal de fala" que seja 
tenuemente vislumbrada atraves de nossos discursos degradados e possa, pOl' 

'* Na lingua inglesa, e claro, na qual 0 "h" inicial e predominantemente prollunciado, exceto por 
regionalismo ou falta de instrw;:ao. (N. da T.) 
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conseguinte. fornecer uma norma ou urn modelo regulador para a avaliac;ao cri
tica dessas pniticas.32 

A situac;ao ideal de fala seria uma situac;ao inteiramente livre de qualquer do
minac;ao, em que todos os participantes tivessem oportunidades sirnetricamente 
iguais de selecionar e exibir os atos de fala. A persuasao dependeria unicamente 
da forc;a do melhor argurnento, e nao da retorica, da autoridade, das sanc;oes 
coercitivas e coisas similares. Esse modelo nao passa de urn recurso heurfstico ou 
de uma ficc;ao necessaria, mas, em certo sentido, esta implicito ate mesmo em 
nossas trocas verbais corriqueiras e persistentes. Toda linguagem, inclusive a de 
tipo dominador, e, na visao de Habermas, intrinsecamente orientada para a co
municac;ao e, portanto, tacitamente, para 0 consenso humane: mesmo ao xingar 
voce, espero ser compreendido; caso contrario, por que haveria de desperdic;ar 
meu £Olego? Nossos mais despoticos atos de fala traern, a despeito deles rnesmos, 
os frageis contornos de uma racionalidade comunicativa: ao fazer urn enuncia
do, 0 falante afirma implicitamente que aquilo que diz e inteliglvel, verdadeiro, 
sincero e apropriado a situac;ao discursiva. (Exatamente de que modo isso se 
aplica a atos de fala como os chistes. os poemas e os gritos de alegria nao e la tao 
evidente.) Existe, em outras palavras, uma especie de racionalidade "profunda" 
embutida nas proprias estruturas de nossa linguagem, independentemente do 
que de fato dizemos; e e isso que proporciona a Habermas a base para uma cri
tica de nossas prciticas verbais efetivas. Num curioso sentido, 0 proprio ato de 
enunciac;ao pode tornar-se urn juizo normativo sobre 0 que e enunciado. 

Habermas atem-se mais a uma teoria da verdade como «consenso" do que 
como "correspondencia", 0 que equivale a dizer que pensa a verdade menos co
mo uma adequac;ao entre a mente e 0 mundo do que como uma questao do tipo 
de asserc;ao que seria aceita por todos os que pudessem manter urn dialogo irres
trito com 0 falante. Mas a dominac;ao social e ideologica proibe, na atualidade, 
essa comunicac;ao irrestrita; e, ate que possamos transformar essa situac;ao (0 que 
significaria, para Habermas, moldar uma democracia socialista participativa), a 
verdade esta fadada a ser como que adiada. Se quiserrnos conhece-la, teremos de 
mudar nossa forma politica de vida. A verdade, portanto, acha-se estreitamente 
ligada a justic;a social: minhas afirmac;oes da verdade remetem a uma situac;ao 
social alterada em que elas possam ser "redimidas". E desse modo que Habermas 
vern a observar que "a veracidade das afirmac;oes esta ligada, em ultima analise, a 
intenc;ao do bern e a vida verdadeira". 33 

Hi uma importante diferenc;a entre esse estilo de pensamento e 0 dos mem
bros mais antigos da Escola de Frankfurt. Para estes, como vimas, a sociedade, tal 
como existe, parece totalmente reificada e degradada, sinistramente bem-sucedi
da em sua capacidade de "administrar" as contradicroes para que elas deixem de 
existir. Essa visao sombria nao as impede de discernir uma alternativa ideal para 
ela, do tipo da que Adorno descobre na arte modernista; mas trata-se de uma 
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alternativa precariamente fundamentada na ordem social dada. Constitui menos 
uma funyao dialetica dessa ardem do que uma «solu<;:ao" caida de para-quedas a 
partir de algum espa<;:o sideral onto16gico. Figura como uma forma de "mau" 
utopismo, em oposi<;:ao ao "born" utopismo, que, de algum modo, procura an
corar 0 desejavel no real. 0 presente degradado cleve ser pacientemente vasculha
do a procura das tendencias que, ao mesma tempo, estao indissociavelmente li
gadas a ele, mas - interpretadas de certa maneira - podem ser vistas como 
apontando para aIem dele. Assim e que 0 marxismo, por exemplo, nao e apenas 
uma especie de wishful thinking, mas uma tentativa de descobrir uma alternativa 
ao capitalismo que esteja latente na pr6pria dinamica dessa forma de vida. Para 
resolver suas contradi<;oes estruturais, a ordem capitalista teria que transcender a 
si mesma, passando ao socialismo; nao e uma simples questao de acreditar que 
Ihe seria agradavel faze-Io. A ideia de uma racionalidade comunicativa e outra 
maneira de assegurar urn vinculo interno entre 0 presente e 0 futuro, e portanto, 
como 0 pr6prio marxismo, e uma forma de crHica "imanente". Em vez de emitir 
urn juizo sobre 0 presente, das alturas olimpicas de uma verdade absoluta, ela 
se instala dentro do presente, para decifrar as linhas de fissura em que a Iogica 
social vigente faz pressao contra seus proprios limites estruturais, tendo assim a 
potencialidade de superar-se. Ha urn claro paralelo entre essa critica imanente e 
o que e hoje conhecido como desconstru<;ao, que tambem busca ocupar urn sis
tema a partir de seu interior, para expor os pontos de impasse ou indetermina<;ao 
em que suas conven<;6es dominantes come<;am a se revelar. 

Com bastante freqiiencia, Habermas foi acusado de ser racionalista, e sem du
vida ha uma certa justi<;a nessa acusa<;ao. Ate que ponto e realmente possivel, por 
exempla, desvincular a "for<;a do melhor argumento" e os recursos retoricos pe
los quais ele e transmitida, as posi<;oes do sujeito que estao em jogo, a intera<;ao 
do poder e 0 desejo que moldaria a partir de dentro esses enunciados? Mas, se 0 

racionalista e alguem que opoe uma verdade sublimemente desinteressada a me
ros interesses setoriais, Habermas decerto nao faz parte desse grupo. Ao contra
rio, verdade e conhecimento sao, para ele, "interessados" ate a medula. Precisa
mos de conhecimentos de tipo instrumental porque precisamos controlar nosso 
ambiente em nome da sobrevivencia. Do mesmo modo, precisamos de conheci
mentos de tipo moral ou politico, obteniveis na comunica<;ao pratica, porque, 
sem eles, nao haveria vida social coletiva. Habermas conlenta: 

ereio pader rnostrar que uma especie cuja sobrevivencia depende das estrutu
[as da comunica~ao lingliistica e da a~ao cooperativa e intencional-racional 
tern, necessariamente, que confiar na razao.34 

Raciocinar, em suma, e do nosso interesse, com base no tipo de especie bio16gica 
que somas. De outro modo, par que nos importariamos em descobrir 0 que quer 
que fosse? Esses interesses "espedficos da especie" movem-se, naturalmente, 
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num nivel sumamente abstrato, e nolo nos dizem grande coisa sobre se devemos 
votar nos conservadores para manter os impostos reduzidos. Mas, como aconte
ce com a racionalidade comunicativa, mesmo assim eles podem servir de norma 
politica; os interesses ideol6gicos que prejudicam as estruturas da comunicacrao 
pnitica podem ser julgados inimigos de nossos interesses como urn todo. Como 
diz Thomas McCarthy, teInos urn interesse pratico em "assegurar e expandir as 
possibilidades de entendimento mutuo e de n6s mesmos na conducrao da vida",35 
de modo que hi urn tipo de politica derivavel da especie de animais que somas, 
Os interesses sao constitutivos de nosso conhecimento, enola apenas (como acre
ditava 0 Esclarecimento [Enlightenment]) obstaculos a e1e. Mas isso nao equivale 
a negar que ha tipos de interesse que ameacram nossas necessidades fundamentais 
como especie, e sao esses que Habermas denomina de «ideo16gicos". 

o oposto da ideologia, para Habermas, nolo e exatamente a verdade ou a co
nhecimento, mas essa forma particular de racionalidade "interessada" que cha
mamos de critica emancipatoria. E de nosso interesse nos livrarmos das restri
croes desnecessarias em nosso dialogo comum, pois, a menos que 0 facramos, as 
tipos de verdade que precisamos estabelecer ficarao fora de nosso alcance. A cri
tica emancipat6ria e aquela que nos da ciencia dessas restricroes institucionais, e 
isso s6 pode ser conseguido pela pratica da auto-retlexao coletiva. Ha certas for
mas de conhecimento de que precisamos a todo custo para ser livres, e uma 
critiea emancipat6ria, como 0 marxismo ou 0 freudismo, e simplesmente qual
quer forma de conhecimento que seja a necessaria no momento. Nesse tipo de 
discurso, "fato" (cognicrao) e "valor" (ou interesse) nao sao real mente separa
veis: 0 paciente em psicamilise, por exemplo, tern interesse em embarcar num 
processo de auto-ret1exao pOl'que, sem esse tipo de conhecimento, permanecera 
aprisionado na neurose ou na psicose, De modo paralelo, um grupo ou classe 
oprimida, como vimos no pensamento de Lukacs, tern interesse em chegar a 
compreender sua situacrao social, ji que, sem esse auto conhecimento, continua
ra a ser vitima dela. 

Essa analogia pode ser levada urn pouco adiante. As instituicroes sociais do
minadoras sao, para Habermas, aparentadas com as padroes neur6tieos de com
portamento, uma vez que rigidificam a vida humana num conjunto compulsivo 
de normas e, com isso, barram 0 caminho da auto-reflexao critica, Em ambos os 
casos, tornamo-nos dependentes de poderes hipostasiados, ficamos sujeitos a 
restricroes que na verdade sao culturais, mas que influem sabre nos com toda a 
inexorabilidade das forcras naturais. Entao, ou os instintos gratificat6rios que es
sas instituicroes frustram sao empurrados para baixo, no fen6meno que Freud 
den om ina de "recalcamento", ou sao sublimados em visoes metafisicas de mun
do, sistemas ideais de valor deste ou daquele tipo, que ajudam a consolar e com
pensar os individuos pelas restricroes que eles tem que_ suportar na vida real. Esses 
sistemas de valor servem, portanto, para legitimar a ordem social, canalizando a 
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dissidencia potencial para fafmas ilus6rias; e essa, em sintese, e a teo ria freudiana 
da ideologia. Habermas, como 0 proprio Freud, esfon;:a-se por enfatizar que es
sas visoes de mundo idealizadas flaO sao apenas ilusoes: por mais que 0 fas:am de 
maneira distorcida, elas daD voz a desejos humanos autenticos e, desse modo, 
ocultam urn amago ut6pica. Num futuro emancipado, a medida que 
o desenvolvimento tecnolagko libere os individuos da compulsilo do trabalho, 
sempre se poderia realizar aquila com que hoje 56 podemos sonhar. 

Habermas considera a psicanalise como urn discurso que busca emancipar
nos da comunica\iio sistematicamente distorcida e, portanto, como algo que 
compartilha urn terreno comum com a critica da ideologia. 0 comportamento 
patoi6gico, em que nossas palavras desmentem nossos atos, e pois 0 equivalente 
aproximado das "contradi\=oes performativas" da ideologia. Assim camo 0 neu
r6tico pode negar com veemencia urn desejo que, no entanto, manifesta-se sob 
forma simb61ica no corpo, tam bern uma classe dominante pode proclamar sua 
cren<;a na liberdade ao mesmo tempo que a obstaculiza na pnitica. Interpretar 
esses discursos deturpados significa nao somente traduzi-Ios em outros termos, 
mas reconstruir suas condiyoes de possibilidade e explicar 0 que Habermas de
nomina de "condi<;oes geneticas do sem-sentido".36 Nao basta, em outras pa
lavras, reardenar urn texto distorcido: precisamos, antes, explicar as causas da 
pr6pria distoryao textual. Como salienta Habermas, com inusitada concisao, "as 
mutila~5es [do texto Item sentido enquanto tais".3' Nao se trata apenas de deci
frar uma lingua gem acidentalmente afetada por lapsos, ambigiiidades e faltas de 
sentido; trata-se, antes, de explicar as for<;as atuantes, de que essas abscuridades 
textuais sao urn efeito necessario. Habermas escreve: 

As lacunas do texto sao lugares em que prevaleceu a for<;a uma interpreta~ao 
que e alheia ao eu, emhora seja produzida pelo sujeito. ( ... ) 0 resultado e que a 
eu engana-se necessariamente sabre sua identidade nas estruturas simb61icas 
que produz conscientemente.38 

Analisar uma forma de comunica\=ao sistematica mente distorcida, seja ela 
urn sonho au uma ideologia, e, pais, revelar como suas lacunas, repetiyoes, eli
saes e equivoca~aes tern significa~ao em si rnesmas. Como frisa Marx nas Teo

rias da mais-valia: "As contradi~aes de Adam Smith sao importantes porque 
contem problemas que ele nao soiuciona, e verdade, mas que revela ao se con
tradizer."39 Se conseguirmos desnudar as candiyoes sociais que "fon;:am" de
terminado discurso a incorrer em certas tapeayoes e disfarces, poderemos igual
mente examinar os desejos recalcados que introduzem distoryoes no comporta
mento de urn paciente neur6tico, au no texto de urn sonho. A psicanalise e a 
"critica da ideologia", em outras palavras, concentram-se nos pontos de inter
sec~ilo entre 0 sentida e a farra. Na vida social, a simples aten~ao dedicada ao 
sentido, como na hermeneutica, nao consegue mostrar os interesses de poder 
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ocuitos, que moldam internamente esses sentidos. Na vida psiquica, a mera 
concentra<;iio no que Freud denomina de "conteudo manifesto" do sonho nos 
cegad para 0 ('trabalho do sonho" em si, onde as for<;as do inconsciente atuam 
da maneira mais sub-repticia. a sonho e a ideologia sao, nesse sentido, textos 
"duplicados", conjuga<;oes de sinais e de poder, de modo que aceitar uma ideo
logia por sua aparencia seria como deixar-se enganar pelo que Freud denomina 
de "revisiio secunda ria" , a versiio mais ou menos coerente do sonho que 0 

sonhador fornece ao acordar. Em ambos os casos, 0 que se produz deve ser 
apreendido em tennos de suas condi<;oes de produ<;iio; e, nessa medida, a ar
gurnenta<;iio de Freud tern muito em comum com A ideologia alemit Se, nos 
sonhos, as motiva<;oes inconscientes revestem-se de urn disfarce simb6lico, 0 

mesmo ocorre nos textos ideol6gicos. 
Isso sugere outra analogia entre a psicanalise e 0 estudo da ideologia, que 

o pr6prio Habermas niio explora suficienternente. Freud descreve 0 sintorna 
neur6tico como uma "forma<;ao de compromisso", ja que em sua estrutura coe
xistem incomodamente duas fon;as antagonicas. De urn lado, ha 0 desejo incons
ciente, que busca expressar-se; de outro, hi 0 poder censorio do eu, que se empe
nha em recha<;ar esse desejo de volta para 0 inconsciente. Portanto, 0 sintoma 
neur6tico, como 0 texto do sonho, revela e oculta ao mesmo tempo. Mas 0 rnes
rno fazem, poder-se-ia dizer, as ideologias dominantes, que nao devem ser redu
zidas a meros "disfarces". A ideologia de classe media da liberdade e da autono
mia individual na~ e uma simples fic<;ao: ao contririo, significou, em sua epoca, 
uma verdadeira vit6ria politica sobre urn feudalismo brutalmente repressor. Ao 
mesmo tempo, entretanto, ela serve para mascarar a verdadeira opressao da so
ciedade burguesa. A "verdade" dessa ideologia, tal como no sintoma neur6ti
co, nao esta nem na revela<;ao nem no ocultamento, tao-so mente, mas na un ida
de contradit6ria que eles compoem. Nao se trata apenas de despir urn disfarce 
externo para expor a verdade, assim como 0 auto-engodo de urn individuo nao e 
apenas urn "disfarce" que ele assume. Trata-se, antes, de que 0 revelado se da em 
termos do ocultado, e vice-versa. 

as marxistas falam freqiientemente em "contradi<;oes ideo16gicas", bern co
mo em "contradi<;oes da realidade" (embora saber se este ultimo modo de falar 
faz grande sentido seja urn foco de divergencia entre eles). Poder-se-ia supor, 
portanto, que as contradi<;oes ideol6gicas de algurn modo "refletem" ou "cor
respondem a" contradi<;oes da pr6pria sociedade. Mas a situa<;iio, na verdade, 
e mais complexa do que isso sugere. Suponhamos que haja uma contradi<;ao 
"real", na sociedade capitalista, entre a liberdade burguesa e seus efeitos opresso
res. Tambem se poderia dizer que 0 discurso ideol6gico da liberdade burguesa e 
contradit6rio, mas nao exatamente pOl' reproduzir a contradi<;iio "real" em ques
tao. Antes, a ideologia ten de a representar 0 que ha de positivo nessa liberdade, 
ao mesmo tempo que mascara, reprime ou desloca seus corolirios odiosos; e esse 
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trabalho de mascaramento all repressao, como no sintoma neur6tico, tende a 
interferir de dentro para fora no que e autenticamente articulado. Poderiamos 
dizer, entaD, que a natureza ambigua e autocontradit6ria da ideologia provem, 
precisamente, de ela nao reproduzir com autenticidade a contradi<rao real; oa 
verdade, se realmente 0 fizesse, hesitarfamos em denominar esse discurso de 
"ideoI6gico". 

Ha urn ultimo paralelo entre a ideologia e a perturba,ao psiquica, que pode
mas examinar sucintamente. Urn padrao neur6tico de comportamento, oa visao 
de Freud, nao e simplesmente a expressQo de urn problema subjacente, mas cons

titui, oa verdade, urn modo de ten tar lidar com ele. E por isso que Freud pode 
falar oa neurose como urn vislumbre confuso de uma especie de solucrao para 0 

que quer que esteja indo mal. 0 comportamento neur6tico e uma estrategia para 
atacar, cercar e "resolver" conflitos verdadeiros, mesma que os resolva de ma
neira imaginaria. 0 comportamento nao e urn simples reflexa passivo desse con
flito, mas uma forma ativa, ainda que mistificada, de combate-Io. a mesmo se 
pode dizer das ideologias, que nao sao meros subprodutos inertes das contradi
yoes sociais, mas estrategias habilidosas para conte-las, administra-Ias e resolve
las imaginariarnente. Etienne Balibar e Pierre Macherey afirmaram que as abras 
literarias nao "tomam" simplesmente as contradiy6es ideol6gicas, em estado 
bruto, por assim dizer, e tratam de lhes dar uma soluyao simb61ica ficticia. Se 
essas resoluyoes sao possiveis, e porque as contradiyoes em questao ja foram sub
repticiamente processadas e transformadas, de modo a surgir na obra literaria 
sob a forma de sua dissoluyao potencial. 40 Isso pode ser aplicado ao discurso 
ideol6gico como tal, que trabalha nos conflitos que procura negociar, "abran
dando-os", mascarando-os e deslocando-os, tal como 0 trabalho do sonho mo
difica e transmuda os "conteudos latentes" do sonho. Assim, seria possivel atri
buir a linguagem da ideologia algo dos recursos empregados pelo inconsciente, 
em seus respectivos trabalhos sobre sua "materia-prima": condensayao, desloca
mento, elisao, transposiyao do afeto, considerayoes de representabilidade simb6-
lica etc. E 0 objetivo desse trabalho, em ambos os casos> e reapresentar urn pro
blema sob a forma de sua solu,ao potencial. 

Qualquer paralelo entre a psicanalise e a critica da ideologia e necessaria
mente imperfeito. Para comecrar, 0 pr6prio Habermas, num estilo racionalista, 
tende a minimizar 0 grau em que a cura psicanalitica e menos promovida pela 
auto-reflexao do que pelo drama da transferencia entre paciente e analista. 
E nao e facil pensar numa analogia politica exata para isso. POI' outr~ lado, como 
assinalou Russell Keat, a enlancipayao trazida pela psicanalise e uma questao de 
recordar ou "perlaborar" 0 material recalcado, ao passo que a ideologia e menos 
uma questao de algo que tenhamos esquecido que de alga que nunca soubemos, 
para comeyo de conversa.41 Por fim, podemos ohservar que, na visao de Haher
mas, 0 discurso do neur6tico e uma especie de idiom a simh61ico privatizado 
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que se cindiu da comunicac;:ao publica, ao passo que a "patologia" da linguagem 
ideo16gica pertence inteiramente ao dominic publico. A ideologia, como Freud 
poderia dizer, e uma especie de psicopatologia da vida cotidiana - urn sistema 
de distorc;:ao tao disseminado que oblitera tudo e apresenta toda a aparencia da 
normal ida de. 

Diversamente de Lukacs, Theodor Adorno tem pouco tempo para a noc;:ao de 
consciencia reificada, que ele suspeita ser um residuo idealista. A ideologia, para 
ele como para 0 Marx dos ultimos textos, nao e acima de tudo uma questao 
da consciencia, mas das estruturas materiais da troca de mercadorias. Habermas 
tambem encara a enfase primordial na consciencia como pr6pria de uma obsole
ta "filosofia do sujeito" e, em vez disso, volta-se para 0 que considera ser a campo 
mais fertil do discurso social. 

o fil6sofo marxista frances Louis Althusser tambem desconfia da doutrina 
da reificac;:ao, embora por razoes bern diferentes das de Adorno.42 Aos olhos de 
Althusser, a reificac;:ao, assim como sua categoria-irma da alienac;:ao, pressu
poe uma "essencia humana" que depois passa por urn alheamento; e, como 
Althusser e urn marxista rigorosamente "anti-humanista", que renuncia a qual
quer ideia de uma "humanidade essencial", e-lhe dificil fundamentar sua teoria 
da ideologia nesses conceitos "ideoI6gicos". Tampouco pode ele fundamenta-Ia 
na nOC;:30 alternativa de uma "visao de mundo", pois, se Althusser e anti-huma
nista, ele e igualmente anti-historicista, cetico perante qualquer concepc;:ao de 
urn "sujeito de classe" e firme em sua crenc;:a em que a ciencia do materialismo 
hist6rico e totalmente independente da consciencia de classe. 0 que ele faz, por
tanto, e construir uma teoria da ideologia, de impressionante poder e origin a
lidade, a partir de uma combinac;:ao da psicana.lise lacaniana com os aspectos 
menos obviamente historicistas da obra de Gramsci; e essa a teo ria que se pode 
encontrar em seu celebre ensaio "Ideologia e Aparelhos Ideol6gicos de Estado", 
bern como em fragmentos dispersos de seu volume Pour Marx [Analise critica da 
teoria marxista].43 

Althusser afirma que todo pensamento e conduzido nos termos de uma "pro
blematica" inconsciente, que 0 sustenta em silencio. A problematica, bern pr6xi
rna da «episteme" de Michel Foucault, e uma organizac;:ao particular de catego
rias que, num dado momenta hist6rico, constituem as limites do que somos 
capazes de enunciar e conceber. A problematica nao e ideol6gica em si: inclui, 
por exemplo, os discursos da ciencia verdadeira, que, para Althusser, e isenta de 
qualquer macula ideol6gica. Mas podemos falar da problematica de uma ideolo
gia ou conjunto de ideologias espedficas; e fazer isso e fazer referencia a uma 
estrutura subjacente de categorias organizadas de modo a excluir a possibilidade 
de certas concepc;:6es. Vma problematica ideo16gica gira em torno de certos si
lencios e elis6es eloquentes, e e construida de tal modo que as quest6es formu-
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hiveis dentro dela ja pressup6em certos tipos de resposta. Sua estrutura funda
mental, portanto, e fechada, circular e autoconfirmadora: para onde quer que 
nos rnovamos dentro dela, sempre somas devolvidos, em ultima instancia, ao 
que e seguramente conhecido, do qual 0 desconhecido e uma mera extensao au 
repeti/fao. As ideologias nunca podem ser apanhadas de surpresa, ja que, como 
urn advogado interrogando uma testemunha num tribunal, elas daD urn sinal 
do que seria considerado uma resposta aceitavel na pr6pria forma de suas per
guntas. Uma problematica cientifica, em contraste, caracteriza-se por ser aberta: 
pode ser "revolucionada") a medida que surjam novas objetos cientificos e se 
abra urn novo horizonte de indaga(j:oes. A ciencia e uma busca genuinamcnte 
explorat6ria, ao passo que as ideologias dao a impressao de andar para frente, 
enquanto marcam passo obstinadamente no mesmo lugar. 

Num gesto controvertido dentro do marxismo ocidental,44 Althusser insiste 
numa distinyao rigorosa entre "ciencia" (que significa, entre outras eoisas, a teo
ria marxista) e "ideologia". A primeira na~ deve ser apenas apreendida, a manei
ra historicista, como a "expressao" da segunda; ao contrario, a ciencia ou teoria e 
urn tipo espedfico de trabalho, com seus protocolos e metodos pr6prios, distin
guindo-se da ideologia pelo que Althusser denomina de "corte epistemologico". 
Enquanto 0 marxismo historicista afirma que a teoria e validada ou invalid ada 
pela pratica hist6rica, Althusser sustenta que as teorias sociais, assim como a ma
tematica, sao verificadas por metodos que lhes sao puramente jnternos. As pro
posi(j:oes te6ricas sao verdadeiras ou falsas, independentemente de quem as sus
tenta por tais ou quais razoes hist6ricas, e independentemente das eondiyoes 
hist6ricas que Ihes dao origem. 

[ ... ] 
Ha uma diferenya entre afirmar que as cireunstancias hist6ricas condicionam 
inteiramente nosso conhecimento e acreditar que a validade de nossas afir
ma(j:oes da verdade e simplesmente redutivel a nossos interesses hist6ricos. Este 
ultimo easo e, na verdade, 0 de Friedrich Nietzsche; e, embora a posiyao de 
Althusser quanta ao conhecimento e a hist6ria seja tao distante da de Nietzsche 
quanto se possa imaginar, ha urn sentido ir6nico em que suas grandes teses 50-

bre a ideologia devem algo a influencia dele. Para Nietzsche, todo ato humano e 
uma especie de ficyao: pressupoe urn agente humano aut6nomo e coerente (que 
Nietzsche encara como uma ilusao); impliea que as crenyas e suposi(j:oes pelas 
quais agimos tern uma base salida (0 que, para Nietzsche, nao aconteee); e pre
sume que os efeitos de nossos atos podem ser racionalmente ca1culados (aos 
olhos de Nietzsche, mais outra triste ilusao). a ato, para Nietzsche, e uma su
persimplificayao imensa, se bern que necessaria, da insondavel complexidade do 
mundo, que nao pode, portanto, coexistir com a reflexao. a simples agir signifi
ca reprimir ou suspender essa reflexao, sofrer uma certa amnesia au esqueci-
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mento auto-induzidos. As "verdadeiras" condicroes de nossa existencia, portan
to, devem estar necessariamente ausentes da consciencia no momento da acrao. 
Essa ausencia, por assim dizer, e estrutural e determinada, e nao uma mera ques
tao de lapso - exatamente como, para Freud, 0 conceito do inconsciente signi
fica que as forcras que determinam nosso ser nao podem, por definicrao, figurar 
em nossa consciencia. S6 nos tornamos agentes conscientes em virtude de uma 
certa falta, recalcamento au omissao determinados, que nenhuma dose de auto
reflexao seria capaz de corrigir. a paradoxo do animal humano e que ele s6 passa 
a existir como sujeito com base num brutal recalcamento das forcras que entra
ram em sua composicrao. 

A antitese althusseriana entre teo ria e ideologia segue mais ou menos essas 
linhas. Poderiamos arriscar-nos a dizer, numa formulacrao inicial e grosseira
mente aproximativa, que a teoria e a pnitica sao discordantes, para Nietzsche, 
por ele alimentar uma desconfiancra irracionalista contra a primeira; e sao eter
namente discrepantes, para Althusser, por ele nutrir urn preconceito racionalista 
contra a segunda. Toda acrao, para Althusser, inclusive a insurreicrao socialista, 
e praticada dentro da esfera da ideologia; como veremos logo adiante, e somente 
a ideologia que confere ao sujeito humano suficiente coerencia - ilus6ria e pro
vis6ria - para que ele se torne urn agente social pr<itico. Do sombrio ponto de 
vista da teo ria, 0 sujeito nada tern dessa autonomia ou coerencia: e meramente 0 

produto "sobredeterminado" desta ou daquela estrutura social. Mas, uma vez 
que hesitariamos em levantar da cama se essa verdade estivesse constantemente 
em nossa cabecra, ela tern que desaparecer de nossa consciencia "pnitica". E e nes
se sentido que 0 sujeito, tanto para Althusser como para Freud, e 0 produto de 
uma estrutura que tern que ser necessariamente recalcada no pr6prio momento 
da "subjetivacrao". 

Podemos entender, portanto, por que, para Althusser, teoria e pratica tern 
sempre que ser meio discordantes, de urn modo que escandaliza 0 marxismo chis
sico, que insiste numa relacrao dialetica entre as duas. Mas e mais dificil ver exata
mente 0 que significa essa discrepancia. Afirmar que nao se pode agir e teorizar ao 
mesmo tempo talvez seja como dizer que nao se pode tocar a Sonata ao luar e, 
simultaneamente, analisar sua estrutura musical; ou que nao se pode estar cons
ciente das normas gramaticais que regem a fala no exato momenta de proferi-Ia. 
Mas isso e poueo mais significativo do que dizer que naD se pode chupar cana e 
assobiar ao mesmo tempo; nao tern 0 menor alcance filos6fico. Decerto esta muito 
lange de sustentar, a fa Nietzsche, que todo ato impliea urn descanheeimenta ne
cessario das candicroes que 0 facultam. 0 prablema desse caso, aa menos para urn 
marxista, e que ele parece excluir a possibilidade de uma pratica teorieamente in
farmada, que Althusser, como leninista ortodaxo, teria muita dificuldade de 
abandanar. Afirmar que sua pr<:itica e teoricamente infarmada nao equivale, e cla
ra, a imaginar que voce possa empenhar-se numa intensa atividade te6rica no 

.. 
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exato momento em que esta fechando os port6es da fabrica para barrar a poHcia 
do lado de fora. 0 que cleve acontecer, portanto, e que uma compreensao te6rica 
efetivamente se realiza na pr<itica, 56 que, por assim dizer, pela "intermedia~ao" 
da ideologia - das "fio;:oes vividas" dos atores em questao. E essa sera uma forma 
de compreensao radicalmente diferente da do te6rico em seu estudo, implicando, 
como para Althusser, urn elemento inescapa.vel de desconhecimento. 

o que se desconhece na ideologia flaO e primordialmente 0 mundo, ja que a 
ideologia, para Althusser, flaD e uma quesHio de (onhecer au deixar de conhecer a 
realidade. 0 desconhecimento de que se trata e, essencialmente, urn autodesco
nhecimento, que e urn efeito da dimensao <'imaginaria" da existencia humana. 
"Imaginaria", aqui, na~ significa "irreal", mas <'pertencente a uma imagem": 

a alusao e ao ensaio de Jacques Lacan intitulado "0 estadio do espelho como for
mador da fun\ao do Eu", em que ele argumenta que 0 bebe, confrontado com sua 
propria imagem no espelho, tern urn momenta de jubilatorio desconhecimento 
de seu estado efetivo, fisicamente incoordenado, imaginando seu corpo mais uni
ficado do que ele real mente e.4S Nessa condi\ao imaginaria, ainda nao se estabele
ceu nenhuma distin\ao real entre sujeito e objeto; 0 bebe identifica-se com sua 
imagem, sentindo-se ao mesmo tempo dentro e diante do espelho, de modo q lie 
sujeito e objeto deslizam incessantemente urn para 0 outro num circuito fechado. 
Na esfera ideol6gica, similarmente, 0 sujeito humane transcende seu verdadeiro 

estado de difusao ou descentra\ao e encontra uma imagem consoladoramente 
coerente de si mesmo, refletida no "espelho" de um discurso ideol6gico dominan

teo Armado desse "eu" imaginario, que, para Lacan, implica uma "aliena\ao" do 
sujeito, ele e entao capaz de agir de maneiras socialmente apropriadas. 

Portanto, a ideologia pode ser resumida como "uma representa\ao das rela
\6es imaginarias dos individuos com suas verdadeiras condi\6es de existencia". 
Na ideologia, escreve Althusser, 

as homens de fato expressam, nao a rela~ao entre eles e suas condi~oes de exis
ten cia, mas 0 modo como e1es vivenciam a re1ayao entre eIes e suas condiyoes 
de existencia: isso pressupoe tanto lima relayao real quanto uma relayao 'i111a
ginaria', 'vivida'. (".) Na ideologia, a relayJo real e inevitave1mente investida 
na relayao imaginaria.46 

A ideologia so cxiste no e atraves do sujeito humano; e dizer que 0 sujeito habit a 
o imaginario e afirmar que ele remete compulsivamente 0 mundo ao proprio 
mundo. A ideologia e centrada no sujeito, ou "antropOlnorfica": faz-nos vcr a 
mundo como sendo, de algum modo, naturalmente orientado para nos mesmos, 
espontaneamente "dado" ao sujeito; e 0 sujeito, inversamente, scnte-se uma par
te natural dessa realidade, convocada e requerida por ela. Atraves da ideologia, 
observa Althusser, a sociedade nos "interpela", ou nos "chama", parece destacar
nos como singularmente valiosos e dirigir-se a nos pelQ nome. Ela fomenta a 
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ilusao de que nao poderia prosseguir sem n6s, tal como podemos imaginar 0 

bebezinho acreditando que, se eledesaparecesse, 0 mundo desapareceria ao mes
rna tempo. Ao nos "identificar" dessa maneira, chamando-nos pessoalmente em 
meio a massa de individuos e voltando seu rosto benignamente para nos, a ideo
logia nos leva a ser sujeitos individuais. 

Tudo isso, do ponto de vista de uma ciencia marxista, e de fato uma ilusao, ja 
que a triste verdade dessa hist6ria e que a sociedade nao precisa nem urn pouco 
de mim. Talvez precise de algw'm para desempenhar meu pape! no processo de 
produ<;ao, mas nao ha nenhuma razao por que essa pessoa particular deva ser eu. 
A teoria esta ciente do segredo de que a sociedade nao tern nenhum "centro", nao 
sendo mais que uma montagem de «estruturas" e "regioes"; e esti igualmente 
ciente de que 0 sujeito humano e tambem desprovido de urn centro, mero "por
tador" dessas varias estruturas. Mas, para que a vida social provida de prop6sitos 
tenha andamento, essas verdades impalataveis devem ser rnascaradas no registro 
do imaginario. 0 imaginario e, pois, em certo sentido, falso: veda de nossos olhos 
o modo como os sujeitos e as sociedades real mente funcionam. Mas nao e falso 
no sentido de ser urn mero engodo arbitrario, ja que e uma dimensao total mente 
indispensavel da existencia social, tao essencial quanta a politica au a economia. 
E tambem nao e falso na medida em que a verdadeira maneira como vivenciamos 
nossas relac;6es com nossas condic;6es sociais e investida nele. 

Ha diversos problemas 16gicos ligados a essa teoria. Para comec;ar, como e 
que 0 individuo humano reconhece e responde ao «chamamento" que faz dele 
urn sujeito, se ainda nao e urn sujeito? Acasa a resposta, 0 reconhecimento e 
a cornpreensao nao sao faculdades subjetivas, de modo que seria preciso ja ser 
sujeito para tornar-se sujeita? Nessa medida, absurdamente. 0 sujeito teria que 
preceder sua propria existencia. Ciente desse quebra-cabec;a. Althusser afirma 
que na verdade somos "sempre ja" sujeitos. ate mesmo no ventre: nossa chegada, 
por assim dizer, ja foi desde sempre preparada. Mas, se isso e verdade, e dificil 
saber como entender a insistencia dele no "momento" da interpelaC;ao. a menos 
que isso seja sirnplesmente uma ficC;ao conveniente. E parece estranho sugerir 
que sejamos sujeitos "centrados", ainda quando embri6es. Par outro lado, a teo
ria entra de ponta-cabe,a em todos os dilemas de qualquer no,ao de identidade 
baseada na auto-reflexao. Como pode 0 sujeito reconhecer sua imagem no espe
lho como ele mesrno, se ji nao se reconhece de algum modo? Nao ha nada de 
evidente au natural em alguem se olhar num espelho e conduir que a imagem 
que esta venda e a dele mesmo. Nao pareceria haver aqui a necessidade de urn 
terceiro sujeito, superior, que pudesse comparar 0 sujeito real com seu reflexo e 
estabelecer que urn era real mente identico ao outro? E como veia esse sujeita 
superior a se identificar? 

A teoria da ideologia de Althusser envolve ao menos dois erros cruciais 
de leitura dos textos psicanaliticos de Jacques Lacan - 0 que nao surpreende, 
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dada a obscuridade sibilina deste ultimo. Para comec;ar, 0 sujeita imaginario de 
Althusser corresponde, na verdade, ao eu [moi] lacaniano, que e, para a teo ria 
psicanalitica, meramente a panta do iceberg do Eu {je]. >I- E 0 ell, para Lacan, que 
se constitui no imaginario como uma entidade unificadaj 0 sujeito "como urn 
todo" e 0 efeito clivado, faltoso e desejante do inconsciente, que, para Lacan, 
pertence ao "simb6lico" e tambem a ardem imaginaria. 0 resultado desse erfO 

de leitura, assim, e tornar 0 sujeito de Althusser bern mais estavel e (oerente que 
o de Lacan, ja que 0 eu "arrumadinho" faz as vezes, aqui, do desalinhado in
consciente. Para Lacan, a dimensao imaginaria de nosso ser e vazada e atravessa

da pelo desejo insachlvel, 0 que sugere urn sujeito bern rnais volatil e turbulento 
que as entidades serenarnente centradas de Althusser. As implica'foes politicas 
dessa leitura equivocada sao cIaras: expulsar 0 desejo do sujeito e emudecer seu 
clamor potencialmente rebelde, ignorando que so de maneira ambigua e preci
ria ele pode atingir 0 lugar que the e destinado na ordem social. Althusser pro
duziu, na verdade, uma ideologia do ego, e nao do sujeito humano; e urn certo 
pessimismo politico e proprio dessa representa'fao equivocada. Correspondente 
a essa sua percep'fao ideologica erronea, do lado do sujeito "pequeno" ou indi
vidual, e a interpreta'fao tendenciosa do "grande" Sujeito, dos significantes ide
ologicos dominantes com que 0 individuo se identifica. Na leitura de Althusser, 
esse Sujeito seria mais ou menos equivalente ao supereu freudiano, 0 poder cen
sor que nos mantem obedientemente em nossos lugares; na obra de Lacan, 
no entanto, esse papel e desempenhado pelo "Outro", que significa algo seme

lhante a todo 0 campo da linguagem e do inconsciente. J a que esse, na visao de 
Lacan, e urn terreno notoriamente elusivo e trai'foeiro, em que nada fica pro
priamente no lugar, as rela'foes entre ele e 0 sujeito individual sao bern mais 
carregadas e frageis do que 0 modelo de Althusser pressupoe.47 Mais uma vez, as 

irnplica'foes politicas desse mal-entendido sao pessimistas: se 0 poder que nos 
sub mete e singular e autoritario, mais como 0 supereu freudiano do que como 0 

cambiante e clivado Outro de Lacan, as possibilidades de uma oposi'fao a ele 
pareceriam efetivamente remotas. 

Se 0 sujeito de Althusser fosse tao dividido, desejante e instavel quanta 0 de 
Lacan, 0 processo de interpelac;:ao poderia parecer uma coisa mais fortuita e con
tradit6ria do que de fato se afigura. Althusser escreve, com solene banalidade: 

A experiencia rnostra que a comunicas:ao pnitica dos chamamentos e tamanha 
que eles raramente errarn seu alva: quer se trate de uma interpelac;:ao verbal au 
de urn assobio, 0 interpelado sempre reconhece que e realmente ele quem esta 
sendo chamado.48 

,. Ver nota na pagina 97 deste volume, abertura de "0 estadio do espelho como formador da fun
r;ao do Eu", de Jacques Lacan. (N. da T.) 
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o fato de, aparentemente, os amigos de Louis Althusser nunca haverem confun
dido seu animado grito de sauda<;ao na fua e oferecido como prova irrefutavel de 
que a hist6ria da interpelacrao ideol6gica e invariavelmente bem-sucedida. Mas, 
sera que e? E se deixarmos de reconhecer e responder ao charnado do Sujeito? 
Ese Ihe retrucarmos: «Desculpe, voce chamou a pessoa errada"? 0 fato de termos 
de ser interpelados como urn tipo de sujeito esta claro: a alternativa, para Lacan, 

seria ficarmos inteiramente fora da ordem simb6lica, caindo na psicose. Mas nao 
ha razao por que devamos sempre aceitar a identificacrao, que a sociedade nos 
confere, como esse tipo particular de sujeito. Althusser simplesmente junta a ne
cessidade de alguma identifica<;:ao "geral" com nossa submissao a papeis sociais 
especificos. Afinal, ha muitas maneiras diferentes pelas quais podemos ser "in
terpelados", e algumas exclamayoes, gritos e assobios animados podem parecer
nos mais atraentes do que outros. Vma pessoa pode ser mae, metodista, dona
de-casa e sindicalista ao mesmo tempo, e nao ha razao alguma para presumir que 
essas varias formas de inseryao na ideologia sejam mutuamente harmoniosas. 
o modelo de Althusser e monista demais, passando por cima dos modos dis

crepantes e contradit6rios pelos quais os sujeitos podem ser ideologicamente 
abordados - em parte, no todo ou quase nada - por discursos que, em si mes
mos, nao formam nenhuma unidade coesa 6bvia. 

Como disse Peter Dews, 0 grito com que 0 Sujeito nos salida deve ser sempre 
interpretado, e nao ha garantia de que 0 fayamos da maneira "apropriada" .49 

Como posso ter certeza do que me esta sendo pedido, de que sou eu que estou 
sendo interpelado, e se 0 Sujeito me identificou acertadamente? E ja que, para 
Lacan, nunca posso estar plenamente presente como urn (sujeito todo" em ne
nhuma de minhas respostas, como pode minha anue-ncia, ao ser interpelado, ser 
considerada ('autentica"? Alem disso; se a resposta do Outro a mim esta ligada a 
minha resposta a ele, como diria Lacan, a situayao torna-se ainda mais precaria. 
Ao buscar 0 reconhecimento do Outro, sou levado par esse exato desejo a des
conhece-Io, apreendendo-o de maneira imaginaria; assim, 0 fato de haver ai urn 
desejo em operayao - fato que Althusser desconsidera - significa que nunca 
posso apreender 0 Sujeito e seu chamado tais como realmente sao, assim como 
ele nunca pode saber muito bern se "verdadeiramente" respondi a sell chama
mento. Na obra de Lacan, 0 Outro significa apenas essa natureza, em ultima ins
tancia insondavel, de todos os sujeitos individuais. Nenhum outro particular po
de jamais suprir-me a confirmayao que busco de minha identidade, pois meu 
desejo dessa confirma<;:ao sempre «(ira alem" dessa figura. Grafar 0 outro como 

Outro e a maneira de Lacan assinalar essa verdade. 
A desolayao politica da teoria de Althusser evidencia-se em sua propria con

cepyao de como 0 sujeito vern a ser. A palavra «sujeito" significa, literal mente, 
"aquilo que esta abaixo" J no sentido de algum fundamento ultimo; e, ao longo 
de toda a hist6ria da filosofia, houve diversos candidatos a essa fun<;:ao. Somente 
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no periodo moderno e que 0 sujeito individual tornou-se fundante nesse senti
do. Mas e possivel, mediante urn jogo de palavras, fazer com que "aquila que 
esta abaixo" signifique "0 que e mantido embaixo", e parte da teoria althusse
riana da ideologia gira em torno desse conveniente desiizamento verbal. Ser 
"subjetivado" e ser «sujeitado": torna1110-1105 sujeitos humanos "livres" e "aut6-
nomos" precisamente por nos submetermos obedientenlente ao Sujeito, au 
a Lei. UIlla vez que "internalizamos" essa Lei, fazemo-la inteiramente n055a, 

comes:amos a p6-1a em ac;ao de maneira espontanea e sem questionamentos. 
Passamos a trabalhar, como (omenta Althusser, "sozinhos", sem necessidade de 
uma (onstante supervisao coercitiva, e e esse estado lastimavel que (des}reco
nhecemos como nossa liberdade. Nas palavras do fi1osofo que esta por tras de 
toda a obra de Althusser - Baruch Espinoza -, as homens e as mulheres "Iu
tam por sua escravidao como se lutassem por sua libertac;:ao" (Prefacio do Tra

tado Teologico-Politico). 0 modelo que esta por tds dessa tese e a sujeic;:ao do eu 
freudiano ao supereu, fonte de toda consciencia e autoridade. A liberdade e a 
autonomia, pOltanto, pareccriam puras ilusoes: significalTI simplesmente que 
a Lei esta tao profundamente inscrita em nos, tao intima mente Ii gada a nosso 
desejo, que a tomamos erroneamente por nossa livre iniciativa. Mas esse e ape
nas um lado da narrativa freudiana. Para Freud, 0 eu rebela-se contra seu senhor 
imperioso quando suas exigencias tornam-se por demais insuportaveis, e 0 equi
valente politico desse momenta seria a insurreic;:ao ou revoluc;:ao. A liberdade, 
em suma, pode transgredir a propria Lei de que e efeito; mas Althusser man tern 
urn silencio sintomatico sobre esse corolario mais esperanc;:oso de sua argumen
tac;:ao. Para ele, como ainda mais patentemente para Michel Foucault, a pr6pria 
subjetividade parece ser apenas uma forma de auto-encarceramento; portanto, a 
questao de saber de onde vem a resistencia politica tern que permanecer obscura. 
Esse estoicismo ante urn poder aparentemente onipresente, ou urn fechamento 
metaflsico inescapavel, e que fluiria para a corrente do pos-estruturalismo. 

[ ... J 

Sejam quais forem suas falhas e limitac;:oes, a exposic;:ao de Althusser sobre a ideo
logia representa urn dos gran des avanc;:os nesse tema no pensamento marxista 
moderno. A ideologia ja nao e, agora, apenas uma distor<;:ao ou uma reflexao 
falsa, uma tela que intervem entre nos e a realidade, ou urn efeito auto matico da 
produc;:ao de mercadorias. E urn meio indispensavel para a prodw;:ao de sujeitos 
humanos. Dentre os varios modos de produc;:ao de qualquer sociedade, ha urn 
cuja tarefa e produzir as proprias fonnas de subjetividade; e is so e tao material e 
tao historicamente variavel quanta a produc;:ao de barras de chocolate ou de au
tomoveis. A ideologia nao e primordialmente uma questao de "ideias": e uma 
estrutura que se impoe a nos, scm necessariamente tef que passar pela conscien
cia. Vista em termos psicologicos, e menos um sistema de doutrinas articuladas 
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do que urn conjunto de imagens, simbolos e, vez por outra, conceitos que "vi
venciamos" num plano inconsciente. Vista em terrnos sociologicos, consiste nu
rna gama de praticas au rituais rnateriais (votar, curnprirnentar, ajoelhar etc) que 
estao sernpre inseridos em institui~oes materiais. Althusser herdou de Gramsci 
essa nO'rao da ideologia como comportamento habitual, em vez de pensamento 
consciente; mas leva a argumenta'rao a urn extremo quase" behaviorista em sua 
afirma'rao de que as ideias do sujeito 

saO seus atos materia is, inseridos em praticas materiais regidas por rituais 
materiais, os quais, por seu turno, sao definidos peIo apareIho ideologico ma
terial ( ... ) 50 

Nao se abole a consciencia pela simples repeti~ao hipnotica da palavra "mate
rial". Com efeito, na esteira da obra de Althusser, esse termo reduziu-se rapi
damente ao mais simples gesto, com urn sentido grosseiramente inflacionado. 
Se tudo e "material", ate 0 proprio pensar, a palavra percle toda a sua for~a discri
minativa. A insistencia de Althusser na materialidade da ideologia - no fato de 
que ela e sempre uma questao de praticas e institui'roes concretas - e uma retifi
ca'rao valiosa da "consciencia de classe" de Georg Lukacs, essencialmente desen
carnada; mas provem tambem. de uma hostilidade estruturalista a consciencia 
como tal. Esquece-se que a ideologia e uma questao de significa'rao, e que a signi
fica'rao nao e material, na aceP'rao em que a sao sangrar ou rugir. E verdade que a 
ideologia e menos uma questao de ideias que de sentimentos, imagens e rea'roes 
viscerais; mas e comum as ideias figurarem com peso dentro dela, como fica bas
tante 6bvio nas "ideologias te6ricas" de Tomas de Aquino e Adam Smith. 

Se 0 tenno "material" sofre uma infla'rao indevida nas maos de Althusser, 0 

mesma ocorre com 0 proprio conceito de ideologia. Ele se torna, com efeito, 
identico a experiencia vivida; mas decerto e duvidoso que toda experiencia vivida 
possa ser proveitosamente descrita como ideologica. Assim ampliado, 0 conceito 
amea'ra perder qualquer referencia poHtica precisa. Se amar a Deus e ideologico, 
o mesmo acontece, presumivelmente, com gostar de queijo gorgonzola. Uma das 
afirrna'roes mais controvertidas de Althusser - a de que a ideologia e "eterna" e 
existira mesmo na sociedade comunista - e, pois, uma decorrencia logica desse 
sentido ampliado da palavra. Po is, uma vez que havera sujeitos humanos e expe
riencia vivida no comunismo, e fatal que tambelll haja ideologia. A ideologia, 
declara Althusser, nao tern hist6ria - uma formula~ao adaptada de A ideologia 

aiema, porem utilizada para fins muito diferentes. Embora seus conteudos, e cla
ro, sejam historicamente variaveis, seus mecanismos estruturais permanecem 
constantes. Nesse sentido, ela e analoga ao inconsciente freudiano: todos so
nham de maneira diferente, mas as opera'r0es do "trabalho do sonho" perma
necem constantes de uma epoca ou lugar para outro. E diflcil dizer como pode
riamos saber que a ideologia e imutavel em seus dispositivDs basicos, mas uma 
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prova convincente contra essa afirmayao e 0 fato de que Althusser oferece como 
uma teoria geral da ideologia algo que, defensavelmente, e espedfico da era bur
guesa. A ideia de que nossa liberdade e autonomia estao suhmetidas a Lei tem sua 
origem na Europa do Iluminismo. Em que sentido urn escravo ateniense julgava
se livre, autonomo e singularmente individuado e uma pergunta que Althusser 
deixa sem resposta. Se os sujeitos ideo16gicos trabalham "sozinhos") alguns pare
cern trabalhar mais do que outros. 

Como os pabres, portanto, a ideologia esta sempre perta de nos; de fato, 0 

escandalo da tese de Althusser para 0 marxismo ortodoxo e que) na verda de, a 
ideologia sobrevivera a eles. A ideologia e uma estrutura essencial a vida de todas 
as sociedades historicas, que a "secretam" organicamentei e as sociedades p6s
revoluciomirias nao seriam diferentes nesse aspecto. Mas, para come~o de con
versa, ha al urn deslizamento no pensamento de Althusser entre tres concep~6es 
muito diferentes de por que a ideologia funciona. A primeira delas, como vim as, 
e essencialmente politica: a ideologia existe para manter homens e mulheres em 
seus lugares designados na sociedade de classes. Logo, nesse sentido, a ideologia 
nao prosseguiria depois de abolidas as classesi mas e claro que, em seu sentido 
mais funcionalista ou ideologico, persistiria, Numa ordem social desprovida de 
classes, a ideologia continuaria a executar sua tarefa de adaptar hom ens e mulhe
res as exigencias da vida social: ela e "indispensavel em qualquer sociedade para 
que os homens sejam formados, transformados e equipados para atender as de
mandas de suas condis:6es de vida",51 Essa argumenta~ao, como vimos, e uma 
decorrencia logica desse sentido urn tanto esticado do termoi mas ha tamhem 
outra razao, que nao combina muito bern com isso, pela qual a ideologia persisti
ni na sociedade pos-classes. A ideologia sera necessaria nesse futuro, tal como e 
necessaria agora, por causa da inevitavel complexidade e opacidade dos proces
sos sociais. A esperan~a de que esses processos, no comunismo, possam tornar-se 
transparentes a consciencia humana e denunciada por Althusser como urn erro 
humanista. 0 funcionamento da ordem social como urn todo 56 pode scr conhe
cido pela teoriai no que concerne a vida pratica dos individuos, a ideologia e ne
cessaria para supri-Ios de uma especie de "mapa" imaginario da totalidade social, 
de modo que eles possam encontrar seu caminho nela. Esses indivlduos, e claro, 
tambem podem ter acesso a um conhecimento cientifico da forma~ao social, mas 
na~ podem exercer esse conhecimento no calor da refrega da vida cotidiana. 

Essa argumenta~ao, podemos notar, introduz no debate sobre a ideologia um 
elemento ate aqui naD examinado. Esta, diz 0 argumento} provem de uma sitlla
~ao em que a vida social tornou-se complcxa demais para ser apreendida como 
urn todo pela conscicncia cotidiana. Ha, pois, necessidade de Ulll modele imagi
nario del a, que teni. com a realidade social algo da relas:ao supersimplificadora 
que tem lim mapa com lim terreno concreto. Trata~se de uma argllmenta~ao que 
remonta, no minima, a Hegel, para quem a Grecia antiga era uma sociedade 
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imediatamente transparente, como urn todo, para a totalidade de seus membros. 
Na era moderna, entretanto, a divisao do trabalho, a fragmenta<;:ao da vida social 
e a prolifera<;:ao de discursos especializados expulsou-nos desse jardim paradi
siaco, de modo que as liga<;:oes ocultas da sociedade s6 sao cognosciveis para 
a razao dialetica do fil6sofo. A sociedade, na terminologia do seculo XVIII, tor· 
nou-se "sublime": e urn objeto que nao se pode representar. Para que a popula<;:ao 
em geral se situe nela, e essencial construir urn mito que traduza a conhecimento 
te6rico em termos mais plasticos e imediatos. «Ternos que ter uma nova mitolo
gia", escreve Hegel, 

mas essa mitologia deve estar a servi'ro das Ideias; deve ser uma mitologia da 
Razao. Ate que expressemos as Ideias esteticamente, isto e, mitologicamente, 
elas nao terao interesse para 0 povo; e inversamente, ate que a mitologia seja 
racional, 0 fil6sofo devera envergonhar-se dela. Assim, no final, esclarecidos e 
nao esclarecidos deverao apertar as maos; a mitologia deve tarnar-se filos6fica 
para tornar as pessoas racionais, e a filosofia deve tornar-se mitologica para 
tornar as fil6sofos sensatos.52 

[ ... ] 

o mito de Hegel, portanto, e a ideologia de Althusser, ao menos numa de suas 
vers6es. A ideologia adapta os individuos a suas fun<;:oes sociais, provendo-os de 
urn modelo imaginario do todo, adequadamente esquematizado e "ficcionaliza
do" para seus fins. Vma vez que esse modelo e mais simb61ico e afetivo do que 
austeramente cognitivo, ele pode fornecer motiva<;:oes para a a'rao de urn modo 
que a mera compreensao te6rica nao faria. Os homens e mulheres comunistas do 
futuro precisarao dessa fic'rao capacitadora, como qualquer urn; mas, entremen
tes, na sociedade de classes, ela serve a fun'rao adicional de ajudar a impedir a 
verdadeiro discernimento do sistema social, assim conciliando os individuos 
com suas posi~6es dentro dele. Em outras palavras, a fun~ao da ideologia, de 
"mapa imaginario", desempenha urn papel tanto politico quanto socio16gico no 
presente; uma vez superada a explora<;:ao, a ideologia prosseguiri em sua fun<;:ao 
puramente "socio16gica", e a mistifica<;:ao cedera lugar ao mitico. A ideologia 
ainda sera falsa, em certo sentido, mas sua falsi dade ja nao estara a servi<;:o dos 
interesses dominantes. 

Sugeri que ideologia nao e, para Althusser, urn termo pejorativo, mas agora 
essa afirma<;:ao requer uma ressalva. Seria mais exato dizer que seus textos sao 
simplesmente incoerentes nesse aspecto. Ha pontos em sua obra em que ele fala 
explicitamente da ideologia como falsa e ilus6ria, com 0 devido respeito aos co
mentadores que 0 tomam par alguem que rompeu par completo com essas no
<;:oes epistemologicas.53 Os mapeamentos imaginarios das fic<;:oes ideol6gicas sao 
falsos do ponto de vista do conhecimento te6rico,- no sentido de efetivamente 
entenderem a sociedade da maneira errada. Portanto, nao se trata simpiesmente, 

i 
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aqui, de urn autodesconhecimento, como vimas no caso do sujeito imagimirio. 
Por outro lado, essa falsidade e absolutamente indispensavel e desempenha lima 
fUll'Yao social vital. Assim, emhora a ideologia seja falsa, ela nao 0 e de forma pe

jorativa. So precisamos protestar quando essa falsi dade e atrelada a finalidade de 
reproduzir as relac;:oes sociais de explorac;:ao. Nao e preciso deduzir-se dai que, na 
sociedade p6s-revoluciomiria, os homens e mulheres comuns serao dotados de 
lima compreensao te6rica da totalidade social; trata-se apenas de que essa com
preensao flaO pode ser "vivida", de modo que a ideologia sera essencial tambeITI 

ali. Noutros pontas, entretanto, Althusser escreve como se termos como "ver
dadeiro" e "falso" fossem totalmente inaplicaveis a ideologia, ja que ela nao cons
titui nenhum tipo de conhecimento. A ideologia implica sujeitos, mas, para 
Althusser, 0 conhecimento e urn processo "sem sujeito"; donde, a ideologia, por 
definic;ao, deve ser nao cognitiva. Ela e mais uma questao de experiencia que de 
discernimento; e, na visao de Althusser, seria urn erro empirista acreditar que a 
experiencia possa jamais dar origem ao conhecimento. A ideologia e uma visa a 
da realidade centrada no sujeito. Ora, no que concerne a teoria, toda a perspecti
va da subjetividade esta fadada a apreender as coisas de forma equivocada, venda 
de urn ponto de vista enganosamente "centrado" 0 que, na verdade, constitui urn 
mundo desprovido de centro. Mas. embora a ideologia seja falsa. quando olhada 
do ponto de vista externo da teoria, ela na~ e falsa "em si" - pais essa visao 
subjetiva do mundo e mais uma questao de relaC;6es vividas que de proposic;oes 
controvertidas. 

Outra maneira de formular esse ponto e dizer que Althusser oscila entre uma 
visao racionalista e uma visao positivista da ideolagia. Para a mente racionalista, a 
ideologia significa erro, em contraste com a verdade da ciencia ou da razao; para a 
positivista, apenas alguns tipos de afirmac;6es (cientificas, empiricas) sao verifi
caveis, e outros - as prescric;6es morais, por exemplo - nem sequer sao can
didatos a esses julgamentos de veracidade/falsidade. A ideologia e as vezes vista 
como errada e, as vezes, como nem sequer suficientemente propositiva para estar 
errada. Quando Althusser relega a ideologia ao falso "outro" do conhecimento 
verdadeiro, ele fala como racionalista; quando descarta a ideia de que (digamos) 
os enunciados morais sao cognitivos em certo senti do, escreve como urn positivis
tao UIDa tensao mais ou menos similar e observavel na obra de Emile Durkheim: 
nas suas Regras do metodo sociol6gico a ideologia e uma mera obstruc;ao irracional 
ao conhecimento cientifico, mas as suas Formas elementares da vida religiosa en
caram a religiao como urn conjunto essencial de representac;6es coletivas da sali
dariedade social. 

[ ... J 

o pensamento de Althusser sobre a ideologia desenvolve-se em escala bastante 
grandiosa, girando em torno de conceitos «globais", como 0 Sujeito e os Apare-
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Ihos Ideol6gicos de Estado. 0 soci610go frances Pierre Bourdieu, por sua vez, esta 
mais interessado em examinar os mecanismos pelos quais a ideologia adquire 
poder na vida cotidiana. Para enfrentar esse problema, Bourdieu desenvolve, em 
seu Esbo,o de urna teo ria da pnitica (1977), 0 conceito de habitus, com 0 qual se 
refere a inculca<;:ao, em homens e mulheres, de urn conjunto de disposi<;:6es dura
douras que geram praticas especificas. E pelo fato de os individuos em sociedade 
agirem de acordo com esses sistemas internalizados - 0 que Bourdieu denomi
na de "inconsciente cultural" - que podemos explicar como seus atos podem 
ser objetivamente regulados e harmonizados, sem constituirem, em nenhum 
sentido, 0 resultado de uma obediencia consciente as regras. Atraves dessas dis
posi<;:6es estruturadas, pode-se conferir unidade e coerencia aos atos humanos, 
sem nenhuma referencia a uma inten<;:ao consciente. Na pr6pria «espontanei
dade" de nosso comportamento habitual, portanto, reproduzimos certas flormas 
e valores profundamente tacitos; 0 habitus e, pois, 0 mecanismo de transmissao 
pelo qual as estruturas menta is e sociais passam a se encarnar na atividade social 
cotidiana. 0 habitus, como a pr6pria linguagem humana, e urn sistema aberto, 
que permite aos individuos lidarem com situa<;:6es imprevistas e sempre muta
veis; portanto, e urn «principio gerado,r de estrategias" que permite uma inova
<;:ao incessante, e nao urn projeto rigido. 

o termo ideologia nao e particularmente central na obra de Bourdieu, mas, 
se 0 habitus e aplicavel a esse conceito, e porque tende a induzir nos agentes 
sociais aspira<;:6es e atos que sao compativeis com os requisitos objetivos de 
suas circunstancias sociais. No auge de sua for<;:a ele exclui, como simplesmente 
impensaveis, todos os outros modos de desejar e conduzir-se. 0 habitus e, pois, 
"a hist6ria transformada em natureza", e, para Bourdieu, 0 pader e assegurado 
atraves dessa equipara<;:ao do subjetivo com 0 objetivo, daquilo que nos sen
timos espontaneamente dispostos a fazer com 0 que nossas condi<;:6es sociais 
exigem de n6s. A ordem social esfor<;:a-se por naturalizar sua arbitrariedade 
atraves dessa dialetica das aspira<;:6es subjetivas e das estruturas objetivas, defi
nindo cada uma em term os da outra; assim, a condi<;:ao "ideal" seria aquela em 
que a consciencia dos agentes tivesse os mesmos limites do sistema objetivo 
que the da origem. 0 reconhecimento da legitimidade, diz Bourdieu, "e 0 des
conhecimento da arbitrariedade". 

o que Bourdieu denomina de doxa pertence ao tipo de ordem social tradicio
nal estavel em que 0 poder e plenamente naturalizado e inquestionavel, de modo 
que jamais possa ser imaginado urn arranjo social diferente do existente. Nela, 
por assim dizer, sujeito e objeto fundem-se urn com 0 outro de maneira indis
tinguivel. 0 que importa nessas sociedades e 0 que "e desnecessario dizer", que e 
determinado pela tradi<;:ao; e a tradi<;:ao e sempre "silenciosa", inclusive sobre si 
mesma como tradi<;:ao. Qualquer questionamento dessa doxa e, pais, a heterodo
xia, contra a qual a ordem estahelecida tern que afirmar suas reivindicaS:6es 
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numa nova ortodoxia. Essa ortodoxia difere da doxa no sentido de que os guar
diiies da tradic;ao, daquilo que e desnecessario dizer, sao entao compelidos a falar 
em sua pr6pria defesa e, com isso, apresentam-se irnplicitamente como sendo 
apenas uma posiC;iio passivel entre outras. 

A vida social cantem diversos habitus diferentes, sendo cada sistema apro
priado ao que Bourdieu denomina de "campo". 0 campo, diz ele em Questoes 

de sociologia (1980), e urn sistema competitivo de rela<;6es sociais que funciona 
de acordo com sua 16gica interna, composta de institui<;6es ou individuos que 
competem peIo mesma interesse. Em geral, 0 que esta em jogo nesses campos 
e a obtenc;ao da maxima predominancia dentro deles - uma predominancia 
que permite, aos que a obtem, conferir ou retirar legitimidade aos outros par
ticipantes. Conquistar essa predominfmcia implica acumular a maximo do ti
po particular de "capital sirnb6lico" apropriado ao campo; e, para que esse 
poder se torne "legitimo", ele tern que deixar de ser reconhecido pelo que e. 
Urn poder endossado de maneira tacita, e nao explicita, e urn poder que Iogrou 
legitirnar-se. 

Qualquer desses campos socia is e necessariamente estruturado por urn con
junto de regras nao faladas sabre a que pode ser validamente enunciado ou per
cebido dentro deles; e essas regras operam, assim, como uma rnodalidade do que 
Bourdieu chama de "violencia simb6lica". Uma vez que a violencia sirnb6Iica 
e legitirna, ela costuma passar despercebida como violencia. E, no dizer de Bour
dieu no Esbofo de uma teo ria da pratica, 

a forma gentil e invisivel de violencia, que nunca e reconhecida como tal e 
e menos sofrida do que escolhida, a violencia do credito, da confian~a, da 
obriga~ao, da lealdade pessoal, da hospitalidade, dos presentes, da gratidao, 
da piedade ( ... )54 

No campo da educa<;ao, par exemplo, a violencia simb6lica opera menos pela 
fala "ideoI6gica" do professor com os alunos do que por ser 0 professor perce
bido como possuidor de urn "capital cultural" que 0 estudante precis a adquirir. 
o sistema educacional contribui, desse modo, para reproduzir a ordem social 
dominante, nao tanto pelos pontos de vista que foment a, mas por essa distribui
~ao regulada do capital cultural. Como afirma Bourdieu em Distinplo (1979), 
uma forma semelhante de violencia simb61ica atua em todo 0 campo da cultura, 
no qual aqueles a quem falta 0 gosto «correto" sao discretamente excluidos, re
legados a vergonha e ao silencio. A "violencia simb6lica" e, pais, a maneira de 
Bourdieu repensar e elaborar 0 conceito gramsciano de hegemonia, e sua obra 
corno urn todo representa uma contribui<;ao original para 0 que se poderia deno
minar de "microestruturas" da ideologia, cornplementando as no<;oes mais ge
rais da tradi<;ao marxista com exposi<;6es empiricamente detalhadas da ideologia 
como "vida cotidiana". 
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FEMINISMO, IDEOLOGIA E 

DESCONSTRUyAO: 
- / 

UMA VISAO PRAGMA TICA 

Richard Rarty 

Nem a filosofia em geral nem a desconstru<;:ao em particular devem ser con
sideradas como urn instrumento pioneiro e inovador da politica feminista. 
A filosofia reeente, inclusive a de Derrida, ajuda-nos a ver as praticas e as 
ideias (inclusive as praticas e ideias patriarcais) como nao sendo naturais 
nem inevitaveis - mas isso e tuda 0 que ela faz. Depois que a filosofia termi
Ila de mostrar que tuda e urn constructo social, ela naa nos ajuda a decidir 
quais constructos sociais preservar e quais substituir. 

A maioria dos intelectuais gostaria de encontrar meios de se engajar na luta dos 

fracos contra as fortes. Assim, eles esperam que seus dons e competencias par
ticulares passam tornar-se relevantes para essa luta. 0 termo mais frequen

temente usado nas ultimas decadas para formular essa esperanya e "critica da 

ideologia". A ideia e que os filosofos, os criticos literarios, os advogados, os his

toriadores e outros, que sejam bons em fazer distin~6es, redescrever e recon
textualizar, possam colo car esses talentos em pratica, "expondo" ou "desmisti

ficando" as pniticas sociais do presente. 

Mas 0 modo mais eficiente de expor ou desmistificar uma pnitica existente 

parece consistir em sugerir uma pratica alternativa, e nao em criticar a atual. Na 

politica, como no modelo kuhniano de muta<;:6es teo ric as nas ciencias, as ano

malias dentro dos antigos paradigmas podem empilhar-se indefinidamente, sem 

fornecer muita base para a critica, ate que se ofere~a uma nova Opyao. A crftica 
«imanente" do antigo paradigma e relativamente ineficaz. Em termos mais es

pecificos, a maneira mais eficaz de criticar as atuais descriyoes de detenninado 

exemplo de opressao dos fracos como urn "mal necessaria" (0 equivalente politi

co de uma "anomalia desprezivel") e explicar por que ele nao e de fato necessa

ria, esclarecendo de que modo uma mudanya institucional espedfica a elimina

ria. Isso significa esboyar urn futuro e um cemirio alternativos da a~ao politica, 

capazes de nos transpor do presente para 0 futuro. 

227 
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Marx e Engels deixam isso claro em A ideologia alema, ao criticarem Feuer
bach por transformar "a palavra {comunista', que, no mundo real, significa 0 se
guidor de urn partido revolucionario definido, numa mera categoria",! A con
fianya deles em que suas criticas da tradiy30 filos6fica alema haviam substituido 
a ilusao pela realidade e a fantasia pela ciencia foi muito refon;ada pelo fato de 
eles terem urn partido e urn programa revoiucioll(lrios - uma pro posta (onereta 
sabre como fornecer uma comprovayao empirica para sua afirmayao de que al
guns males contemporaneos (por exemplo, disparidades de renda, desemprego) 
eram desnecessarios. A diferen<;:a entre a situa<;:ao deles e a nossa esta principal
mente em que, hoje em dia, ninguem quer a revoiw;:ao que eles tinham em men
te; ninguem mais quer nacionalizar os meios de prodw;ao au abolir a proprieda
de privada. Assim, falta a esquerda contemporanea 0 tipo de partido e 0 tipo de 
cenaria que respaldaram a afirma<;:ao de Marx e Engels de que seu pensamento 
era «cientifico", e naa «utopico" - a voz da realidade, e nao da fantasia.2 

Hoje, 0 movimento feminista e 0 que mais nos aproxirna - a nos, intelec
tuais de esquerda das dernocracias ricas - desse partido e desse programa. Mas, 
em seu aspecto politico, 0 ferninismo rna is se assernelha a urn movimento refor
rnista do que a urn rnovirnento revolucionario. E que suas metas politicas sao 
bastante concretas e na~ e dificil concebe-Ias como conquistaveis; essas metas 
sao defendidas mediante apelos a intui<;:6es morais, rnuito difundidas, sobre a 
justi<;:a. Assim, a politica feminista contempofilnea e mais analoga ao abolicio
nismo do seculo XVIII do que ao comunismo do seculo XIX. Enquanto foi muito 
dificil, no seculo XIX, imaginar como seriarn as coisas sem a propriedade pri
vada, era relativamente facil, no seculo XVIII e no inicio do seculo XIX, imaginar 
urn mundo sem escravos ever a escravidao como urn remanescente de uma era 
barbara - moralrnente repugnante para intui<;:6es bastante difundidas. De rna
neira analoga, e relativamente simples imaginar urn mundo com remunera<;:ao 
igual para 0 trabalho igual, com responsabilidades domesticas igualmente com
partilhadas, com 0 mesrno numero de mulheres e homens em posi<;:6es de poder 
etc, ever as atuais desigualdades como repugnantes a intui<;:6es largamente com
partilhadas sobre 0 que e certo e justo. 0 feminismo so pode ser analogo ao co
munismo do seculo XIX na medida em que seja mais do que uma questao de 
reformas especificas. 

Os feministas encontram-se na seguinte situa<;:ao: como Marx e Engels, eles 
suspeitam que as reformas feitas aos pouquinhos deixarao basicarnente intocado 
urn mal subjacente e desnecessario. Mas, ao contra rio de Marx e Engels, nao con
seguem esbo<;:ar com facilidade urn cenario politico revolucionario ou uma uto
pia pos-revolucionaria. 0 resultado e urn grande palavr6rio sobre revolu<;:6es fi
losoficas, revolu<;:6es da consciencia; essas revolu<;:6es, todavia, nao se refletern em 
nada que Marx e Engels pudessern reconhecer como "0 nivel material". AssirnJ e 
faeil imaginar Marx e Engels fazendo com boa parte da tea ria feminista contem-

j 
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poninea 0 mesmo tipo de chacota que fizeram de Hegel, Feuerbach ou Bauer. 
as te6ricos feministas, diriam eles, transformaram 0 "feminista" numa "mera 
categoria"; e nem podem ter esperan\a de fazer mais do que isso, enquanto 0 

termo nao significar "seguidor de urn partido revoluciondrio definido". 
Essas considera\oes levam-nos a indagar se os feministas podem manter a 

no\ao de "critica da ideologia" sem invocar a distin\ao entre "materia" e "cons
ciencia" exposta em A ideologia alema. Ha uma literatura vasta e deprimente 
sobre 0 carater equivoco do termo "ideologia"; seu mais recente exemplo e 
o prirneiro capitulo de Ideologia, de Terry Eagleton.' Eagleton rejeita a frequente 
sugestao de que esse termo tornou-se mais problematico do que merece, e of ere
ce 0 seguinte a guisa de defini\ao: "ideias e cren\as que contribuem para legiti
mar os interesses de urn grupo ou classe dominante, especificamente atraves da 
distor\ao e da dissimula\ao". Como alternativa, ele sugere "cren'?1s falsas ou 
enganosas" que brotam, "nao dos interesses de uma classe dominante, mas da 
estrutura material da sociedade como urn todO".4 Esta ultima formula\ao in
corpora 0 contraste material!imaterial que e central em A ideologia alemii. Mas e 
dificil para os feministas apropriar-se desse contraste, que recebeu sua relevancia 
concreta, qualquer que tenha sido, da explica\ao da "mudan\a material", numa 
referencia a hist6ria escatol6gica de Marx sobre as mudan\as na organiza\ao dos 
mecanismos de produ\ao. Essa hist6ria e basicamente irrelevante para a opres
sao da rnulher pelo hornern.' 

No entanto, se abandonarmos a distin\ao materia-consciencia e recairrnos 
na prirneira das duas defini\oes de "ideologia" que citei de Eagleton, entrarernos 
em contlito com as visoes filos6ficas sobre verdade, conhecimento e objetivida
de sustentadas pela maio ria dos intelectuais feministas contemporaneos que es
peram colocar seus dons e sua competencia a servi\o da critica da ideologia 
machista. E que "distor\ao" pressupoe urn meio de representa\ao que, introme
tendo-se entre n6s e 0 objeto investigado, produz uma aparencia que flao corres
ponde a realidade do objeto. Esse representacionalismo nao po de ser equacio
nado nem com a insistencia pragmatica em que a verdade nao e uma questao de 
correspondencia com a natureza intrinseca da realidade, nem com a rejei\ao 
desconstrutivista do que Derrida chama de "metafisica da presen\a".6 Pragma
tistas e desconstrutivistas concordam em que tudo e um constructo social e em 
que nao faz sentido tentar distinguir entre 0 "natural" e 0 "meramente" cultural. 
Eles concordam em que a questao esta em saber quais constructos sociais descar
tar e quais preservar, e em que nao ha por que apelar para "a maneira como as 
coisas realmente sao" no decorrer das lutas em torno de quem chega a construir 
o que. Essas duas escolas filos6ficas podem concordar com Eagleton em que, "se 
na~ ha. valores nem cren\as que nao estejam ligados ao poder, 0 termo ideologia 
amea\a expandir-se a ponto de desaparecer''.7 Mas, ao contnlrio de Eagleton, 
ambas consideram que essa e uma razao para duvidar da utilidade da no\ao de 
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"ideologia" (aD menos, caso se suponha que eia signifique mais do que "urn (an
junto de ideias ruins"). 

A distin<;ao entre a ciencia marxista e a meTa fantasia filos6fica, que atravessa 
A ideologia aiemii, e urn excelente exemplo da afirmacrao de se haver chegado 
ao que Derrida denomina de "uma presencra plena, fora do alcance do jogo".8 
Como born marxista, Eagleton tern que fazer eeo as criticas padronizadas contra 
Derrida, dizendo que "a tese de que as objetos sao inteiramente internos aos 
discursos que os constituem levanta 0 espinhoso problema de como poderia
mas, em algum momento, julgar se urn discurso construiu seu objeto de manei
fa valida", e indagando, em seguida: "se 0 que valida minhas interpretacroes so
ciais sao os fins politicos a que elas servem, como hei de validar esses fins?"9 Nao 
se pode falar em "comunicacrao distorcida" ou "ideias deturpadoras" sem acre
ditar em objetos externos aos discursos - objetos passiveis de ser representa
dos, com ou sem exatidao, de maneira cientifica ou meramente fantasiosa, por 
esses discursos. 

Ha que se abrir mao de alguma coisa, portanto. as intelectuais feministas que 
desejam criticar a ideologia machista e usar a desconstrucrao para faze-Io devem 
(l) pensar em algum novo sentido para "ideologia"; ou (2) dissociar a descons
trucrao e 0 anti-representacionalismo, a negacrao de que possamos responder 
a pergunta "terei construido meu objeto valida mente?" (em oposicrao, por exem
plo, a "te-Io-ei construido de maneira util aos fins feministas?"); ou entao, 
(3) dizer que a questao de saber se suas criticas as praticas sociais machistas sao 
"cientificas" ou "filosoficamente bern fundadas", tal como saber se 0 machismo 
"distorceu" as coisas, nao vern ao caso. 

A melhor opcrao e a ultima. A primeira simplesmente nao vale a pena, e nao 
creio que a segunda seja minimamente exequivel. Parece-me lamentavel que al
gumas pessoas identificadas com 0 desconstrutivismo tenham tentado recons
tituir a distincrao marxista materia -consciencia - como quando De Man disse 
que "seria uma Iastima confundir a materialidade do significante com a mate
rialidade do que ele significa", passando a definir "ideologia" como "a confusao 
da realidade linguistica com a natural, da referencia com 0 fenomenalismo"YJ 
A maneira de rechacrar a acusacrao de que a teo ria litera ria, ou desconstrucrao, 
"esquece-se da realidade social e hist6rica" e insistir em que "a constituicrao dos 
objetos pelo discurso" vai de ponta a ponta, e em que a "respeito pela realidade" 
(social e hist6rica, astrofisica, ou qualquer outra realidade) e apenas a respeito 
pela linguagem passada, pelas maneiras passadas de descrever 0 que "realmente" 
acontece. ii As vezes esse respeito e born, as vezes, nao. Depende do que se queira. 

Os feministas querem modificar 0 mundo social, de modo que nao podem 
ter demasiado respeito pelas descricroes passadas das instituicroes sociais. A per
gunta mais interessante sobre a utilidade da desconstrucrao para 0 feminismo e 
se, depois que Nietzsche, Dewey, Derrida et ai. convenceram-flOS de que nao ha 

J 
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nada de "natural" ou "cientifico" ou "objetivo" em nenhuma pratica au descri
<;:ao machista, e de que todos as objetos (neutrinos, cadeiras, mulheres, homens, 
teo ria liteniria, feminismo) sao constructos sociais, ha alguma Dutra ajuda que 
a desconstru<;:ao possa oferecer para decidirmos quais constructos preservar e 
quais substituir, ou para encontrarmos substitutos para estes ultimos. Duvido 
que haja. 

Diz-se com freqiiencia que a desconstru<;:ao oferece "instrumentos" que per
mitem aos feministas mostrar, como diz Barbara Johnson, que 

as diferen<;:as entre as entidades (prosa e poesia, homem e mulher, literatura 
e teoria, culpa e inocencia) rnostram basear-se numa repressao das diferen
c;:as dentro das entidades, dos modos peIos quais uma entidade difere dela 
mesma. 12 

Parece-me nao ter 0 menor interesse a questao de determinar se essas diferenc;as 
ja estavam ali (encolhidinhas bem no fundo da entidade, esperando para serem 
trazidas a luz pelos escavadores desconstrutivistas), ou se s6 estao na entidade 
depois que 0 feminista acabou de remolda-Ia num constructo social que rnais se 
aproxime de seu desejo intimo. Na verdade, parece-me que uma parte imp or
tante da polemica antimetafisica comum aos p6s-nietzschianos (tanto pragma
tistas quanta desconstrutivistas) consiste em afirmar que essa distinc;ao entre 0 

encontrar e 0 fazer tern pouco interesse. Assim, nao vejo nenhuma serventia 
politica em dizer, como faz Johnson, que "[a] diferen,a e uma forma de traba
[ho, na medida em que atua fora do controle de qualquer sujeito".i3 Simples
mente nao importa se Deus ordena, se "a massa das forc;as produtivas" desdo
bra-se dialeticamente, ou se a diferenc;:a atua fora do controle de qualquer urn de 
n6s. 0 importante e 0 que podemos fazer para convencer as pessoas a agirern de 
maneira diferente da que adotaram no passado. A questao do que finalmente 
determina, nas profundezas, se elas modificarao ou nao seu modo de ser, e 0 

tipo de tema metafisico que os feministas podem seguramente deixar de lado.14 

Resumindo: qualquer coisa que a filosofia possa fazer para libertar urn pouco 
nossa irnaginac;ao e de grande serventia politica, pois, q uanto mais livre for a 
imaginaC;ao do presente, maior sera a probabilidade de que as praticas sociais 
futuras sejam diferentes das passadas. 0 tratamento dado por Nietzsche, Dewey, 
Derrida e Davidson a objetividade, a verdade e a linguagem libertaram-nos urn 
pouquinho, tal como 0 fizeram as abordagens do dinheiro feitas por Marx e 
Keynes e as do arnor por Cristo e Kierkegaard. Mas, ao contrario do que in feliz
mente nos ensinou a crer a tradic;ao marxista, a filosofia nao e uma fonte de ins
trumentos para urn trabalho politico inovador. Nada de politicamente util acon
tece enquanto as pessoas nao comec;am a dizer coisas que nunca disseram antes 
~ com isso nos permitindo visualizar novas praticas, e nao apenas analisar as 
antigas. A moral da filosofia kuhniana da ciencia e importante: nao ha uma disci-
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plina chamada «critica" que se possa praticar para conseguir uma politica mar
cantemente melhor, assim como nao ha nada charnado "metoda cientifico" que 
se possa apliear para obter uma fisica marcantemente melhor. A crftica da ideo
logia e, na melhar das hipoteses, urn enxugamento, nao urn desbravamento. 
E parasitaria da profecia, e nao uma substituta dela. Esta para a produ~ao imagi
nativa de novas descris:6es do que acontece (por exemplo, do que os homens tem 
feita com as mulheres) como estava Locke (que se descrevia como urn "subtra
balhador" que recolhia 0 lixo) para Boyle e Newton. A imagem da filosofia como 
pioneira e parte de uma conceps:ao logocentrica do trabalho intelectual com que 
nos, admiradores de Derrida, flaO devemos tef nada aver. 

Uma das razoes por que muitos feministas resistem a essa visao pragmatica da 
utilidade politica da filosofia e que, na sociedade contempon\nea, 0 machismo 
parece estar tao profundamente embutido em tudo 0 que fazemos e dizemos, 
que e como se somente uma mudan~a intelectual realmente maci~a pudesse 
desloca-Io do lugar. Assim, illlimeros feministas acham que somente enfrentan
do algum enorme mal intelectual, do tipo que as filosofos se especializam em 
localizar (algo da escala do logocentrismo, ou do C<binarismo", au do "pensa
mento tecnologico") - interpretando esse mal como intrinsecamente machista, 
e 0 machismo, como apoiando-o ou aquiescendo nele -, e que eles poderao 
atingir a radicalidade e 0 alcance que sua tarefa parece exigir. Sem essa alian~a 
corn uma campanha contra algum grande monstro filosofico, a campanha con
tra 0 machismo parece~lhes fadada a alguma forma de cumplicidade com as pra~ 
ticas atuais. 15 

Essa visao me parece equivocar-se por completo quanta aos tamanhos rela
tivos das coisas. 0 machismo e urn monstro muito maior e mais feroz que qual
quer dos monstrinhos provincianos com que lutam os pragm<iticos e os des
construtivistas. Pois 0 machismo e a defesa das pessoas que tern estado por cima, 
desde os primordios da historia, contra as tentativas de derruba-las; esse tipo 
de monstro e muito adaptavel, e desconfio que seja capaz de sobreviver quase 
tao bern num meio filosofico antilogocentrico quanta num meio logocentrico. 
E verdade que, como observou sagazmente Derrida, a tradi~ao logocentrica esta 
sutilmente vinculada ao impulso em dire<rao a pureza - 0 impulso de escapar a 
contamina,ao das trapalhadas femininas -, simbolizado pelo que ele chama de 
«imagem essencial e essencialmente sublime do homossexualismo viril" .16 Mas e 
provavel que esse impulso em dire~ao a pureza e essa «imagem sublime" sobre
vivam de forma ainda mais altamente sublimada, mesmo que nos, fil6sofos, 
consigamos de algum modo uma supera<rao (ou ate uma simples Verwindung 

[consola,ao l) da metafisica. 
o pragmatismo - considerado como urn conjunto de visoes filosoficas sobre 

a verdade, 0 conhecimento, a objetividade e a linguagem - e neutro entre 0 fe
minismo e 0 machismo. Assim, se alguem quiser doutrinas especificamente fe-
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ministas sabre esses temas, 0 pragmatismo nao as forneceni. Mas os feministas 
que (como MacKinnon) pensam na filosofia como algo a ser apanhado e posta 
de lado, conforme as exigencias da ocasiao) e naa como urn aliado poderoso e 
indispensavel, encontrarao no pragmatismo as mesmas doutrinas antilogocen
tricas que encontram em Nietzsche, Foucault e Derrida. A principal vantagem do 
modo como os pragmatistas apresentam essas doutrinas e que eles deixam claro 
que nao esUio desvendando segredos profundos, segredos que os feministas de
vam conhecer para tef sucesso. Eles admitem que tuda 0 que tern a oferecer sao 
ocasionais conselhos ad hoc - conselhos sabre como retrucar quando os ma
chistas tentam fazer as praticas atuais parecerem inevitaveis. Nem os pragma
tistas nem os desconstrutivistas podem fazer mais pelo feminismo do que ajudar 
a recha~ar as tentativas de alicer~ar essas pr<iticas em algo mais profundo do que 
urn fato hist6rico contingente - 0 fato de que as pessoas de musculos ligeira
mente maiores tern estado intimidando as pessoas de musculos ligeiramente me
nores ha muito, muito tempo. 

NOTAS 

I. Robert C. Tucker (org.), The Marx-Engels Reader, 2. ed., Nova York, 1978, p. 167. 

2. Para uma boa exprcssao desse contrastc realidade-fantasia, vcr Engels, "Socialism: Utopian 
and Scientific", ill Tucker, The Marx-Engels Reader, p. 693-4. 
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caracteriza~ao de seu proprio pensamento como "cientifico". 
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troduc;:ao a Richard Rorty, Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge, 1992. Quanto aos 
paralelos entre 0 anti-representacionalismo de Davidson e a antimetafisica de Derrida, ver 
Samuel Wheeler, "Indeterminacy of French Interpretation: Derrida and Davidson", em Ernest 
Le Pore (org.), Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. 
Oxford, 1986, p. 477-94. 

7. Eagleton, Ideology, p. 7. 
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of Poststructuralist Theory for Feminism", em Marianne Hirsh e Evelyn Fox Keller (orgs.), 
Conj1icts in Feminism, Nova York, 1990, p. 137-8. 

13. Johnson, The Critical Difference, p. xi. 

14. Desenvolvo urn pouco mais extensamente essa analogia entre 0 feminismo contemporaneo e a 
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1991, p. 231·58. 
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MacKinnon em Beyond Accommodation: Ethical Feminism, Deconstruction and the Law, Nova 
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antiqtifssimo sonho, dadas as limita~6es de seu pr6prio discurso te6rico, que repudia necessa
riamente 0 feminino como feminilidade, porque ela s6 consegue 'enxergar' de sua propria 
perspectiva machista" (p. 15I). Cornell considera que sera necessaria uma reflexao filosofica 
(de tipo especificamente desconstrutivista) maior do que a que MacKinnon se dispoe a em
preender para evitar a cumplicidade com 0 machismo. Eta tambem acha que MacKinnon trai 
o caracteristico ponto de vista etico do feminismo ao reduzir este ultimo a uma disputa pelo 
poder. Minhas simpatias vao para MacKinnon. Nao consigo ver nada de errado nas disputas 
pelo poder. e sou menos entusiastico do que Cornell quanta a utilidade polftica da filosofia 
desconstrutivista. (Para maio res duvidas sobre essa utilidade, ver Thomas McCarthy, "The 
Politics of the Ineffable: Derrida's Deconstructionism", The Philosophical Forum, 21, 1989, 
p. 146-68. Quanto a visao de MacKinnon de que "as homens sao como sao porque detcm 0 

poder" e de que "as mulheres que tern exito em formas masculinas de poder tambem serao 
basicamente assim", ver Catharine MacKinnon, Feminism Unmodified, Cambridge, MA, 1987, 
p.220.) 

16. Concordo com Cornell em que uma das contribui~6es centrais de Derrida para 0 feminismo 
esta em que "ele afirma explicitamente que as questoes filos6ficas fundamentais nao podem 
ser separadas do pensamento sabre a diferen~a sexual" (Beyond Accommodation, p. 98). A ri
gor, eu iria mais aiem, e diria que a contribui~ao mais original e importante de Derrida para a 
filosofia e sua costura de Freud e Heidegger, sua associa~ao da "diferen~a ontologica" com 
a diferen~a sexual. Essa costura permite-nos vcr, pela primeira vez, a ligac;:ao entre a busca 
de pureza dos filosofos, a visao de que as mulheres sao de algum modo impuras, a subordina
~ao da mulher e 0 "homossexualismo viril" (0 tipo de homossexualismo masculino que Eve 
Sedgwick chama de "homo-homossexualismo", e que tern sua epitome na afirmac;:ao de Jean 
Genet de que "0 homem que fode outro homem e duas vezes hornem"). Com parada a essa 
perce~ao (exposta de maneira sumamente convincente no "Geschlecht I", de Derrida), a mis
celanea de truques faceis de reproduzir que leva 0 rotulo de "desconstrutivismo" parece-rne 
relativamente sern importancia. 
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IDEOLOGIA, POLITICA E HEGEMONIA: 

DE GRAMSCI A LACLAU E MOUFFE 

Michele Barrett 

Gramsci e uma especie de paradoxa no pensamento politico radical. Por urn la
do, seu trabalho e muito admirado como a abordagem mais simpatica, na tradi
<;3.0 ciassica marxista, da politica cultural e ideologica. Ele se tornou 0 te6rico 
escolhido, por exemplo, pela estrategia eurocomunista da Italia, Espanha e QU

tros paises. Na Gra-Bretanha, tornau-se fonte de inspira<;ao de muitos dos que 
desejam que a politica trahalhista encontre uma direyao nova e realista. Sua 
abordagem da ideologia, sua teoria da hegemonia, sua exposi<;ao do papel dos 
intelectuais, sua insistencia na importancia da tatica e da persuasao, e sua aten
<rao detalhada para com as quest6es da cultura e a politica da cultura cotidiana, 
tudo isso foi entusiasticamente abra<;ado por uma gera<;:ao ja farta das regras e 
preceitos moralizantes das esquerdas marxista-Ieninista e trabalhista. 

Contudo, em termos te6ricos, a obra de Gramsci levantou muitas quest6es 
na~ resolvidas na area de uma teo ria da ideologia - em parte porque (como 
Marx, talvez) suas brilhantes descobertas freqtientemente aparecem isoladas, ou 
em certa tensao umas com as outras. Nao fica claro, para tamar urn exemplo que 
discutirei mais de perto, de que modo sua abordagem da ideologia harmoniza-se 
com a hoje celebre definiyao e uso da ideia de hegemonia. Em termos mais ge
rais, 0 pensamento de Gramsci tornou-se urn kone para a esquerda contempo
nlnea, tanto intelectual quanta cultural, mas e tarnbem Gramsci - ao menos 0 

Gramsci lido par Ernesto Laclau e Chantal Mouffe - que se encontra no ponto 
critico do marxismo como uma teoria politica viavel. Esta ultima discussao, que 
se prende ao carater central do conceito de classe na teo ria e na politica marxis
tas, ocupara boa parte deste capitulo. Como veremos, urn aspecto muito impor
tante desse debate e saber se determinadas ideologias dizem respeito a diferentes 
classes sociais, ou se essa imputa<;ao a ideologia polftica de uma natureza «perti
nente a classe" e urn erro. 
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Gramsci, como e sem dlivida sabido par todos os leitores, escreveu a maior parte 
do que nos chegou como corpus de seus textos nas circunstancias extraordina
riamente coercitivas de uma prisao fascista italiana. As condi~6es em que escre
veu, incluindo sua saude cada vez rna is precaria, obviamente influem na nature
za dos textos de que dispomos. Gutra considera~ao iInportante e 0 fato de que 
seus trabalhos incorporam muitas estrategias e rodeios, relacionados com a cen
sura do presidio. Esses simples fatos explicam, ao men os ate certo ponto, a natu
reza relativamente fragmentada e "aberta" desses textos cruciais. 

Se examinarmos inicialmente uma passagem dos Cadernos de notas da prisiio, 

onde Gramsci aborda diretamente 0 conceito de ideologia na tradi~ao marxista, 
encontraremos os seguintes pontos. Gramsci refere-se ao "jUlZO de valor negati
vo" que se ligou (erroneamente) ao sentido de ideologia na filosofia marxista; 
neste ponto, devemos registrar a afirma~ao de Jorge Larrain de que, antes e acima 
de tudo, a postura de Gramsci em rela~ao a ideologia deve ser identificada como 
mais "positiva" do que "critica". Gramsci sugere - embora nao exatamente com 
essas palavras - que a responsabilidade pela precaria compreensao da ideologia 
no pensamento marxista pode ser atribu(da aqueles que encararam a ideologia 
como algo determinado por uma base economica, e portanto, como '«pura' apa
rencia, imitil, lixo etc"; nesse aspecto, ele se alinha com a critica de Korsch ao 
"marxismo vulgar". Gramsci frisa entao que as "ideologias historicamente orga
nicas" - aquelas que sao "necessarias" - tern validade psicologica e "criam 0 

terreno em que os homens se movem, adquirem consciencia de sua posicrao, lu
tam etc"; essa atencrao para com a "validade psicologica" singularizou Gramsci, 
em certos sentidos, na tradicrao marxista. 

No mesmo conjunto sucinto mas altamente condensado de teses, Gramsci 
sugere que as ideologias "organicas" podem ser distinguidas das polemicas de 
ideologos isolados, e faz uma distincrao entre a ideologia como "superestrutura 
necessaria de uma estrutura particular" e a ideologia no sentido das "elucubra
croes arbitrarias" dos individuos. Gramsci refere-se a visao de Marx de que "uma 
conviccrao popular tern, muitas vezes, a mesma energia de uma forcra material", e 
conclui essa passagem com a seguinte declaracrao: 

A amHise dessas proposicroes tende, penso eu, a refonrar a concept;:ao de bioeD 
historieD, na qual, precisamente, as fort;:as materiais sao 0 conteudo, e as ideo
logias, a forma, embora essa distint;:ao entre forma e conteudo tenha urn valor 
puramente didatico, ja que as fon;:as materiais seriam historicamente inconce
biveis sem a forma e as ideologias sedam fantasias individuais scm as forcras 
materiais.! 

Ao examinarmos essas teses vinculadas, uma dificuldade esta em que ate mesmo 
uma passagem tao curta como essa contem mudant;:as de posicrao complexas, 
mas distintas. A ultima frase, por si so, bastaria para rotular Gramsci como urn 
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claro "historicista", mas isso e complicado de avaliar, quando recai no fim de urn 
panigrafo em que se sugeriu a ideia, hoje classicamente "gramsciana", de que a 
ideologia e urn "campo de luta" - visao que se coaduna poueo com a tendencia 
historicista a pensar em termos de "totalidades expressivas". Outro problema e 
que, freqiientemente, Gramsci nao e explicito sobre se determinada coisa deve 
ou nao ser considerada uma "ideologia organica"; por is so, suas discussoes sobre 
a luta cultural e intelectual sao amiude urn tanto ambiguas. (1sso nao constitui 
uma critica, mas com certeza influiu no fato de a obra de Gramsci ter-se tornado 
urn campo riquissimo para interpreta<r0es diferentes.) Essas ambigiiidades cer
cam ate mesmo algumas,questOes bastante elementares. Muitas vezes se presu

me, por exemplo, que as discussoes gerais de Gramsci sobre os fenomenos cultu
rais e intelectuais sao colocadas sob a rubrica da ideologia, mas nao e exata ou 
necessariamente esse 0 caso. Nao esta claro se a elucidativa classifica<rao grams
ciana dos diferentes niveis da "compreensao do mundo" - desde a filosofia ate 
o folclore - deve ou nao ser considerada como uma abordagem da ideologia. 
Noutra famosa passagem dos Cadernos de notas da prisiio, Gramsci distingue en
tre filosofia, religiao, senso comum e folclore como concep<roes do mundo, com 
graus variaveis (decrescentes) de sistematicidade e coerencia. A filosofia presume 
ordem intelectual, 0 que nao faiem a religiao e 0 senso comum, "porque nao 

podem ser reduzidos a unidade e a coerencia nem mesmo dentro de uma cons
ciencia individual, muito menos de uma consciencia coletiva". Gramsci aflrma 
em seguida: 

Toda corrente filos6fica deixa urn sedirnento de "sensa callium": essa e a 
prova de sua efetividade historica. ( ... ) 0 "sensa camum" e a falclare da fl-
10sofia e esta sernpre a rneio caminho entre 0 folclore propriamente dito e 
a filosofia, a ciencia e a economia das especialistas. 0 sensa cornum cria 0 

foldore do futuro. 2 

Assim, temos uma hierarquia de formas em que as filosofias - corpas siste
maticos de pensamento que podem ser coerentemente esposadas - assumem 
seu lugar acima da religiao, que esta sujeita a critica filos6fica. 0 "senso eOillum" 
assume muitas [ormas, mas e urn corpo fragmentado de preceitos; quanta ao 
"folclore", Gramsci a desereve como f6rmulas populares "rigidas". Ele assinala 
que pode haver urn conflito consideravel entre esses niveis, observando que po
dem existir contradi<roes entre a filosofia que alguem esposa num nivel sistema
tico (radonal) e sua conduta, tal como determinada pelo "senso cornum". Dai 
chegamos a no<rao grarnsciana de "consciencia contradit6ria", com uma distin
<rao entre a escolha intelectual e a "atividade real".3 0 pr6prio Gramsci, como 

hoje se reconhece cada vez mais na Gra-Bretanha, a partir das novas tradu<roes de 
seus escritos culturais,4 dedicou uma aten<rao consideravel a cultura e a ideologia 
populares, discorrendo sabre t6picos tao diversificados quanta a arquitetura, a 
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musica popular, as seriados de ficyao, a ficyao policial, a opera, 0 jornalismo e 

assim par diante. 
No entanto, nao fica muito claro ate que ponto Gramsci pensa nesses varios 

fenomenos como ideologia. Ele discute essas formas sob 0 rotulo de filosofia, 
mas a maioria das pessoas tern tendido a presumir que elas sao formas ideol6gi
cas. Vma utilizayao bastante impressionista do conceito de ideologia pode ocor
rer com impunidade na abordagem de Gramsci, basicamente por ele haver reti
rado 0 peso explicativo dos ombros da ideologia. Isso Ihe e possive! porque, em 
contrapartida, ele exp6e urn outr~ conceito para carregar 0 fardo te6rico que, em 
outros autores, e assumido pelo conceito de ideologia. Assim, para verificar co
mo a abordagem de Gramsci sabre a ideologia mistura-se com a tradiyao, temos 
que toma-Ia em conjunto com a termo que e seu companheiro: hegemonia. Em
bora a palavra italiana egemonia tenha sido vista, muitas vezes, como sinonima 
da contribuiyao de Gramsci, suas raizes, como enfatizaram Perry Anderson e ou
tros, residem nos debates sobre a necessidade da «hegemonia" (influencia per
suasiva) do proletariado sabre 0 campesinato no periodo pre-revolucionario na 

Russia.s 

o conceito de "hegemonia" e a centro organizador do pensamento de Grams
ci sabre a politica e a ideologia, e seu usa caracteristico transformou-o no marco 
da abordagem gramsciana em geral. A melhor maneira de entender a hegemonia 
e como a organizariio do consentimento: os processos pelos quais se constroem 
formas subordinadas de consciencia, sem recurso a violencia ou a coeryao. 0 blo
co dominante, segundo Gramsci, atua nao apenas na esfera politica, mas em toda 
a sociedade. Gramsci enfatizou os niveis "inferiores" - menos sistematicos - de 
consciencia e apreensao do mundo e, em particular, interessou-se pelos mod os 
como 0 conhecimento e a cultura "populares" desenvolveram-se de maneira a 
assegurar a participayao das massas no projeto do bloco dominante. 

Neste ponto, vale ressaltar uma diferenya significativa de interpretayao quan
to a hegemonia. Nao esta claro se Gramsci usa a hegemonia estritamente para se 
referir aos aspectos nao coercitivos (ideoI6gicos?) da organizayao do consenti
mento, au se a utiliza para explorar a relayao entre as formas coercitivas e nao 
coercitivas de obtenyao do consentimento. Stuart Hall et al. sugerem que a inda
ga'fao fundamental de Gramsci - como pode 0 Estado governar sem coer'fao? 
- e de molde a faze-Io chamar atenyao para os aspectos nao coercitivos da do
minayao das classes. Mas, dizem eles, isso se deve a seu interesse subjacente na 
relariio do Estado com a "sociedade civil": nao e produto de urn interesse des
prendido pelas "superestruturas" ou pela "cultura" em sentido abstrato. 6 Perry 
Anderson da a essa questao uma inflexao urn tanto diferente; observa que 0 usa 
gramsciano da hegemonia e incoerente, ja que as vezes ele a utiliza para significar 
consentimento, em vez de coeryao, e noutras ela parece significar uma sintese 
dos dois. A explicayao de Anderson - baseada em sua visao de que 0 poder esta-
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tal e a "cavilha" da hegemonia burguesa - consiste em dizer que Gramsci "es
corregou" para a enfase no consentimento, em parte, por causa das dificuldades 
de fazer com que as teses relacionadas com a coer'tao passassem pela censura do 
presidio.7 

Deixando isso de lado por urn momento, podemos dizer que, em rela<;:ao a 
estrategia politica e cultural do socialismo, a enfase de Gramsci foi na hegemo
nia. Tambem nisso residia seu maior interesse. Seus conceitos de "guerra de po
si'roes" e "guerra de movimento" comp6em 0 cerne de uma conceituayao da es
trategia que implica 0 deslocamento das classes, segundo uma analogia com a 
guerra de trincheiras, para melhores pontos de observa~ao e "posiyoes": dai a 
"guerra de posi,6es" ser a batalha pela conquista da hegemonia politica, pela ob
tenyao do consentimento, a luta pelos "corayoes e mentes~' do povo, e nao mera
mente sua obediencia transit6ria ou seu apoio eleitoral. A ('guerra de movimen
to", em contraste, vern numa etapa posterior: e a tomada do poder estatal, mas 
(em oposiyao direta a tradiyao leninista de pensamento politico) s6 po de ocorrer 
numa situayao em que a hegemonia ja. tenha sido assegurada. 

Esse modelo de estrategia socialista incorporou uma teo ria da funyao polftica 
dos intelectuais. Gramsci nao os via como expressando classes particulares, ou 
aprisionados em papeis especificos e social mente definidos; via os intelectuais 
como atores importantes no campo em que 0 conflito de classes e "encenado" no 
nivel ideol6gico. Em particular, ele encarava 0 processo de obtenyao de hege
monia ~ pela esquerda, bern entendido ~ comO urn processo que implicaria 
desvincular ('os intelectuais tradicionais e sua base no blocD dominante" e desen
volver 0 que chamava de intelectuais "organicos" da classe trabalhadora. 

A visao gramsciana desses processos insere uma teoria da ideologia, basica
mente interpretada como as formas varia.veis de conhecimento popular e siste
matico discutidas antes, num projeto politico e cultural mais geral, que Gramsci 
teoriza nos terrnos do conceito mais amplo de hegemonia. Seu interesse na rela
yaO entre 0 Estado e a sociedade civil conduz diretamente a seu trabalho sobre 0 

que se denominou de funyoes social mente "cimentadoras" da ideologia e sobre 
os modos como 0 consentimento e obtido num nivel nao violento. 

[ ... 1 

Gramsci manteve-se como 0 expoente por excelencia de uma teoria nao de
terminista da ideologia. 0 artigo de Stuart Hall sobre "base e superestrutura" 
estabeleceu em definitivo os termos do debate sobre 0 determinismo na teo ria 
marxista da ideologia. Hall interpreta Gramsci como alguem que desenvolve 
uma "polemica contra uma explicayao reducionista da superestrutura" e afirma 
que Gramsci nos mostrou que a capitalismo nao e apenas urn sistema de produ
yaO, mas toda uma forma de vida social. As superestruturas, na leitura que Hall 
faz de Gramsci, sao vitais por atrairem a cultura e a sociedade civil para uma 

a 
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conformidade crescente com as necessidades do capital. Elas ampliam 0 dominio 
do capitalismo, criando nOVDS tipos de individuo e de civilizac;:ao, trabalhando 
atraves das varias instituic;:6es da sociedade civil, como a familia, 0 direito, a edu
cac;:ao, as instituic;:6es culturais, a Igreja e os partidos politicos. Isso nao e apenas 
uma questao de interesse economica, pais Gramsci opoe-se ao reducionismo 
economicista e conceitua a hegemonia como uma autoridade politica, cultural e 
social. No entanto, conclui Stuart Hall, na visao de Gramsci «as superestruturas 
Jazem tuda isso para 0 capital".8 

Ha, todavia, uma questao que nunca foi inteiramente articulada dentro da tra

dic;:ao marxista classica, mas a qual alguns aspectos das ideias de Gramsci foram 
recentemente aplicados, com consequencias momentosas: trata-se da questao de 
as ideologias deverem ou nao ser descritas como "pertinentes as classes". Como 
veremos, a exp1oras:ao dessa questao acarretou urn grande desafio para 0 marxis
mo, que Ernesto Laclau e Chantal Mouffe afirmam estar agora superado. Trata
se de uma questao que nunca fora levantada dentro da tradis:ao marxista, porque 
se presumia que, qualquer que fosse a teo ria da ideologia, ela seria organizada em 
torno da classe social como categoria essencial e formativa de uma analise do 
capitalismo. Assim, nao teria realmente importancia que alguem encarasse as 
ideologias como express6es da consciencia de classes sociais espedficas (a varian

te mais comum, se bern que "historicista", da abordagem positiva), ou que visse a 
ideologia como uma mistificas:ao a servis:o de interesses de classe. De qualquer 
modo, e tambem em relas:ao a outras definis:oes, seria axiomatico que, numa 
analise do capitalismo, 0 papel e a funs:ao da ideologia fossem interpretados em 
termos da classe social. E precisamente isso que foi agora problematizado num 
nivel fundamental, com consequencias de evidente interesse para os feministas e 
para outros que tern questionado 0 status da analise das classes, chamando a 
atens:ao para alegas:oes te6ricas e politicas que surgem a partir de outras divisoes 
socia is igualmente proeminentes. 

AS IDEOLOGIAS POLITICAS DE CLASSE E NAO CLASSISTAS 

Comecemos por examinar as formulas:oes de Politica e ideologia na teoria marxis
ta, de Ernesto Laclau (1977), observando desde logo que a tese defendida nesse 
livro mostrou-se muito mais aceitavel para a maioria dos marxistas do que as de 
suas obras posteriores, particularmente Hegemonia e estrategia socialista (1985), 
escrito em co-autoria com Chantal Mouffe.9 0 texto anterior de Laclau vohou-se 
para 0 problema do "reducionismo" na teoria politica marxista. Em particular, 
ele criticou aqueles que tenderam a ver a ideologia politica, quase por defini<;:ao, 
exclusivamente como uma ideologia de classe. 

"Reduzir", filosoficamcnte falando, e explicar urn fen6meno que aparece no 
termo A invocando (ou reduzindo-o a) uma outra coisa - 0 termo B. No mar-
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xismo, 0 problema do reducionismo foi agudo, pais uma estrategia explicativa 
classica consistia em dizer que determinado fenomeno (amiude embarac;:oso, co
mo 0 conservadorismo, 0 racismo ou a homofobia da classe trabalhadora) era 
realmente causado pela (au dependente da) dinamica preponderante das classes 
e do conflito de classes. 0 marxismo naa detem 0 monop6lio desse estilo de pen
samento: a psicanalise, por exemplo, tern uma tendencia ainda mais pronun
ciada para 0 reducionismo explicativo. Mas, na teoria marxista, 0 problema foi 
muito debatido nos ultimos allOS, particularmente em resposta a questao do sexo 
e da ra'ra como fatores explicativos rivais 11a reflexao sabre a gerac;:ao da desigual
dade social. 10 Seja como for, Laclau interessou-se pelo modo como os marxistas 
haviam ignorado aspectos da ideologia politica que nao se enquadravam numa 
analise em que essa ideologia era explicada pelos efeitos dos interesses das classes 
sociais, ou reduzida a eles. 

Uma figura chave nesse debate foi Nicos Poulantzas, cuja tentativa de demar
car "a especificidade do politico" na teoria marxista recebeu, em termos gerais, a 
aprova<;ao de Laclau. Segundo este, porem, a imensa contribui<;ao feita por Pou
lantzas foi prejudicada pelo "pressuposto geral que domina toda a sua analise: a 
redu<;ao de toda contradi<;ao a uma contradi<;ao de dasse, e a atribui<;ao de uma 
perten<;a dassista a cada elemento ideologico".ll Laclau propos uma abordagem 
diferente e inteiramente original. Afirmou que a teoria do processo de interpela
<;ao (chamamento) de Althusser, atraves da qual os sujeitos ideol6gicos seriam 
construfdos, poderia ser aplicada a analise da ideologia politica. Isso nos perm i
tiria ver que houve uma opera<;ao de elementos ideol6gicos nao classistas, por 
exemplo, na integra<;ao de temas popular-democraticos nas configura<;oes ideo
logicas fascistas, e que esses processos, historicamente, podem ser independentes 
da classe ou entao articulados com ela, mas de modo algum seriam redutiveis as 
ideologias de classe. Ladau sugeriu que a ideologia fascista (e em particular os 
exemplos historicos por ele descritos) poderia ser compreendida como a articu
la<;ao de elementos "popular-democraticos" do discurso politico, e nao (0 que foi 
comum na analise polftica marxista) como 0 discurso polftico natural de grupos 
extremamente conservadores. Com a expressao "popular-democraticos", Laclau 
quis dizer que a ideologia se dirigia a seus sujeitos. e portanto os constituia, como 
"0 povo", e nao como "a classe trabalhadora". Ele alegou, justificadamente. que 
seu reexame do fascismo dera "uma perfeita demonstra<;ao do carater nao clas
sista das interpela<;oes populares".12 

E curioso, portanto, que Laclau tenha-se esfor<;ado, em Politica e ideologia na 

teo ria marxista. por nao se afastar de maneira demasiadamente radical do saber 
aceito do marxismo. A certa altura, ele repete expIicitamente a doxa: "Nao ten
cionamos lan~ar d uvidas sabre a prioridade das rela~6es de produ~ao na deter
mina<;ao ultima dos processos hist6ricos"13 - formula<;ao que depois rejeitaria 
por completo. Ainda mais interessante, talvez, e a formula<;ao a que ele chegou 
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para expressar a reia<;ao entre os elementos ideo16gicos nao classistas, que tao 
esclarecedoramente havia revelado, e 0 campo tradicional da luta de classes. Nu
rna passagem que mostra ate que ponto, nessa fase, ele ainda nao se havia eman
cipado da 16gica do fechamento te6rico do marxismo, Laclau enveredou por 
uma forma perversa de reducionismo: 

A interpelafao popular-democratica nao apenas nao tern nenhum conteudo pre
ciso de dasse, como e 0 domfnio da [uta ideo16gica de classes por excelencia. Tocla 
classe luta simultaneamente, no nivel ideologicol como classe e como 0 POVD, 
au melhor, tenta dar coerencia a seu discurso ideol6gico apresentando seus 
objetivos de classe como a consuma<;ao dos objetivos populares. 14 

Isso e interessante, precisamente, por retirar com uma das maos 0 que Laclau 
acabara de nos dar com a outra: em vez de nos deixar saborear a ple~a indepen
dencia dos elementos mio classistas da ideologia politica, que ele explicara com 
tanta eioqiiencia, somos instados, nesse ponto, a restabe1ecer os "objetivos de 
classe" como 0 projeto almejado, embora oculto, das aparencias popular-demo
craticas. Voltaremos a essas ambivalencias ao discutir a obra posterior de Laclau. 

Entrementes, convem enfatizar que 0 livro de Ladau - apesar de muito con
trovertido - teve urn impacto tremendo no campo da ideologia poHtica. 0 estu
do de Colin Mercer sobre 0 fascismo italiano seria urn exemplo disso. Mercer 
discute 0 fascinante material- trazido a luz por Maria Macciocchi, entre outros 
- relativo a acontecimentos teatrais da hist6ria de Mussolini, em que as mulhe
res trocavam suas alian<;:as de ouro (em prol da produ<;:ao de armamentos) por 
alian<;:as de ferro, que simbolizavam seu casamento com II Duce. Mercer teoriza 
esse e muitos outros exemplos de "sexualiza<;:ao" da esfera social e de "estetiza
<;:ao" da politica, vendo-os como estrategias que permitirarn que os discursos po
pular-democratas circulassem livremente dentro da ideologia politica fascista. 
Encara isso como uma "prova da assen;:ao de Gramsci de que, nos regimes dessa 
natureza, os campos do povo e da cultura sao de importancia estrategica funda
mental e sao trazidos para 0 primeiro plano". E conclui citando a afirma<;:ao 
gramsciana de que, nessas situa<;:oes, "as questoes politicas disfar<;:am-se de ques
toes culturais" .15 

Nada poderia deixar mais clara a espinhosa questao que continua a atormen
tar 0 tema da ideologia politica e da «pertinencia a classe". A cita<;:ao que Mercer 
faz de Gramsci, autor favorito da escola anti-reducionista, revela-nos urn Grams

ci que decerto leva a serio a ideologia, a cultura e 0 populismo, mas 0 faz, em 
ultima instancia, como uma capa para a politica "civil" (ou seja, na pratica, de 
classe). Nisso esta a base de boa parte do continuo desacordo quanto a interpre
ta<;:30 de Gramsci. 

o trabalho de Stuart Hall sobre 0 "thatcherismo" como ideologia politica tal
vez seja uma das tentativas mais famosas de usar as descobertas de Laclau no 
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contexto de uma interpretas:ao gramsciana da polftica britanica contemponl
nea. 16 Uma das rotas mais acessiveis para esse estilo de pensamento poderia ser a 
exame do tema do patriotismo - decisivamente "capturado" pela sra. Thatcher, 
quando da eclosao da Guerra das Malvinas, como uma identificac;ao politico
partida ria conservadora, coisa que ele nao tinha sido ate entao. 0 sucesso disso 
foi espantoso, a ponto de a ideia de urn "socialismo patri6tico" ter-se tornado 
meio anomala na Gra-Bretanha. Faz tanto tempo que ouvimos insistirem numa 
identidade entre 0 governo e a nac;ao que, como comentou recentemente Mar
garet Drabble, fkamos realmente surpresos ao deparar com a velha expressao 
parlamentar "Leal Oposi,ao a Sua Majestade". 

Stuart Hall analisou 0 "thatcherismo" como uma ideologia politica que 

combina os temas grandiloquentes do conservadorismo organico (na~ao, fa
milia, dever, autoridade, padroes, tradicionalismo) com os temas agressivos 
de urn neoliberalismo revigorado (interesse pessoal, individualismo competi
tivo, anti-estatismo ).17 

Em seus escritos sucessivos nessa area, Hall elaborou esses argumentos, original
mente desenvolvidos antes da eleiC;ao do governo Thatcher e voltados, historica
mente, para as conseqiiencias que 0 desmoronamento do "consenso do ap6s
guerra" traria para a esquerda na politica britanica. Nas primeiras exposic;6es de 
slla analise, Hall concentrou-se em explicar em que sentido 0 thatcherismo nao 
devia ser encarado como um erro de julgamento por parte das massas, que te
riam sido tapeadas por uma ala politica direitista que nao representava seus ver
dadeiros interesses, mas visto em termos de manifestaC;6es ideol6gicas que ti
nham dado expressao a situac;oes, experiencias e contradic;6es reais da vida das 
pessoas, e que depois as haviam reformulado em outras palavras. A expressao 
"populismo auto rita rio" foi desenvolvida para tentar explorar essas ideias. 

o thatcherismo foi "hegemonico" em slla intenc;ao (mesmo que nao tenha 
tido exito como tal), na medida em que seu projeto era reestruturar toda a textura 
da vida social, alterar toda a forma,ao da subjetividade e da identidade politica, e 
nao simples mente impingir algumas politicas economicas. Em estilo gramsciano, 
Stuart Hall resumiu essa intenc;ao polftica: 

A politica thatcherista e "hegemonica" em sua concepc;ao e seu projeto: a meta 
e combater em varias frentes ao mesmo tempo, nao apenas na economico
empresarial; e isso se baseia no conhecimento de que, para realmente dominar 
e reestruturar uma formac;ao social, a lideranc;a politica, moral e intelectual 
tern que aliar-se a dominac;ao economica. as thatcheristas sabem que tern que 
"veneer" tanto na sociedade civil quanta no Estado. 18 

Stuart Hall e digno de nota por ter dedicado uma aten<;:ao considenivel it modu
lac;ao dos temas thatcheristas, tanto os temas "organicos" dos conservadores 
tradicionais (Tories) quanta os das agressivas eorrentes neoliberais da ideologia, 
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nas interpreta<;6es politicas do sexo, da familia e da sexualidade, au no que diz 
respeito ao racismo e a politica etnica. Assirn, se sua analise foi freqilentemente 
dirigida, como penso tef sido, a uma plateia de "esquerda" (particularmente aos 
que se apegavam a esperan<;a de urn dia acordar e descobrir que tuda tinha sido 
urn pesadelo, e que a classe trabalhadora havia recobrado 0 jUlza), ainda assim 
eia se dirigiu a "esquerda" como urn grupa que, de maneiras significativas, e 
internamente diferenciado e dividido pelo sexo e pela ra<ra. 0 fato de a interpre
ta<;ao de Stuart Hall sabre 0 thatcherismo haver ocasionado tantas criticas cia 
esquerda e, a meu ver, urn sintoma do peso politico que tern a teoria da ideolo
gia. Bob Jessop e outros, numa extensa discussao critica do trabalho de Hall, 
afirmaram que urn de seus erros principais foi 0 "ideologismo", ou uma tenden
cia a desprezar as "alicerces estruturais" do thatcherismo, em sua concentra<;:ao 
nos processos ideologicos e em sua analise de instituiyoes flagrantemente ideo-
16gicas, como a midia. 19 Essa e a chlssica acusas:ao de idealismo e, como ve
femas, ela vern muito a tana nos debates contempon"tneos sabre a ideologia. 
A resposta de Hall- ele achava "exasperante" ser acusado de ideologismo, pela 
simples fato de haver (harnado taticamente a atenyao para aspectos importantes 
e especificamente ideologicos do thatcherismo - e apropriada.20 Para as mar
xistas cIassicos, qualquer considerayao seria da ideologia f, na pnitica, quase 
sempre seria demais. 

P6S-MARXISMO 

Talvez parecra haver uma longa distancia entre as debates sabre se as elementos 
de uma ideologia politica devem ou nao ser designados como vinculados a classe 
e a posi~ao descrita atraves deste subtitulo. No entanto, esse e 0 ponto final da 
trajet6ria de Ernesto Laclau (ate agora), e assinala urn momenta interessantis
sima: alguns argumentos crHicos formulados dentro do marxismo coincidiram 
de tal maneira com importantes ideias "p6s-estruturalistas", que questionaram 
a viabilidade do marxismo como teoria sistemica. Parece-me que podemos fa
lar aqui de uma "mudan~a de paradigma", por mais frouxamente que essas ex
press6es costumem ser usadas, jii que 0 projeto filos6fico do pensamento p6s
estruturalista, apesar de nao chegar a convencer a todos, promoveu uma refor
mula~ao das certezas marxistas que beira uma transforma<;:ao fundamental. 
A "ideologia" e urn elemento chave nele; a rigor, parece-me ser urn foco central 
dos debates, justamente em func,:ao do peso epistemologico e politico que tive
ram as teorias da ideologia no marxismo. 

Ao examinar essa mudan<;:a, vale a pena assinalar uma observa<;:ao profetica 
feita par Laclau em seu livro anterior, onde ele sugere, seguindo Althusser, que os 
problemas te6ricos nunca sao, estritamente falando, "solucionados": e1es sao 
"superados". Isso porque: quando podem ser resolvidos nos termos da teoria 
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existente. nao constituem problemas "te6ricos" como tais, mas sim dificuldades 
empiricas au localizadas de aplicar 0 arcabous;o te6rico num dado caso esped
fico. Por defini~ao, diz Laclau, quando ha urn autentieo problema te6rico ("urn 
problema que implica uma inconsistencia na estrutura 16gica da teoria"), 0 onico 
caminho a seguir e aceitar que "ele nao pode ser resolvido dentro dos sistemas de 
postulados da teoria", 0 que equivale a dizer que, nesse caso, 0 sistema teorico 
entraria em contradis;ao ou experimentaria conflitos intern os. A partir dai, suge
re Laclau, a «linica maneira de prosseguir consiste em negar 0 sistema de axiomas 
em que se baseia a teoria, ou seja, em passar de urn sistema teorico para outro". 
E, como salienta ele acertadamente, 0 problema que deu origem a isso «dissolve
se" no novo sistema, em vez de ser «solucionado" nos termos do antigo.2i 

Nao faz muito sentido ler Hegemonia e estrategia socialista, de Laclau e Mouffe, 
quando ha uma recusa a sustentar como ponto de partida que 0 marxismo e uma 
dentre varias teorias gerais que nao sao vhiveis agora. Na introduS;ao, os autores 
afirmam categoricamente: "Assim como a era das epistemologias normativas che
gou ao fim, 0 mesmo ocorreu com a era dos discursos universais". Os argumentos 
que Laclau e Mouffe aplicam ao marxismo sao temas centrais do pensamento 
pos-estruturalista e sao parte integrante dessa perspectiva teorica mais geral. Por 
vezes, seus argumentos devem muito, especificamente, aos de Derrida (em par
ticular) ou aos de Lacan. Por sua vez, Laclau e Mouffe construiram, no campo 
do marxismo e da teo ria politica, teses que sao complementares mas distintas das 
que outros desenvolveram em outras areas - quer na critica literaria, na psicana
lise ou na economia, por exemplo. E importante assinalar como e profunda a cri
tica te6rica formulada por Laclau e Mouffe ao marxismo. Eles acreditam, atual
mente, que teorias como 0 marxismo nao sao viaveis em termos gerais, e, a meu 
ver, e improprio os marxistas responderem a seus argumentos, como fizeram al
guns, denunciando-os pessoalmente como marxistas ultrapassados, ex-marxistas 
ou antimarxistas.22 

Para Laclau e Mouffe, 0 marxismo fundamenta-se num "imagimirio" poli
tico: e uma concepS;ao do socialismo que se apoia no pressuposto de que os in
teresses das classes sociais sao previamente dados, no axioma de que a classe 
trabalhadora e ontol6giea e politicamente privilegiada em sua "eentralidade", e 
na ilusao de que a politica se tornara desnecessaria depois que uma revolw;ao 
houver fundado uma ordem social nova e homogenea. Numa frase que descreve 
esse «imaginario jacobino" antes de seus estagios finais de dissoluyao, Laclau e 
Mouffe condensam alguns temas centrais do pensamento pos-estruturalista: 

Povoado de sujeitos "universais" e conceitualmente erigido em torno da His
t6ria, no singular, ele postulou a «sociedade" como uma estrutura inteligivel, 
que poderia ser intelectualmente dominada com base em certas posiyoes de 
classe, e reconstituida como uma ordem radonal e transparente atraves de urn 
ate fundador de carater politico.23 

j 
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Vale notar ai as alusoes as criticas p6s-estruturalistas do "fundacionalismo" na 
epistemologia da teoria social e politica, a critica ao modelo (cartesiano) do sujei
to unificado, a critica a hist6ria como urn processo monolitico e unilinear, 0 gol
pe desferido de passagem contra a falocracia na referencia a domina<;ao, e assim 
por diante. Vale tambem notar que "0 imaginario" (em contraste com 0 uso mais 
corriqueiro de "imaginario" como adjetivo) e, naturalmente, urn conceito laca
niano, que acarreta ressonancias particulares para alguns leitores.24 

Laclau e Mouffe insistem em que nao estao obliterando 0 marxismo sem dei
xar vestigios (projeto impossive!, e claro, para bons derridaistas), mas que, em 
certos sentidos, estao-no perlaborando: tanto sao p6s-marxistas quanta p6s
m~rxistas. 1sso, como veremos, levou alguns criticos de seu livro a dizerem que 
Laclau e Mouffe, eles mesmos, nao estao realmente livres dos residuos do pensa
mento totalizante e essencialista que adquiriram em sua longa perambula<;ao pe-
10 marxismo. (Alguem poderia indagar: quando se quer terminar numa teoria da 
coalizao arco-iris, por que tomar Kautsky como ponto de partida?) 

Os argumentos essenciais de Hegemollia e estrategia socialista giram em torno 
da leitura que Laclau e Mouffe fazem de Gramsci, e nesse ponto, como dizem 
eles, "tudo depende de como se concebe a ideologia".2s Sua exposi<;ao da teo ria 
da ideologia e da hegemonia de Gramsci enfatiza - de inicio, pelo men os - sua 
ruptura com a concep<;ao critica da ideologia, em favor de uma perspectiva posi
tiva (que eles chamam de "material"), e sua rejei<;ao ao modele determinista da 
ideologia pautado na base/superestrutura. Os autores tambem insistem em que, 
para Gramsci, "os elementos ideol6gicos articulados por uma classe hegemonica 
nao h~m pertinencia necessaria a uma classe". 26 

Gramsci e uma figura axial para Laclau e Mouffe, pois representa 0 ponto 
mais distante que se pode alcan<;ar dentro do marxismo e das limita<;oes intrin
secas da problematica te6rica. E que ate mesmo 0 papel "articulat6rio" da classe 
trabalhadora, na leitura que eles fazem de Gramsci, e-Ihe atribuido com base na 
localiza<;ao economica e, portanto, tem um carater necessario, e nao 0 carater 
contingente a que eles dao preferencia. A visao de Gramsci, portanto, em ultima 
analise, e "essencialista". E essencialista no que tange a posi<;ao privilegiada 
da classe trabalhadora e com respeito ao "ultimo reduto do essencialismo: a 
economia". 

Suas conclusoes, vigorosamente intituladas de "Enfrentando as conseqiien
cias", consistem em negar que a economia seja auto-regulada e sujeita a leis en
d6genas, em negar que os agentes sociais se constituam, em ultima instancia, 
num n6cleo classista, e em negar que a posi<;ao da classe esteja necessariamente 
vinculada a "interesses". Em seu aspecto mais simples, as proposi<;oes da nova 
teoria podem ser reduzidas a duas: (1) uma postura filos6fica geral sobre "a im
possibilidade da sociedade", explicada no capitulo intitulado "Para alem da posi
tividade do social", e (2) uma teoriza<;ao da questao da a<yao na politica demo cra-

J 
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tica radical, numa epoca em que 0 essencialismo cedeu lugar as demandas plura
listas dos "novos movimentos sociais" - feminismo, anti-racismo, direitos das 
lesbicas e dos gays, ecologia, paz etc. 

A IMPOSSIBILIDADE DA SOCIEDADE 

"A impossibilidade da sodedade" e 0 titulo de urn artigo publicado por Ernesto 
Laclau em 1983, prefigurando a argumenta<;ao mais detalhada sobre 0 tema que 
seria publicada em Hegemonia e estrategia socialista. 27 Laclau e Mouffe fazem a1 
uma observacrao derridaista: nao e que nao haja uma <'coisa" chamada sociedade, 
mas, como eles dizem, fazendo eco ao famoso II n'y a pas de hors-texte* de Derri
da, '''Sociedade' na~ e urn objeto valida de discurso".28 

Que querem dizer com isso? Trata-se de urn passo decisivo em sua argumen
ta<;:30, e talvez seja util citarmos mais extensamente essa passagem, pois ela con
tern diversas alusoes fundamentais e alguns "gestos" caracteristicos. Escrevem os 
auto res: 

o carater incompleto de toda totalidade leva-nos necessariamente a abando
nar, como campo de analise, a premissa da "sociedade" como uma totalidade 
suturada e autodefinida. "Sociedade" nao e urn objeto valida de discurso. Nao 
ha nenhum principio subjacente isolado que determine - e portanto, consti
tua - todo 0 campo das diferencras.29 

o aspecto inicial e mais 6bvio a extrair disso e a rejei<;:ao de urn modelo da socie
dade como totalidade. E bern verdade que os marxistas divergirarn quanta a ate 
que ponto pensavam nas sociedades como totalidades integradas, mas par certo 
tenderam ave-las, ao menos, como entidades vinculadas. Nos ultimos anos, po
rem, essa no<;:ao de "totalidade" social sofreu um renovado escruhnio e reflex30. 
Tambem na sociologia houve uma inclinacrao para 0 que poderiamos chamar de 
modelos antitotalidade, com 0 surgimento de abordagens mais microssociol6gi
cas e fenomenol6gicas. Outro aspecto disso seria 0 reexame que vern sendo efe
tuado dos rnodelos de entidades sociais efetivamente base ados em Estados nacio
nais distintos, como se "a sociologia da Gra-Bretanha" ou "da India" fossem urn 
projeto viavel num ambiente social cada vez mais global. Anthony Giddens ofe
receu criticas incisivas as suposicroes ingenuas que subjazem a algumas concep
croes das "sociedades" e, com efeito, 0 lema "Pense global mente, aja localmente" 
foi recentemente apresentado aos soci6logos como urn modelo rnelhor para sua 
disciplina do que alguns dos anteriores.30 

[ ... ] 

,. "Nao existe 0 extra-textual", (N, da T.) 
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Laclau e Mouffe nao se detem numa critica da ideia da "totalidade" social, 
mas passam a urn conjunto de argumentos mais fundamentais - filos6ficos, e 
nao socio16gicos - sobre a "impossibilidade" da sociedade. Antes de examina
los, seria litH resumir 0 esquema de conceitos interligados que eles prop6em para 
a analise das relas:6es sociais. Eles definem quatro termos - articulafaO, discurso, 
momento e elemento -, dos quais 0 segundo, "discurso", foi 0 que mais gerou 
controversia. A articulafao e definida como "qualquer prcitica que estabeles:a en
tre os elementos uma relas:ao tal que sua identidade se modifique em decorrencia 
da pratica articulat6ria"; discurso e "a totalidade estruturada que resulta da prati
ca articulat6ria"j momentos sao as "posis:oes diferenciais, na medida em que apa
recem articuladas num discurso"; e elemento e "qualquer diferenc;:a que na~ seja 
discursivamente articulada".31 0 mais importante a assinalar nessas definis:oes e 
que a pr6pria defini<;ao ampliada de "discurso", de Laclau e Mouffe, nao repre
senta, como concluiram de imediato diversos materialistas, urn salta vertiginoso 
para 0 idealismo. 0 conceito de discurso, em suas maos, e urn conceito materia
lista que lhes permite repensar a analise dos fen6menos sociais e hist6ricos num 
contexto diferente. Seu conceito de discurso foi desenvolvido a maneira de uma 
critica explicita dos pressupostos que tradicionalmente regem a discussao sobre a 
divisao "material/ideal" oa teoria marxista e, assim sendo, nao podem (ou, pelo 
menos, nao devem) ser automaticamente assemelhados a urn posicionamento 
dentro de uma polaridade explicitamente rejeitada por eles. Esse conceito tern 
algo em comum com 0 usa do "discurso" em Foucault, mas ha tambem impor
tantes diferenc;:as. Como esclarecerei mais adiante, sejam quais forem os proble
mas associados a seu conceito de discurso, Laclall e Mouffe, em sua orientac;:ao 
epistemo16gica geral, nao ocupam as posis:6es "idealista" e "relativista" em que 
seus criticos tentaram situa-los. 

Afastando-me momentaneamente da controvertida definic;:ao de "discurso" 
em Hegemonia e estrategia socialista, quero examinar 0 conjunto correlato de 
proposic;:oes formuladas nesse livro acerca da "impossibilidade" da sociedade, e 
representadas, no trecho em discussao, pela frase: "Nao ha nenhum principio 
subjacente isolado que determine - e portanto, constitua - todo 0 campo das 
diferen<;as." Que significa eles dizerem que a "fixidez absoluta" do sentido (e a 
nao-fixidez absoluta) nao e possive!? Uma complicas:ao de sua tese e que, alem 
de ter seu pr6prio peso consideravel, ela exibe conceit os, extraidos de outros 
te6ricos, cuja imp1icas:ao para a argurnentac;:ao de Laclau e Mouffe e entendi
da pelos leitores de maneiras diferentes. Proponho examinar dois desses coocei
tos fundamentais, como urn modo de penetrar na argurnentac;:ao de Laclau e 
Mouffe: sutura e di/eren,a. 

Sutura e urn termo cujo emprego te6rico corrente foi retirado da psicanalise 
lacaniana e desenvolvido, como descrevem Laclau e Mouffe,32 na teoria semi6ti
ca do cinema. Tendo convenciooalmente a significac;:ao de «ponto", em ingles, 0 

---
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termo sutura e definido no Oxford English Dictionary como "a jun~iio das duas 
bordas de urn ferimento". Esse senti do cinirgico original recebe urn polimento 
elegante e moderno no comentario de Landry e Maclean de que "a 'sutura' marca 
a ausencia de uma identidade anterior, como quando a pele cortada sara, mas 
deixa uma cicatriz que marca a diferent;a".33 Laclau e Mouffe nos apresentam urn 
corpo politico cuja pele esta permanentemente dilacerada, exigindo urn plan tao 
intermimlvei na sala de emergencia por parte dos cirurgioes da hegemonia, cuja 
sina e tentar fechar os cortes, temporariamente e com dificuldade. (Esse paciente 
nunca chega a sala de recupera~ao.) A referenda que eles fazem a exposi\3.o da 
sutura de Stephen Heath enfatiza urn «duplo movimento" - entre, de urn lado, 
urn «eu" lacaniano cuja marca e a clivagem e a falta e, de outro, a possibilidade 
simultanea de coerencia ou «preenchimento" dessa falta. Sua aplicac;ao do con
ceito de sutura ao campo da politica traz em si uma ideia que 0 trahalho de Der
rida sobre a desconstrU<rao tornou influente: os vestigios do antigo nao podem 
ser destruidos, mas permanecem como dep6sitos sedimentares - inclusive, e ate 
especial mente, onde 0 novo mais tenta excluir 0 velho (sendo a desconstruc;ao 0 

metodo para revelar esses vestigios ocultos). Assim, Laclau e Mouffe afirmam: 

As praticas hegemonicas sao suturadoras, na medida em que seu campo de 
operacrao e determinado pela abertura do social, pelo carater sumamente sem 
fixidez de todo significante. Essa falta originaria e precisamente a que as prati
cas hegemonicas tentam preencher. 

Eles concluem que 0 fechamento subentendido na ideia de uma sociedade total
mente suturada e impossivel. 34 

A "fixa~iio ultima do sentido", explicam Laclau e Mouffe, e uma proposi~ao 
contestada por uma poderosa corrente de pensamento filos6fico, "de Heidegger 
a Wittgenstein", e, 0 que talvez seja mais importante para nossos objetivos, pelo 
fil6sofo p6s-estruturalista Jacques Derrida. Este nao e 0 momenta de tentarmos 
resumir suas posicr6es, mas seria utH fazer uma referencia, aqui, a insistencia ge
neralizada de Derrida em que 0 sentido e posicional, e nao absoluto. Derrida 
elaborou uma teoria da linguagem como 0 infindavel «jogo dos significantes", e 
uma teo ria do sentido lingiiistico como sendo construido atraves de relacroes de 
diferenc;a numa cadeia. 

A diferenfa passou a figurar, numa ampla faixa da teoria social moderna, co
mo 0 exemplo dessa abordagem da linguagem e como a marca de uma rejeic;ao 
do sentido absoluto, ou, como dizem Laclau e Mouffe, da «fixidez ultima" do 
sentido. Nesse ponto de sua argumentacrao, eles citam a generalizacrao que Der
rida faz do conceito de discurso em A escritura e a diferenfa como uma aborda
gem que «coincide com a de nosso texto". Derrida escreve: 

Esse foi 0 momento [ele aponta como exemplos temporais as obras de 
Nietzsche, Freud e HeideggerJ em que a linguagem invadiu a problematica 
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universal, 0 momento em que, na falta de urn centro all origem, tuda se trans
farmcu em discurso - desde que concordemos quanta a essa palavra -, all 
seja, num sistema em que 0 significado central, 0 significado original all trans
cendental, Hunea esta absolutamente presente, fora de urn sistema de diferen
eras. A ausencia do significado transcendental amplia indefinidamente 0 cam
po e 0 jogo da significac;ao. 35 

Daf, para Laclau e Mouffe, 0 discurso ser "constituiclo como uma tentativa de 

dominar 0 campo da discursividade, de deter 0 fluxo das diferells:as, de cons
truir urn centro" como pontos nodais, numa referencia ao point de capiton [pon
to de basta I de Lacan (as significantes privilegiados que fixam a sentido numa 
cadeia),'6 

No que concerne a impossibilidade da sociedade, podemos ver na perspectiva 

de Laclau e Mouffe uma fusao muito estreita e poderosa de Lacan com Derrida. 

As imagens e metaforas cruzam as divis6es dos campos psicanalitico, filos6fico e 

politico) e 0 principio norteador e a analise da tensao entre 0 "sempre ja" (a rigor, 

essencialmente) clivado e descentrado, seja ele 0 psiquismo lacaniano au a sign i

fica<;:ao em Derrida, e 0 projeto hegem6nico "suturador" da coerencia. Assim, 

Laclau e Mouffe concluem que, "se 0 social nao consegue fixar-se nas formas 

inteligiveis e instituidas de uma sociedade, 0 social existe apenas, no entanto, co
mo um esfor<;:o de construir esse objeto impossivel".37 A "sociedade" e 0 objeto 

impossivel das opera<;:6es do social, tal como, diriamos, 0 "imaginario jacobino" 

figurou como uma perspectiva vazia e ilus6ria para as opera<;:6es do politico. 

A INSATISFATORIA EXPRESSAO "NOVaS MOVIMENTOS SOCIAlS" 

Se, em sua constitui<;:ao da "sociedade" como uma impossibilidade, Laclau e 

Mouffe pautam-se nas ideias de outros pensadores p6s-estruturalistas, como Der

rida e Lacan, ate seus mais severos criticos hao de admitir que em sua analise dos 

"novos movimentos sociais" eles produziram uma elabora<;:ao original e muito 

influente no pensamento politico. Uma explica<;:ao 6bvia para 0 enorme interesse 

atual em sua obra e que ela discute urn problema - 0 peso a ser conferido a classe 

social, em contraste com outras divis6es proeminentes, como 0 sexa, a etnia ou a 

idade, por exemplo - que tem exercida grande influencia, tanto nas analises aca

demicas quanta na atividade politica pnitica em todo 0 tradicional espectro direi

ta/esquerda, 
Na frente academica, vimos uma rnultiplicidade de debates em torno desse te

rna, sobretudo (a que nao surpreende) nas abordagens marxistizantes da socio

logia, da politica e da economia. Em parte, esses debates dizern respeito a maci<;:a 

reforrnula<;:ao te6rica necessaria para que se apliquem os conceitos e descri<;:6es de 

Marx a sociedades cujas estruturas e rela<;:6es de classe llludararn radicalmente nos 

cem aDOS que se seguiram a ele - aqui, poderiamos assinalar esquematicamente 
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as debates em torno do trabalho de Erik Olin Wright e Carchedi sabre a classe, em 
torno das questoes que continuam a surgir dos textos de Poulantzas sobre a politi
ca e a dasse, bern como da revoluyao no "repensamento do marxismo" liderada 
pelos economistas Steve Resnick e Rick Wolff. Poderiamos tambem mencionar, 
com efeito, as gran des elabora<;:oes conhecidas pelo titulo gene rico de «teoria da 
escolha racional", na medida em que ela continua a percorrer 0 campo do que 
ainda poderfamos chamar muito frouxamente de marxismo. Em todos esses de
bates, houve urn potencial de compromisso com as realidades das divisoes nao 
classistas, mas (para expressar a situayao com tato), em muitos casos, isso perma
neceu como urn potencial, e nao como uma meada a ser puxada. 

Em parte, tambem, os debates academicos sobre a classe tiveram lugar num 
dialogo consciente com a obra dos feministas e com os textos daqueles que pro
curaram repensar a classe em relayao ao grande interesse da identidade nacional 
e da politica nacionalista, bem como em relayao as questoes da etnia e do racis
mo. Talvez valha a pena enfatizar quao rica e variada tornou-se a contestayao da 
('primazia da classe" na ciencia social: existem hoje escolas inteiras de pensamen
to dedicadas as maneiras como a moradia, por exemplo, ou os efeitos do cido de 
vida, transcendem suposiy6es longamente acalentadas sabre os efeitos determi
nantes da classe social. Assim, parece muito daro que uma nova teorizayao radi
cal da politica, na qual 0 fator iconico da classe fosse drasticamente deslocado de 
sua posiy'ao privilegiada, seria de grande interesse para rnuita gente. (Por que 0 

livro de Laclau e Mouffe tern sido tao extensamente examinado na teo ria da criti
ca literaria e uma questao mais complexa, que nao examinarei aqui.) 

Em termos de pratica politica, nao ha duvida de que Hegemonia e estrategia 
socialista aborda urn problema de tremenda pertinencia e importancia. Isso tal
vez se aplique da maneira mais patente a sitiada esquerda, que, numa multiplici
dade de contextos, teve de repensar nao apenas suas pr6prias imagens da dasse, 
mas tarnbern 0 papel que ela deve ocupar na politica "esquerdista" em termos 
rnais gerais, onde compete com as reivindicayoes do ambientalismo, dos direitos 
dos homossexuais, do feminismo, do anti-racismo e assilll por diante. Como to
dos sabemos, 0 debate sobre essa questao tern preocupado profundamente a es
querda nos ultimos anos. A "politica de coalizao" emergente de algumas dessas 
intera<;:oes politicas, cujo exemplo mais notavel, em an os recentes, talvez tenha 
sido a campanha de Jesse Jackson para a Presidencia dos Estados Unidos em 
1988, e exatamente 0 que 0 livro aborda num nivel te6rico. Entretanto, nao deve
mos de modo algum supor que esse fenomeno se restrinja a polftica da esquerda: 
foram a direita e 0 centro (decerto na Gra-Bretanha enos Estados Unidos) que 
articularam algumas dessas novas ligayoes e sentidos. 

Lac1au e Mouffe, presumivelmente sensiveis a previsivel acusayao de que esta
riam deslizando para a direita, sugerem que sua iconoclastia no tocante a classe 
social abre caminho para urn novo radicalismo politico: 
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A rejei~ao de pontos de ruptura privilegiados e a confluencia das lutas para um 
espa<y0 politico unificado, e a aceita~ao. aD contrario, da pluralidade e indeter
mina'rao do social, parecem-nos constituir as duas bases fundamentais sobre as 
quais se pode construir urn novo imagim1.rio politico, radicalmente libertario e 
infinitamente mais ambicioso em seus objetivos do que a esquerda chlssica.38 

Para Laclau e Mouffe, entre Qutros, a expressao "novos movimentos socia is" e 
insatisfat6ria, no plano mais elementar, por codificar sua pr6pria marginalidade 
hist6rica. Esses movimentos sao «novDs", justamente, por serem movimentos 
niio ciassistas, e essa referenda a classe continuara. a existir enquanto usarmos 
esse estilo de denomina(j:ao. Aquilo a que se esta fazendo referenda e 0 fen6me
no - que Laclau e Mouffe tentam situar historicamente na rede de mudao(j:as 
havidas no processo de trabalho, no Estado e na difusao cultural ap6s-194S -
dos novos antagonismos que vern sendo articulados, de uma mane ira inedita, 
com respeito a reIa(j:oes sodais cada vez mais numerosas. Na pratica, 0 termo 
agrupa Iutas tao diversificadas quanta as "urbanas, eco16gicas, anti-autoritarias, 
anti-institucionais, feministas, anti-racistas, etnicas, regionais, ou das minorias 
sexuais".39 Laclau e Mouffe veem nessas Iutas a articuIa(j:ao de antagonismos nu
rna vasta gama de lugares, afora 0 tradicionallocal de trabalho em que 0 conflito 
de classes foi situado pelo marxismo, e apontam, por exempIo, para 0 consumo, 
os servi(j:os e 0 meio ambiente como campos desses novas conflitos. 

Alem de estenderem esses antagonismos muito alem dos limites convencio
nalmente atuantes nas analises marxistas, os autores sugerem que a burocratiza
~ao da sociedade do ap6s-guerra (ocidental, industrializada e capitalista) deu ori
gem a novas formas de regula(j:ao das rela(j:oes sociais. Assim, eJes H!formulam os 
argumentos de Foucault e Donzelot, venda como "conseqiiencia" da burocra
tiza(j:ao do ap6s-guerra 0 processo de «imposi(j:ao de multiplas formas de vigilan
cia e regula(j:ao a rela(j:oes sociais que antes eram concebidas como fazendo parte 
do dominic privado".40 Reconhecendo as sabidas ambigiiidades politicas que 
cercam a resistencia poHtica num contexte de "Estado assistencialista", Laclau e 
Mouffe discernem, entre os varios fatores em jogo nessas Iutas, uma ampla esfera 
recem-articulada de "direitos" sociais. Categorias como "justi(j:a" e "igualdade", 
em certo sentido, foram retiradas de seu contexte liberal e articuladas em um 
discurso politico democratico. Laclau e Mouffe concluem que a mercadologiza
(j:ao e a burocratiza(j:ao, bern como a reformula(j:ao de uma ideologia politica libe
ral-democrata, formam 0 contexto em que devemos entender a expansao do coo
flito social e a constitui(j:ao de novos sujeitos politicos, que eles descrevem, por 
sua vez, como "urn momento de aprofundamento da revolu(j:ao democratica".4! 

Mas os autores acrescentam que urn terceiro aspecto da nova "forma(j:ao he
gemonica do per(odo do ap6s-guerra" desempenha urn papel importante: a ex
pan sao da comunica(j:ao de massa e 0 retraimento das identidades culturais tradi
cionais. Laclau e Mouffe veem nas ambigiiidades de Ulna massifica(j:ao cultural 
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- que interpela os sujeitos como consumidores teoricamente iguais, alem de dar 
a alguns elementos urn potencial subversivo - uma homogeneiza~ao da vida 
social. Numa passagem muito interessante, eles apontam para 0 fato de que a 
resistencia a isso tern tendido a assumir a forma de uma "proliferacrao de particu
larismos" e de uma "valoriza<;:ao das 'diferencras''', especialmente as que se voltam 
para a cria<;:ao de novas identidades culturais. Nessas demandas de autonomia, 
tantas vezes desdenhadas pela esquerda por seu aparente individualismo, Laclau 
e Mouffe veem uma reformula,ao da demanda por "liberdade" - um dos temas 
centrais do imaginario democdtico.42 

Ao examinar a argumenta,ao de Laclau e Mouffe em geral, poder-se-ia que
rer chamar atenc;ao para uma grande enfase no que eles descrevem como "logica 
da equivalencia". Esta pode ser explicada da seguinte maneira: a Revolu<;:ao 
Francesa foi urn momento irnportante no desenvolvirnento de urn imaginario 
democratico, por ter eliminado uma ordem social hierarquica ("regida por uma 
logica teologico-poHtica em que a ordem social tinha seu fundamento na vonta
de divina") na qual 0 discurso politico s6 podia ser a repeti,ao e a reprodu,ao da 
desigualdade. (Urn exemplo marcante disso sao os famosos versos do hino in
gles: "0 rico em seu castelo, I 0 pobre em seu portao, I Deus as fez poderosos ou 
humildes J E ordenou sua condi\w".) Permitam-me citar, neste ponto, uma fra
se crucial de Laclau e Mouffe: 

Esse rompimento com a Ancien Regime, simbalizado pela DeclaraCfaa das Di
reitas do Hornem, viria a fornecer as condiCfoes discursivas que possibilitaram 
propor as diferentes farmas de desigualdade como ilegitimas e antinaturais e, 
com isso, torna-Ias equivalentes como [ormas de opressao.43 

Assim nasceu a "logica da equivalencia": passamos de uma ordem s?cial em que 
os sujeitos estavam posicionados de maneira diferencial, porem imutavel, para 
uma ordem social em que 0 projeto democratico po de articular-se num discurso 
politico que considera esses posicionamentos diferenciados como objeto de luta. 
Portanto, a revolw;:ao democratica promove uma logica da equivalencia, uma 10-
gica da comparayao de sujeitos que sao essencialmente interpretados como iguais, 
mediante seu novo discurso dos "direitos", da "liberdade" e da "igualdade". 

Existem ambiguidades no usa que Laclau e Mouffe fazem da ideia de "equiva
l€~ncia". Primeiro, nao fica claro como 0 elemento "antinatural" do imaginario 
democratico jamais conseguiria atuar sem recair no humanismo e no essencialis
rna que eles deploram sistematicamente. Segundo, ha uma ambigliidade mais 
confusa para determinar se "equivalencia" e interpretada como semelhante a 
"igualdade") 0 que as vezes fica implicito, au se a logica da equivalencia de Laclau 
e Mouffe e mais apropriadamente apreensivel em referencia a utilizayao quimica 
da equivalencia. Isso enfatizaria uma noyao de valor igual, mas a introduyao da 
tensao entre igualdade e - justamente - diferenra e dificil de compatibilizar 
com a l6gica do "um homem, um voto" [sic] pr6pria da igualdade democratica. 
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Entretanto, nao ha ambigilidade alguma num aspecto central da logica da 
equivalencia, que e 0 lugar secundario ocupado pela c1asse em relac;ao a categoria 
prioritaria do imaginario democratico. Laclau e Mouffe escrevem que as reivin
dicac;6es socialistas nao sao apenas "urn momento interno a revolU<rao democra.
tica", mas "56 sao inteligiveis com base na 16gica da equivalencia que esta ultima 
estabelece" ,44 Antes disso, eles escrevem que Marx procurara repensar a divisao 
social com base num novo principia - 0 da classe -, mas que issa foi solapado 
desde 0 comec;o por "uma insuficH~ncia radical, decorrente do fato de que a opo
si~ao das classes e incapaz de dividir a totalidade do corpo social em dois campos 
antagonicos". E comentam que as previs6es sociologicas de Marx (sabre a cres
cente polariza~ao da sociedade capitalista) foram urn esfor~o de projetar urna 
simplifica<;=iio futura num mundo social que, na epoca de Marx, nao se enquadra
va num simples modelo reduzido as c1asses.45 Portanto, em geral, temos a preo
cupac;:ao com a dasse, tipica do marxismo, apresentada como uma articulac;:ao de 
exigencias pohticas cujas precondic;:6es estavam na revoluc;:ao democnitica do se
culo anterior. Dai Laclau e Mouffe na~ verem necessidade de os antagonismos 
subsequentes, bern como os "novos" movimentos socia is articuladores das de
mandas dos que sao oprimidos pDf eles, cederem lugar it classe, sob a alega~iio de 
a dasse social ser urn principio fundante. Ela e apenas, na analise desses auto res, 
uma das numerosas contradic;:oes que podem ser articuladas dentro dos parame
tros do discurso politico democnitico. 

POS-MARXISMO, DISCURSO E IDEOLOGIA 

Varias grandes consideraC;:6es se apresentam ao pensarmos sobre as questoes le
vantadas por Hegemonia e estrategia socialista. Tenho duas razoes para levar mui
to a serio sua critica do marxismo, ambas relacionadas com dificuldades de longa 
data nos argumentos do marxismo: a primeira e a questao da classe social, num 
contexto politico em que e cada vez mais 6bvio para todo 0 mundo, exceto os 
dogmaticos de extrema direita e extrema esquerda, que as desigualdades sociais e 
as diferenc;:as politicas simplesmente nao podem ser enquadradas de maneira 
plausivel na quesUio da dasse, ou reduzidas a ela. Assim, qualquer tentativa de 
defender novas maneiras de pensar sobre essas diferentes lutas politicas deve ser 
bern recebida e examinada. 

Em segundo lugar, a argumentayao de Laclau e Mouffe aborda, embora nao 
de maneira previsivel (como explicarei), a aborrecida questao de como teorizar 0 

conceito de ideologia. Digo que ela e aborrecida, mas seu incomodo tern uma 
hist6ria particular e tern mais relevancia para uns do que para outros. Grosso rno
do, nas versoes "socialistas" do feminismo, houve uma tentativa de usar 0 concei
to de ideologia para teorizar a opressao da mulher na sociedade capitalista, mas 
isso e problematico, ja que essa propria teo ria esta inserida numa analise que nao 
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apenas defende/pressupoe a primazia da classe, como tambem interpreta a ideo
logia, normalmente, segundo urn modelo determinista, como a metafora da "ba
se e superestrutura". 0 problema dai decorrente foi levantado peIos argumentos 
de urn livro anterior de minha autoria, no qual, segundo Johanna Brenner e Ma
ria Ramas, "a ideologia e 0 deus ex machina de Barrett, seu meio de escapar do 
aborrecido dilema que advem do impasse idealista dos sistemas marxista-redu
cionista/dual do pensamento socialista-feminista", Qual era, queriam saber elas 
e outros criticos, a base material- numa sociedade capitalista - dessa ideologia 
que oprimia as mulheres?46 Laclau e Mouffe, ao rejeitarem a 16gica "essencialista 
da classel) do marxismo, ao fornecerem im'imeros argumentos contra a privile
giamento automatico da dasse na analise marxista, tocaram, ainda que muito 
controvertidamente, no cerne desse problema. 

Em parte, essa e uma crise da "politica de classes" e, como observou Richard 
Wright numa resenha das rea~6es divergentes de Barry Hindess e Ellen Wood, 
ela produziu rea,6es polarizadas: uma abordagem pragmatica da dasse, despoja
da da pretensao te6rica do modelo marxista, e uma reafirma\ao da politica cIas
sica das dasses.47 A razao de haver surgido essa polaridade esta em que a situaifao 
de defender em detalhe as complexidades e especificidades do sexo em rela,ao a 
dasse, em oposiifao a incessante repetiifao das chamadas verdades aceitas sobre a 
dasse, e pouco invejavel, de modo que 0 "centro" do debate tern sido cada vez 
mais esvaziado. Nao e sem interesse notar que os modelos te6ricos que tentaram 
conciliar os conflitos entre as reivindicaifoes de classe e de sexo, tal como estes 
emergem de qualquer modo na ciencia social, revelaram nao estar a altura da 
tarefa de lidar com as questoes "rnais novas" (para alguns) da etnia e do racismo. 
Como sugeri ooutro texto, e como se as teorias existeotes da estrutura social, ja 
sobr~carregadas pela tentativa de refletir sobre as ioter-relaifoes de dasse e sexo, 
tivessem sido totalmeote incapazes de integrar em seus mapas cooceituais urn 
terceiro eixo de desigualdade sistemica. E e facil apootar, 17m contraste, a verda
deira explosao de trabalhos que combinam esses tres interesses (a "santissima 
trindade" da dasse, ra.-;a e sexo) em disciplinas e generos em que essas restri.-;oes 
estruturais/morfol6gicas nao impedem a explora.-;ao de novas questoes.48 

Talvez seja relevante acrescentar, neste ponto, que a orienta.-;ao geral da obra 
anterior de Ladau, rejeitando a dimensao "pertinente a classe" da ideologia po
litica, mostrou-se urn proveitoso quadro de referenda para refletir sabre 0 dis
curso politico com maiores nuances. Mendonei anteriormente a influencia des
sa obra na explora~ao que Colin Mercer e Stuart Hall, entre outros, fizeram do 
nacionalismo (0 "nacional-popular" de Gramsci), do patriotismo e do thatche
rismo, por exemplo. A ideia do "discurso politico", como conceito capaz de 
abranger uma variedade de grupos, demandas e interesses, a medida que eles sao 
articulados, abre camioho para uma analise do sexo que, por definiifao, estava 
marginalizada na escola de pensamento sobre a ideologia politica que advoga 0 
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"reflexo da classe". E certo que temos visto, frouxamente pautadas nas ideias do 
"Laclau inicial", diversas analises do discurso politico contemporaneo como 
sendo sexuado: elas examinam, por exemplo, os modos como 0 feminismo e 0 

antifeminismo, as interpretac;oes da "familia" e da sexualidade, ou as articula
C;oes e negac;oes dos direitos reprodutivos da mulher figuram nos discursos.49 

Resta saber, no entanto, ate que ponto Hegemonia e estrategia socialista real
mente leva a termo seu projeto iconoclasta de desmantelar completamente 0 pri
vilegiamento da classe. Dizer isso nao equivale a fazer uma considerac;ao harata, 
do tipo "flagrei voce usando a palavra sociedade", mas a abordar uma questao 
mais seria, que vern a tona a prop6sito da maioria dos trabalhos p6s-estruturalis
tas. Trata-se da intromissao, ou do retorno sob forma disfarc;ada, de elementos 
(amiude do tipo a que os p6s-modernistas se referem como "metanarrativas") 
que foram explicitamente rejeitados em outros pontos dos textos em questao. 

No que concerne a Laclau e Mouffe, voltamos aqui a questao de seu p6s
marxismo. Permitam-me tomar como exemplo a parte de sua argumentac;ao em 
que eles expoem a transformac;ao hegemonica da ordem social do ap6s-guerra, 
na qual situam 0 surgimento de novas antagonismos sociais e sua articulac;ao 
nos novas movimentos sociais.50 Longe de aderir a uma 16gica da «contingen
cia", a sequencia de suas proposic;oes, bern como 0 modele de causalidade ex
posto nelas, sao inteiramente caracterfsticos dos padroes tradicionais do pensa
mento marxista. Se tomarmos primeiramente a sequencia da argumentac;ao, e 
impressionante notar que, em sua reconstruc;ao hist6rica da nova formac;ao so
cial hegemonica, eles se deslocam automaticamente, em primeiro lugar, para a 
"ponto de vista economico", 0 qual, pautando-se na obra de Michel Aglietta, e 
par eles analisado em termos do mais ortodoxo dos conceitos marxistas, 0 de 
mercadologizac;ao. Depois, temos urn breve registro das questoes ambientais e 
urhanas, embora nesse ponto, curiosamente, a argumentac;ao nao fu"ncione por 
meio de nenhum conceito equivalente a mercadologizac;ao. Em seguida (e, em 
contraste, vemos mobilizado 0 conceito de burocratizac;ao), Laclau e Mouffe 
passam efetivamente para 0 Estado, e depois para a articulac;ao poHtica e a refor
mulac;ao da ideologia liberal-democrata. A orientac;ao marxista chlssica - eco
nomia, depois Estado, depois ideologia, depois "cultura" - completa-se entao 
plenamente, com 0 acrescimo do "importante aspecto" das comunicac;oes de 
massa e suas novas formas culturais. Assim, sejam quais forem seus protestos 
te6ricos a respeito da economia como «ultimo reduto do essencialismo", e indu
bitavelmente verdade que, num dos raros pontos em que se oferece no livro uma 
exposic;ao s6cio-hist6rica substantiva, ele reproduz exatamente, em sua pr6pria 
ordenac;ao, a 16gica economicista e determinista. 

Como tambem 0 faz 0 conteudo da argumentac;ao nesse ponto. A tese sobre 0 

desenvolvimento capitalista nesse periodo versa sobre a expansao das relac;6es 
capitalistas em areas antes nao capitalistas, mas repousa sobre uma extraordi-



fr.II··· 
I I IDEO LOG lA, POLiTICA E HEGEMONIA 257 

n<iria interpreta'r3o do capitalismo como sendo alga que concerne a "mercadolo
giza<;30", mas nao necessariamente as contradic;oes trabalho/capital. Escrevem as 
autores: 

Hoje em dia, nao e apenas como vendedor da for~a de trabalho que 0 indivi
duo esta subordinado ao capital, mas tambem atraves de sua incorpora~ao nu
rna multiplicidade de outras reiacr5es sodais: (ultura, lazer, educacrao, sexo, e 
ate mesma a marte. Nao ha praticamente nenhum campo da vida individual 
ou coletiva que escape as relac;6es capitalistas.51 

Tocla a discussao desse fenomeno e interessante, na medida em que se expressa 
acriticamente numa interpretac;ao marxista desse processo hist6rico que ha 
muito foi contestada - de urn lado, pel. postula<;ao de Foucault/Donzelot da 
emergencia hist6rica do "social", e de Dutro, pela insistencia feminista nas rela

~oes de poder nao capitalistas, que estao em jogo no munda do "dominio priva
dO".52 Assim, embora Laclau e Mouffe acenem para 0 feminismo, ao assinalarem 
a subordina\ao da mulher nas redes comunitarias tradicionais, eles ado tam uma 
formula<;:ao altamente "funcionalista", "reducionista" e classicamente "marxis
ta" ortodoxa sabre 0 Estado assistencialista e a reprodw;ao da for<;:a de trabalho; 
uma formulayao que foi explicitamente criticada pelos feministas. E 0 interes
sante, na maneira como constituem 0 "capitalismo", e que este permanece como 

urn agente poderoso e indefinido na argumenta<;:iio - mas urn agente cuja exis
ten cia, em termos gerais, os autores contestaram. 

Se tudo isso equivale a dizer que Laclau e Mouffe "ainda sao marxistas de
mais" - postura adotada por Landry e Maclean em sua leitura do text053 -, esta 
muito longe do teor usual das reayoes ao livro. A maioria destas assumiu a forma 
de urn combate polemico com a apostasia - do ponto de vista marxista - dos 
argumentos de Laclau e Mouffe. Ellen Wood, para tomarmos ao acaso-uma de 
suas criticas, acusa-os de "nao apenas uma surpreendente rna interpretayao de 
Marx, mas tarnbem urn erro de raciodnio muito substancial".54 Muitos desses 

debates se interessam por uma reafirmayao doxol6gica da primazia da classe para 
a teoria e pratica marxistas; meu interesse nao e este, mas algumas quest6es me
recem ser brevemente recapituladas. Vma delas e a questao do Inaterialismo, e a 

de saber se a rejeiyao da distinyao discursivo/nao-discursivo de Laclau e Mouffe 
torna-os necessaria mente "idealistas". Sugeri anteriormente que nao, e que sua 
utilizayao da categoria discurso e defensavel em relayao ao que as pessoas gostam 
de chamar de "mundo real": 0 ponto elementar e que 0 discurso e"real". Em sua 
resposta a uma critica de Norman Geras, Laclau e Mouffe explicam, com alguns 
exemplos, 0 sentido em que utilizam 0 termo "discurso", que e definido no livro 
como a totalidade estruturada que resulta da pratica articulat6ria. Antes de mais 
nada - mas isso e fonte de alguns mal-entendidos -, eles incluem na categoria 

de discurso fen6menos lingulsticos e nao lingliisticos: 0 discurso nao e um texto 
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au uma fala, Oll coisa similar. 0 termo diz respeito sobretudo ao sentido; eles 
citam 0 exemplo (que Geras considera "condescendente", mas Qutros acharam 

util) da bola de futebol: 

Se eu chutar urn objeto esferico na rua, all se chutar uma bola numa partida de 
futebol,o fato fisico sera 0 mesmo, mas 0 sentido sera diferente. 0 objeto so e 
uma bola de futebol na medida em que estabelece urn sistema de rela~6es com 
Qutros objetos, e essas rela'roes nao sao dadas pela simples materialidade refe
rendal dos objetos, mas, antes, socialmente construidas.55 

o exemplo e util por responder aqueles que pensam que 0 usa do termo discurso 
por esses autores constitui, de algum modo, uma amea'ra a realidade onto16gica: 
eles nao questionam a materialidade referencial ("0 canUer discursivo do objeto 
nao implica, de maneira alguma, questionar sua existencid'), mas insistem em 

que 0 sentido dos objetos fisicos deve ser entendido pela apreensao de seu lugar 
num sistema (ou discurso) de normas socialmente construidas. 0 que se aplica 
as bolas de futebol, poderfamos acrescentar, aplica-se aos tanques, aos cavalos da 
Policia, as cadeias, aos ca~a-bombardeiros e a quaisquer outros complementos 
materiais da repressao da classe trabalhadora. Laclau e Mouffe na~ "derrubam" 
nem "dissolvem" tudo no discurso: eles insistem em que nao podemos apreender 
o nao-discursivo ou pensar nele senao em categorias discursivas contextualizan
tes, sejam elas cientificas, politicas ou de outra natureza. 

Ligada a isso esta a questao do relativismo. Presume-se as vezes que Laclau e 

Mouffe devem estar assumindo uma posi~ao de relativismo epistemologico, po
rem nada poderia ser mais distante disso. Como se pode notar prontamente, em
bora a "verdade" seja sempre teoricamente contextual em seu quadro de referen
cia, nao faltam afirmayoes sobre a verdade no discurso teorico dos autores. Urn 
exemplo interessante, neste ponto, e examinar 0 tratamento que eles dao a ques
tao da ideologia, durante tanto tempo urn obstaculo em termos da possibilidade 
de atribuir interesses reais, consciencia correta e assim por diante. Tamanho e 0 

apego de Laclau e Mouffe a seguran,a epistemologica, que eles chegam a empre
gar, nos termos de seu modelo, 0 velho quebra-cabe~a que consiste em indagar se 
e possivel dizer que as pessoas sao "oprimidas" quando elas mesmas nao pensam 
se-lo. Isso e objeto de uma fascinante distinyao que eles trayam entre "subordina
yao" e "opressao": a primeira simplesmente marca um conjunto de posiyoes di

ferenciadas entre os agentes sociais, ao passo que a segunda requer urn ponto 
exterior ao discurso, a partir do qual- para que exista "opressao" - 0 discurso 

da subordinayao possa ser interrompido. E, apenas para aqueles que ainda veem 
o relativismo como intrinsecamente ligado ao privilegiamento do discursivo, 
deixem-me citar a definiyao que eles fornecem para as "relayoes de dominayao": 
"relayoes ( ... ) que sao consideradas ilegttimas pela perspectiva au no juizo de urn 
agente social que Ihes e externo".56 Longe de serem "relativistas", essas formula-

, j 
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<roes confiantes, expressas com naturalidade a partir da posil):J.o do agente exter
no julgador, e nao da dos juizes, pecam na medida em que sao dificeis de justifi
car em termos epistemo16gicos. 

Assim, talvez flaO surpreenda ver Laclau e Mouffe oferecerem uma defesa da 
visao "critica" e "epistemologica" da ideologia, embora, e claro, uma visao fun

damentalmente reformulada. Em Hegemonia e estrategia socialista, ha pontos da 
argumentayao em que se pode dizer que, para Laclau e Mouffe, uma coisa e "es
sencialmente" de tal au qual (adter, e esse e urn reconhecimento importante. 
Urn ponto de intera<;ao fundamental entre a epistemologia e as preocupa<;oes 
gerais que apontei sabre a ideologia encontra-se na conclusao do artigo de Laclau 
intitulado "A impossibilidade da sociedade". Ali, Laclau deixa claro 0 solido fun
damento epistemol6gico de seu "anti-essencialismo": 

Nao podemos prescindir do conceito de desconhecimento. precisamente por
que a propria assen;:ao de que "a identidade e a homogeneidade dos agentes 
sociais sao uma ilusao" nao pode ser formulada sem que se introduza a catego
ria do desconhecimento. 

Donde Laclau conclui que as categorias de ideologia e desconhecimento podem 
ser preservadas, mas invertendo-se seu conteudo tradicional: ele sugere que 

o ideologico nao consistiria no desconhecimento de uma essen cia positiva 
[numa ilusao quanta aos verdadeiros interesses de classe, por exemplo]. mas 
exatamente no oposto: consistiria no nao-reconhecimento do carater precario 
de qualquer positividade, da impossibilidade de qualquer sutura ultima. 57 

Assim, a tese substantiva at pro posta - de que a ideologia e uma va tentativa de 
impor urn fechamento a urn mundo social cuja caracteristica essencial e a articu
la<;ao infinita das diferen<;as e a impossibilidade de qualquer fixa<;ao ultima do 
sentido - expressa-se num quadro de referencias em que a distinyao tradicional 
do marxismo entre 0 conhecimento e 0 "desconhecimento" ideo16gico e preser
vada (para alguns, paradoxalmente). 

Em geral, talvez Fosse born os marxistas olharem 0 mundo, ainda que apenas 
experimentalmente (mas teria q~e ser com a mente aberta), pelo prisma de La
clau e Mouffe. Certamente se trata de um lugar diferente. A despeito de todas as 
argumentalf6es refinadas e pormenorizadas sobre Silas teses, fica-se com 0 senti
mento de que, urn bela dia, essas pessoas acordaram e simplesmente viram a "so
ciedade" de outra maneira. Essa e uma interpretayao possivel da diferenya, que 
Paul Hirst estabelece entre ele mesmo e Althusser: "Ele concebe as relay6es so
ciais ( ... ) Eu, por outro lado, examino as relayoes sociais ( ... ).» 0 que torna essa 
passagem interessante e a afirmayao fria e reflexiva, apenas com urn ligeiro toque 
do ex cathedra, de uma simples diferenya de visao. Muito discutida no passado, 
mas hoje, uma diferenya de visao, e nao de opiniao. 
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Talvez se possa tra<;:ar aqui uma analogia com a curva normal em que se ba
seiam os testes de QI. Deixemos de lado por urn momenta 0 emaranhado de mi
nuciosos problemas para determinar se as testes de QI sao ligados a cultura, au se 
sao racistas, e examinemos a questao mais fundamental de saber se a inteligencia 
ocorre na popula<;:iio com base numa "distribui<;:ao normal", com regressao para 
a media. Estritamente falando, isso nao pode nem poderia ser provado, mas as 
pessoas continuam a "medir 0 QI" em bases que s6 fariam sentido se essa supo
si<;:ao Fosse verdadeira. Pade-se responder a alguns dos argumentos de Laclau e 
Mouffe no nivel de eles serem ou nao substantivamente exatos (se preferirmos, 
no nivel de saber se 0 teste do QI e objetivo em seus pr6prios termos), mas alguns 
deles sao caracteristicamente "p6s-estruturalistas", na medida em que nos re
tiram do quadro de referenda do qual partimos (0 de negar ou questionar a 
proposiyao sobre a curva normal, e portanto, de deslegitimar 0 exerddo inteiro). 
o exemplo mais interessante desse tipo de argumentayao eo tratamento, em He

gemonia e estrategia socialista, dado a questa.o da "positividade" e da "negativi
dade" num contexte social. Com ele, desejo encerrar esta discussao. 

E estranhamente perturbador deparar com a palavra «positivo" como urn ter
mo negativo, mas e justamente assim que ela figura no texto de Laclau e Mouffe. 
Que significa defender urn movimento «para atem da positividade do social"? 
Tentei explicar, anteriormente, 0 que se pretende dizer com isso no contexto da 
impossibilidade da "sociedade" e da proposi,ao de que 0 social e sempre uma 
tentativa de sutura, e nao urn fechamento completo. Em termos mais gerais, po
rem, Laclau e Mouffe harmonizam-se com uma corrente da filosofia moderna 
que poderia enquadrar-se nas categorias de uma celebra<;ao da negatividade, urn 
certo niilismo, urn prazer na destruiy<lo/desconstruyao e uma enfase na falta de 
sentido. Todas essas correntes sao encontnlveis, como e mencionado no livro, na 
moderna filosofia europeia, desde 0 existencialisrno de Sartre ate 0 lado mais 
«negativo" da tradiyao fenomeno16gica, em Heidegger, Nietzsche e partes de 
Wittgenstein. Nesse sentido, 0 p6s-estruturalismo contemporaneo tern uma 10n
ga hist6ria na filosofia europeia do seculo xx, e e nesse contexto que precisamos 
ler Laclau e Mouffe. 0 que ha de singular neles e 0 projeto de urn reengajamento 
ou releitura rigorosos cia tradiyao marxista de pensamento politico, atraves da 
lente dessas ideias. 

No cerne de seu projeto est} 0 reconhecimento de que 0 marxismo liberta 
alguns elementos dessa visao "negativa" de mundo, mas, em contraste, basica
mente, tern 0 que Timpanaro chamou de uma orientayao «triunfalista". 0 mar
xismo nasceu num momento confiante - a rigor, num momenta imperialista 
- e expressa 0 sentimento «vitoriano" de conquista do mundo natural nas ideias 
fundantes de Marx sobre a natureza humana e 0 trabalho humano.58 Como diz 
Laclau, «seria absurdo negar que essa dimensao de dominayao/transparencial 
racionalismo esta presente no marxismo". De urn modo desconcertante, ao reSll-
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mir a dimensao "negativa" do marxismo que ele considera inspiradora (negativi
dade, luta, antagonismo, opacidade, ideologia, 0 hiato entre 0 real e 0 sensorial), 
Laclau comenta que, para que essa leitura seja passive!, tern-se que ignorar pela 
menos a metade da obra de Marx.59 E por essa razao que Hegemonia e estrategia 
socialista e "pos-marxista". Laclau, no artigo escrito em seguida, do qual extraio 
agora uma cita<;ao, ve a dimensiio negativa como a dimensiio fundante: 

Ele [0 momento da negatividade] brilhou apenas por urn breve instante no 
discurso te6rico, dissolvendo-se no momento seguinte na plena positividade 
que 0 reabsorveu: a positividade da hist6ria e da sociedade como totaliza~6es 
de seus processos parciais, a positividade do sujeito - das classes sociais -
como agentes da hist6ria.60 

o tom de Laclau e elegiaco nesse ponto e) com efeito, ele cita Stalin, em seguida, 
como 0 ponto culminante da afirma'fao da positivi dade no marxismo. 

Nao ha duvida de que a critica da "positivi dade" e a critica do pensamento 
essencialista, aplicadas por Laclau e Mouffe ao marxismo) Sao aspectos de urn 

desafio mais amplo, que atinge uma vasta gama de pensares. 0 artigo a que aca
bo de me referir e, na verdade) urn exame que Laclau faz de pontos de compara
'rao entre essa "leitura" do marxismo (agora) "p6s-marxismo") e a psicanalise. 
Nele, Lac\au oferece alguns vinculos entre a concep~ao de hegemonia de Laclaul 
Mouffe (ruptura, tentativa de sutura) e a no~ao lacaniana da "falta", e recomen
da uma possivel confluencia do p6s-marxismo e da psicanalise "em torno da 
16gica do significante, como uma 16gica da desigualdade e do deslizamento".61 
o que LacIau nao menciona nesse ponto) contudo) e que essa leitura da psicana
lise exige que ignoremos nao apenas a metade, mas quase toda a "psicamilise", e 
que adotemos uma interpreta'faO estritamente lacaniana. Isso porque 90% da 
psicanalise sao sobrecarregados por urn imenso fardo de essencialismo e) de fato) 
somente a reelabora'fao lacaniana da teoria e que a despojou dessas positivida
des. Donde talvez fosse mais apropriado discutir uma confluencia da "p6s-psi
canalise" com 0 p6s-marxismo. 

Neste ponto, podemos voltar-nos para 0 util comentario de Charles Jencks 
sobre "0 dualismo paradoxal" acarretado pelo hibrido termo "p6s-modernis

mo": este e, escreve ele, a urn s6 tempo a continua<;ao do modernismo e sua 
transcendencia.62 0 mesmo se da com Ladau e Mouffe, cuja obra, em alguns 
aspectos, permanece aprisionada num arcabou<;o marxista) e em outros escapa 
para urn quadro de referencia filos6fico total mente diferente. E, se voce conduir 
que os "axiomas" do marxismo, particularmente com respeito as rela<;6es entre 
dasse, ideologia e discurso politico, nao sao evidentemente verdadeiros no mun
do contemporaneo, entao 0 questionamento que eles fazem do essencialismo de 
dasse presente no marxismo representara realmente uma rachadura considera
vel, urn desmoronamento do modelo marxista. 
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A DOXA E A VIDA COTIDIANA: 

UMA ENTREVISTA 

Pierre Bourdieu e Terry Eagleton 

TERRY EAGLETON - 01<1, sejam bem-vindos.* Pierre Bourdieu e eu vamos dis
cutir alguns dos temas de nOSSQS nOVDS livros ~ primordialmente 0 dele, Lin
guagem e potencia simb61ica, mas tambem 0 roeu, Ideologia.! Em seguida, solici
taremos perguntas e comentarios. 

Eu gostaria de Ihe dar boas-virtdas, Pierre, numa de suas rarissimas visitas a 
este pals. Estamos encantados por ve-lo e por dispor da tradwrao desses ensaios. 
Urn dos temas de sua obra e que a linguagem e tanto urn instrumento de poder e 
de ac;ao - ou talvez ate mais - quanta de comunicac;ao. Esse e urn tema que 
permeia tuda 0 que voce escreve nesse livro, e que 0 leva a ser completamente 
hostil, a meu ver, a qualquer mera semi6tica. Em vez disso, voce prefere exami
nar 0 que chama, em determinado ponto, de «as co~di<;:6es sociais de produ<;:ao 
dos enunciados", e tambem, suponho, as condi<;:6es de recep<;:iio dos enunciados. 
Em outras palavras, voce argumenta que 0 importante, na fala, no discurso, nao 
e urn poder inerente a linguagem em si, mas 0 tipo de autoridade ou legitim ida
de em que ela se escora. Isso a leva a mobilizar conceitos com que, penso eu, 
muitos de nos estamos bastante familiarizados a partir de seus outros trabalhos 
- como "potencia simb61ica", «violencia simb61ica"} «capitallinguistico" e ou
tros. Eu gostaria de the perguntar se meu entendimento esta correto e the pedir 
para explicar como esses processos podem relacionar-se com 0 conceito de ideo
logia: eles sao sinonimos, ou a ideologia, para voce, e uma coisa totalmente dife
rente? 0 conceito de ideologia as vezes aparece em seu trabalho, mas nao e urn 
interesse central desse livro em particular. 

:+ 0 que se segue e a transcri~ao editada de urn debate - da serie "Conversando sobre ideias" -
entre Pierre Bourdieu e Terry Eagleton, realizado no Instituto de Artes Contemporaneas de 
Londres em 15 de maio de 1991. 
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PIERRE BOURDIEU - Obrigado pelo que voce disse sabre meu livre; em poucas 
palavras, voce resumiu a intenyao principal dele, de modo que agora me e mais 
facil respander it pergunta. De fata, tenda a evitar a palavra "idealagia", parque, 
como seu pr6prio livro mostra, ela tern sido mal utilizada com muita freqiiencia, 
au usada de maneira muito vaga. Parece transmitir uma especie de descredito. 
Descrever uma afirma.-;ao como ideo16gica e, muitas vezes, urn insulto, de modo 
que essa pr6pria designa<;ao torna-se urn instrumento de domina<;:ao simb61ica. 
Procurei substituir 0 conceito de ideologia por conceitos como "domina<;:ao sim
b61ica", "patencia simb6lica" au "violencia simb61ica", para tentar controlar al
guns dos usos au abusos a que ele fica sujeito. Com 0 conceito de violencia sim
b6lica) procuro tornar visivel uma forma nao percebida da violencia cotidiana. 
Por exemplo) agora) aqui neste audit6rio, sinto-me muito acanhado; estou an
sioso e tenho dificuldade de formular meus pensamentos. Encontro-me sob uma 
forma intensa de violencia simb6lica) relacionada com 0 fato de que esta nao e a 
minha lingua e nao me sinto a vontade diante desta plateia. Creio que 0 conceito 
de ideologia nao poderia transmitir isso) ou 0 faria de maneira mais generica. As 
vezes) temos de reformular conceitos - primeiro, para sermos mais precisos, e 
segundo) para torna-Ios mais vivos. Tenho certeza de que voce concorda em que 
tanto se tern usado e abusado do conceito de ideologia, que ele mio funciona 
rnais. Ja nao acreditamos nele; e) nos usos politicos) por exemplo, e importante 
dispor de conceitos que sejam eficientes e eficazes. 

EAGLETON - Isso me anima a explicar por que ainda escrevo sobre a ideologia) 
muito embora concorde com 0 que voce diz sobre a freqiiente imprecisao do 
conceito e concorde em que ha em circula~ao muitas nocr6es diferentes de ideo
logia. Meu livro foi, em parte) uma tentativa de esdarecer 0 conceito. Tambem 
creio haver razoes) hoje em dia, pelas quais 0 conceito de ideologia parece super
fluo ou redundante. Tento iguaimente exam ina-las em meu livro. Vma delas e 
que a teoria da ideologia parece depender de urn conceito de representa~ao; al
guns modelos de representa~ao tern side questionados e) com isso, segundo se 
sup6e, tambem a no~ao de ideologia. Outra razao - talvez mais interessante -
e que hoje, muitas vezes, tem-se a sensa¢o de que) para identificar uma forma de 
pensarnento como ideol6gica, seria preciso dispor de uma especie de acesso a 
verdade absoluta. Se a ideia de verdade absoluta e contestada, 0 conceito de ideo
logia parece desmoronar com ela. 

Ha outras duas razoes por que a ideologia parece ja nao ser urn conceito da 
moda. Vma e 0 que se chamou «falsa consciencia esclarecida"j em outras pala
vras) numa era p6s-moderna, a ideia de que simplesmente funcionamos pauta
dos na falsa consciencia e simplista demais: as pessoas, na verda de, estao muito 
mais cinica ou astutamente conscias de seus valores do que isso sugeriria. 0 que 
torna a questionar 0 conceito de ideologia. Por firn, existe a tese de que 0 que 
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man tern 0 sistema em funcionamento e menos a retorica au 0 discurso do que) 
digamos) sua propria logica sistemica: a ideia de que 0 capitalismo tardio funcio
na por si) de que ja nao precisa passar pela consciencia para ser validado) de que 
garante, de algum modo, sua pr6pria reprodw;ao. Na verdade, tenho duvidas 
sobre se isso tudo e suficiente para jogar no lixo 0 conceito de ideologia. Admito 
que ha uma certa validade nessas varias afirma<;:6es, mas suponho que uma das 
razoes por que quero conservar 0 conceito de ideologia e que realmente penso 
existir algo que corresponde a no<;:ao de falsa consciencia. Estou interessado em 
seu trabalho a esse respeito. Talvez eu possa me expressar da seguinte maneira: 
quando voce utiliza conceitos como doxa) cren<;:a esponUnea ou opiniao, eles 
funcionam para voce, em certo sentido) como no<;:6es de ideologia) na medida 
em que a doxa seria incontestavel e natural. Por outro lado) sera que isso the per
mite falar da falsa consciencia no sentido de no<;:6es ou proposi<;:6es falsas) que 
efetivamente sustentam sistemas injustos de poder? Voce pretende falar da falsa 
consciencia apenas em termos de naturaliza<;:ao ou universaliza<;:ao) ou gostaria 
de falar) em termos mais epistemologicos) da rela<;:ao entre as ideias falsas ou ver
dadeiras e a realidade social? 

BOURDIEU - Concordo com a primeira parte de seu raciodnio) ou seja) com as 
duvidas que voce expressou sobre 0 conceito de ideologia. Concordo e poderia 
estender-me sobre suas obje<;:6es. Em particular) creio que urn dos muitos usos 
do coneeito de ideologia consistiu em promover uma vigorosa clivagem entre 0 

cientista e os outros. Por exemplo, Althusser e os que foram influenciados por ele 
fizeram urn uso simb6lieo muito violento desse eoneeito. Usaram-no como uma 
especie de no<;:ao religiosa) pela qual se deveria ascender gradativamente a verda
de) sem nunea ter certeza de haver alcan<;:ado a verdadeira teoria marxista. 0 teo
rico estava habilitado a dizer: "Voce e urn ideologo". Por exemplo) Althusser 
referia-se depreciativamente as "chamadas ciencias sociais)). Era urn modo de 
tornar visivel uma especie de separa<;:ao invisivel entre 0 verdadeiro conhecimen
to - 0 detentor da ciencia - e a falsa eonsciencia. Isso, penso eu) e muito aristo
cratico; na verdade) uma das raz6es de eu nao gostar da palavra "ideologia» e 0 

pensamento aristocratico de Althusser. 
Agora, passando a urn terreno mais familiar: por que considero mais litH a 

no<;:ao de doxa? Muitas coisas chamadas de ideologia na teo ria marxista funcio
nam, a rigor) de maneira muito obscura. Por exemplo, eu poderia dizer que to
dos os sistemas academicos) todos os sistemas educacionais; sao urn tipo de me
canismo ideol6gico; sao urn mecanismo que produz uma distribui<;:ao desigual 
do capital pessoal e legitimam isso. Esses mecanismos sao inconscientes. Eles sao 
aceitos - e isso e uma coisa muito poderosa, que) a meu ver) nao e apreendida 
na defini<;:ao tradicional da ideologia como representa'rao, como falsa conscien
cia. Penso que 0 marxismo, na verdade) continua a ser uma especie de filosofia 

i 
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cartesiana em que se tern urn agente consciente, que e 0 douto, a pessoa cuita, e 
os outros, que nao tern acesso a consciencia. Palou-se demais em consciencia, 
demais em terrnos de representa(j:ao. 0 mundo social na~ funciona em termos de 
consciencia; ele funciona em termos de praticas, mecanismos e assim por diante. 
Ao usarrnos a doxa, aceitamos muitas coisas sem conhece-Ias, e e a isso que se 
chama ideologia. A meu ver, devemos trabalhar com uma filosofia da mudan(j:a. 
Devernos afastar-nos da filosofia cartesiana presente na tradi(j:ao marxista, em 
dire(j:ao a uma filosofia diferente, na qual os agentes nao estejam visando cons
cientemente as coisas nem sejam erroneamente guiados por representa(j:oes faI
sas. Acho tudo isso urn erro. Nao confio nisso. 

EAGLETON - Se eu 0 entendi, 0 conceito de doxa e 0 que se poderia chamar de 
uma teoria rnuito mais adequada da ideologia. Mas tenho duas preocupa(j:6es 
quanta a essa reformula(j:ao. Gostaria de explica-las. Vma e que 0 conceito de 
doxa enfatiza a naturaliza(j:ao das ideias. Embora isso de fato permita examinar 
mecanismos inconscientes, nao sera simples demais afirmar que toda violencia 
simb6lica ou ideologia e real mente naturalizada? Ou seja, sera que as pessoas nao 
podem de algum modo ser mais criticas, ou ate rna is ceticas em rela(j:aa a esses 
valores e cren(j:as, e mesmo assim continuar a se pautar neles? Em outras palavras, 
voce nao estani enfatizando demais a fun(j:ao naturalizadora da ideologia ou da 
doxa? E, em segundo lugar, nao estara correndo 0 risco de aceitar corn demasiada 
pressa a ideia de que as pessoas realmente legitim am as formas de poder vigentes? 
E de se presumir que existam tipos diferentes de legitima<;ao, que vao desde uma 
internaliza(j:ao absoluta das ideias dominantes ate uma aceita(j:ao mais pragmMi
ca ou cetica. Que espa(j:o deixa a sua doutrina para esse tipo de dissidencia, de 
critica e de oposi(j:ao? 

BOURDIEU - E uma 6tima pergunta. Ate na tradi(j:ao mais economicista que 
conhecemos, au seja, no marxismo, creio que a capacidade de resist en cia, como 
uma capacidade de conscientiza(j:ao, foi superestimada. Temo que 0 que tenho a 
dizer seja chocante para a autoconfian(j:a dos intelectuais, especialrnente para as 
intelectuais de esquerda, mais generosos. Sou vista como urn pessimista, como 
alguem que desestimula as pessoas etc. Mas considero que e melhor saber a ver
dade. E a verdade e que, ao vermos com nossos pr6prios olhos as pessoas viverem 
em condi(j:oes preca.rias - como as que havia no proletariado local, entre os ope
rarios das fabricas, quando eu era urn jovem estudante -, fica claro que elas se 
dispoem a aceitar muito mais do que poderiamos supor. Essa foi uma experien
cia muito intensa para mim: eles supoftavam urn bocado de coisas, e e isso que 
quero dizer com doxa - que ha muitas coisas que as pessoas aceitam sem saber. 
Vou dar-lhe urn exemplo, extraido de nossa sociedade. Quando se pergunta a 
uma amastra de individuos quais sao os principais fatores de born desempenha 
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na escoia, quanta mais se desce na escala social, mais eles acreditam em talentos 
ou dons naturais, mais acreditam que os que alcan~am exito sao dotados de ca
pacidades intelectuais inatas. Quanta mais aceitam sua pr6pria exclusao, mais 
acreditam que sao burros, mais dizem: "E, eu nao era born em ingles, eu nao era 
born em frances, eu nae era born em matematica". Ora, esse e urn fato - a meu 
ver, urn fato estarrecerlor - que as intelectuais nae gostam de aceitar, mas tern 
que aceitar. Nao significa que os individuos dominados tolerem tudo, mas eles 
assentem em muito mais do que acreditamos e em muito mais do que sabem. 
E urn mecanismo portentoso, como 0 sistema irnperialista - urn instrumento 
maravilhoso da ideologia, muito maior e mais poderoso do que a televisao ou a 
propaganda. Essa e a principal experiencia que quero transmitir. 0 que voce dis
se sobre a capacidade de dissen~ao e muito importantei ela realmente existe, mas 
nao onde a procuramos. Assume uma outra forma. 

EAGLETON - Voce fala, realmente, do que chama de «heterodoxia". que e urn 
tipo de linguagem oposicionista. 0 que, em seu trabalho, os marxistas chamam 
de pessimismo, voce mesmo encararia, presumivelmente, como realismo. Pode
se concordar com isso, mas, par outro lado, sei que voce nao quer que sua fala se 
pare~a demais com a de Michel Foucault. Nao quer, por insistir nesse realismo 
material, passar para uma teo ria do poder que voce mesmo criticou, creio que 
com muito acerto, como excessivamente abstrata, metafisica demais, abrangente 
demais; e voce quer dar margem a algum tipo de oposi,ao politica. Minha obje
~ao a ideia da daxa e que voce parece estar dizendo que ha uma internaliza~ao de 
cren~as dominantes e opressoras, mas ha tambem, num segundo movimento, 
algo que pode ser rompido e, com isso, permitir a emergencia de uma heterodo
xia. Mas, isso nao e cronologico demais? Talvez eu esteJa caricaturando, mas sera 
que a propria doxa nao e uma coisa mais contraditoria? Ou seja, podem as pes
soas acreditar e nao acreditar, ou acreditar em niveis diferentes? 

BOURDIEU - Nao. Isso esta ligado ao projeto de filosofia do homem de que 
dispomos, da filosofia da a~ao e assim por diante. Eu diria que, enquanto se pen
sa em termos de consciencia, falsa consciencia, inconsciencia etc, nao se con
segue captar as principais efeitos ideologicos, que, na maioria das vezes, sao 
transmitidos pelo corpo. 0 principal mecanismo de domina~ao opera atraves da 
manipula~ao inconsciente do corpo. Por exemplo, acabei de escrever urn artigo 
sobre os processos de domina~ao masculina numa chamarla sociedade primiti
va. Eles sao os mesmos que em nossa sociedade, porem muito mais visiveis. No 
primeiro caso, as pessoas dominadas, as mulheres, adquirem a domina~ao atra
yeS da educa~ao corporal. Eu poderia entrar em detalhes: por exemplo, as meni
nas aprendem a andar de determinada maneira, aprendem a movimentar os pes 
de urn modo particular, aprendem a esconder os seios. AD aprenderem a falar, 
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elas flaD dizem "eu sei", mas "nao sei", Por exemplo, se voce pedir informac;:oes a 
uma mulher sabre como chegar a algum lugar, ela the dini: "Nao sei". Ternos urn 
processo equivalente, mas que funciona de maneira muito mais sutil- atraves 
da linguagern, atraves do corpo, atraves de atitudes para com coisas que estao 
abaixo do nivel de consciencia. Mas isso naD e mecanicista, flaD nos remete a 
inconsciencia. Tao logo pensamos nesses termos, fica claro que 0 trabalho de 
emancipac;:ao e muito dificil; e tanto uma questao de gimistica mental quanta de 
conscientizac;:ao. E, como intelectuais, nao estamos habituados a isso. Eu chama 

a isso predisposic;:ao academicista. Vma predisposic;:ao a que todos estamos ex
pastos: achamos que os problemas s6 podem ser solucionados atraves da cons
ciencia. E e ai que ~ivirjo de Foucault, e gostaria de estabelecer urn contraste 
com 0 importante conceito de disciplina que ele tern. A disciplina, pelo menos 
em frances, aponta para uma coisa externa. A diseiplina e imposta por uma forc;:a 
militar: tem-se que obedecer. Em certo sentido, e faeil rebelar-se contra a disci

plina, porque se tern consciencia dela. Mas, na verdade, creio que, em termos de 
dominac;:ao simb6lica, a resistencia e muito mais dificil, pois e alga que se absor
ve como 0 ar, algo pelo qual 0 sujeito nao se sente pressionadoj esta em toda 
parte e em lugar nenhum, e e muito dificil escapar dela. Os trabalhadores vivem 
sob esse tipo de pressao invisivel e, assim, adaptam-se muito mais a sua situac;:ao 
do que podemos supor. Modificar isso e muito dificil, especialmente hoje em 
dia. Com 0 mecanisme da violencia simb61ica, a dominac;:ao tende a assumir a 
forma de urn meio de opressao mais eficaz e, nesse sentido, mais brutal. Pense 

nas sociedades contemporaneas em que a violeneia tornou-se branda, invisivel. 

EAGLETON - Eu sugeriria que ha uma especie de ironia nisso, porque, de urn 
lado, voce reage contra 0 que encara como uma enfase excessiva na consciencia. 
Acho que isso esta certo, mas parte da tradic;:ao marxista tambem 0 registrou. Na 
mesma epoca em que voce estava elaborando essas teorias, a propria tradic;:ao 
marxista, no trabalho de Althusser, sejam quais forem seus limites, estava tentan
do deslocar a conceito de ideologia para urn lugar institucional, muito menos 
consciente e muito mais pratico, que, de certo modo, talvez se aproxime mais de 
sua posic;:ao. 

Eu gostaria de examinar a questao da oposic;:ao ou do pessimismo politicos 
por urn angulo diferente, que permeia uma area vital de seu atual trabalho. Voce 
fala com muito arrojo e, penso eu, muita criatividade, sobre as mercados lingliis
ticos e 0 prec;:o ou 0 valor dos enunciados - a "formac;:ao de prec;:os" -, e trans
poe deliberadamente toda uma linguagem economica rnarxista para as esferas 
cultural au simbolicaj e fala do campo de combate em que as pessoas tentam 
acumular uma quantidade de capital cultural, seja na educaC;ao, nas artes ou no 
que for. IS80 me parece muito esclarecedor, inclusive por sua enfase em que, ao 
examinarmos 0 fenomeno da arte, nao podemos ir diretamente a todo 0 campo 
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social, mas primeiro temos de passar pelo campo artistico cultural especifico .. 
Considero isso imensamente util. No entanto, nao se poderia argumentar que 
voce prodama uma no,ao da totalidade da prMica, da a,ao e da linguagem hu
manas como uma guerra, na qual os contendores tentam aumentar suas apostas, 
investir de maneira mais eficaz, em detrimento dos outros contendores? Essa e 
uma descri~ao verdadeira de muitos campos de nossa experiencia. Mas, nao ha
vera outras formas de discurso, outras formas de a<;ao que nao possam ser tao 
facilmente conceituadas nesses termos antagonicos? 

BOURDIEU - Voce mesmo esta dando urn born exemplo de que essas formas 
existem, atraves de seu duelo simpatico com minhas ideias! Enfim, essa e uma 
pergunta irnportante, e que formulo a mim mesmo; concordo em que isso e urn 
problema. Nao sei por que tendo a pensar nesses termos. Sinto-me obrigado pela 
realidade a faze-lo. Tenho a sensa,ao de que 0 tipo de debate em que estamos 
empenhados neste momenta e incomum. Quando isso acontece, trata-se da ex
ce,ao baseada no que Arist6teles chamava de <\>lAW. ("philia"] - ou amizade, 
para usar uma expressao mais geral. A (jllA.lU, de acordo com Arist6teles, e urn 
interca.mbio economico ou urn interdimbio simb6lico que se pode ter dentro da 
familia, entre os pais ou com os amigos. Tendo a pensar que a estrutura da maio
ria dos campos, da maioria dos jogos sociais, e de tal ordem que a competi<;ao -
a luta pela domina<;ao - e quase inevitavel. Ela e evidente no campo economico, 
mas ate no campo religioso verifica-se que essa descriyao e correta. Na maioria 
dos campos, podemos observar 0 que caracterizamos como uma competi~ao 
pela acumula,ao de diferentes formas de capital (capital religioso, capital econo
mico etc) e, do modo como sao as coisas, a comunica<;ao na~ distorcida a que 
Habermas se referiu e sempre uma exce<;ao. 56 conseguimos realizar essa comu
nica<;ao nao distorcida mediante urn esfonro especial, quando se satisfazem con
di<;oes extraordinarias. 

Eu apenas acrescentaria uma palavra sobre a analogia entre a troca lingtiistica e 
a troca economica, a qual voce se referiu ha pouco. Essa analogia, a meu ver, e 
fecunda para compreender muitos fenomenos que nao podem ser simplesmente 
tratados como uma comunica<;ao, uma produ~ao de linguagem. Alguns fil6sofos 
ingleses, como Austin, frisaram essa questao; eles discerniram a presen~a de coisas 
importantissimas na linguagem - como dar ordens, par exemplo, ou fazer decla
ra<;oes publicas - que nao se ajustam ao modelo da comunica<;ao. Muitas coisas 
nao podem ser entendidas em termos de comunica<;ao pura e, assim, ao propor 
minha analogia economica, apenas tento generalizar e dar a urn discernimento da 
filosofia analitica uma base sociol6gica que Ihe falta. Nao estou criticando Austin; 
o que afirmo e que ele nao da uma explica<;ao completa das condi~6es sociais de 
possibilidade do processo que descreve. Portanto, embora eu possa parecer muito 
distante de sua filosofia da linguagem, na verdade estou muito proximo. 
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EAGLETON - Voce claramente pensa tanto em termos sociologicos quanto se
mio16gicos. Perpassando todo 0 seu trabalho, ha uma especie de subtexto siste
matico que e uma profunda preocupa<;:ao com as condi<;:6es de seu proprio traba
lho - ou, em linhas mais gerais, com a dificuldade de urn discurso sociol6gico 
que procura razoes para analisar a vida comum, em nome de urn bern qualquer, 
que seja potencialmente emancipat6rio. au seja, ha em seu trabalho urn fortis
simo compromisso - nem sempre explicito, mas presente como uma especie 
de sensibilidade - com 0 que se poderia inadequadamente chamar de "a vida 
comum". Esse e urn de muitos aspectos em que seu trabalho e paralelo ao de 
Raymond Williams, neste pais. Mas, naturalmente, para urn sociologo envo}vido 
num discurso altamente especializado, e dificil tomar a vida corriqueira como 
objeto de analise, ou mesmo de contempla<;:ao. Voce, como eu, nao veio de urn 
meio intelectualizado. Parece-me que seu trabalho e muito interessante por ser 
maicado pela tensao entre urn certo sentimento de valores comuns, que, para 
come<;:ar, nao tern nada a ver com 0 intelecto, e a outra dimensao, que consiste 
basicamente em analisar a institui<;:ao academica - a condi<;:ao social dos intelec
tuais e suas implica<;:6es. Voce acha que essa circunstancia biografica ajuda a ex
plicar suas preocupa<;:5es? 

BOURDIEU - a que voce esta dizendo e muito simpatico e generoso. Voce ex
pressou meus sentimentos pessoais com exatidao. Procuro juntar as duas partes 
da minha vida, como fazem muitos intelectuais de primeira gera~ao. Alguns 
usam meios diferentes - por exemplo, encontram uma solu<;:ao na a~ao politica, 
em algum tipo de racionaliza<;:ao social. Meu problema principal e ten tar COffi

preender 0 que aconteceu camigo. Minha trajet6ria pode ser descrita como mila
grosa, acho eu - uma ascensao a urn lugar de que nao fa<;:o parte. Assim, para 
poder viver num mundo que nao e meu, tenho que procurar entender as duas 
coisas: 0 que significa ter uma mente academica - como e que se cria isso - e, 
ao mesmo tempo, 0 que foi perdido na aquisi<;:ao dela. Por essa razao, embora 
meu trabalho - todo 0 meu trabalho - seja uma especie de autobiografia, tra
ta-se de urn trabalho para pessoas que tern 0 mesma tipo de trajet6ria e a mesma 
necessidade de compreender. 

EAGLETON - Dispomos de algum tempo para perguntas ou comentarios. Al
guem gostaria de retomar alguma das questaes levantadas no debate? 

- Afirmou-se, como argumento contra 0 conceito de ideologia, que 0 marxismo 
atribuiu as pessoas uma capacidade exagerada de reconhecer a verdade, e que os que 
estiio mais abaixo na escala social tern menos probabilidade de reconhece-la. Nao 
seria mais 0 caso de dizer que as pessoas que estiio na parte inferior dessa escala nao 
tern 0 poder economico que lhes permitiria freqiientar grupos de debate e escapar do 
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cfrculo estreito de sua vida familiar, de modo a reconhecer outras possibilidades? 
Voces acham que 0 papel que isso desempenha e mais importante do que as aptidoes 
intelectuais - que as pessoas tem 0 potencial para reconhecer verdades mais am
plas, mas que suas situaroes economicas e familiares as impedem de atingi-Ias? 

EAGLETON - Em meu livro, afirmo que toda essa historia de internalizar e legi
timar 0 poder autoritario e em si uma questao complexa, que exige capacidade, 
inteligencia. Vma certa medida de criatividade e necessaria ate mesmo para acei
tar que se esta sendo definido de maneira negativa, como ocupante de urn ponto 
inferior da escala, ou como oprimido. E e urn paradoxa, penso eu, que a legiti
ma<;:ao de urn poder dominante nunca seja uma simples questao passiva - uma 
questao de introduzir esse poder dentro de si; portanto, as aptidoes de que voce 
fala tern que estar presentes, ate para que as pessoas aceitem urn poder dominan
te, para que se definam em rela<;:ao a ele. Eu consideraria que boa parte do traba
lho de Pierre Bourdieu diz respeito as condi<;:oes em que as pessoas podem au 
nao adquirir capital. 

BOURDIEU - Ha uma especie de divisao de facto do trabalho da produ<;:ao social, 
no que tange as grandes variedades de experiencia. Muitas vezes, as pessoas habi
litadas a falar sabre 0 mundo social nao sabem coisa alguma do mundo social, e 
as pessoas que realmente conhecem 0 mundo social nao sao capazes de falar dele. 
Se tao poucas coisas verdadeiras sao ditas sobre 0 mundo social, a razao reside 
nessa divisao. Por exemplo, a doxa implica urn conhecimento, urn conhecimento 
pnitico. Os trabalhadores sabem uma pon;ao de eoisas: mais do que qualquer 
intelectual, mais do que qualquer sociologo. Mas, em certo sentido, nao sabem, 
porque lhes falta 0 instrumento para apreender isso, para falar disso. E temos 
aquela mitologia do intelectual que e capaz de transformar suas experiencias vi
vidas na ordem da doxa, seu dominio do mundo social, numa exposic;:ao explicita 
e elegantemente expressa. Isso e urn problema muito dificil, por razoes sociais. 
Por exemplo, quando 0 intelectual tenta reproduzir a experiencia de urn traba
lhador, como na Fran,a depois de 1968, ele depara com a experiencia de urn 
trabalhador a quem faltam os habitos do inteleetual. Muitas das coisas com que 
ele se estarrece sao, na verdade, perfeitamente corriqueiras. Ele tern que ser capaz 
de incluir em sua visao uma deseri,ao da experiencia do trabalhador - do fato 
de ela ser uma experiencia, do ponto de vista dele. E isso e muito dificil. Vma das 
razoes pelas quais os intelectuais nao prestam aten<;:ao nisso, a meu ver, e que eles 
tern muitos interesses relacionados com 0 capital cultural. Vou dar-Ihe urn 
exemplo: sempre fiquei ehoeado com 0 que Marx dizia de Proudhon, com quem 
ele era muito duro. Marx dizia: "Ele e urn frances pequeno-burgues e imbecil"; 
dizia que Proudhon so escrevia estetica do ponto de vista dos estetas gregos; que 
Proudhon era muito ingenuo. Marx, por sua vez, aprendeu grego; aos dezoito 
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anos, era capaz de escrever em grego. E tratava Proudhon com condescend en cia, 
considerando-o urn pequeno-burgues de educa<;:ao precaria, enquanto ele pr6-
prio, Marx, tinha a educa<;:ao classica que convinha ao filho de urn alto funciona
rio da monarquia prussiana. Essas distin<;:6es sao muito importantes. Quando se 
procuram as rnigalhas do marxismo, Iii estao elas. E provem da arrogancia do 
intelectual dotado de capital cultural. 0 comportamento e as muitas lutas dos 
particlos esquerdistas estao relacionados com ista: os intelectuais odeiam e 
desprezam os trabalhadores, au os admiram demais - 0 que e urn modo de 
despreza-los. E muito importante saber essas (oisas; e assim, por essa razao, 0 

processo de autocritica, que se pode praticar estudando a mente intelectual aca
demica, e vital. E, por assim dizer, uma condi~ao pessoal necessaria para qual
quer tipo de comunica,ilo sobre a ideologia. 

~ Eu gostaria de desviar sua atenp'io para as artes por urn momenta. Interesso-me 

pela maneira como a ideologia do capital simb6lico ap6ia-se na arte e na estetica, 

que 0 senhor ataca em ambas as distinroes. No final de seu livro, 0 senhor afirma que 

as pessoas de todos 05 niveis da escala social acatam 0 sistema universal de classifica

rao. Elas aceitam a estetica kantiana, do tapa a base da escala social. Que acontece 

com a economia dos bens simb61icos quando se leva em conta, digamos, a afirmarao 

de Fredric Jameson de que ha uma proli/era,ao de novos c6digos cullumis? Se e vcr
dade que hd tal proliferarao de novos c6digos, como isso se relaciona com sua analise 

do poder simb6lico? 

BOURDIEU ~ Essa e uma pergunta dificil. A meu ver, existem mereados supe
rio res, lugares em que 0 c6digo dominante continua absolutamente eficiente; e 
e nesses lugares que se jogam as partidas principais ~ ou seja, no sistema acade
mico (na Franya, 0 sistema das Grandes Bcoles, 0 lugar de onde os executivos 
sao selecionados). Vma vez que trabalhei com temas culturais, vou aborda-Ios 
em minha resposta. Temos uma repetiyao da velha ideia de que a cultura de 
massa, a cultura popular etc, esta crescendo; de que as pessoas fieam cegas para 
isso, de que estao inconscientemente ligadas a diferen~a entre as culturas. Uma 
forma de modismo dominante entre os intelectuais e dizer: "Veja esses quadri
nhos", ou algum outro item cultural, "eles nao mostram uma grande criatividade 
cultural?" A pessoa que diz isso esta dizendo: "Voce nao enxerga isso, mas eu, 
sim, e sou 0 primeiro a ve-Io". A percepyao pode ser valida, mas superestima-se 
a capacidade de essas coisas novas modificarem a estrutura da distribuiyao do 
capital simb6lico. Exagerar a extensao da mudan~a e, em certo sentido, uma for
ma de populismo. As pessoas silo iludidas quando se diz a elas: "Olhe, 0 rap e 
sensacional". A pergunta e: sera que essa mlisica realmente altera a estrutura da 
cultura? Acho 6timo dizer que 0 rap e sensacional e, em certo senti do, isso e me
lhor do que ser etnocentrico e sugerir que essa musica nao tern valor; mas, na 

l 
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verdade, uma maneira de ser etnocentrico e esquecer 0 que continua a ser a for
ma dominante, e esquecer que ainda nao se podern extrair lucros simb61icos do 
rap nos gran des jogos sociais. E claro que acho que devemos prestar aten<;ao a 
essas coisas, mas ha urn perigo politico e cienhfico em superestimar sua eficacia 
social. Dependendo do lugar de onde eu fale, posso estar de urn lado ou do outro. 

- 0 senhor diz que a violencia simb6lica e violencia. Que quer dizer com issa? 

BOURDIEU - Creio que a violencia assume formas mais sofisticadas. Urn exem
plo sao as pesquisas de opiniao, pelo menDs na Fran<;a. (Disseram-me que aqui e 
diferente, mas, na Fran<;a, as pesquisas de opiniao sao uma forma mais sofistica
da de apreender a opiniao publica do que 0 simples contato entre os politicos e 
seu eleitorado.) As pesquisas de opiniao sao urn exemplo do tipo de manipula~ao 
que estivemos discutindo, uma nova forma de violencia simb61ica pela qual nin
guem e plena mente responsavel. Eu precisaria de duas horas para lhes dizer co
mo isso funciona, ja que a rnanipula<;ao e extremamente complexa. Acho que 
nao mais de dez pessoas entendem 0 que acontece - nem mesmo os organiza
dores das pesquisas. Par exemplo, os politicos - os que estao no governo - nao 
sahem como 0 processo funciona e, por conseguinte, ele os rege. Trata-se de uma 
estrutura complexa, com uma pOf/raO de agentes diferentes: jornalistas, forma
dores de opiniao, intelectuais que comentam as pesquisas, intelectuais da TV 
(que sao muito importantes em termos do efeito politico), politicos, e assim par 
diante. Todas essas pessoas acham-se numa rede de interligac;:6es, e cada qual 
rnistifica as demais e rnistifica a si mesma ao mistificar as outras. Ninguem tern 
consciencia desse processo, e ele funciona de maneira tal que ninguem poderia 
dizer que a Franc;:a e sirnplesmente governada pelas pesquisas de opiniao. Para 
compreender isso, precisa-se de urn instrumento muito mais sofisticado do que 
os metodos tradicionalmente empregados. Digo isso a todos os Hderes sindicais. 
Digo a eles: voces estao atrasados; estamos tres guerras a frente, e voces, com um 
atraso de tres guerras de classe; voces estao lutando com instrumentos adequados 
a luta de classes do seculo XIX, embora enfrentem formas de poder que sao muito 
sofisticadas. 

- Interessou-me muito ouvir a referencia aa "intelectual de primeira geraraa" e a 
trajetoria de uma pessoa assim. Por razoes obvias, trata-se ainda de uma especie 
bastante rara; mas, considerando que essa especie tambem chega a idade de procriar, 
que dizer dos filhos dessas pessoas? Eles se tornam intelectuais de segunda gera,iio? 
Sera que se inserem imperceptivelmente na classe media, au formam urn tipo de 
subcultura? Faro esta pergunta a voces dais, em parte, porque rninha propria expe
riencia me faz perder a esperanra diante do que parece acantecer - a gerarao se
guinte parece perder 0 que hd de born na tradi,do da classe trabalhadora e, de algum 
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modo, nunca entra por completo na tradifiio da classe media -, e me interessaria 
ouvir os comentarios de intelectuais de primeira gerafiio sobre isso. 

EAGLETON - Born, meus filhos nao encostariam num intelectual nem mesmo 
usando uma vara! Creio que encaram a educac;:ao como uma ideologia burguesa, 
o que lhes e muito conveniente! Voce tern razao. Faz sentido 0 que voce diz sobre 
o sujeito nao ser uma coisa nem outra, mas nao vejo por que isso deva necessa
riamente ser Fonte de desesperanc;:a. Acho que poderia ser interessante estar nessa 
situac;:ao, nao e? Essa gerac;:ao, e claro, ja nao faz parte da classe trabalhadora -
assim como seus pais ja nao sao da classe trabalhadora -~ mas tambem viu os 
pais em ac;:ao, e tern uma justa desconfianc;:a dos intelectuais. Em outras palavras, 
eles na~ acham que a resposta esteja em serem intelectuais. 

- Eu gostaria de retomar uma afirmafiio que Pierre Bourdieu estava fazendo sobre 0 

jovem inteleetual que fala sobre 0 rap, e deslocar 0 foco para a cultura. 0 senhor nao 
acha que, com sua nOfiio de habitus, corre 0 risco de encobrir os deterrninantes eco
niJmieos btisieos da possibilidade de emaneipa,ao das pessoas - falando sabre capi
tal, cultura e ideologia, enquanto, em ultima instancia, quando elas nao dispoem de 
meios para ler um livro, elas niio se emancipam dessa maneira? A outra coisa que eu 
gostaria de questionar e a nOfiio de doxa. Se as pessoas internalizam sua propria do
minafiio e, em certo sentido, esta e subconsciente e as pessoas se sentem felizes com 
ela, 0 senhor nao teria difieuldade em ten tar justificar a ideia de emancipafilo? 

BOURDIEU - Voce esta dizendo que desconfia que tenho uma especie de pre
conceito intelectual e que s6 existe urn jeito de escapar? E essa a sua impressao? 

- 0 senhor critica 0 jovem inteleetual par falar do rap como se ele fosse urn meio de 
emancipafiio; mas, em sua nOfiio de habitus, incorpora a cultura como um deter
minante. Concentrar-se na cultura dessa maneira pode deslocar a enfase dos deter
minantes economicos, que, na verdade, ainda sao as que drw acesso aos meios de 
emancipafao. ' 

EAGLETON - Eu gostaria de formular isso da seguinte maneira. Sua concentra
c;:ao na cultura desvia a enfase dos determinantes econ6micos que impedem as 
pessoas de se emanciparem. Voce reage ao economicismo alc;:ando as imagens 
economicas para a esfera cultural, em vez de registrar 0 peso do material e do 
econ6mico na cultura. 

BOURDIEU - Talvez voce tenha razao. Tendo a forc;:ar demais a mao, como dizia 
Mao Ze-dong, na tentativa de corrigir a tendenciosidade anterior. Nesse campo, 
a visao critica dominante carre 0 risco de pender para 0 economicismo. Quanto 
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a rnirn, tendo a insistir nos outros aspectos, mas talvez esteja errado. Mesmo que, 
em minha cabe~a, eu tenha urn equilibrio melhor, tendo a insistir, na exposi~ao 
de minhas ideias, no aspecto menos provavel e menos visivel - de modo que 
talvez voce tenha razao. 

EAGLETON - A segunda questao e interessante - sobre as pessoas internali
zarem e, portanto, sentirem-se felizes com sua opressao. Nao seria 0 caso de ar
gum en tar que elas nao podem ser realmente felizes, se sao oprimidas? 

~ Mas, quando se [ala do subsconsciente ~ se uma parte do habitus subconscien
te determina como 0 sujeito e~, fica muito dlfici! modified-lo. Claro, noo hd co
mo atribuir felicidade, mas, ao mesmo tempo, nno se pode atribuir tristeza; ja 0 

marxismo e a [teo ria daJ ideologia, por outro lado, pre[erem conservar a no,ao do 
ator que luta contra alguma coisa que the parece errada. Com a doxa, a gente perde 
isso; noo chega nem mesmo a perguntar qual e 0 problema ~ noo hd impulso de 
emancipa,ao. 

BOURDIEU - Penso que essa questao da felicidade e muito irnportante. A ati
tude pautada na doxa nao equivale a felicidade; ela significa urna subrnissao 
corporal, uma submissao inconsciente, que pode apontar para urn bocado de 
tensao internalizada, urn bocado de sofrimento corporal. Atualmente, estou fa
zendo uma pesquisa em que entrevisto pessoas de status social indefinido -
aquelas que ocupam lugares sujeitos a intensas contradic;oes. E procuro ser rnais 
socratico do que de costume ao fazer pesquisas desse tipo: tento ajudar as pes
soas a expressar 0 que estao sofrendo. Tenho descoberto muitos sofrimentos 
que sao ocultados por esse funcionamento uniforrne do habitus. Ele ajuda as 
pessoas a se adaptarem, mas provoca contradi<;:oes internalizadas. Quando isso 
acontece, algumas delas podern, por exemplo, tornar-se viciadas em drogas. 
Procuro ajudar a pessoa que esta sofrendo, explicitar sua situa<;:ao, numa especie 
de socioanalise conduzida de maneira amistosa e reconfortadora. Muitas vezes, 
quando fa~o isso, os individuos experimentam uma especie de prazer intelec
tual; eles dizern: "E, eu entendo 0 que esta acontecendo comigo." Mas, ao mes
mo tempo, isso e muito triste. Falta-me a confianc;a positiva que os psicanalistas 
tern; e1es acham que a consciencia e urn mar de lamurias, e retrucam com deso
la<;:ao quando 0 individuo diz: "Veja 0 que aconteceu camigo. Nao e terrivel?" 
Em certa medida, 0 trabalho de assistencia social e assim: quando a gente 0 faz, 
ele nos castiga. E uma situa<;:ao que surge com muita freqiiencia, e que nao con
tradiz 0 que afirmo sobre a doxa. Pode-se estar perfeitarnente adaptado a esse 
estado de coisas e a dor provir do fato de que se internaliza urn sofrimento silen
cioso, que pode encontrar uma expressao corporal sob a forma do 6dio a si mes
rna, da autopunic;:ao. 
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o POS-MODERNISMO E 0 MERCADO 

Fredric Jameson 

A lingiHstica tern urn esquema util que, infelizmente, falta oa analise ideo16gica: 
ela pode marcar uma dada palavra como «palavra" ou como "ideia", mediante 
a alternancia de barras ou colchetes. Assim, a palavra mercado, com suas varias 
pronuncias dialetais e suas origens etimo16gicas no latim usado no comercio e 
nos neg6cios, e grafada como Imercadol; por Dutro lado, 0 conceito, tal como 
teorizado por fil6sofos e ide610gos ao longo das eras, de Arist6teles a Milton 
Friedman, seria grafado «mercado)). Por urn momento, tern-se a impressao de 
que isso poderia resolver muitos de nOSSDS problemas ao lidarmos com urn tema 
desse tipo, que f, ao mesma tempo, uma ideologia e urn conjunto de problemas 
institucionais pniticos. Ate que nos vern a lembrans:a as gran des movimentos de 
abordagem pelos flaneos e de feehamento em pin~a na se~ao de abertura dos 
Grundrisse, onde Marx desfaz as esperan<;as e as anseios de simplifica<rao dos 
proudhonistas, que aehavam que se livrariam de todos os problemas do dinheiro 
mediante a aboli<;iio dele, sem ver que e a pr6pria contradi<;ao do sistema de 
trocas que se materializa e se expressa no dinheiro propriamente dito, e conti
nuaria a se objetivar e se expressar em qualquer de seus substitutos mais simples, 
como as cupons pagos par horas de trabalho. Estes, observou Marx secamente, 
no capitalismo em vigor, simplesmente se transformariam novamente em di
nheiro, e todas as contradi<;oes anteriores retornariam com for<;a total. 

o mesmo acontece com a tentativa de separar a ideologia e a realidade: a ideo
logia do mercado, infelizmente, nao e um luxo ou urn adorno ideativo Oll re
presentacional suplementar, que se possa retirar do problema economico e, em 
seguida, man dar para algum necroterio cultural au su perestrutural, para ali ser 
dissecada par especialistas. De certo modo, ela e gerada pela coisa em si, como 
sua p6s-imagem objetivamente necessaria: de algum modo, as duas dimensoes 
tern que ser registradas juntas, tanto em sua identidade quanta em sua diferen<;a. 
Elas sao, para usar uma linguagem contemponlnea, mas ja ultrapassada, semi-
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autonomas: 0 que significa, se e que pretende significar alguma (oisa, que elas 
nao sao realmente autonomas au independentes uma da Dutra, mas que tam
pOlleD estao realmente em perfeita acordo. 0 conceito marxista de ideologia 
sempre pretendeu respeitar e repetir e exercitar 0 paradoxa da mera semi-auto
nomia do conceito ideo16gico (como, por exemplo, as ideologias de mercado) 
cdrn respeito a coisa em si - au, neste caso, os problemas do mercado e do pla
nejamento no capitalismo tardio, assim como nos paises socialistas de hoje. Mas 
o conceito marxista c1assico (inclusive a propria palavra ideologia, que em si e 
uma especie de ideologia da (oisa, em contraste com sua realidade) desmoronou, 
muitas vezes, precisamente nesse aspecto, tornando-se puramente autonomo e, 
em seguida, vagando como urn simples "epifenomeno" para 0 mundo das supe
restruturas, enquanto a realidade continuava rna is abaixo, como uma responsa
bilidade da vida real dos economistas profissionais. 

Existem, e claro, muitos modelos qualificados de ideologia no pr6prio Marx. 
o modelo que se segue, extraido dos Grundrisse e girando em torno das ilus6es 
dos proudhonistas, tern sido menos frequentemente comentado e estudado, mas 
e realmente muito rico e sugestivo. Marx discute urn aspecto central de nosso 
tema do momento, a saber, a rela<;ao entre as ideias e valores de liberdade e iguaI
dade, de urn lado, e 0 sistema de trocas, de outro. Exatamente como Milton 
Friedman, ele argumenta que esses conceitos e valores sao reais e objetivos, orga
nicamente gerados pelo pr6prio sistema de mercado e dialeticamente ligados a 
ele de maneira indissochivel. Marx entao acrescenta - eu ia dizendo, neste mo
mento, ao contrario de Milton Friedman, mas uma pausa para reflexao permite
me lembrar que mesmo essas consequencias desagradaveis tambem sao reconhe
cidas e, as vezes, ate celebradas pelos neoliberais - que, na pratica, essa liberdade 
e igualdade revelam-se uma falta de liberdade e umadesigualdade. Entrementes, 
parem, 0 que se aborda e a atitude dos proudhonistas perante essa inversaa, e sua 
compreens3.o equivocada da dimensao ideo16gica do sistema de trocas e de como 
ele funciona - verdadeiro e falso, objetivo e ilus6rio, 0 que costumavamos pro
curar transmitir atraves da express3.o hegeliana "aparencia objetiva": 

o valor de troca, au, mais precisamente, 0 sistema da moeda, e de fato 0 siste
ma da liberdade e da igualdade, e 0 que perturba [os proudhonistas] no desen
volvimento mais recente desse sistema sao perturba'r0es imanentes ao sistema, 
isto e, a propria realiza<;ao da igualdade e da liberdade, que se revelam como 
desigualdade e falta de liberdade. E uma aspiray3.o tao piegas quanto estupida 
desejar que 0 valor de traca nao se transforme em capitat ou que 0 trabalho 
que produz 0 valor de troca nao se transforme em trabalho assalariado. 0 que 
distingue esses cavalheiros [em outras palavras, os proudhonistas, ou, como 
diriamos hoje, os social-democratas] dos apologistas da burguesia e, de urn 
lado, sua consciencia das contradiyoes inerentes ao sistema, e, de outro, seu 
utopismo, patente em sua incapacidade de captar a inevitavel diferenjfa entre a 
forma real e a forma ideal da sociedade burguesa, e 0 consequente desejo de 
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empreender a tarefa superflua de retransformar a pr6pria expressao ideal na 
realidade, quando, a rigor, ela e meramente a imagem fotognifica [Lichtbildj 
dessa realidade. l 

Assim, trata-se realmente de uma questao cultural (no sentido contempora
neo da palavra), que gira em torno do problema da pr6pria representa,ao: os 
proudhonistas sao realistas, digamos, ao estilo do modelo de correspondencia. 
Eles acham (como os habermasianos de hoje, talvez) que os ideais revolucio
norios do sistema burgues - liberdade e igualdade - sao propriedades das so
ciedades reais, e observam que, embora ainda estejam presentes na imagem au 
retrato ut6picos ideais da sociedade burguesa de mercado, essas mesmas carac
teristicas acham-se ausentes e lastimavelmente em falta quando nos voltamos 
para a realidade que posou como modele para esse retrato ideal. Assim, 1;Jastara 
mudar e aprimorar 0 modelo para fazer com que a liberdade e a igualdade final
mente apare<;am para valer, em carne e osso, no sistema de mercado. 

Mas Marx e, por assim dizer, modernista; e essa teorizac;:ao particular da 
ideologia - que, passados apenas vinte anos da invenc;:ao da fotografia, recorre 
a imagens fotognlficas muito contemporaneas (quando, anteriormente, Marx e 
Engels haviam favorecido a tradic;:ao pictorica, com suas varias camaras escuras) 
- sugere que a dimensao ideo16gica esta intrinsecamente inserida na realidade, 
sendo destilada por ela como urn trac;:o necessario de sua pr6pria estrutura. Essa 
dimensao, portanto, e profundamente imaginaria, num sentido real e positivo, 
ou seja, ela existe e e real na medida em que e uma imagem, marcada e destinada 
a permanecer como tal, sendo sua pr6pria irrealidade e irrealizabilidade 0 que 
ha de real nela. Isso me faz pensar em epis6dios de pe,as de Sartre que poderiam 
servir de llteis alegorias didaticas desse processo peculiar: por exemplo, 0 desejo 
apaixonado de Electra de assassinar a mae, que no entanto se constata nao alme
jar realizar-se. Electra descobre, a posteriori, que realmente na~ queria sua mae 
marta (<<mortan, isto e, morta na realidade)j a que ela queria era continuar an
siando, em meio a raiva e ao ressentimento, por ve-la Imorta/. Eo mesmo acon
tece, como veremos, com esses do is aspectos bastante contradit6rios do sistema 
de mercado, a liberdade e a igualdade: todo 0 mundo precisa quere-Ias, mas e\as 
nao podem realizar-se. A (mica coisa que lhes pode acontecer e que 0 sistema 
que as gerou desaparec;:a, assim abolindo os "ideais" juntamente com a pr6pria 
realidade. 

Mas, restituir a «ideologia" essa maneira complexa de lidar com suas raizes 
em sua pr6pria realidade social equivaleria a reinventar a dialetica, projeto em 
cuja realizac;:ao todas as gerac;:oes fracassam, cada qual a sua maneira. A nossa, 
a rigor, nero sequer tentou; e a ultima tentativa, 0 momento althusseriano, ha 
muito desapareceu na linha do horizonte, junto com os furacoes do ano passado. 
Enquanto isso, tenho a impressao de que sornente a chan1ada teo ria do discurso 
tentou preencher a vazio deixado quando 0 conceito de ideologia foi jogado no 

, 
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precipkio, junto com 0 resta do marxismo classico. Pade-se endossar pronta
mente 0 projeto de Stuart Hall. baseado. segundo 0 entendo. na ideia de que 
o nivel fundamental em que se trava a luta politica e 0 da luta pela legitimidade 
dos conceitos e ideologias; de que a legitima<;:ao politica provem dai; 0 thatcheris
rna e sua contra-revolwrao cultural, por exemplo, fundamentaram-se tanto na 
deslegitima<;ao da ideologia do Estado assistencialista ou social-democrata (cos
tumavamos chama-Io liberal) quanta nos problemas estruturais inerentes ao 
proprio Estado assistencialista. 

Isso me permite expressar minha tese em sua forma mais vigorosa: a ret6riea 
do mercado foi urn componente fundamental e central dessa luta ideologica, 
dessa luta pela legitima<;ao ou deslegitima<;ao do discurso esquerdista. A rendi
<rao as varias fafmas cia ideologia de mercado - POf parte da esquerda, quero 
dizer, para nao mencionar todas os demais - foi imperceptivel, mas alarmante
mente universal. Agora, todos se dispoem a resmungar, como se isso fosse uma 
inconsequente concessao feita de passagem a opiniao publica e ao atual saber 
ace ito (ou aos pressupostos comuns da comunica<;:ao), que nenhuma sociedade 

pode funcionar eficientemente sem 0 mercado, e que 0 planejamento e obvia
mente impossivel. Esse e 0 outro lade daquele discurso mais antigo, a «nacio

naliza<;:ao", que ele vem seguir uns vinte anos depois, assim como, em geral, 0 

p6s-modernismo pleno (particularmente no ambito politico) revelou-se uma 
conseqliencia, uma continua<;:ao e uma realiza<;:ao do epis6dio do "fim da ideolo
gia" do final dos anos 50. Seja como for, estavamos dispostos, na epoca, a mur
murar nossa concordancia com a proposi<;:ao, cada vez mais difundida, de que 0 

socialismo nada tinha a ver com a nacionaliza<;:ao; a conseqliencia e que, hoje em 
dia, descobrimo-nos tendo que concordar com a afirma<;:ao de que 0 socialismo, 
na realidade, ja nao tern mais nada a ver com 0 proprio socialisrno. «0 mercado 
esta na natureza humana", eis a proposi<;:ao que nao se pode deixar sem ques
tionamento; em minha opiniao, esse e 0 terreno mais crucial da iuta ideologica 
de nossa epoca. Se voce a deixar passar, por eia the parecer uma admissao incon
seqliente ou, pior ainda, por ter passado voce mesmo(a) a acreditar nisso, no 
«fundo do cora<;:ao", 0 socialismo e 0 marxismo terao sido efetivamente deslegiti
mados, ao menos par algum tempo. Sweezy nos lembra que 0 capitalismo nao 
conseguiu vingar em varios lugares, ate finalmente chegar a Inglaterra; e que, 
se os socialismos efetivamente existentes forem por agua abaixo, havera outros 
melhores mais tarde. Concordo, mas nao temos que transforma isso numa pro
fecia autovalidante. Dentro desse mesmo espirito, quero acrescentar as formula
<;:oes e taticas da «analise do discurso" de Stuart Hall a mesmo tipo de ressalva 
hist6rica: 0 nivel fundamental em que e travada a luta politica e 0 da legitimidade 
de conceitos como planejamento au 0 mercado - pelo menos neste momenta e 
em nossa situa<;:ao atual. No futuro, a politica extraira disso formas mais ativistas, 
como fez no passado. 
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Por fim, quanta a esse aspecto metodologico, cabe acrescentar que 0 ar
cabollero conceitual da analise do discurso - embora nos permita convenien
temente, numa epoca pos-moderna, praticar a analise ideologica sem the dar esse 
nome - nao e mais satisfat6rio do que os devaneios dos proudhonistas: au
tonomizar a dimensao do /conceitol e chama-Io de "discurso" sugere que essa 
dimensao seja potencialmente nao relacionada com a realidade e possa ficar flu
tuando sozinha, ate encontrar sua subdisciplina propria e desenvolver seus pr6-
prios especialistas. Ainda prefiro chamar 0 Imercado/ pelo que ele e, ou seja, urn 
ideologama [ideologeme], e pressupor a seu respeito 0 que se deve pressupor so
bre todas as ideologias: que, infelizmente, temos que falar das realidades exata
mente tanto quanta dos conceitos. Sera 0 discurso do mercado meramente uma 
retorica? Ele e e nao e (para repetir a grande logica formal da identidade entre 
a identidade e a nao-identidade); e, para entende-lo direito, e preciso falar dos 
mercados reais tanto quanta da metafisica, da psicologia, da propaganda, da cul
tura, das representa'foes e dos aparelhos libidinais. 

Mas isso significa, de certo modo, passar ao largo do vasto continente da filo
sofia politica como tal, que e em si uma especie de «mercado" ideologico pr6prio, 
no qual, como num gigantesco sistema combinatorio, todas as variantes e combi
na'foes posslveis de "valores", opcyoes e "solu'foes" poHticos encontram-se dispo
niveis, desde que se pense ter a liberdade de escolher entre eles. Nesse grande em
porio, por exemplo, podemos combinar a propor,ao entre liberdade e igualdade 
conforme nosso temperamento individual, como quando se faz oposi<;:ao a inter
ven'fao estatal par causa do prejuizo que ela causa a tal ou qual fantasia de liber
dade individual ou pessoal, ou quando a igualdade e deplorada porque seus valo
res levam a exigencias de correcyao nos mecanismos de mercado e a interven'fao 
de outros tipos de "valores" e prioridades. A teo ria da ideologia exclui essa opcio
nalidade das teorias politicas, nao so porque os "valores" como tais tern origens 
inconscientes e de classe mais profundas que os da mente consciente, mas tam
bern porque a propria teo ria e lima especie de forma determinada pelo conteudo 
social, e reflete a realidade social de maneJras mais complicadas do que uma solu
'fao "reflete" sell problema. 0 que aqui se observa em funcionamento e a lei diale
tica fundamental da determina<;:ao de uma forma por seu conteudo - algo que 
nao e atuante nas teorias ou disciplinas em que nao ha diferencia'fao entre urn 
nlvel de "aparencia" e urn nivel de "essencia", e em que fenomenos como a etica 
ou a simples opiniao politica como tal sao modificaveis por decisao consciente au 
pela persuasao racional. Na verdade, uma observacyao extra ordinaria de Mallarme 
- "il n'existe d'ouvert a la recherche me'ltale que deux voies, en tout, au bifurque 
notre besoin, a savair, l'esthetique d'une part et aussi l'econamie politique"2*-

.. "Em tudo, 56 existem dais caminhos acessiveis a investiga~ao mental, onde se bifurca nossa ne
cessidade, quais sejam, a estetica, de um lado, e a economia politica, de outro." (N. da 'J'.) 
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sugere que as afinidades mais profundas entre uma concep<;ao marxista da eco
nomia politica em geral e 0 campo da estetica (como, por exemplo, na obra de 
Adorno ou de Benjamin) devem ser situadas precisamente ai, na percepcrao que 
as duas disciplinas partilham desse imenso movimento dual de urn plano da for
ma e urn plano da substancia (para usar uma linguagem alternativa, extraida do 
linguista Hjelmslev). 

Isso pareceria confirmar a tradicional queixa de que falta ao marxismo qual
quer reflexao politica autonoma como tal, 0 que, entretanto, tende mais a dar a 
impressao de urn ponto forte que de urn ponto fraco. 0 marxismo realmente nao 
to uma filosofia politica do estilo da Weltanschauung [visao de mundo], e de mo
do algum "e igualzinho" ao preservacionismo, ao liberalismo, ao radicalisma, ao 
populismo ou seja Ia 0 que for. Decerto existe uma pr<itica marxista da politica, 
mas 0 pensamento politico no marxismo, quando nao e pratico nesse senti do, 
refere-se exclusivamente a arganizacrao economica da sociedade e ao modo como 
as pessoas cooperam para organizar a produ<;ao. Isso significa que 0 "socialismo" 
nao e exatamente uma ideia politica, ou, se preferirmos, que ele pressupoe 0 fim 
de urn certa pensamento politico. Significa tambem que de fato temos nossos 
hom610gos entre os pensadores burgueses, mas eles nao sao os fascistas (que dis
poem de muito pouco em materia,de pensamento nesse sentido e que, de qual
quer modo, foram historicamente extintos), e sim os neoliberais e 0 pessoal do 
mercado: tambem para eles, a filosofia politica e inutil (peIa menos depois que 0 

sujeito se livra dos argumentos do inimigo marxista coletivista), e a "politica" 
significa, agora, simplesmente alimentar e cuidar do aparelho econ6mico (no ca
so, 0 mercado, e nao os meios de produ<;ao coletivamente possuidos e organiza
dos). De fato, defenderei a tese de que temos muito em cornum com os neolibe
rais: a rigor, praticamente tudo - exceto 0 essencial! 

Mas, primeiro e preciso dizer 0 obvio, ou seja, que 0 lema do mercado flao 
apenas abrange uma grande variedade de referenciais OU interesses diferentes, co
mo tambem e quase sempre uma denominacrao impropria. Para comecrar, nao 
existe hoje em dia nenhum mercado livre no ambito dos oligopolios e das mul
tinacionais: alias, faz muito tempo que Galbraith sugeriu que os 0ligop6lios eram 
nosso substituto imperfeito do planejamento e da planifica~ao de tipo socialista. 

Entrementes, em seu uso geral, 0 mercado, como conceito, raramente tern 
qualquer relacrao com a escolha ou a liberdade, uma vez que estas nos sao tadas 
determinadas de antemao, quer falemos de novos modelos de autom6veis, brin
quedos ou programas de televisao: escolhemos entre estes, sem duvida, mas difi
cilmente se poderia dizer que temos alguma influencia na escolha efetiva de qual
quer deles. Assim, a homologia com a liberdade e, na melhar das hip6teses, uma 
homologia com a democracia parlamentarista de nosso tipo representativo. 

Aiem disso, nos paises socialistas, 0 mercado parece ter mais a ver com a pro
ducrao do que com 0 consumo, ja que, acima de tudo, e a questao do abasteci-
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mento de pe\as, componentes e materias-primas para outras unidades produ
tivas que se coloca em primeiro plano como 0 problema mais urgente (e para 
o qual 0 mercado de tipo ocidental e entao fantasiado como uma solu~ao). 
Presumivelmente, contudo, 0 lema do mercado e toda a ret6rica que 0 acompa
nha foram concebidos para garantir urn desvio e urn deslocamento decisivos da 
conceitualidade da produ\ao para a da distribui\ao e do consumo, coisa que, na 
verdade, eles raramente parecem fazer. 

Alias, eles tambem parecem encobrir a questao bastante crucial da proprieda
de, com a qual os conservadores tern tido uma not6ria dificuldade intelectual: 
aqui, a elimina\ao da "justifica\ao dos tltulos originais de propriedade"3 tende a 
ser encarada como urn referencial sincr6nico que exclui a dimensao da hist6ria e 
a mudan\a sistemica hist6rica, 

Por ultimo, convem no tar que, na opiniao de muitos neoiiberais, na~ apenas 
ainda nao dispomos de urn mercado livre, como tambem aquilo que temos em 
seu lugar (e que, sob outros aspectos, e as vezes defendido como urn "livre mer
cado" em oposi\ao a Uniao Sovietica)4 - a saber, uma concessao e suborno 
mutuos de grupos de pressao, interesses especiais e similares - e, em si mesmo, 
segundo a Nova Direita, uma estrutura absolutamente avessa ao verdadeiro li
vre mercado e a seu estabelecimento. Esse tipo de analise (as vezes chamado de 
public choice theory) e 0 equivalente direitista da analise esquerdista da midia e 
do consumismo (em outras palavras, a teoria obrigatoria da resistencia, a expli
ca~ao daquilo que, na area publica e na esfera publica, geralmente impede as 
pessoas de adotarem urn sistema melhor e impede sua pr6pria compreensao e 
aceita\ao desse sistema), 

As raz6es do sucesso da ideologia de mercado, portanto, na~ podem ser 
buscadas no mercado em si (mesmo quando se discerne exatamente qual desses 
muitos fen6menos esta sendo designado por essa palavra). Mas 0 melhor e co
me\ar pela versao metafisica mais s6lida e mais abrangente, que associa a mer
cado com a natureza humana. Essa visao aparece sob muitas farmas, amiude 
imperceptiveis, mas foi convenientemente formalizada num metoda completo 
par Gary Becker, em sua abordagem admiravelmente totalizante: «Afirmo que a 
abordagem econ6mica praporciona urn valioso arcabou\o unificado para corn
preender todo 0 comportamento humano."5 Assim, por exemplo, a casamento 
e passivel de uma especie de analise mercadologica: 

Minha analise implica que os semelhantes au dessemelhantes se juntam quan
do isso maximiza a prodll(;ao domestica total de bens em todos as casamentos, 
independentemente de se tratar de urn aspecto financeiro (como os niveis sa
lariais au a renda imobiliaria), genetico (como a altura e a inteligencia) au 
psicol6gico (como a agressividade e a passividade),6 

Nesse ponto, a esclarecedora nota de rodape e crucial. Ela assinala urn come~o de 
apreensao do que realmente esta em jogo na interessante pro posta de Becker: 
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Permitam-me enfatizar mais uma vez que produ<;:ao de bens naD e a mesma 
coisa que 0 produto nacional, tal como habitualmente medido, mas inclui os 
filhos, 0 companheirismo, a saude e uma variedade de outros bens. 

o que salta imediatamente aos olhos, portanto, e 0 paradoxa - cla maxima im
portancia para 0 te6rico marxista amador - de que esse, que e 0 mais escandalo
so de todos os modelos de mercado, e, na realidade, um modelo de produ~ao! 
Nele, 0 (ansuma e explicitamente descrito como a prodw;:ao de urn bern ou urn 

servic;o espedficos; em outras palavras, urn valor de usc, que pode ser qualquer 
coisa, descle a satisfac;ao sexual ate urn lugar conveniente para descarregarmos a 
raiva em nossos filhos, se 0 munclo externo revelar-se inclemente. Eis a descric;ao 
central de Becker: 

o referencial da funyao de produyao domestica enfatiza as serviyos paralelos 
prestados pelas firmas e pelas familias como unidades organizacionais. Simi
larmente a empresa tipica analisada na teo ria padrao da produyao, a familia 
investe em ativos fixos (poupamra), equipamentos (bens dUfClveis) e no capital 
incorporado em sua "forya de trabalho" (0 capital humane dos membros da 
familia). Como entidade organizacional, a familia, como a empresa, empe
nha-se na produyao, usando essa mao-de-obra e esse capital. Cada qual e vista 
como maximizando sua funyao objetiva, dependendo dos recursos e das res
triyoes tecnol6gicas. 0 modele da produyao nao apenas enfatiza que a familia 
e a unidade basica apropriada de analise na teoria do consumo, como tambem 
destaca a interdependencia de diversas decisoes domesticas: decisoes sobre a 
oferta e 0 tempo da mao-de-obra familiar e as gastos com mercadorias, na 
analise de urn periodo temporal isolado, e decisoes sobre 0 casamento, 0 ta
manho da familia, a fixayao da forya de trabalho e os gastos com mercadorias e 
investimentos em capital humano, numa analise do cicio vital. 

o reconhecimento da importancia do tempo como urn recurso escasso na 
famma tern desempenhado urn papel importante no desenvolvimento de apli
cayoes empiricas da abordagem da fUllyaO da produyao domestica? 

Devo admitir que considero isso aceitavel, alem de algo que fornece uma visiio 
perfeitamente realista e sensata, nao apenas deste mundo humano, mas de todos 
eles, remontando aos primeiros hominidas. Permitam-me frisar alguns trayos 
cruciais do modele de Becker: 0 primeiro e a enfase no pr6prio tempo como urn 
recurso (outro ensaio fundamental intitula-se "Uma teoria da alocayao do tem
po"). Essa, e claro, e justamente a visao de temporalidade de Marx, tal como se 
destaca supremamente dos Grundrisse, onde, em ultima instancia, todo valor e 
uma questao de tempo. Tambem quero sugerir a coerencia e a proximidade en
tre essa pro posta peculiar e grande parte da teoria ou da filosofia contempo
nlneas, que implicaram uma prodigiosa expansao do que consideramos urn 
comportamento raciona} au dotado de sentido. E minha impressao que, par
ticularmente depois da difusao da psicanalise, mas tarnbem com a evaporayao 
gradativa da "alteridade", num globo que se vai encolhendo e numa sociedade 
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inundada pelos meios de comunica'Yao, resta pouqulssima coisa que se possa 
considerar "irracional", no sentido mais antigo de "incompreenslvel»: as formas 
mais vis de decisao e comportamento humanos - a tortura dos sadicos e a in
terven,ao deelarada ou dissimulada em paises estrangeiros por parte de chefes 
de governo - sao agora compreenslveis para todos n6s (em termos de urn 
Vcrstchen [compreender 1 diltheyano, digamos), nao importa 0 que pensemos 
delas. Assim, saber se esse conceito tao imensamente ampliado da Razao tern al
gum outro valor normativo (como ainda acredita Habermas), numa situa'Yao em 
que seu oposto, 0 irracional, encolheu a ponto de praticamente inexistir, e uma 
outra e interessante questao. Mas os calculos de Becker (e, nele, essa palavra nao 
implica em absoluto 0 Homo economicus, e sim toda sorte de comportamentos 
cotidianos perfeitamente irretletidos e "pre-conscientes") fazem parte dessa cor
rente; na verdade, esse sistema me faz pensar, mais do que em qualquer outra 
coisa, na liberdade sartriana, na medida em que ela implica uma responsabilida
de por tudo 0 que fazemos: a escolha sartriana (que, e claro, ocorre igualmente 
num nivel comportamental cotidiano nao-autoconsciente) significa a produ'Yao 
individual ou coletiva, a cada momento, dos "bens" de Becker (que nao precisam 
ser hedonistas num sentido estrito, constituindo 0 altrulsmo, por exemplo, tam
bern urn desses bens ou prazeres). As conseqi.h~ncias representacionais de se
melhante visao levar-nos-ao agora a pronunciar pela primeira vez, tardiamente, 
a palavra p6s-modernismo. Somente os romances de Sartre, de fato (e eles sao 
amostras, imensos fragmentos inacabados), dao-nos algum sentido de como se
ria uma representa<;:ao da vida que interpretasse e narrasse cada ato e gesto, cada 
desejo e decisao humanos em termos do modelo de maximiza,ao de Becker. Tal 
representa'Yao revelaria urn mundo peculiarmente sem transcendencia e sem 
perspectiva (a morte, por exemplo, constituiria apenas mais uma questao de 
maximiza<;:ao da utilidade) e, a rigor, sem enredo em qualquer sentido tradicio
nal, ja que todas as escolhas seriam equidistantes e estariam no mesmo nivel. 
A analogia com Sartre, no entanto, sugere que esse tipo de leitura - que deve ser, 
essencialmente, urn desmistificador encontro cara-a-cara com a vida cotidiana, 
sem distanciamento nem adornos - talvez nao seja completamente p6s-moder
no, nos sentidos mais extravagantes dessa estetica. Becker parece ter perdido de 
vista as farmas mais desenfreadas de (onsumo disponiveis no p6s-moderno, 0 

qual, em outros pont os, e capaz de montar praticamente urn deliria de consumo 
com a propria ideia do consumo: no p6s-moderno, de fato, e a ideia mesma de 
mercado que e consumida com a mais prodigiosa satisfacrao, sendo como que urn 
bonus, ou excedente, do proceSSD de mercadologizar;ao. as s6brios calculos de 
Becker ficam muito aquem disso, naD necessariamente porque 0 p6s-modernis
mo seja incoerente ou incampativel com 0 conservadorismo politico, mas antes, 
primordialmente, porque seu modelo acaba sendo urn modelo de produ,ao, e 
nao, em absoluto, de consumo, como se sugeriu acima. Essas sao nuan'Yas da 
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grande introdulfao dos Grundrisse, onde a produs:ao se transforma em consumo 
e distribuic;ao e, em seguida, retorna incessantemente a sua forma produtiva ba
sica (na categoria sistemica ampliada de prodw;.o que Marx deseja colocar no 

lugar da categoria tematica ou analitica)! De fato, parece passlvel registrar a quei
xa de que os atuais celebradores do mercado - as conservadores te6ricos - nao 
exibem muito gozo OU jouissance (como veremos adiante, seu mercado funciona 
principalmente como um policial que pretende manter Stalin longe dos portoes, 
onde, aMm disso, suspeita-se que Stalin, por sua vez, seja meramente urn nome 
em c6digo para Roosevelt). 

Como descric;ao, portanto, 0 modelo de Becker parece-me impecavel e real
mente muito fiel as realidades da vida, tais como as conhecemos; quando ele se 

torna prescritivD, e claro, deparamos com as mais insidiosas formas de rea'TaO 
(minhas duas consequencias pnlticas favoritas sao, primeiro, que as minorias 
oprimidas s6 fazem piorar as coisas para si ao revidarem aos ataques; e segundo, 
que a «produ'Tao domestica", em seu sentido especial [ver acima], tern sua pro
dutividade seriamente abalada quando a mulher trabalha fora). Mas e fadl per
ceber par que isso acontece. 0 modelo de Becker e p6s-moderno, em sua estru

tura, como uma transcodifica'Tao; nele se combinam dais sistemas explicativos 
separados, mediante a asser<;'o de uma identidade fundamental (sobre a qual 
sempre se protesta que ela e nao metaforica, a que e a sinal mais segura de uma 
inten'TaO de metaforizar) entre a comportamento humano (predominantemente 
a familia ou a oikos), de urn lado, e a firma au empresa, de outro. Grande vigor e 
clareza sao entao gerados pela reformula'Tao de fenomenos como a tempo livre 
e as tra'Tos de personalidade, tratados agora como materias-primas potenciais. 
Nao decorre da{, entretanto, que a colchete figurado possa entao ser removido, 
tal como se arranca triunfalmente a veu de uma estatua, permitindo que se ra

ciodne sabre as questoes domesticas em termos de dinheiro au do economico 
como tal. Mas e exatamente dessa maneira que Becker «deduz" Silas conclusoes 

politico-praticas. Tambem nesse aspecto, portanto, ele fica aquem da absoluta 
p6s-modernidade, na qual a processo de transcodifiea'Tao tern como consequen
cia suspender tudo a que costumava ser "literal". Becker quer dispor ordeira
mente 0 equipamento da metafora e da identifica<;.o figurada, apenas para vol
tar, no ultimo instante, ao nivelliteral (que, nesse meio tempo, no capitalismo 
tardio, evaporou sob seus pes). 

Par que nao considero nada disso especialmente eseandaloso, equal poderia 
ser seu "uso adequado"? Tal como em Sartre, a eseolha ocorre, em Becker, num 
meio ja previamente dado, que Sartre teoriza como tal (chamando-o de "situa
'Tao"), mas que Becker negligencia. Temos em ambos uma bem-vinda redw;ao 
do antiquado sujeito (au individuo, ou ego), que agora e poueo mais do que uma 
ponta de consciencia voltada para a estoque de materiais disponiveis no munda 
externo e que, com base nessa informa'Tao, toma decisoes "racionais", no novo 



o P6S-MODERNISMO E 0 MERCADO 

sentido ampliado daquilo que qualquer outro ser humano sej a capaz de entender 
(no sentido de Dilthey, ou no de Rousseau, daquilo eom que qualquer outro ser 
humano possa "solidarizar-se"). Isso significa que somos libertados de toda sorte 
de mitos mais propriamente "irracionais" sobre a subjetividade e podemos voltar 
nossa aten~ao para essa situa~ao em si, esse estoque disponivel de recursos que 
e 0 proprio mundo externo, e que agora deve realmente ser chamado Historia. 
o conceito sartriano de situa~ao e uma nova maneira de pensar a hist6ria como 
tal: Becker evita qualquer gesto comparavel, por boas razoes. Deixei implicito 
que, ate no socialismo (como nos modos de produ~ao mais primitivos), e perfei
tamente possivel imaginar as pessoas funcionando segundo 0 modele de Becker. 
o que haved_ de diferente, nesse caso, sera a propria situa~ao: a natureza da "fa
milia", 0 estoque de materias-primas, a rigor, a propria forma e feis:ao dos "bens" 
a serem produzidos ali. 0 mercado de Becker, portanto, de modo algum termina 
como apenas mais uma celebra~ao do sistema de mercado; antes, e urn redirecio
namento involuntario de nossa aten~ao para a historia em si e para a diversidade 
de situa~oes alternativas que ela oferece. 

Devemos desconfiar, portanto, que as defesas essencialistas do mercado im
plicam, na realidade, temas e questoes completamente diferentes: os prazeres do 
consumo pouco mais sao do que as consequencias ideologicas fantasiosas acessi
veis aos consumidores ideologicos que acatam a teo ria do mercado, da qual eles 
proprios nao fazem parte. Alias, uma das grandes crises da nova revoluyao cultu
ral conservadora - e, alem disso, uma de suas gran des contradis:oes internas -
foi manifestada por esses mesmos ideo logos, quando come'r0u a surgir urn certo 
nervosismo em torno do sucesso com que a America consumista havia suplanta
do a etica protestante, e se mostrou capaz de desperdi~ar suas economias (e sua 
renda futura) no exercicio de sua nova natureza de compradora profissional em 
tempo integral. Mas, obviamente, na~ se po de ter as duas coisas ao mesmo tem
POj na~ ha mercado florescente e operante cuja clientela se componha de calvi
nistas e tradicionalistas laboriosos, dentes do valor do dolar. 

A paixao pelo mercado, a rigor, sempre foi politica, como nos ensinou 0 gran
de livro de Albert O. Hirschman, As paixoes e os interesses. 0 mercado, enfim, 
como "ideologia de mercado", tern menos a ver com 0 consumo do que com a 
interven~ao governamental e, na verdade, com os males da liberdade e da pro
pria natureza humana. Uma descri~ao representativa do famoso "mecanismo" 
de mereado e fornecida por Barry: 

Por processo natural, Smith pretendeu referir-se ao que ocorreria, ou a que 
padrao de acontecimentos emergiria da interalTao dos individuos, na falta de 
uma intervenlTao humana espedfica, quer de natureza politica ou advinda da 
violencia. 

o comportamento de urn mercado e urn exemplo obvio desses fenomenos 
naturais. As propriedades auto-reguladoras do sistema de mercado nao sao 
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obra de uma mente engenhosa, mas urn efeito espontaneo do mecanismo 
de preyos. Ora. a partir de certas uniformidades da natureza humana, que 
incluem, e claro, 0 desejo natural de "nos aprimorarmos", pode-se deduzir 
a que acontece quando 0 governo perturba esse processo auto-regulador. 
Assim, Smith mostra como a legislayao dos aprendizes, as restriyoes ao comer~ 
cio internacional, os privilegios das corporayoes e coisas similares perturbam, 
mas nao conseguem eliminar por completo, as tendencias econ6micas natu
rais. A ordem espontfmea do mercado e promovida pela interdependencia das 
partes que 0 compoem, e qualquer intervenyao nessa ordem esta simplesmen
te fadada ao fracasso: "Nenhuma regulamentayao do comercio e capaz de au~ 
mentar a quantidade de industrias, em parte alguma da sociedade, alem da
quilo que seu capital e capaz de manter. Pode apenas desviar parte dele para 
uma direyao que, de ~Utro modo, ele nao seguiria." Com a expressao "liberda~ 
de natural", Smith referiu~se ao sistema em que to do homem, desde que nao 
viole as leis (negativas) da justic;:a, e perfeitamente livre para buscar seus pro~ 
prios interesses a sua maneira e para colo car sua industriosidade e seu capital 
em concorrencia com os de qualquer outro homem.8 

A forc;a do conceito de mercado, portanto, reside em sua' estrutura "totalizante", 
como se diz hoje em dia: ou seja, em sua capacidade de oferecer Uln modelo de 
uma totalidade social. Ele proporciona uma outra maneira de substituir 0 mode-
10 marxista, distinta do ja familiar desvio weberiano e p6s-weberiano da econo
mia para a politica, da produC;ao para 0 poder e a dominac;ao. Mas 0 deslocamen
to da produc;:ao para a circulacyao e nao menos profundo e ideologico, e tern 
a vantagem de substituir as fantasiosas representacy6es antediluvianas que acom
panharam 0 modeJo da "domina<;ao", desde 1984 e 0 despotismo oriental ate 
Foucault - narrativas bastante carnicas para a nova era pos-moderna -, por 
representa<;oes de uma ordem completamente diferente. (Argumentarei dentro 
em pouco que estas tambem nao sao primordialmente consumistas.) 

o que primeiro precisarnos apreender, entretanto, sao as condicy6es de possi~ 
bilidade desse conceito alternativo de totalidade social. Marx sugere (novamente, 
nos Grundrisse) que 0 modelo de circulacyao mercantil precede, hist6rica e episte
mologicamente, outras formas de mapeamento, e oferece a primeira representa
<;ao pela qual a totalidade social e apreendida: 

A circula'fao e 0 movimento em que a alienayao geral aparece como apropria
'fao geral, e a apropriac;:ao geral, como aliena'fao geral. Embora a totalidade 
desse movimento possa muito bern afigurar~se urn processo social, e embora 
os componentes isolados desse movimento originem-se na vontade conscien
te enos objetivos particulares dos individuos, a totalidade do processo aparece 
como uma relac;:ao objetiva, de surgimento espontaneo; uma relayao que re~ 
sulta da interalfao de individuos conscientes, mas que nao faz parte de sua 
consciencia nem e globalmente abarcada par eles. Seus conflitos dao origem a 
urn poder social alheio, que se situa acima deles. Sua propria interac;:ao (afigu~ 
ra-se) urn processo e uma for'fa que independem deles. Por ser a circula'fao 

i 
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uma totalidade do processo social, ela e tambem a primeira forma em que nao 
apenas a rela<;:ao social afigura-se uma coisa independente dos individuos, di
gamos, como numa moeda ou num valor de troca, porem 0 mesmo acontece 
com a totalidade do proprio movimento socia1.9 

o notavel no movimento dessas reflexoes e que elas parecem identificar duas 
coisas que, na maioria das vezes, sao consideradas muito diferentes entre si como 
conceitos: 0 "bellum omnium contra omncs" [guerra de todos contra todos] de 
Hobbes e a "mao invisivel" de Adam Smith (que aqui aparece disfar~ada como 
a "astucia da razao" de Hegel). Eu diria que 0 conceito de "sociedade civil" de 
Marx e urn pouco parecido com 0 que acontece quando esses dois conceitos 
(como materia e antimateria) sao inesperadamente combinados. Aqui, entretan
to, 0 significativo e que aquilo que Hobbes teme e, de certo modo, a mesmo que 
proporciona confian,a a Smith. A natureza mais profunda do terror hobbesiano 
e singularmente esclarecida pela complacencia da defini~ao de Milton Friedman: 
"0 liberal e fundamentalmente temeroso da concentralfao de poder".10 A con
cep<;:ao de uma violencia feroz, inerente a natureza humana e posta em pratica na 
Revolu~ao Inglesa, a partir da qual foi ("temerosamente") teorizada por Hobbes, 
nao e modificada nero melhorada pela "douceur du commerce" de Hirschman: II 
ela e rigorosamente identica (em Marx) a concorrencia mercantil como tal. 
A diferen,a nao e politico-ideol6gica, mas hist6rica: Hobbes precisa do poder 
estatal para domesticar e controlar a violencia da natureza e da competilfao hu
manas; em Adam Smith (e em Hegel, noutro plano metafisico), 0 sistema com
petitivo,o mercado, exerce sozinho a domesticalfao e 0 controle, nao mais preci
sando do Estado absoluto. Mas, 0 que fica claro em toda a tradi,ao conservadora 
e sua motiva<;:ao pelo medo e pelas ansiedades, sendo a guerra civil ou 0 crime 
urbano meras figuras da luta de classes. 0 mercado, portanto, e 0 Leviata em pele 
de cordeiro: sua funlfaO nao e incentivar e perpetuar a liberdade (muito menos a 
liberdade de tipo politico), mas, antes, reprimi-laj e a proposito dessas visoes, 
pode-se realmente reavivar os lemas dos anos do existenciaHsmo - 0 medo da 
liberdade, a fuga da liberdade. A ideologia de mercado assegura-nos que os seres 
humanos estragam tudo quando tentam controlar seu destino ("0 socialismo 
e impossivel"), e que e uma felicidade possuirmos urn mecanismo interpessoal 
- 0 mercado - capaz de substituir a arrogancia e 0 planejamento human os, e 
de substituir por completo as decisoes humanas. 56 precisamos mant~-lo limpo e 
bern azeitado, e entao - como 0 monarca de muitos seculos atnls -, ele cuidanl 
de n6s enos mantera nos eixos. 

Por que essa consoladora substituilfao da divindade have ria de ser tao univer
salmente atraente hoje em dia, entretanto, e urn tipo diferente de questao hist6ri
ca. A atribui~ao da recem-descoberta abrangencia da liberdade de mercado ao 
medo do stalinismo e de Stalin e tocante, mas ligeiramente mal situada no tem
po, embora a atual Industria do Gulag decerto tenha sido urn componente cru-

I£, 

I 
J 



292 UM MAPA DA IDEOLOGIA 

cial da "legitimac;:ao" dessas representac;:6es ideo16gicas (juntamente com a In
dustria do Holocausto, cujas relac;:6es peculiares com a ret6rica do Gulag reque
rem urn estudo cultural e ideol6gico mais rigoroso). 

A critica mais inteligente que jamais me foi oferecida sabre uma extensa aml
lise dos anos 60 que publiquei certa vez, 12 devo-a a Wlad Godzich, que expressou 
uma socnitica surpresa ante a ausencia, em meu modelo global, da Segunda 
Guerra Mundial e, em particular, da Uniao Sovit~tica. Nossa experiencia da pe
restroika revelou dimensoes da hist6ria sovietica que refon;:am poderosamente a 
advertencia de Godzich e tornarn meu lapso ainda mais deploravelj assim, pro
curarei corrigir-me aqui, exagerando na direc;:ao inversa. Minha impressao, de 
fato, passou a ser que 0 fracasso da experiencia de Krutchev foi desastroso nao 
apenas para a Uniao Sovietica, mas tambem, de urn modo fundamentalmente 
crucial, para 0 resto da hist6ria global, inclusive para 0 futuro do pr6prio socia
lismo. Na Uniao Sovietica, com efeito, dao-nos a entender que a gera<;:ao de 
Krutchev foi a ultima a acreditar na possibilidade de uma renova<;:ao do marxis
rna e do socialismo; au melhor, dito no sentido inverso, 0 fracasso deles determi
nou, agora. a profunda indiferen<;:a de varias gera<;:6es de intelectuais mais jovens 
ao marxismo e ao socialismo. Mas creio que esse fracasso tambem foi determi
nante dos acontecimentos mais fundamentais em outros paises. Embora nao se 
queira atribuir aos camaradas russos toda a responsabilidade pela hist6ria global, 
de fato me parece haver uma certa semelhan<;:a entre 0 que a Revolu<;:ao Sovietica 
significou para 0 resto do mundo, em termos positivos, e os efeitos negativos 
dessa recente oportunidade perdida de restaurar aquela revolu<;:ao e, no processo, 
transformar 0 partido. Tanto 0 anarquismo dos anos 60 no Ocidente quanta a 
Revolu<;:ao Cultural da China devem ser atribuidos a esse fracasse, cujo prolon
gamento. muito depois do terminG de ambos, explica 0 triunfo universal do que 
Sloterdijk chama de «razao dnica", no consumismo onipresente da atualida
de p6s-moderna. Portanto, nao surpreende que tao profunda deceps:ao com a 
praxis politica resulte na popularidade da retorica da devo'fao ao mercado e na 
rendi~ao da liberdade humana a uma agora pr6diga mao invisivel. 

No entanto, nenhuma dessas coisas, que ainda envolvem 0 pensamento e 0 

raciocinio, adianta muite para explicar 0 aspecto mais assombroso desse desen
volvimento discursivo: como, em nossa epoca, revelaram-se tao sensuais a aridez 
dos neg6cios e da propriedade privada, 0 empoeiramento da iniciativa empre
sarial e 0 sabor quase dickensiano dos titulos e das aplica<;:oes, dos rendimentos 
das a<;:6es, das fus6es, dos investimentos bancarios e outras transa<;:6es similares 
(apcs 0 encerramento da fase her6ica, ou fase dos grandes magnatas no mundo 
dos neg6cios). Na minha opiniao, a empolga~ao da outrora enfadonha represen
ta<;:ao do livre mercado dos velhos anos 50 decorre de sua associa<;:ao metaf6rica 
ilicita com urn tipo de representa<;:ao muito diferente, a saber, os pr6prios meios 
de comunica<;:ao, em seu sentido contemporaneo e global mais amplo (que inclui 
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a infra-estrutura de todos os mais recentes aparelhos e equipamentos de alta tec
nologia da midial, 0 que eslii em jogo e a opera,ao p6s-moderna aludida acima, 
em que dois sistemas de c6digos sao identificados, de maneira a permitir que as 
energias libidinais de urn inundem 0 outro, mas sem (como em momentos mais 
antigos de nossa hist6ria cultural e intelectual) produzir uma sintese, uma nova 
combina<;ao, uma nova linguagem combinada, ou seja hi 0 que for. 

Horkheimer e Adorno ha muito observaram, na era do radio, como era pe
culiar a estrutura de uma "industria (comercial) da cultura" em que os produtos 
eram gratuitos.13 A analogia entre os meios de comunica<;ao e 0 mercado, de 
fato, e cimentada por este mecanismo: nao e pelo fato de os meios de comuni
ca<;ao serem semelhantes a urn mercado que as duas coisas sao companlveis; an
tes, elas Sao companiveis por ser 0 «mercado" tao diferente de seu «conceito" (ou 
ideia platonica) quanta 0 sao os meios de comunica<;ao de seu pr6prio coneeito. 
Os meios de comunica<;ao of ere cern programas gratuitos em eujo conteudo e 
composi<;ao 0 eonsumidor nao tern absolutamente nenhurna eseolha, mas euja 
sele,ao e depois rebalizada de "livre escolha", 

No desaparecimento gradativo do mereado fisico, e claro, e na tendencia a 
identifiear 0 produto com sua imagem (ou marca, ou logotipo), efetua-se outra 
simbiose, mais intima, entre 0 mercado e os meios de eomunica<;ao, na qual as 
fronteiras sao esbatidas (de modos profundamente earacteristieos do pos-mo
derno). Poueo a poueo, uma indiferencia<;ao dos niveis vai tomando 0 lugar de 
uma separa<;ao, mais antiga, entre a eoisa e 0 coneeito (ou, a rigor, entre a eeono
mia e a eultura, a base e a superestrutura). Para come<;ar, os produtos vendidos 
no mercado transformam-se no pr6prio eontetido da imagem da midia, de mo
do que, por assim dizer, urn mesmo referente pareee prevaleeer em ambas as es
feras. Isso e muito diferente da situa<;ao mais primitiva, em que se anexava a uma 
serie de sinais informativos (reportagens, folhetins, artigos) um anuncio que 
buscava eonquistar fregueses para urn produto eomercial desvinculado deles. 
Hoje em dia, os produtos silo difundidos, por assim dizer, ao longo de lodo 0 

espa<;o e tempo dos segmentos de entretenimento (ou ate de noticias), como par
le desse conleudo, de modo que, em alguns casos baslanle divulgados (sobreludo 
no seriado Dynasty),14 nem sempre fica claro quando termina 0 segmento da 
narrativa e quando come<;a 0 intervalo comercial (ja que os mesmos atores tarn
bern aparecem nesse segmenlo l, 

Essa interpenetracrao atraves do contetido e entao aumentada, de maneira urn 
poueo diferente, pela natureza dos proprios produtos: a sensacrao que se tern, 
particularmente ao lidar com estrangeiros inflamados pelo consumismo norte
americana, e que os produtos formam uma especie de hierarquia cujo climax 
reside, muito precisamente, na propria tecnologia da reprodu<;ao, que agora, e 
claro, estende-se muito alem do chissico televisor e, em geral, passou a condensar 
a nova tecnologia informacional ou computacional do terceiro estagio do capita-

n-
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lismo. Portanto, devemos tambem postular urn Dutro tipo de consum~: 0 consu
rna do proprio processo de con sumo. acima e aiem de seu conteudo e dos produ
tos comerciais imediatos. E necessaria falar de uma especie de bonus tecno16gico 
de prazer, proporcionado pelos nOVDS equipamentos e como que simbolicamen
te reencenado e ritualisticamente devorado a cada sessao do proprio consumo 
oficial da midia. De fato, flaO foi por acaso que a ret6rica conservadora, que 
amiude costumava acompanhar a ret6rica de mercado aqui em pauta (mas que, 
em minha opiniao, representava uma estrategia de deslegitima<;:ao urn poueD di
ferente), guardou rela<;:ao com a fim das classes sociais - uma conclusao sernpre 
demonstrada e "comprovada" pela presen'ra da TV nas casas dos trabalhadores. 
Grande parte da euforia do p6s-modernismo decorre dessa celebra,ao do pr6-
prio processo de informatizalfao high-tech (sendo a prevalencia das atuais teorias 
da comunica<;ao, da linguagem ou dos sinais urn subproduto ideol6gico dessa 
"visao de mundo" mais geral). Esse e, portanto, comO talvez dissesse Marx, urn 
segundo momenta em que (como 0 «capital em geral") em contraste com os 
«muitos capitais") os meios de comunicalfao "em geraI») como urn processo uni
ficado) sao de algum modo colocados em primeiro plano e vivenciados (em con
traste com 0 conteudo das proje<;6es individuais da midia); e essa "totalizalfao") 
ao que parece) e que permitiria estabelecer uma ponte com imagens fantasiosas 
do "mercado em geral" ou do "mercado como urn processo unificado». 

o terceiro aspecto do complexo conjunto de analogias entre a midia e 0 mer
cado, subjacente a for<;a da atual retorica deste ultimo, pode ser localizado na 
propria forma. Este e 0 momento eln que precisamos voltar a teoria da imagem, 
relembrando a notavel deriva'rao teo rica de Guy Debord (a imagem como forma 
final da reifica<;ao da mercadoria).15 Nesse ponto, 0 processo se inverte, e nao sao 
os produtos comerciais do mercado que se transformam em imagens na pro
paganda; ao contra rio, os proprios processos narrativos e de entretenimento da 
televisao comercial e que) por sua vez, sao reificados e transformados noutras 
tantas mercadorias: desde a propria narrativa seriada, com seu carater quase de 
formula e seus rigidos segmentos e intervalos temporais, ate 0 que as tomadas de 
camera fazem com 0 espa<;o, 0 enredo) os personagens e a moda, e que inclui ate 
mesmo urn novo processo de prodwrao de estrelas e celebridades, que parece dis
tinto da experiencia historica mais antiga e mais familiar dessas quest6es, e que 
agora converge para os fenomenos antes "seculares» da propria esfera publica 
anterior (pessoas e acontecimentos reais no noticiario de todas as noites, a trans
forma<;ao de nomes numa especie de marcas jornalisticas etc). Muitas analises 
mostraram como os noticiarios televisionados estruturam-se exatamente como 
os seriados narrativos; enquanto isso, alguns de nos, nesse outro circuito de uma 
cultura oficial ou «elevada", temos tentado mostrar 0 definhamento e a obsoles
cencia de categorias como "fic<;ao" (no sentido de algo que se oponha ao "literal" 
ou ao "factual"). Mas, nesse aspecto, penso que uma profunda modifica,ao da 
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esfera publica precisa ser teorizada: a emergencia de urn novo campo de reali
dade da imagem, que tanto e ficcional (narrativo) quanta factual (ate os perso
nagens dos seriados sao apreendidos como estrelas reais, dotadas de "names", 
com historias externas sobre as quais se pode ler), e que agora - como a classica 
"esfera da cultura" do passado - torna-se semi-aut6nomo e flutua acima da 
realidade, mas com a diferen<;a hist6rica fundamental de que, no periodo chissi
co, a realidade persistia independentemente dessa "esfera cultural" sentimental e 
romantica, ao passo que, hoje, ela parece ter perdido esse modo de existencia 
distinto. Atualmente, a cultura repercute na realidade de modes que tornam 
problematica qualquer de suas formas independentes e, por assim dizer, nao cul
turais ou extraculturais (numa especie de principio de Heisenberg* da cultura de 
massa, que intervem entre 0 olho e a coisa em si), a tal ponto que os te6ricos 
acabam unindo suas vozes na nova doxa de que 0 "referenten

- nao existe mais. 
Seja como for, nesse terceiro momento, os conteudos dos pr6prios meios de 

comunica<;ao transformaram-se em mercadorias, que sao enta~ jogadas em algu
rna versao arnpliada do mercado a qual se afiliam, ate as duas coisas se tornarem 
indiscerniveis. Nesse ponto, as meios de camunica<;ao - aquila com 0 que 0 

pr6prio mercado fora fantasiado - retornam ao mercado e, tornando-se parte 
dele, ratificam e atestam sua identifica<;ao, antes metaf6rica au analogica, como 
realidade "literal". 

o que cabe finalmente acrescentar a essas discussoes abstratas sabre 0 merca
do e uma ressalva pragmatica, uma funcionalidade secreta de tal ordem que, as 
vezes, lan<;a toda uma nova luz - que incide numa palida altura median a -
sobre 0 proprio discurso aparente. Foi isso que Barry, na conclusao de seu pro
veitoso livro, deixou escapar, em desespera ou exaspera<;ao: a saber, que 0 teste 
filos6fico das varias teorias neoliberais so e aplicavel numa unica situa<;ao funda
mental, que podemos chamar (nao sem ironia) de "transi<;ao do socialismo para 
o capitalismo".16 As teorias de mercado, em outras palavras, contiouam ut6-
picas, oa medida em que nao sao aplicaveis a esse processo fundamental de 
"desregula<;ao" sistemica. 0 proprio Barry ja ilustrara a importancia desse juizo 
num capitulo anterior, quando, discutindo com os adeptos da escolha racional, 
havia assinalado que a situa<;ao ideal de mercado, para eles, e tao ut6pica e 
inexequivel nas condi<;6es atuais quanto 0 sao, para a esquerda, a revolu<;ao au a 
transforma<;ao socialistas nos atuais paises capitalistas tardios. Convem acres
centar que 0 referendal aqui e duplo: nao apenas os processos dos varios paises 

,. Em fisica quantica, 0 instrumento de medida necessariamente interage, de forma incontrol<ivel, 
com 0 objeto subatomico que se deseja conhecer. Cria-se assim urn limite inultrapassavel na 
precisao com que se pode medir a posi\ao e a velocidade de uma mesma partfcula: quanto mais 
precisa uma dessas mcdidas, mais imprecisa a outra. Heisenberg fez a descri.;:ao matematica des
se efcito, propondo 0 chamado "principio da incerteza". (N. do R.) 

1 
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do Leste Europeu, que foram entendidos como uma tentativa de restabelecer 0 

mercado, de urn modo ou de Dutro, mas tambem os esforc;os do Ocidente, parti
cularmente nos governos de Reagan e Thatcher, de eliminar as "regulamenta
<roes" do Estado assistencialista e retornar a uma forma mais pura de condic;6es 
de mercado. E preciso levar em conta a possibilidade de que esses dais esfon;os 
venham a fracassar, por razoes estruturais; mas tambem precisamos assinalar, 
incansavelmente, 0 curiosa fenomeno de que 0 "mercado" venha finalmente a se 
revelar tao ut6pico quanta recentemente se afirmou ser 0 socialismo. Nessas cir
cunstancias, de nada adianta substituir uma estrutura institucional inerte (0 pla
nejamento burocnitico) por Dutra estrutura institucional inerte (0 proprio mer
cado). 0 que se requer e um grande projeto coletivo do qual participe uma ativa 
maioria da populac;:ao, como algo pertencente a ela e construido com sua pro
pria energia. 0 estabelecimento de prioridades sociais - tambem conhecido na 
literatura socialista como planejamento - teria que fazer parte de tal projeto 
coletivo. Mas ha que ficar claro que, praticamente por definic;:ao, 0 mercado nao 

pode, de modo algum, constituir urn projeto. 
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COMO MARX INVENTOU 0 SINTOMA? 

Slavoj Zizek 

MARX, FREUD: A ANALISE DA FORMA 

Segundo La(an, nao foi ninguem senao Karl Marx quem inventou a nO'fao de 
sintoma. Sera essa tese lacaniana apenas urn dito espirituoso, uma vaga analogia, 
ou possuira ela urn fundamento te6rico pertinente? Se Marx realmente articulou 
a noc;:ao de sintoma, tal como tambem a vemos operar no campo freudiano, de
vernos formular-nos a pergunta kantiana concernente as "condi<;6es (epistemo-
16gicas) de possibilidade" desse encontro: como foi passivel que Marx, em sua 
amHise do mundo das mercadorias, produzisse uma no<;3.o que tambem se aplica 
a analise dos sonhos, dos fenomenos histericos e assim por diante? 

A resposta e que hi uma homologia fundamental entre as metodos interpre
tativos de Marx e de Freud - mais precisamente, entre suas respectivas amllises 
da mercadoria e do sonho. Em ambos os casos, a questao e evitar 0 fascinio pro
priamente fetichista do "conteudo" supostamente oculto por tras da forma: 0 

"segredo" a ser revelado pela analise nao e 0 conteudo oculto pela forma (a for
ma da mercadoria, a forma do sonho), mas, ao contrario, 0 "segredo" dessa pro
pria forma. 0 entendimento teo rico da forma dos sonhos nao consiste em des
vendar, a partir do conteudo manifesto, seu "cerne oculto", os pensamentos 
latentes do sonho; consiste na resposta a pergunta: por que os pensamentos la
tentes do sonho assumiram essa forma, por que foram transpostos para a forma 
de urn sonho? 0 mesmo acontece com as mercadorias: 0 verdadeiro problema 
nao e penetrar no "cerne oculto" da mercadoria - na determinac;:ao de seu va
lor pela quantidade de trabalho consumida em sua produ<;ao -, mas explicar 
por que 0 trabalho assumiu a forma do valor de uma mercadoria, por que ele s6 
consegue afirmar seu carater social na forma-mercadoria de seu produto. 

A notoria pecha de "pansexualismo" com que se censura a interpretac;:ao freu
diana dos sonhos ja e lugar-comum. Hans-lurgen Eysenck, urn severo critieo da 
psican~lise, ha muito observou urn paradoxo crucial na abordagem freudiana 
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dos sonhos: segundo Freud, 0 desejo articulado num sonho e, supostamente -
pelo menos de modo geral-, inconsciente e, ao mesmo tempo, de natureza se
xual, 0 que contradiz a maio ria dos exemplos analisados pelo proprio Freud, a 
comeyar pelo sonho que ele escolheu como caso introdut6rio para exemplificar a 
logica dos sonhos, 0 famoso sonho da injeyao de Irma. a pensamento latente 
articulado nesse sonho e a tentativa de Freud de se livrar da responsabilidade 
peIo fracasso de seu tratamento de Irma, uma paciente sua, mediante argumen
tos do tipo "nao foi minha culpa, isso foi causado por uma serie de circunstan
cias ... "; mas esse "desejo", 0 sentido do sonho, obviamente nao e nem de nature
za sexual (concerne, antes, a etica profissional) nem inconsciente (0 fracasso do 
tratamento de Irma vinha perturbando Freud dia e noite).l 

Esse tipo de censura baseia-se num erro teorico fundamental: a identificayao 
entre, de urn lado, 0 desejo inconsciente que esta em ayao no sonho e, de outro, 0 

"pensamento latente"- isto e, a significayao do sonho. Mas, como Freud en
fatiza continuamente, naa hd nada de "inconsciente" no «pensamento latente do 
sonho": este e urn pensamento inteiramente "normal", que pode ser articulado 
na sintaxe da linguagem cotidiana comum; topologicamente, ele pertence ao 
sistema "consciencia/pre-consciencia"; 0 sujeito geralmente tern conhecimento 
dele, ate demais; ele 0 atormenta o·tempo todo ... Sob certas condiyoes, esse pen
samento e rechayado, empurrado para fora da consciencia e atraido pelo incons
ciente - isto e, submetido as leis do "processo primario", traduzidas na "lingua
gem do inconsciente". A relayao entre 0 "pensamento latente" e a que se chama 
"conteiido manifesto" do sonho - 0 texto do sonho, 0 sonho em sua fenomena
lidade literal- e, portanto, a que existe entre urn pensamento (pre- )consciente, 
inteiramente «normal", e sua traduyao no "rebus" do sonho. A constituiyao es
sencial do sonho, portanto, nao e seu "pensamento latente", mas sim esse traba
lho (as mecanismos de deslocamento e condensayao, a figurayao dos conteiidos 
de palavras ou silabas) que lhe confere a forma de urn sonho. 

Eis ai, portanto, 0 equivoco fundamental: se buscarmos 0 "segredo do sonha" 
no conteiido latente, escondido pelo texto manifesto, estaremos condenados a 
decepyao: tudo 0 que encontraremos sera urn pensamento inteiramente "nor
mal" - ainda que geralmente desagradavel -, cuja natureza, na maioria das 
vezes, sera nao sexual e decididamente nao "inconsciente". Esse pensamento 
consciente/pre-consciente "normal" nao e atraido pelo inconsciente, recalcado, 
simplesmente por seu carater "desagradavel" para a consciencia, mas por efetuar 
uma especie de "curto-circuito" entre ele mesmo e urn outro desejo ja recalcado, 
situado no inconsciente, urn desejo que nao tern absolutamente nada a ver com 0 

"pensamento latente do sonho". "Vma cadeia normal de pensamentos" - normal 
e, portanto, passivel de ser articulada na linguagem cotidiana comum, isto e, 
na sintaxe do "processo secundario" - "s6 e submetida ao tratamento psiquico 
anormal do tipo que vimos descrevendo" - ao trabalho do sonho, aos mecanis-
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mas do "processo primario" - "quando urn desejo inconsciente, derivado da 
infancia e em estado de recalcamento, e transferido para ela. ~'2 

E esse desejo inconsciente/sexual que nao pode ser reduzido a uma "cadeia 
normal de pensamentos", porque, desde 0 come<;:o, esta constitutivamente recal
eado (0 Urverdriingung [reealcamento primario] de Freud) - porque noo tern 
nenhum "original" na linguagem "normal" cia comunica<;:ao cotidiana, na sinta
xe do consciente/pre-consciente; sua unica localiza<;:ao esta nos mecanismos do 
"processo primario". E por isso que nao devemos reduzir a interpreta<;:ao dos 
sonhos ou dos sintomas em geral a retradu<;:ao do "pensamento latente do so
nho" na linguagem "normal" cotidiana da comunica<;:ao intersubjetiva (formula 
de Habermas). A estrutura e sempre triplice; ha sempre treselementos em a<;:ao: 0 

texto manifesto do sonho, 0 conteudo latente do sonho, au seu pensamento latente, 
eo desejo inconsciente articulado num sonho. Esse desejo liga-se ao sonho, inter
cala-se no intersticio entre 0 pensamento latente e 0 texto manifesto; por conse
guinte, nao e "mais oculto, mais profundo" em rela<;:ao ao pensamento latente, 
porem esta decididamente mais "na superfkie", consistindo inteiramente nos 
mecanismos do significante, no tratamento a que a pensamento latente e subme
tido. Em outras palavras, seu unico lugar esta na forma do "sonho": a verdadeira 
materia do sonho (0 desejo inconsciente) articula-se no trabalho do sonho, na 
elabora<;:ao de seu «conteudo latente". 

Como muitas vezes acontece com Freud, a que ele formula como uma obser
va<;:ao empirica (ainda que de "surpreendente frequencia") anuncia urn princi
pia universal fundamental: «A forma de urn sonho ou a forma como ele e so
nhado e empregada, com surpreendente frequencia, para representar seu tema 
ocultO."3 Esse, portanto, e 0 paradoxo basi co do sonho: 0 desejo inconsciente, 
aquilo que supostamente constitui seu nudeo mais ocuIto, articula-se precisa
mente atraves do trabalho de dissimula<;:ao do "nudeo" do sonho, de seu pensa
mento latente, atraves do trabalho de disfar<;:ar esse conteudo-nucleo por meio 
de sua tradu<;:ao no "rebus" do sonho. Mais uma vez, como e caracteristico, 
Freud deu formula<;:ao final a esse paradoxo numa nota de rodape acrescentada 
numa edi<;:ao posterior: 

Houve epoca em que eu achava extraordinariamente dificil habituar as lei to
res a distin~ao entre 0 contelldo manifesto do sonho e 0 pensamento latente 
do sonho. Levantavam-se repetidamente argumentos e obje~6es baseados em 
algum sonho nao interpretado, na forma como fora retido na memoria, e a 
necessidade de interpreta-Io era ignorada. Mas agora que ao menos os analis
tas concordaram em substituir 0 sonho manifesto pelo sentido revelado por 
sua interpreta~ao, muitos deles sao culpados de incorrer numa outra confu
sao, a que se aferram com igual obstina~ao. Procuram encontrar a essencia do 
sonho em seu conteudo latente e, assim fazendo, desconhecem a distin~ao en
tre os pensamentos oniricos latentes e 0 trabalho do sonho. 
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No fundo, os sonhas nada mais sao que uma forma particular de pensa
mento, possibilitada pelas condi<;:6es do estado de sana. E 0 trabalho do sonho 
que cria essa forma, e somente ele e a essencia do sonho - a explica<;:ao de sua 
natureza peculiar.4 

Nesse ponto, Freud procede em duas etapas: 

• Primeiro, devemos eliminar a aparencia de que urn sanha nada mais e que 
uma simples confusao sem sentido, urn disturbio causado por processos fi
sio16gicos e, como tal, nada tern a ver com a significa<;:ao. Em outras pala
vras, devemos dar urn passo crucial em dire<;:3.o a uma abordagem herme
neutica e conceber 0 sonho como urn fenomeno dotado de sentido, como 
algo que transmite uma mensagem recalcada, que tern que ser descoberta 
por urn metodo interpretativo; 

• Depois, temos de nos livrar do fasdnio desse nucleo de significa'riio, do 
"sentido oculto" do sonho - isto e, do conteudo escondido por tn1s 
da forma de Urn sonho - e centrar nossa aten'riio nessa forma ela mesma, 
no trabalho do sonho a que os "pensamentos oniricos latentes" foram sub
metidos. 

o ponto crucial a assinalar aqui e que encontramos em Marx, na analise do 
"segredo da forma-mercadoria", exatamente essa mesma articula'riio em duas 
etapas: 

• Primeiro, devemos eliminar a aparencia de que 0 valor de uma mercadoria 
depende do puro acaso - de uma intera'riio acidental entre a oferta e a pro
cura, por exemplo. Devemos dar 0 passo crucial de conceber 0 "sentido" 
oculto por tds da forma-mercadoria, a significa'riio "expressa" por essa for
ma; devemos penetrar no "segredo" do valor das mercadorias: 

A determina~iio da magnitude do valor pelo tempo de trabalho, portanto, 
e urn segredo que se oculta sob as aparentes flutua~6es dos valores relativos 
das mercadorias. Sua descoberta, embora elimine qualquer aparencia de 
mera acidentalidade na determina'rao da magnitude dos valores dos pro
dutos, ainda nao altera de modo algum a maneira pela qual ocorre essa 
determina~ao. 5 

• Contudo, como assinala Marx, existe urn certo "ainda": 0 desmascaramento 
do segredo nao basta. A economia politica burguesa classica ja descobrira 0 

"segredo" da forma-mercadoria; sua limita'riio consiste em que ela niio e ca
paz de se desligar desse fascinio do segredo oculto por tras da forma-merca
doria - sua aten<;ao e cativada pelo trabalho como a verdadeira fonte da 
riqueza. Em outras palavras, a economia politica classica interessa-se apenas 
pelos conteudos escondidos por tds da forma-mercadoria, razao por que 
nao consegue explicar 0 verdadeiro segredo, nao 0 segredo par tras da for-
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rna, mas 0 segredo da pr6pria forma. A despeito de sua explica,ao bastante 
correta do "segredo da magnitude do valor", a mercadoria permanece, para 
a economia politica ci<issica, como uma coisa misteriosa e enigmatica - tal 
como sucede com a sonho: mesmo depois de havermos explicado seu senti
do oculto, seu pensamento latente, a sonho continua a ser urn fenomeno 
enigmatico; a que ainda nao esta explicado e simplesmente sua forma, a 
processo mediante 0 qual a sentido oculto disfarc;ou-se nessa forma. 

Devemos, portanto, dar outro passo crucial e analisar a genese da propria forma
mercadoria. Nao basta reduzir a forma a essen cia, ao nueleo oculto; devemos 
tambem examinar 0 processo - homologo ao "trabalho do sonho" - mediante 
o qual a conteudo oculto assume essa forma, pais, como assinala Marx: "De 
onde vern, portanto, 0 carater enigmatico do produto do trabalho, tao logo ele 
assume a forma de mercadorias? Claramente, dessa propria forma."6 E esse passo 
em direc;ao a genese da forma que a economia politica classica nao consegue dar, 
e e essa sua fraqueza crucial: 

A economia politica efetivamente analisou 0 valor e sua magnitude, nao im
porta quao incompletamente, e desvendou 0 conteudo oculto nessas formas. 
Mas nunca se perguntou, uma vez sequer, por que esse conteudo assumiu tal 
forma particular, isto e, por que 0 trabalho se expressa num valor, e por que a 
mensura<rao do trabalho por sua dura<;:ao expressa-se na magnitude do valor 
do produto.' 

o INCONSCIENTE DA FORMA-MERCADO RIA 

Por que a analise marxista da forma-mercadoria - que, prima facie, concerne a 
uma questao puramente economica - exerceu tamanha influencia no campo 
geral das ciencias sociais? Por que fascinou gera<r6es de filosofos, sociologos, his
toriadores da arte e outros? Porque oferece uma especie de matriz que nos faculta 
gerar toclas as outras formas da "inversao fetichista": e como se a diaIetica cla 
forma-mercacloria nos apresentasse uma versao pura - clestilada, por assim di
zer - de urn mecanismo que nos oferece uma chave para a compreensao teorica 
de fenomenos que, a primeira vista, nada tern a ver com 0 campo da economia 
politica (direito, religiao etc). Definitivamente, ha mais em jogo na forma-mer
cadoria do que a forma-mercadoria em si, e foi precisamente esse «alga mais" 
que exerceu urn poder de atrac;ao tao fascinante. 0 teorico que foi mais longe na 
revelac;ao do a1cance universal da forma-mercadoria foi, sem sombra de duvida, 
Alfred Sohn-Rethel, urn dos "companheiros de viagem" da Escola de Frankfurt. 
Sua tese fundamental era que 

a amilise formal da mercadoria detem nao somente a chave da critica da eco
nomia politica, mas tambem a da explicac;ao historica do modo de pensamen-
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to conceitual ahstrato e da divisao entre 0 trabalho intelectual e 0 trahalho 
manual que passou a existir juntamente com ele.s 

Em outras palavras, na estrutura da forma-mercadoria e passivel encontrar a 
sujeito transcendental: a forma-mercadoria articula de anternao a anatomia, 
a esqueleto do sujeito transcendental kantiano - ista e, a rede de categorias 
transcendentais que constitui a arcabou<;:o a priori do conhecimento cientifico 
"objetivo". Nissa reside a paradoxa da forma-mercadoria: ela - esse fen6meno 
"patologico" (no sentido kantiano da palavra) intramundano - fornece-nos 
uma chave para solucionar a questao fundamental da teoria do conhecimento: 
urn conhecimento objetivo com validade universal- como e possivel? 

Ap6s uma serie de amilises detalhadas, Sohn-Rethel chegou a seguinte con
clusao: 0 metoda cientifico (naturalmente, 0 da ciencia newtoniana da natureza) 
pressup6e urn aparato de categorias, uma rede de noc;:6es atraves das quais ele 
capta a natureza; tal aparato ja esta presente na efetividade social, ja esta em ac;:ao 
no ato da troca da mercadoria. Antes que 0 pensamento pudesse chegar a pura 
abstrafao, a abstrac;:ao ja atuava na efetividade social do mercado. A troca de mer
cadorias implica uma dupla abstrac;:ao: a abstrac;:ao do carater mutavel da mer
cadoria durante 0 ato de troca e a abstrac;:ao do carater concreto, empirico, sen
sorial e particular da mercadoria (no ato de troca, a determinac;:ao qualitativa 
particular e distintiva de uma mercadoria nao e levada em conta; a mercadoria e 
reduzida a uma entidade abstrata, que - independentemente de sua natureza 
particular, de seu "valor de uso" - tern "0 mesmo valor" que outra mercadoria 
pela qual e trocada). 

Antes que 0 pensamento pudesse chegar it ideia de uma determina~ao pu
ramente quantitativa, urn sine qua non da moderna ciencia da natureza, a quan
tidade pura ja estava em ac;:ao no dinheiro, essa mercadoria que possibilita a 
comensurabilidade do valor de todas as outras mercadorias, a despeito de sua 
determinac;:ao qualitativa particular. Antes que a fisica pudesse articular a noc;:ao 
de urn movimento puramente abstrato, ocorrendo num espac;:o geometrico, inde
pendentemente de quaisquer determinac;:oes qualitativas dos objetos em movi
mento, 0 ato social de troca ja havia realizado urn movimento abstrato "puro" 
que deixa totalmente intactas as propriedades sens6rio-concretas do objeto apa
nhado em movimento: a transferencia de propriedade. E Sohn-Rethel demons
troll a mesmo acerca da relac;:ao da substancia com suas incid~ncias, acerca da 
noc;:ao de causalidade atuante na ciencia newtoniana - em suma, acerca de toda 
a rede de categorias da razao pura. 

Desse modo, a sujeito transcendental, esteio da rede de categorias a priori, 
confronta-se com 0 fato inquietante de que depende, em sua pr6pria genese for
mal, de urn processo "patoI6gico" intrarnundano - urn escandalo, uma impos
sibilidade absurda do ponto de vista transcendental, na medida em que 0 a priori 
formal-transcendental e, por defini~ao, independente de todos os conteudos po-
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sitivos: urn esca.ndalo perfeitamente correspondente ao carater "escandaloso" do 
inconsciente freudiano, que tambem e intoleravel do ponto de vista transcen
dental-filos6fico. Ou seja, se examinarmos de perto 0 status ontol6gico do que 
Sohn-Rethel chama de "a abstrac;ao real" [das reale Abstraktion] (isto e, 0 ato de 
abstrayao que opera no proprio processo efetivo da troca de mercadorias), ve
rificaremos ser impressionante a homologia entre seu status e 0 do inconsciente, 
dessa cadeia significante que persiste numa "Outra Cena": a (Cabstra~ao real" e 0 

inconsciente do sujeito transcendental, a suporte do conhecimento cientifico obje
tivo-universal. 

Par urn lado, e claro, a "abstrayao real" nao e "real" no sentido das proprieda
des reais efetivas das mercadorias como objetos materiais: 0 objeto-mercadoria 
nao contem "valor" do mesmo modo que possui urn conjunto de propriedades 
particulares que determinam seu "valor de usa" (sua forma, cor, sabor etc), 
Como assinalou Sohn-Rethel, sua natureza e a de urn postulado subentendido 
pelo ato efetivo de troca - em outras palavras, 0 de urn certo "como se" [als ob}: 
durante a ato de troca, os individuos procedem como se a mercadoria nao estives
se sujeita a trocas fisicas e materiais, como se ela estivesse excluida do ciclo natural 
da gerayao e da deteriorayao, embora, no nivel de sua "consciencia", eles "sa.ibam 
muito bern" que isso nao acontece. 

A maneira mais fadl de detectar a efetividade desse postulado e pensar no 
modo como nos portamos em relayao a materialidade do dinheiro: sabemos per
feitamente que a dinheiro, como todos os outros objetos materiais, sofre as efei
tos do usa, que seu corpo material se modifica aD longo do tempo; mas, mesmo 
assim, na efetividade social do mercado, tratamos as moedas como se elas consis
tissem "numa substancia imutavel, uma substancia sabre a qual 0 tempo nao 
exerce nenhum poder, e que se situa num contraste antitetico com qualquer ma
terial encontrado na natureza".9 Como e tentador relembrar aqui a f6rmula do 
desmentido fetichista: "Sei muito bern, mas, ainda assim ... " As exemplificayoes 
correntes dessa formula ("Sei que mamae nao tern fa10, mas, ainda assim ... [acre
dito que ela a tern]", "Sei que as judeus sao gente como nos, mas, ainda assirn ... 
[ha qualquer coisa neles]") devemos sem duvida acrescentar tambem a variante 
do dinheiro: "Sei que 0 dinheiro e urn objeto material como os outros, mas, ain
da assim ... [e como se ele fosse feito de uma substancia especial, sobre a qual 0 

tempo nao tern nenhum poder]." 
Tocamos al nurn problema nao solucionado por Marx, 0 do carater material 

do dinheiro: nao da materia empirica e material de que a dinheiro e feito, mas do 
material sublime, daquele outro corpo "indestrutivel e imutavel" que persiste pa
ra alem da degradac;ao do corpo fisico - esse outro corpo do dinheiro e como 0 

cadaver da vitima sadica, que suporta todas as torturas e sob revive com sua bele
za imaculada. Essa corporalidade irnaterial do "corpo dentro do corpo" da-nos 
uma definiyao precisa do objeto sublime, e e somente nesse sentido que a ideia 
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psicanalitica do dinheiro como urn objeto "pre-falico", "anal", e aceitavel- des
de que nao nos esques:amos de como essa existencia postulada do corpo sublime 
depende da ordem sirnb61ica: a indestrutivel "corpo dentro do corpo", isento 
dos efeitos do desgaste e do us~, e sempre sustentado pela garantia de alguma 
autoridade simb61ica: 

Vma moeda traz estampada em seu corpo a injun<;:ao de que deve servir como 
meio de troca, e nao como objeto de usa. Seu peso e pureza metalica sao ga
rantidos pela autoridade emitente, de modo que, quando ela perde peso pela 
desgaste da circula~ao, assegura-se sua repasi~aa plena. Sua materia fisica tor
nau-se, visivelmente, mera portadora de sua fun~ao sacial.1O 

Portanto, se a "abstrac;ao real" nada tern a ver com 0 nivel da "realidade", das 
propriedades efetivas de urn objeto, seria erroneo, par essa razao, concebe-la 
como uma "abstrac;ao do pensamento", como urn processo que ocorra no "inte
rior" do sujeito pensante: em relas:ao a esse "interior", a abstrac;ao pertinente ao 
ate de troea e irredutivelmente externa, descentrada - OU, para citar a concisa 
formula,ao de Sohn-Rethel: "A abstra,ao da troca nao eo pensamento, mas tern 
a forma do pensamento." 

Aqui temos uma das definic;6es possiveis do inconseiente: a forma de pensa
mento cujo status ontologico nao e 0 do pensamento, ou seja, a forma de pensa
mento externa ao pr6prio pensamento - em suma, uma Outra Cena, externa ao 
pensamento, mediante a qual a forma do pensamento ja e articulada de antemao. 
A ordem simb61ica e precisamente uma ordem formal desse tipo, que suplemen
ta e/ou rompe a relas:ao dual da realidade factual "externa" com a experieneia 
subjetiva "interna"; Sohn-Rethel, portanto, esta perfeitamente justificado em sua 
critica a Althusser, que concebe a abstras:ao como urn processo que ocorre intei
ramente no campo do conhecimento e, par essa razao, rejeita a categoria da "abs
trac;ao real" como a expressao de uma "confusao epistemo16gica". A "abstrac;ao 
real" e impensavel no contexto da fundamental distin,ao epistemologica althus
seriana entre 0 "objeto real" e 0 «objeto do conhecimento", na medida em que 
introduz urn terceiro elemento que subverte a proprio campo dessa distins:ao: a 
forma do pensamento anterior e externa ao pensamento - em suma, a ordem 
simb6lica. 

Agora podemos formular com exatidao a natureza "escandalosa" da iniciativa 
de Sohn-Rethel para a reflexao filosofica: ele confrontou 0 circulo fechado dessa 
reflexao com urn lugar externo em que sua forma ja e <'encenada". A reflexao 
ftlos6fica, portanto, fica sujeita a uma experiencia de estranheza, semelhante a 
resumida na antiga f6rmula oriental "tu es isto": ali, oa efetividade externa do 
processo de troca, e teu lugar adequado; e ali a teatro em que tua verdade foi 
encenada antes que tomasses conhecimento dela. 0 confronto com esse lugar e 
insuportavel, porque a filosofia como tal se define por sua cegueira em relaC;ao a 
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esse lugar: ela nao po de leva-Io em considera<;:ao sem dissolver a si mesrna, sem 
perder sua consistencia. 

Isso nao significa, por outro lado, que a ~onsciencia "pratica" cotidiana, em 
contraste com a filosofico-teorica - a consciencia dos individuos que partici
pam do ato de troca- nao esteja iguahnente sujeita a uma cegueira complemen
tar. Durante 0 ato de troca, os individuos procedem como "solipsistas praticos", 
desconhecem a fun<;:ao socio-sintetica da troca: e esse 0 nivel da "abstra<;:ao real" 
como forma de socializa<;:ao da prodw;ao privada, por intermedio do mercado: 
"0 que os donos da mercadoria fazem numa rela<;:ao de troea e urn solipsismo 
pr<itico - a despeito do que pensem e digam sobre ela. "11 Esse desconhecimento 
e a condi<;:ao sine qua non da efetiva<;:ao de urn ato de troca - se os participantes 
reparassem na dimensao da "abstra<;:ao real", 0 proprio ato <cefetivo" de troca ja 
nao seria possivel. 

Assim, ao falar do carater abstrato da troca, devemos ter 0 cui dado de nao 
aplicar esse termo a consciencia dos agentes da troca. Eles estao supostamente 
ocupados com a uso das mercadorias que veem, mas ocupados apenas em sua 
imagina<;:ao. Eo ate da troca, e somente a ato, que e abstrato. C ... ) 0 carater 
abstrato desse ato nao pode ser notado quando acontece, porque a consciencia 
de seus agentes esta tomada pela negociacrao e pela aparencia empirica das coi
sas, que se refere a seu usa. Dir-se-ia que 0 carater abstrato de seu ato esta alem 
do reconhecimento dos atores porque a pr6pria consciencia deles interfere. Se 
o carater abstrato Ihes cativasse a mente, seu ato deixaria de ser uma troea e a 
abstracrao nao surgiria.12 

Esse desconhecimento acarreta a divisao da consciencia em "pr<itica" e "te6rica": 
o proprietario que participa do ato de troea age como urn "solipsista pnitico": 
desconsidera a dimensao s6cio-sintetiea universal de seu ato, reduzindo-o a urn 
eneontro casual de individuos atomizados no mercado. Essa dimensao social "re
ca1cada" de seu ato emerge, enta~, sob a forma de seu contrario - como a Razao 
universal voltada para a observacrao da natureza C a rede de categorias da "razao 
pura" como arcahou<;:o conceitual das ciencias naturais). 

o paradoxo crucial dessa relajfao entre a efetividade social da troca da merca
doria e a "consciencia" dela e que - para usar novamente uma formulajfao con
cisa de Sohn-Rethel- "esse nao-conhecimento da realidade e parte de sua pr6-
pria essencia": a efetividade social do processo de troca e urn tipo de realidade 
que s6 e posslvel sob a condi~ao de que os indivlduos que dela participam nao 
estejam cientes de sua 16giea pr6pria; ou seja, e urn tipo de realidade cuja propria 
consistencia ontologica implica um certa nao-conhecimento de seus participantes
se viessemos a "saber demais", a desvendar 0 verdadeiro funcionarnento da reali
dade social, essa realidade se dissolveria. 

Essa, provavelmente, e a dimensao fundamental da "ideologia": a ideologia 
nao e simplesmente uma "falsa consciencia", uma representajfao ilus6ria da rea-
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lidade; antes, e essa mesma realidade que ja deve ser concebida como "ideologi
ca": "ideo16gica" e uma realidade social cuja pr6pria existencia implica 0 nao-co
nhecimento de sua essencia por parte de seus participantes, ou seja, a efetividade 
social cuja propria reprodus:ao implica que os individuos "nao sabem 0 que fa
zem". "Ideo16gica" nao e a 'lalsa consciencia" de um ser (social), mas. esse pr6prio 
ser, na medida em que ele e sustentado pela 'lalsa consciencia". Chegamos final
mente a dimensao do sintoma, pois uma de suas definis:oes possfveis seria, igual
mente, "uma formas:ao cuja propria consistencia implica urn certo nao-conhe
scimento por parte do sujeito": 0 sujeito so pode "gozar com seu sintoma" na 
medida em que sua logica Ihe escapa - a medida do sucesso da interpreta,ao do 
sintoma e, precisamente, sua dissolus:ao. 

o SINTOMA SOCIAL 

Como podemos, entao, definir 0 sintoma marxista? Marx "inventou 0 sintoma" 
(Lacan) mediante a identificacrao de uma certa fissura, de uma assimetria, de urn 
certo desequilibrio "patologico" que desmente 0 universalismo dos "direitos e 
deveres" burgueses. Esse desequilibrio, longe de anunciar a "realizas:ao imperfei
ta" desses principios universais - isto e, uma insuficiencia a ser abolida pelo 
desenvolvimento ulterior -, funciona como seu momento constitutivo: 0 "sin
toma", estritamente falando, e urn elemento particular que subverte seu proprio 
fundarnento universal, uma especie que subverte seu genero. Nesse sentido, po
demos dizer que 0 metodo marxista elementar da "critica da ideologia" ja e "sin
tomatico": ele consiste em detectar urn ponto de ruptura heterogeneo para urn 
dado campo ideol6gico e, ao mesmo tempo, necessaria para que esse campo con
siga seu fechamento, sua forma acabada. 

Esse processo implica, pois, uma certa 16gica da exces:ao: todo Universal ideo-
16gico - por exemplo, a liberdade, a igualdade - e "falso", na medida em que 
necessariamente inclui urn caso especifico que rompe sua unidade, que expoe 
sua falsidade. A liberdade, por exemplo: e uma no,ao universal que abrange va
rias especies (liberdade de fala e de imprensa, liberdade de consciencia, liberdade 
de comercio, liberdade politica etc), mas tambem, por uma necessidade estrutu
ral, uma liberdade especifica (a de 0 trabalhador vender livremente sua for,a de 
trabalho no mercado), que subverte essa nos:aa universal. Ou seja, essa liberdade 
eo proprio oposto da liberdade efetiva: ao vender "livremente" sua for,a de tra
balho, 0 trabalhador perde sua liberdade - 0 conteudo real desse livre ato de 
venda e a escravizacrao do trabalhador ao capital. 0 aspecto crucial, e claro, e que 
essa liberdade paradoxal, a forma de seu oposto, e precisamente 0 que fecha a 
circulo das "Iiberdades burguesas". 

o mesmo tambem se pode dernanstrar quanta a justa troca de equivalentes, 
esse ideal do mercado. Quando, na sociedade prt<-capitalista, a produ,ao de mer-

.. 
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cadorias ainda nao atingiu urn carater universal - isto e, quando 0 que predo
mina ainda e a chamada "produ'fao natural" -, os pr6prios proprietarios dos 
meios de produ~ao ainda sao produtores (pelo menos em regra geral): trata-se de 
uma produ'fao artesanal; os pr6prios proprietarios trabalham e vendem seus . 
produtos no mercado. Nesse estagio de desenvolvimento, nao ha explora'fao (ao 
menos em principio, isto e, se nao considerarmos a explora<;ao dos aprendizes e 
assim por diante); a troca no mercado e feita com equivalentes, toda mereadoria 
recebendo como pagamento seu valor pleno. Mas, tao logo a produ~ao para 0 

mercado prevaleee no edificio economieo de uma dada sociedade, essa generali
zariio e necessariamente acompanhada pelo aparecimento de urn novo tipo para
doxal de mercadoria: a for~a de trabalho, os trabalhadores que nao sao donos dos 
meios de produ'fao e que, por conseguinte, sao obrigados a vender no mercado 
seu pr6prio trabalho, em vez dos produtos desle. 

Com essa nova mercadoria, a troca de equivalentes transforma-se em sua ne
ga~ao - na pr6pria forma de explora~ao, de apropria~ao da mais-valia. 0 aspec
to crucial que nao se pode perder de vista aqui e que essa nega'fao e estritamente 
interna a troca de equivalentes, e nao sua simples viola'fao: a for'fa de trabalho 
nao e «explorada" no sentido de seu pleno valor nao ser remunerado; em princi
pia, pelo menos, a troea entre 0 trabalho e 0 capital e plena mente equivalente e 
eqiiitativa. 0 problema e que a for~a de trabalho e uma mercadoria peculiar, cujo 
uso - 0 trabalho em si - produz uma certa mais-valia, e esse excedente que 
ultrapassa 0 valor da pr6pria for~a de trabalho e apropriado pelo capitalista. 

Aqui temos, mais uma vez, urn certo Universal ideol6gico (0 da troea equiva
lente e eqiiitativa) e uma troca paradoxal particular (a da for~a de trabalho por 
seus salarios) que, precisamente como urn equivalente, funciona como a pr6pria 
forma da explora'fao. 0 desenvolvimento "quantitativo" em si, a universaliza<;ao 
da produ'fao de mereadorias, promove uma nova «qualidade", a emergenda de 
uma nova mercadoria que representa a nega'fao interna do principio universal da 
troea equivalente de mercadorias; em outras palavras, ela acarreta urn sintorna. 
E, na perspectiva marxista, 0 sodalismo utopico consiste na cren'fa em que e pos
sivel uma sodedade em que as rela'foes de troea sejam universalizadas e em que 
predomine a produ'fao para 0 mercado, mas na qual os trabalhadores, ainda 
assirn, sejam proprietarios de seus meios de produ'fao e, portanto, nao sejam 
explorados - em suma, 0 componente "ut6pico" transmite a cren'fa na possibi
lidade de uma universalidade sem seu sintoma, sem a ponto de exce'fao que fun
dona como sua nega'fao interna. 

Essa e tambem a logiea da critica marxista a Hegel, da nocrao hegeliana da 
sodedade como totalidade radonal: assim que tentamos eoneeber a ordem social 
existente como uma totalidade racional, temos de incluir nela urn elemento pa
radoxal que, sem deixar de ser urn seu componente interno, funciona como seu 
sintoma - subverte ° proprio principio radonal universal dessa totalidade. Para 
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Marx, esse elemento "irracional" da sociedade existente era, e claro, 0 proletaria
do, "a desrazao da pr6pria razao" (Marx), 0 ponto em que a Razao incorporada 
oa ordem social vigente depara com sua desrazao. 

o FETICHISMO DA MERCADORIA 

Em sua atribui<rao da descoberta do sintoma a Marx, entretanto, Lacan e mais 

preciso: ele localiza essa descoberta oa maneira como Marx concebeu a passagem 
do feudalismo para 0 capitalismo: 

Ha que buscar as origens cia no~ao do sintoma, nao em Hip6crates, mas em 
Marx, na liga<rao que ele foi 0 primeiro a estabelecer entre 0 capitalismo e ... 0 

que? - os bons velhos tempos, aquila a que cham amos os tempos feudais.13 

Para apreender a 16gica dessa passagem do feudalismo ao capitalismo, primeiro 
ternos de elucidar seu pano de fundo teo rico, a no<;:ao marxista de fetichismo da 

mercadoria. 
Numa primeira aproxima<;:ao, 0 fetichismo da mercadoria e "uma rela<;:ao so

cial definida entre os homens, que assume aos olhos deles a fonna fantasiosa de 
uma rela<;:iio entre coisas" ,14 0 valor de uma certa mercadoria, que de fato e a 

insignia de uma rede de rela<;:6es sociais entre os produtores de diversas merca
dorias, assume a forma de uma propriedade quase "natural" de outra coisa-mer
cadoria, 0 dinheiro: dizemos que 0 valor de uma certa mercadoria e tal ou qual 
volume de dinheiro. Conseqiientemente, 0 aspecto essencial do fetichismo da 
mercadoria nao consiste na famosa substitui<;:ao dos homens por coisas C'uma 
rela<;:ao entre homens assume a forma de uma rela<;:ao entre coisas"), mas, antes, 
num certo desconhecimento da rela<;:ao entre uma rede estruturada e urn de seus 
elementos. Aquilo que e realmente urn efeito estrutural, urn efeito da rede de 
rela<;:6es entre os elementos, aparece como uma propriedade imediata de urn dos 
elementos, como se essa propriedade tambem the pertencesse fora de sua rela<;:ao 
com outros elementos, 

Tal desconhecimento tanto pode ocorrer numa «rela<;:3.o entre coisas" quanto 
numa "rela<;:ao entre homens" - Marx 0 afirma explicitamente a prop6sito da 
simples forma da expressao de valor. A mercadoria A s6 pode expressar seu valor 
em referenda a uma outra mercadoria, B, que assim se torna seu equivalente: na 
rela<;:ao de valor, a forma natural da mercadoria B (seu valor de uso, suas pro
priedades empiricas positivas) funciona como uma forma de valor da mercado
ria A; em outras palavras, 0 corpo de B transforma-se, para A, no espelho de seu 
valor. A essas reflexoes, Marx acrescentou a seguinte nota: 

De certa maneira, da-se com 0 homem 0 mesmo que com as mercadorias. Vma 
vez que ele nao vem ao mundo nem com urn espelho na mao, nem como urn 
fil6sofo fichtiano para quem "eu sou eu" seja suficiente, 0 homem se ve e se 

« 
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reconhece, inicialmente, nos Qutros homens. Pedro 56 estabelece sua propria 
identidade como homem depois de se comparar com Paulo como sendo da 
mesma especie. E com isso, Paulo, simplesmente ao se postar em sua personali
dade paulina, transforma-se para Pedro no exemplar tipico do genero homo,ls 

Essa breve nota antecipa, de certa maneira, a teo ria lacaniana do estadio do espe
lho: somente ao se refletir num outro ser humano - ista e, na medida em que 
esse Qutro ser humane the oferece uma imagem de sua unidade - e que 0 eu 
[moil pode chegar it sua auto-identidade; a identidade e a aliena,ao, por conse
guinte, sao estritamente correlatas. Marx da seguimento a essa homologia: a DU

tra mercadoria, B, 56 e urn equivalente oa medida em que A se relaciona com ela 
como sendo a forma-da-aparencia de seu pr6prio valor, somente dentro dessa 
relac;ao. Mas a aparencia - e nisso reside 0 efeito de inversao que e caracteristico 
do fetichismo -, a aparencia e exatamente oposta: A parece relacionar -se com 
B como se, para B, ser urn equivalente de A nao correspondesse a ser uma "deter
minac;ao reflexa') (Marx) de A - ou seja, como se B ja fosse, em si mesmo, equiva
lente a A; a propriedade de "ser equivalente" parece pertencer-lhe ate mesmo 
fora de sua relac;ao com A, no mesmo nivel de suas outras propriedades efetivas . 
"naturais" que constituem seu valor de uso. A essas reflexoes, mais uma vez, 
Marx acrescentou uma nota muito interessante: 

Tais express6es das rela~6es em geral, chamadas por Hegel de categorias refle
xas, comp6em uma classe muito curiosa. Por exemplo, urn homem s6 e rei 
porque outros homens colocam-se numa rela~ao de suditos com ele. E eles, ao 
contnirio, imaginam ser suditos por ele ser reL16 

"Ser rei" e urn efeito da rede de relacroes sociais entre urn «rei" e seus "suditos"; 
mas - e ai esta 0 desconhecimento fetichista -, para os participantes desse vin
culo social, a relac;ao aparece necessaria mente de forma inversa: e1es acham que 
sao suditos, dando ao rei urn tratarnento real. porque 0 rei ja e rei em si mesrno, 
fora da relac;ao com seus suditos, como se a determinac;ao «ser rei" fosse uma 
propriedade "natural" da pessoa de urn rei. Como nao recordar aqui a famosa 
afirrnac;ao lacaniana de que urn louco que se acredita rei nao e mais louco do que 
urn rei que se acredita rei - au seja, que se identifica imediatamente com 0 man
dato de "rei"? 

o que temos ai, portanto, e urn paralelo entre duas modalidades de fetichis
rna, e a questao crucial concerne a relac;ao exata entre esses dois niveis. Essa rela
c;ao de modo algum constitui uma simples homologia: na~ podemos dizer que, 
nas sociedades em que predomina a produc;ao para 0 mercado - isto e, em ulti
ma instancia, nas sociedades capitalistas -, "suceda com 0 homem a mesrna que 
com as mercadorias". Verifica-se precisamente 0 opasto: 0 fetichismo da merca
doria ocorre nas sociedades capitalistas, mas, no capitalismo, as relac;oes entre os 
homens decididamente nao sao "fetichizadas"j 0 que temos aqui sao relac;oes en-
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tre pessoas «livres", cada qual seguindo seu pr6prio interesse egoista. A forma 
predorninante e determinante de suas inter-rela'Y0es flaO sao a domina<;ao e a 
servida.o, porem urn contrato entre pessoas livres, que sao iguais aos olhos da lei. 
Seu modele e a troca mercantil: no mercado, dais sujeitos se encontrarn, numa 
rela~iio livre de todo 0 fardo da venera~iio ao Senhor e da prote~ao e cuidado do 
Senhor para com seus suditosj eles se encontram como duas pessoas cuja ativida
de e completamente determinada por seus interesses egoistas; cada qual age co
mo urn born utilitarista; 0 Dutro, para ele, esta totalmente livre de qualquer aura 
mistica; tuda 0 que ele ve no parceiro e urn Dutro sujeito que visa a seus proprios 
interesses e que 56 the interessa na medida em que possui algo - uma mercado
ria - capaz de satisfazer alguma de suas necessidades. 

As duas formas de fetichismo, portanto, sao incompativeis: nas sociedades em 
que impera 0 fetichismo da mercadoria, as «rela'Yoes entre os homens" sao total
mente desfetichizadas, ao passo que, nas sociedades em que ha fetichismo nas 
"rela'r0es entre os homens» - nas sociedades pre-capitalistas -, 0 fetichismo da 
mercadoria ainda nao se desenvolveu; e a produ'rao «natural" que predomina, e 
na~ a produ'Yao voltada para 0 mercado. Esse fetichismo nas rela'roes entre os 
homens tern que ser charnado por seu nome apropriado: 0 que temos aqui, como 
assinala Marx, sao «rela'Yoes de domina'Yao e servidao» - ou seja, precisamente a 
rela'Yao do Senhor e do Escravo no sentido hegeliano;17 e e como se 0 recuo do 
Senhor no capitalismo fosse apenas urn deslocamento, como se a desfetichiza'r3.o 
das "rela'Yoes entre os homens" fosse paga com a emergencia do fetichismo nas 
«rela'Yoes entre as coisas» - com 0 fetichismo da mercadoria. 0 lugar do feti
chismo apenas se desloca das rela'roes intersubjetivas para as rela'roes "entre coi
sas»: as rela'Yoes sociais cruciais, as de produ'r3.0, deixam de ser imediatamente 
transparentes, como 0 eram sob a forma das rela'Yoes interpessoais de domina'Yao 
e servidao (do Senhor com seus servos, e assim por diante); elas se disfan;am -
para usar a formula'r3.o precisa de Marx: - «sob a forma de rela'Yoes sociais entre 
coisas, entre os produtos do trabalho". 

Par isso, e preciso buscar a descoberta do sintoma na maneira como Marx con
cebeu a passagem do feudalismo para 0 capitalismo. Com 0 estabelecimento da 
sociedade burguesa, as rela'roes de domina'Yao e servidao sao recalcadas: formal
mente, parecemos estar lidando apenas com sujeitos livres, cujas rela'roes interpes
soais estao isentas de qualquer fetichismo; a verdade recalcada - a da persistencia 
da domina'Yao e da servidao - emerge num sintoma que subverte a aparencia 
ideol6gica de igualdade, liberdade e assim por diante. Esse sintoma, 0 ponto de 
emergencia da verdade sobre as reia'Yoes sociais, sao precisamente as "relac;oes so
dais entre as coisas": "Em vez de aparecer em quaisquer circunstancias como Silas 
pr6prias rela'roes mutuas, as relac;oes sociais entre os individuos disfar'Yam-se sob a 
forma de relac;oes sociais entre as coisas" - ai temos uma defini<;3.o precisa do 
sintoma histerico, da «histeria de conversao" que e pr6pria do capitalismo. 
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o RISO TOTALITARIO 

Nesse ponto, Marx e mais subversivo do que a maioria de seus criticos atuais, que 
descartam a diaIetica do fetichismo da mercadoria como obsoleta: essa dialetica 
ainda e capaz de nos ajudar a apreender 0 fen6meno do chamado "totalitaris
mo". Tomemos como ponto de partida 0 nome da rosa, de Umberto Eco, preci
samente porque ha algo errado nesse livro. Esta critica nao se aplica apenas a sua 
ideologia, que poderia ser chamada - segundo 0 modelo dos Westerns spaghetti' 
- de estruturalismo spaghetti: uma especie de versao simplificada, no estilo cul
tura de massa, das ideias estruturalistas e pos-estruturalistas (nao existe realidade 
ultima, todos vivemos num mundo de sinais que remetem a outros sinais ... ). 
o que deve nos incomodar nesse livro e sua tese fundamental subjacente: a ori
gem do totalitarismo e urn apego dogmatico a palavra oficial: a falta do riso, do 
desprendimento ir6nico. Urn compromisso excessivo com 0 Bern pode tornar
se, em si mesmo, 0 pior Mal: 0 verdadeiro Mal -e qualquer tipo de dogrnatismo 
fanatico, especialmente a exercido em nome do Bern supremo. 

[ ... J 

Prirneiro, essa ideia de uma obsessao com a Bern (uma devo~ao fanatica a ele) 
transformando-se no Mal mascara a experiencia inversa, que e muito mais 
inquietante: 0 modo como urn apego obsessivo e fanatica ao Mal pode adquirir 
o status de uma postura etica, de uma postura nao norteada por nossos interes
ses egoistas. Basta examinarmos 0 Don Giovanni de Mozart, no final da opera, 
quando ele e confrontado com esta escolha: se confessar seus pecados, ainda po
den! obter a salva~ao; se persistir ne1es, sera amaldi'r0ado para sempre. Do ponto 
de vista do principia do prazer, a coisa adequada a fazer seria renunciar ao passa
do; mas ele nao faz isso; persiste em seu Mal, embora saiba que, persistindo, sera 
arnaldi~oado para sempre. Paradoxalmente, com sua op~ao final pelo Mal, ele 
adquire 0 status de urn her6i etico - isto e, de alguem que e guiado por prind
pios fundamentais «aIem do principio do prazer", e naG apenas pela busca do 
prazer au do lucro material. 

o que ha de realrnente perturbador em 0 nome da rosa, contudo, e a cren~a 
subjacente na for~a libertaria e antitotalitciria do riso, do distanciamento ironi
co. Nossa tese, aqui, e quase 0 oposto diametral dessa premissa subjacente do 
romance de Eco: nas sociedades conternporaneas, dernocraticas au totalitarias, 
esse distanciamento cinico, 0 riso, a ironia, sao, por assim dizer, parte do jogo. 
A ideologia dominante nao pretende ser levada a serio ou no sentido literal. Tal
vez 0 rnaior perigo para 0 totalitarismo sejam as pessoas que tomam sua ideolo
gia ao pe da letra - ate no romance de Eco, 0 pobre Jorge, encarnac;:ao da crenlfa 

* 0 que chamariamos de "bangue-bangues italianos". (N. da T.) 
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dogm<itica que nao ri, e uma figura bastante trigica: ultrapassado, uma especie 
de morto-vivo, urn remanescente do passado, decerto nao uma pessoa que re
presente os paderes sociais e politicos existentes. 

Que conclusao devemos extrair disso? Deveremos dizer que estamos vivendo 
numa sociedade p6s-ideo16gica? Talvez fosse melhor, primeiramente, tentar es
pecificar 0 que queremos dizer com ideologia. 

o CINISMO COMO FORMA DE IDEOLOGIA 

A definic;:ao mais elementar da ideologia e, provavelmente, a famasa frase de 
a capital de Marx: "Sie wissen das nicht, aber sie tun es"- "disso eles nao sabem, 
mas 0 fazem". 0 proprio conceito de ideologia implica uma especie de ingenui

dade constitutiva basica: 0 desconhecimento de seus pressupostos, de suas con
di<roes efetivas, a distancia, a divergencia entre a chamada realidade social e nossa 
representa<rao distorcida, nossa falsa consciencia dela. E por isso que tal "cons
ciencia ingenua" pode ser submetida a urn processo critico-ideoI6gico. A meta 
desse processo e levar a consciencia ideo16gica ingenua a urn ponto em que ela 
possa reconhecer suas proprias condi<roes efetivas, a realidade social que ela dis
torce e, mediante esse ate mesmo, dissolver-se. Nas versoes mais sofisticadas das 
criticas da ideologia - como a desenvolvida pela Escola de Frankfurt, por exem
plo -, nao se trata apenas de ver as coisas (isto e, a realidade social) como "real
mente sao", de jogar fora os oculos distorcedores da ideologia; a questao princi

pal ever como a propria realidade nao pode reproduzir-se sem essa chamada 
mistifica<rao ideologica. A mascara nao esconde simplesmente 0 verdadeiro esta
do de coisasj a distor<rao ideologica esta inscrita em sua pr6pria essencia. 

Deparamos, pois, com 0 paradoxo de urn ser que s6 consegue reproduzir-se 
na medida em que seja desconhecido e desconsiderado: no momento em que a 
vemos "como ele realmente e", esse ser se dissolve no nada, ou, mais exatamente, 
transmuda-se num outro tipo de realidade. E por isso que devemos evitar as me
taforas simples do desmascaramento, do atirar fora os veus que supostamente 
escondem a realidade nua e crua. 

I ... J 

Mas tudo isso ja e bastante conhecido: trata-se do conceito dissico da ideologia 
como "falsa consciencia", como urn desconhecimento da realidade social que faz 
parte dessa mesma realidade. Nossa pergunta e: sera que esse conceito da ideo
logia como consciencia ingenua ainda se aplica ao mundo de hoje? Ainda sera 
atuante hoje em dia? Na Critica da razao cinica, urn grande campeao de vendas 
na Alemanha,18 Peter Sloterdijk prop6e a tese de que 0 modo dominante de fun
cionamento da ideologia e cinico, a que torna impossivel- ou, mais exatamen
te, inutil - 0 classico metoda critico-ideoI6gico. 0 sujeito cinico tern perfeita 
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ciencia da dista.ncia entre a mascara ideol6gica e a realidade social, mas, apesar 
disso, continua a insistir na mascara. A f6rmula, portanto, tal como proposta por 
Sloterdijk, seria: "eles sabem muito bern 0 que esUio fazendo, mas mesmo assim 
o fazem". A razao cinica ja nao e ingenua, mas e 0 paradoxo de uma falsa cons
ciencia esclarecida: sabe-se muito bern da falsidade, tem-se plena ciencia de urn 
determinado interesse oculto por tras de uma universalidade ideol6gica, mas, 
ainda assim, nao se renuncia a ela. 

Devemos distinguir estritamente essa postura dnica do que Sloterdijk chama 
de kynicism [cinismo J. 0 kynicism representa a rejei~ao popular a cultura oficial, 
a rejeic;:ao pela plebe, atraves da ironia e do sarcasmo: 0 classico procedimento 
cinico [kynicalJ consiste em confrontar as expressoes pateticas da ideologia oficial 
dominante - seu tom grave e solene - com a banalidade cotidiana e expo-las ao 
ridiculo, assim evidenciando, por tras da noblesse sublime das express5es ideol6-
gicas, os interesses egoistas, a violencia e as reivindicac;:oes brutais do poder. Esse 
metodo, portanto, e mais pragmiitico do que argumentativo: subverte a proposi
c;:ao oficial, confrontando-a com a situac;:ao de sua enunciac;:ao; procede ad homi
nem (por exemplo, quando urn politico prega 0 dever do sacrificio patri6tico, 0 

cinismo expoe 0 lucro pessoal que ele esta retirando do sacrificio alheio). 
a cinismo [cynicism] If: a resposta da cultura dominante a essa subversao cini

ca [kynical]: ele reconhece, leva em conta 0 interesse particular que esta por tras 
da universalidade ideol6gica, a distancia que ha entre a mascara ideo16gica e a 
realidade, mas ainda encontra razoes para conservar a mascara. Esse cinismo nao 
e uma postura direta de imoralidadej mais parece a pr6pria moral posta a servic;:o 
da imoralidade - 0 modelo da sabedoria cinica e conceber a probidade e a inte
gridade como uma forma suprema de desonestidade, a moral como uma forma 
suprema de depravac;:ao, e a verdade como a forma mais eficaz da mentira. Esse 
cinismo, portanto, e uma especie de perversa «negac;:ao da negac;:ao" da ideologia 
oficial: confrontada com 0 enriquecimento ilicito, com 0 roubo, a reac;:ao cinica 
consiste em dizer que 0 enriquecimento licito If: muito mais eficaz e, alem disso, e 
protegido por lei. Como disse Bertolt Brecht na Opera dos tres vintens, "que e 0 

roubo de urn banco, comparado a funda~ao de urn ban col" 
Fica claro, portanto, que, confrontada com essa razao cinica, a critica tradi

donal da ideologia nao fundona mais. Ja nao podemos submeter 0 texto ideol6-
gico a uma "leitura sintomal", confrontando-o com suas lacunas, com 0 que ele 
tern de reprimir para se organizar, para preservar sua coerenda - a razao cinica 
leva antecipadamente em conta essa distanda. Nesse caso, sera que a unica saida 
que nos resta e afirmar que, com 0 imperio da razao dnica, achamo-nos no cha
mado mundo p6s-ideol6gicol Ate Adorno chegou a essa conclusao, partindo da 
premissa de que a ide alogia, estritamente falando, e apenas urn sistema que rei
vindica a verdade - ou seja, que nao e simplesmente uma rnentira, mas uma 
mentira vivenciada como uma verdade, uma mentira que pretende ser levada a 
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serio. A ideologia totalitaria nao tern essa pretensao. Nao pretende, nem mesmo 
por seus autores, ser levada a serio - seu status e apenas 0 de urn meio de mani
pulac;ao, puramente externo e instrumental; sua dominac;ao e assegurada, nao 
por seu valor de verdade, mas pela simples violencia extra-ideologica e pela pro

messa do lucr~. 
E aqui, neste ponto, que a distinc;ao entre sintoma e fantasia deve ser introdu

zida, para mostrar como a ideia de estarmos vivendo numa sociedade p6s-ideo-
16gica e urn pouco apressada demais: a razao cinica, com todo 0 seu desprendi
mento ir6nico, deixa intacto 0 nivel fundamental da fantasia ideol6gica, 0 nivel 
em que a ideologia estrutura a pr6pria realidade social. 

A FANTASIA IDEOL6GICA 

Se quisermos captar essa dimensao da fantasia, teremos de voltar a f6rmula mar
xista do "disso eles nao sabem, mas 0 fazem", e formular-nos uma pergunta mui
to simples: onde se situa a ilusao ideol6gica, no "saber" au no 'jazer" na pr6pria 
realidade? A primeira vista, a resposta parece 6bvia: a ilusao ideol6gica reside no 
"saber". A questao e a discordancia entre 0 que as pessoas efetivamente fazem e 0 

que pensam estar fazendo - a ideologia consiste no proprio fato de as pessoas 
"nao saberem 0 que esUio realmente fazendo", de terem uma representac;ao falsa 
da realidade social a que pertencem (sendo a diston;ao produzida, e claro, por 
essa rnesma realidade). Tomemos novamente 0 classico exemplo rnarxista do 
charnado fetichismo da mercadoria: ° dinheiro, na realidade, e apenas uma in
corporac;ao, uma condensac;ao, uma materializac;ao de uma rede de relac;oes so
ciais - ° fato de ele funcionar como urn equivalente universal de todas as mer
cadorias e condicionado por sua posic;ao na trama das relac;6es sociais. Mas, para 
as individuos em si, essa func;ao do dinheiro - a de ser a encarnac;ao da riqueza 
- aparece como uma propriedade imediata e natural de uma coisa charnada 
"dinheiro", como se 0 dinheiro em sija fosse, em sua realidade material imedia
ta, a incorporac;ao da riqueza. Aqui, tocamos no classico tema marxista da "reifi
cac;ao": por tras das coisas, da relat;ao entre as coisas, devemos identificar as rela
c;oes sociais, as relaC;6es entre os sujeitos humanos. 

Mas essa leitura da formulac;ao marxista deixa de lado uma ilusao, urn erro, 
uma distort;ao que ja esta em funcionamento na pr6pria realidade social, no 
nivel daquilo que os individuos fazem, e nao do que pensam ou sabem estar fa
zendo. Quando os individuos usam 0 dinheiro, eles sabem muito bern que nao 
ha nada de magico nisso - que 0 dinheiro, em sua materialidade, e simples
mente uma expressao de relat;6es socia is. A ideologia cotidiana espontanea re
duz 0 dinheiro a urn simples sinal que da ao individuo que 0 possui 0 direito a 
uma certa parte do produto social. Assim, no plano do dia-a-dia, os individuos 
sabem muito bern que ha relaC;6es entre as pessoas par tras das relat;oes entre as 
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coisas. a problema e que, em sua atividade social, naquilo que Jazem, eles agem 
como se 0 dinheiro, em sua realidade material, fosse a encarna~ao imediata da 
riqueza como tal. Eles sao fetichistas na pnitica, e na~ na teo ria. 0 que «nao 
sabem", 0 que desconhecem, e 0 fato de que, em sua propria realidade social, em 
sua atividade social - no ato de troca da mercadoria -, esta.o sendo guiados 
pela ilusao fetichista. 

Para deixar isso claro, tomemos novamente 0 c1assico tema marxista da inver
sao especulativa da rela~a.o entre 0 Universal e 0 Particular. a Universal e apenas 
uma propriedade de objetos particulares que realmente existem, mas, quando 
somos viti mas do fetichismo da mercadoria, e como se 0 conteudo concreto de 
uma mercadoria (seu valor de uso) fosse uma expressao de sua universalidade 
abstrata (seu valor de troca) - 0 Universal abstrato, 0 Valor, aparece como uma 
Substancia real, que se encarna sucessivamente numa serie de objetos concretos. 
Essa e a tese marxista basica: 0 mundo efetivo das mercadorias ja se porta como 
urn sujeito-substancia hegeliano, como urn Universal que passa por uma serie de 
encarna~6es particulares. Marx fala da «metafisica da mercadoria", da "religiao 
da vida cotidiana". As raizes do idealismo especulativo filos6fico encontram-se 
na realidade social do mundo das mercadorias; e esse mundo que se comporta 
«idealisticamente" - ou, como diz Marx no primeiro capitulo da primeira edi
,ao de 0 capital: 

A inversao mediante a qual 0 que e sensivel e concreto conta apenas como uma 
forma fenomenica do que e abstrato e universal, ao contnirio do verdadeiro 
estado de coisas, em que a abstrato e 0 universal importam apenas como uma 
propriedade do concreto, essa inversao e caracteristica da expressao do valor, e 
e essa inversao que, ao mesmo tempo, torna tao dificil compreender essa ex
pressao. Se digo que 0 direito romano e a direito germanico sao ambos leis, 
isso e uma coisa evidente. Mas se, ao contrario, digo "A Lei, essa coisa abstrata, 
realiza-se no direito romano e no direito germanico, ista e, nessas leis concre
tas", a interconexao torna-se mlstica. 19 

A pergunta a fazer e, mais uma vez: onde esta a ilusao? Nao devemos esquecer 
que 0 individuo burgues, em sua ideologia cotidiana, definitivarnente nao e urn 
hegeliano especulativo: ele nao concebe 0 conteudo particular como resultante 
de urn movimento autonomo da Ideia universal. Ao contrario, e urn born nomi
nalista anglo-saxao, que acha que 0 Universal e uma propriedade do Particular 
- isto e, das coisas que realmente existem. 0 valor em si nao existe, ha apenas 
coisas isoladas que, entre outras propriedades, tern valor. a problema e que, na 
pratica, em sua atividade real, ele age como se as coisas particulares (as mercado
rias) fossern apenas urn punhado de personifica,6es do Valor universal. Refor
mulando a frase de Marx: Ele sabe muito bem que 0 direito romano e 0 direito 
germanico sao apenas dais tipos de lei, mas, em sua pratica, age como se a Lei em si, 
essa entidade abstrata, se realizasse no direito romano e no direito germanico. 

1 
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Agora, portanto, demos urn decisivo passo a frente: estabelecemos uma nova 
maneira de ler a formula marxista "disso eles flaD sabem, mas 0 fazem": a ilusao 
nao est. do lado do saber, mas j. est. do lado da pr6pria realidade, daquilo que as 
pessoas fazem. 0 que elas flaD sabem e que sua propria realidade social, sua ativi
dade, e guiada por uma ilusao, por uma inversao fetichista. 0 que desconside
ram, 0 que desconhecem, nao e a realidade, mas a ilusao que estrutura sua rea
lidade, sua atividade social. Eles sabem muito bern como as coisas real mente sao, 
mas continuam a agir como se nao soubessem. A ilusao, portanto, e dupIa: con
siste em passar por cima da ilusao que estrutura nossa rela<;ao real e efetiva com a 
realidade. E essa ilusao desconsiderada e inconsciente e a que se pade chamar de 
fantasia ideologica. 

Se nosso conceito de ideologia continuar a ser 0 conceito chlssico, no qual a 
ilusao e situada no saber, a sociedade de hoje deveni afigurar-se p6s-ideoI6gica: 
a ideologia vigente e a do cinismo; as pessoas ja nao acreditam na verdade ideo
logica; nao levam a serio as proposi<;:oes ideologicas. 0 nivel fundamental da 
ideologia, entretanto, nao e de uma ilusao que mascare 0 verdadeiro estado de 
coisas, mas de uma fantasia (inconsciente) que estrutura nossa propria realida
de social. E nesse nivel, e claro, estamos longe de ser uma sociedade pos-ideolo
gica. A distancia cinica e apenas urn modo - urn de muitos modos - de nos 
cegarmos para 0 poder estruturador da fantasia ideologica: mesmo que nao le
vemos as coisas a serio, mesmo que mantenhamos uma distancia ironica, conti
nuaremos a faze-las. 

E desse ponto de vista que podemos explicar a f6rmula da razao cinica pro
posta por Sloterdijk: "eles sabem muito bern 0 que estao fazendo, mas fazem 
assim mesmo." Se a ilusao estivesse do lade do saber, a postura cinica seria real
mente pos-ideologica, simplesmente uma postura sem ilusoes: "eles sabem 0 

que estao fazendo e 0 fazem". Mas, se 0 lugar da ilusao esta na realidade do 
proprio fazer, essa formula pode ser lida de uma maneira total mente diversa: 
«eles sabem que, em sua atividade, estao seguindo uma ilusao, mas fazem-na 
assim mesmo". Por exemplo, eles sabem que sua ideia de Liberdade mascara 
uma forma particular de explora<rao, mas, mesmo assim, continuam a seguir 
essa ideia de Liberdade. 

A OBJETIVIDADE DA CRENyA 

Por esse ponto de vista, tambem valeria a pena reler a formula<rao marxista ele
men tar do chamado fetichismo da mercadoria: numa sociedade em que os pro
dutos do trabalho humano adquirem a forma de mercadorias, as rela<roes cruciais 
entre as pessoas assumem a forma de rela<;:oes entre coisas) entre mercadorias -
em vez de rela<;:oes imediatas entre as pessoas, temos rela<;:oes sociais entre coisas. 
Nas decadas de 1960 e 1970, todo esse problema foi desacreditado atraves do 
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anti-humanismo althusseriano. A principal censura dos althusserianos era que a 
teoria marxista do fetichismo da mercadoria baseava-se numa oposi\3.o ideol6gi
ca e sem fundamento epistemologico entre as pessoas (os sujeitos humanos) e as 
coisas. Mas uma leitura lacaniana pode dar a essa formula<;ao urn sentido novo e 
inesperado: 0 poder subversivo da abordagem de Marx reside precisamente na 
maneira como ele utiliza a oposi<;3.o entre as pessoas e as coisas. 

[ ... J 

o sentido da analise de Marx e que as proprias coisas (mercadorias) acreditam em 
lugar dos sujeitos: e como se todas as suas cren\as, superstiyoes e mistifica<;oes 
metafisicas, supostamente superadas pela personalidade racional e utilitarista, se 
encarnassem nas "rela\oes sociais entre as coisas". as sujeitos ja. nao acreditam, 
mas as coisas acreditam por eles. 

Essa tambem parece ser uma proposi<;ao lacaniana basica, contraria a tese 
costumeira de que a cren\a e alga interior e 0 conhecimento, alga exterior (no 
sentido de que pode ser verificado por urn procedimento externo). Antes, e a 
cren\a que e radicalmente externa, incorporada no procedimento pdtico efeti
va das pessoas. E algo parecido com as rodas tibetanas de ora\oes: voce escreve 
uma ora~ao num peda~o de papel. coloca 0 papel enrolado numa roda e a gira 
automaticamente, sem pensar (au, se quiser proceder de acordo com a "astucia 
da razao" hegeliana. pode liga-la a urn moinho. para que ela seja girada pelo 
vento). Desse modo, a pr6pria roda ora par mim, em meu lugar - au, mais 
exatamente, eu mesmo rezo par intermedio da roda. A beleza da coisa esta em 
que, em minha interioridade psicol6gica, posso pensar no que eu bern quiser, 
posso entregar-me as fantasias mais sujas e obscenas, e isso nao ted importan
cia, porque - para usar uma boa expressao stalinista -, nao importa 0 que eu 
pense, objetivamente estarei rezando. 

[ ... J 

A "LEI E A LEI" 

A liyao a ser extraida disso no tocante ao campo social e, acima de tudo, que a 
cren\a, longe de ser urn estado "intima" e puramente mental, e sempre materia
lizada em nossa atividade social efetiva: a cren\a sus tent a a fantasia que regula a 
realidade social. Tamemos 0 caso de Kafka: costuma-se dizer que, no universo 
"irracional" de seus romances, Kafka forneceu uma cxpress3.o "exagerada", "fan
tasiosa" e "subjetivamente distorcida" da burocracia moderna e do destino do 
individuo dentro dela. Ao dizer isso, desconsidera-se 0 fato crucial de que e esse 
proprio "exagero" que articula a fantasia reguladora do funcionamento libidinal 
da burocracia "efetiva" e "real" em si. 
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o chamado "universo de Kafka" nao e uma "imagem fantasiosa da realidade 
social", mas, aD contnhio, e a encetlafao da fantasia que esta em afao em meio a 
propria realidade social: todos sabemos muito bern que a burocracia nao e onipo
tente, mas nossa conduta "efetiva" na presens:a da ffiaquina burocnitica ja e regu
lada por uma crens:a em sua onipotencia. Em contraste com a habitual "critica da 
ideologia", que tenta deduzir a forma ideol6gica de uma determinada sociedade 
a partir da conjun<rao de suas relaifoes sociais efetivas, a abordagem analitica visa, 
acima de tudo, i\ fantasia ideologica que e eficiente na realidade social. 

o que chamamos "realidade social" e, em ultima instancia, urn constructo 
etieo; sllstenta-se num certo como se (agimos como se acreditassemos na onipo
tencia da burocracia, como se 0 Presidente encarnasse a Vontade do Povo, como 
se 0 Partido expressasse 0 interesse objetivo da classe trabalhadora etc). Tao logo 
se perde a cren\a (que, relembremo-nos mais uma vez, decididamente nao deve 
ser concebida num nivel «psicoI6gico": e1a e incorporada e materializada no fun
cionamento efetivo do campo socia}), 0 pr6prio tecido do campo social se desin
tegra. Isso ja fora articulado por Pascal, urn dos principais pontos de referencia 
de Althusser em sua tentativa de elaborar 0 conceito de "Aparelhos Ideologicos 
de Estado". Segundo Pascal, a interioridade de nosso raciodnio e determinada 
pe1a absurda «maquina" externa - 0 automatismo do significante, da rede sim
b6lica em que os sujeitos sao apanhados: 

Pois nao devemos nos enganar sobre nos mesmos: somos tanto automato 
quanto mente. c. .. ) As provas convencem apenas a mente; 0 habito fornece as 
provas mais solidas. e aquelas em que mais se acredita. Ele dobra 0 automato, 
que inconscientemente leva a mente consigo.20 

Pascal produz ai a propria defini\ao lacaniana do inconsciente: "0 automato 
(isto e, a letra morta e sem sentido) que inconscientemente [sans Ie savoir) leva a 
mente consigo". Desse carater constitutivamente sem sentido da Lei, decorre que 
devemos obedecer a ela, nao porque seja justa, boa ou sequer benefica, mas sim
plesmente porque ela e a lei - tautologia que articula 0 drculo vicioso de sua 
autoridade, 0 fato de que 0 fundamento ultimo da autoridade da Lei reside em 
seu processo de enuncia\ao: 

a costume e a equidade inteira, pela simples razao de que e aceito. :E essa a 
base mistica de sua autoridade. Qualquer urn que tente leva-Io de volta a seu 
principia original 0 destruira.21 

A (mica obediencia real, portanto, e «externa": a obediencia par convic<;:ao nao e 
uma verdadeira obediencia, porque ja e "mediada" por nossa subjetividade -
ista e, nao estamos realmente obedecendo a autoridade, mas simplesmente se
guindo nosso julgamento, que nos diz que a autaridade merece ser ohedecida na 
medida em que e boa, sabia e benevolente. Mais ainda do que a nossa rela<;ao 
com a autoridade social t<externa", essa inversao aplica-se a nossa obediencia a 

L-____________________________________ _ 
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autoridade interna da crencya: foi Kierkegaard que escreveu que acreditar em 
Cristo por consideni-Io sabio e born e uma terrivel blasfemia - ao contrario, e 
somente 0 pr6prio ato de crer que pode permitir-nos discernir sua bondade e 
sabedoria. Decerto devemos buscar razoes racionais capazes de consubstanciar 
nossa crenc;a, nossa obediencia aos mandamentos religiosos, mas a experiencia 
religiosa crucial e que essas razoes s6 se revelarn aqueles que ja acreditam - en
contramos razoes que confirrnarn nossa crencya porque ja cremos; nao crernos 
por haver encontrado urn numero suficiente de boas razoes para crer. 

A obediencia «externa" a Lei, portanto, na~ e a subrnissao a pressao externa, a 
chamada «forcya bruta" nao ideo16gica, mas sim a obediencia ao Mandarnento na 
rnedida em que ele e «incornpreensivel", nao compreendido, na medida em que 
conserva urn carater «traumatico", «irracional": longe de esconder sua autorida
de plena, esse carater traumatico e nao integrado da Lei e uma condifiio positiva 

dela. E esse 0 aspecto fundamental do conceito analitico de supereu: uma injun
cyao vivenciada como traumatica e «absurda" - isto e, que nao pode ser integra
da no universo simb61ico do sujeito. Mas, para que a Lei funcione "normalmen
te", esse fato traumatico de que «0 costume e a equidade inteira, pela simples 
razao de que e aceito" - a dependencia da Lei em rela~ao a seu processo de 
enunciaC;ao, ou, para usar urn conceito desenvolvido por Laclau e Mouffe, seu 
carater radical mente contingente -, deve ser recalcado no inconsciente, atraves 
da experiencia ideo16gica imaginaria do «sentido" da Lei, de sua fundarnentacyao 
na Justicya, na Verdade (ou, num estilo mais moderno, na funcionalidade): 

Portanto, ser-nos-ia born obedecer as leis e aos costumes par eles serem leis. 
( ... ) Mas as pessoas nao sao receptivas a essa doutrina e, desse modo, acredi
tando que a verdade pode ser encontrada e reside nas leis e nos costumes, acre
ditam nestes e tomam sua antiguidade como prova de sua veracidade (e nao 
apenas de sua autoridade, sem verdade).22 

E altarnente significativo que encontrernos exatamente a mesma formulacyao no 
Processo de Kafka, no final da conversa entre K. e 0 abade: 

- Naa concordo com esse ponto de vista - disse K., balan<j:ando a cabec;:a. -
Aa aceita-lo, seria preciso admitir como verdadeiro tudo a que diz 0 guarda. 
Mas voce mesmo provau suficientemente 0 quanta isso e impossivel. 

- Nao - disse 0 abade -, nao e preciso aceitar tudo como verdadeiro, 
deve-se apenas aceita-Io como necessario. 

- Triste conclusao - disse K. - Ela transfarma a mentira num principia 
universa1.23 

o que se "recalca", portanto, nao e uma origem obscura da Lei, mas 0 pr6prio 
fato de que a Lei nao tern que ser aceita como verdadeira, mas apenas como ne
cessaria - 0 fato de que sua autoridade e desprovida de verda de. A ilusiio estrutu
rall1ecessaria que move-as pessoas a acreditarem que a verdade pode ser encon-
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trada nas leis descreve, precisamente, 0 mecanismo da transferencia: a transferen
cia e a suposi<;iio de uma Verdade, de urn Sentido por tras da realidade estupida, 
traumatica e incoerente da Lei. Em outras palavras, "transferencia" e 0 nome do 
circulo vicioso da crenc;:a: as raz6es por que devemos acreditar s6 sao persuasivas 
para os que ja acreditam. 0 texto crucial de Pascal, nesse aspecto, e 0 famosa 
fragmento 233 sabre a necessidade da aposta; sua primeira parte, a mais longa, 
demonstra extensamente por que e racionalmente sensato "apostar em Deus", 
mas esse argumento e invalidado pelo seguinte comentario do interlocutor ima
ginario de Pascal no dialogo: 

... minhas maDS estao atadas e meus Iabios, cerrados; sou for~ado a apostar, e 
nao estoli livre; estou aprisionado, e sou feito de tal maneira que nao consigo 
acreditar. Que quer voce que eu fac;a, entao? 

- lsso e verdade, mas ao menos meta em sua cabec;a que, se voce e incapaz 
de crer, e por causa de suas paixoes, ja que a razao 0 impele a crer, mas voce 
nao consegue., Concentre-se, pais, nao em se convencer, multiplicanda as pra
vas da existencia de Deus, mas em diminuir suas paixoes. Voce quer descobrir 
a fe e nao sabe 0 caminho. Quer curar-se da descrenc;a e raga pelo remedio: 
aprenda com aqueles que urn dia estiveram atados como voce e que agora 
apostam tudo 0 que tern. Eles sao _pessoas que conhecem a caminho que voce 
deseja seguir, que foram curadas das aflityoes de que voce deseja curar-se: siga 
a caminho par onde elas comec;aram. Elas se portaram exatamente como se 
acreditassem, recebendo agua-benta, mandando rezar missas e assim par 
diante. Isso 0 fad. acreditar com muita naturalidade, e ira torna-Io mais d6cil. 

Ora, que prejuizo the advira da escolha desse rumo? Voce sera leal, franco, 
humilde, grato, repleto de boas obras, um amigo sincero e verdadeira. ( ... ) 
E verdade que nao gozara de prazeres nocivos, da gl6ria e da boa vida, mas, 
porventura nao tera outros? 

Afirmo-lhe que voce tenl a ganhar nesta vida mesmo e que, a cada passo 
que der nessa estrada, vera que seu ganho e tao certeiro e sen risco, tao despre
zfvel, que, no final, voce se dara conta de que apostou em alga certeiro e infini
to, pelo qual nada teve de pagar.24 

A resposta final de Pascal, portanto, e: abandone a argumentac;ao racional e sim
plesmente submeta-se ao ritual ideologico, entorpec;a-se repetindo os gestos sem 
sentido, aja como se ja acreditasse, e a crenc;a vira par si so. 

[ ... ] 

o que distingue esse «costume" pascaliano do insipido saber behaviorista ("0 

contetido de sua crenc;a e condicionado por seu comportamento factual") e 0 

status paradoxal de uma crenfa antes da crenfa: ao seguir urn costume, 0 sujeito 
acredita sem saber, de modo que a conversao final e meramente urn ato formal, 
par cujo intermedio reconhecemos aquila em que ja acreditamos. Ern outras 
palavras, 0 que a leitura behaviorista do "costume" pascaliano perde de vista e 
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o fato crucial de que 0 costume externo e sempre urn esteio material para 0 

inconsciente do sujeito. 

[ ... ] 

KAFKA, CRiTICO DE ALTHUSSER 

A externalidade da maquina simb6lica (<<automato"), portanto, nao e simples
mente externa: e, ao mesmo tempo, 0 lugar em que 0 destino de nossas cren<;as 
internas, rna is «sinceras" e «intimas", e encenado e decidido de antemao. Quan
do nos sujeitamos a maquina do ritual religioso, ja acreditamos sem saberj nossa 
crenya ja se materializa no ritual externoj em outras palavras, ja acreditamos in
conscientemente, pois e a partir desse carater externo da maquina simb6lica que 
podemos explicar 0 status do inconsciente como radical mente externo - 0 de 
uma letra morta. A crenya e uma questao de obediencia a letra morta e nao com
preendida. Esse curto-circuito entre a crenya intima e a "maquina" externa cons
titui 0 nueleo mais subversivo da teologia pascali ana. 

Em sua teo ria dos Aparelhos Ideo16gicos de Estado,25 Althusser forneceu uma 
elaborada versao contempof<lnea dessa «maquina" pascalianaj mas 0 ponto fraco 
de sua teo ria e que ele ou sua escola nunca conseguiram discernir 0 vinculo entre 
os Aparelhos Ideologicos de Estado e a interpeia,ao ideologica: como e que 0 

Apareiho Ideologico de Estado (a "maquina" pascaliana, 0 automatismo signi
ficante) se «internaliza"? Como produz 0 efeito da crenya ideol6gica numa Causa 
e 0 efeito interligador da subjetivayao, do reconhecimento da posiyao ideol6gica 
que cada urn ocupa? A resposta a isso, como virnos, e que essa «maquina" externa 
dos Aparelhos de Estado s6 exerce sua forya na medida em que e vivenciada, na 
economia inconsciente do sujeito, como uma injunyao traumatica e sem sentido. 
Althusser fala apenas do processo de interpeia,ao ideologica mediante 0 qual a 
maquina simb6lica da ideologia e «internalizada", na experiencia ideol6gica do 
Sentido e da Verdade: mas podemos aprender com Pascal que essa "internali
zayao", por uma necessidade estrutural, nunca tern pleno sucesso, que ha sempre 
urn residuo, urn resto, uma mancha de irracionalidade e absurdo traumaticos 
que se agarra a ela, e que esse resto, longe de prejudicar a plena submissiio do sujeito 
a ordem ideoi6gica, e a pr6pria condirao dela: e precisamente esse excedente nao 
integrado de trauma sem sentido que confere a Lei sua autoridade incondicional; 
em outras palavras, e ele que - na medida em que escapa ao sentido ideol6gico 
- sustenta 0 que poderiamos chamar de jouis-sens ideologico, 0 gozo-no-senti
do (enjoy-meant) que e proprio da ideologia.* 

.. Jogando com a homofonia francesa, 0 autor desdobra jOllissallce (gozo) em jOllis-sens (e hoi ain
da 0 j'ollis sem [ou~o sentido ]lacaniano); jogando com a homofonia inglesa, faz 0 mesmo com 
enjoyment (gozo) e elljoy-meallt (gozo com 0 que foi significado). (N. da '1'.) 
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E, mais uma vez, nao foi por acaso que mencionamos 0 nome de Kafka: no 
que concerne a esse jouis-sens ideol6gica, podemos dizer que Kafka desenvolve 
uma especie de crttica a Althusser avant la [cttre, permitindo-nos ver 0 que e 
constitutivo da lacuna entre a «maquina» e sua «internalizac;ad'. Acaso a buro
cfacia "irracional" de Kafka, esse aparelho cego, gigantesco e absurdo, nao e pre
cisamente 0 Aparelho Ideol6gico de Estado com que 0 sujeito se confronta antes 

que ocorra qualquer identificacrao, qualquer reconhecimento - qualquer subje
tivardo? Que podemos aprender com Kafka, portanto? 

Numa primeira aproximac;ao, 0 ponto de partida dos romances de Kafka e 
uma interpela~iio: 0 sujeito kafkiano e interpelado por uma entidade burocnitica 
misteriosa (a Lei, 0 Castelo). Mas essa interpelac;ao tern uma aparencia meio es
tranha: e, por assim dizer, uma interpelarao sern identificaraolsubjetivafllO; nao 
nos oferece uma Causa com que nos identificarmos - a sujeito kafkiano e ° 
sujeito na busca desesperada de urn trac;::o com que se identificar, nao entende 0 

sentido do chamamento do Outro. 
Essa e a dimensao desconsiderada na explicac;::ao althusseriana da interpeIa

c;::ao: antes de ser captado na identificac;ao, no reconhecimento/desconhecimento 
simb6lico, 0 sujeito ($) e captado pelo Outro atraves de urn paradoxal objeto
causa do desejo em meio a isso, (a), mediante 0 segredo supostamente oculto no 

Outro: $Oa - a f6rmula lacaniana da fantasia. Que significa, mais exatamente, 
dizer que a fantasia ideo16gica estrutura a propria realidade? Expliquemos isso 
partindo da tese lacaniana fundamental de que, na oposic;::ao entre 0 sonho e a 
realidade, a fantasia fica do lado da realidade: ela e, como certa vez disse Lacan, 0 

suporte que da coerencia ao que chamamos «reaIidade~'. 

Em seu serninario sobre Os quatro conceitos fundamentais da psicanaiise, La
can desenvolve isso atraves de uma interpretac;ao do celebre sonho do "filho 
queimando": 

Urn pai estivera de vigilia a cabeceira do leito de seu filho enfermo por dias e 
noites a fio. Apos a morte do menino, foi deitar-se no quarto ao lado, mas 
deixou a porta aberta, de modo a poder enxergar de seu quarto 0 aposento em 
que jazia 0 corpo do filho, cercado por velas altas. Urn velho fora encarregado 
de vela-Io e sentara-se ao lado do corpo, murmurando preces. Apos algumas 
horas de sono, 0 pai sonhou que a filho estava de pe junto a sua carna, puxava
o pelo brafo e Ihe sussurrava em tom de censura: "Pai, nao ves que estou quei
mando?" Ele acordou, notou urn clarao intenso vindo do quarto ao lado, cor
reu ate la e constatou que 0 velho vigia pegara no sana, e que a mortalha e urn 
dos bra~os do cadaver de seu amado filho tin ham sido queimados par uma 
vela acesa que caira sobre eles. 26 

A interpretac;ao costumeira desse sonho baseia-se na tese de que uma das func;::6es 
do sonho e permitir que 0 sonhador prolongue seu sono. Adormecido, ele e su
bitamente exposto a uma irritac;ao externa, urn estimulo proveniente da realida-
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de (0 som de urn despertadof, lima batida na porta au, nesse caso, 0 cheiro de 
fuma~a) e, para prolongar 0 sanD, constr6i prontamente, na mesma hora, urn 
sonha: uma pequena ceoa, uma historieta que inclua esse elemento irritante. En
tretanto, a irrita<rao externa logo se torna intensa demais e 0 sujeito acorda. 

A leitura lacaniana op6e-se diretamente a isso. 0 sujeito nao acorda quando a 
irrita<;:ao externa torna-se intensa demais; a 16gica de seu despertar e bern dife
rente. Primeiro, ele constr6i urn sooho, uma hist6ria que the permita prolongar 
o sanD, de modo a evitar despertar para a realidade. Mas a coisa com que depara 
no sonho, a realidade de seu desejo, 0 Reallacaniano - em nosso caso, a realida
de da censura do filho ao pai, "Nao ves que estou queimando?", que implica a 
culpa fundamental do pai - e mais aterrorizante do que a propria chamada rea
lidade externa, e e por isso quer ele acorda: para escapar ao Real de seu desejo, 
que se anuncia no sonho apavorante. Ele foge para a chamada realidade para 
poder continuar a dormir, para manter sua cegueira, para escapar de despertar 
para 0 Real de seu desejo. Podemos reformular aqui 0 velho lema hippie dos anos 
60: a realidade e para quem nao consegue suportar 0 sonho. A "realidade" e uma 
constru(j:ao fantasiosa que nos permite mascarar 0 Real de nosso desejo.27 

Sucede exatamente 0 mesmo com a ideologia. A ideologia na~ e uma ilusao 
de tipo onirico que construamos para escapar a realidade insuportavel; em sua 
dimensao basica. ela e uma constru(j:ao de fantasia que serve de esteio a nossa 
pr6pria "realidade": uma uilusao" que estrutura nossas rela(j:oes sociais reais e 
efetivas e que, com isso, mascara urn insuportavel nucleo real impossivel (con
ceituado por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe como "antagonismo": uma divi
sao social traumatica que nao pode ser simbolizada). A funr;ao da ideologia nao e 
oferecer-nos uma via de escape de nossa realidade, mas oferecer-nos a pr6pria 
realidade social como uma fuga de algum nudeo real traumatico. Para explicar 
essa 16gica, refiramo-nos mais uma vez a as quatro conceitos Jundamentais da 
psicanalise.28 Lacan menciona ali 0 conhecido paradoxo de Chuang-Tse, que so
nhou que era uma borboleta e, ao acordar, formulou-se uma pergunta: como 
sabia ele que nao era uma borboleta agora, sonhando ser Chuang-Tse? 0 comen
tario de Lacan e que essa pergunta se justifiea, por duas razoes. 

Primeiro, ela prova que Chuang-Tse nao e loueo. A defini(j:ao lacaniana diz 
que loueo e quem aeredita em sua identidade imediata consigo mesmo, quem 
nao e capaz de urn distanciamento dialeticamente mediado de si mesmo, como 
urn rei que pensa ser rei, que toma seu ser-rei por uma propriedade imediata, e 
nao por urn mandato simbolico que Ihe e imposto por uma rede de relar;oes in
tersubjetivas da qual ele faz parte (urn exemplo de rei que foi louco por pensar 
que era rei e Luis II da Baviera, 0 meeenas de Wagner). 

Mas isso nao e tudo; se fosse, 0 sujeito poderia ser reduzido a urn vacuo, a urn 
espa(j:o vazio eujo eonteudo seria totalmente preenchido pelos Qutros, pela rede 
simb61ica de rela(j:oes intersubjetivas: "em mirn mesmo", sou urn nada; 0 conteu-
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do positivo de mim e aquila que sou para os outros. Em Dutros termos, se isso 
fosse tudo, a palavra final de Lacan seria uma alienayao radical do sujeito. Seu 
conteudo, «0 que ele en, seria determinado por uma rede significante externa, 
que the of ere ceria os pontos de identifica~ao simb6lica, conferindo-lhe alguns 
mandatas simb61icos. Mas a tese fundamental de Lacan, pelo menos em seus ul
timos trabalhos, e a de que existe uma possibilidade de 0 sujeito obter alguns 
conteudos, algum tipo de consistencia positiva, tambem fora do grande Outro, 
da rede simb6lica alienante. Essa outra possibilidade e a oferecida pela fantasia, 
equacionando 0 sujeito com urn objeto da fantasia. Quando achou que era uma 
borboleta sonhando ser Chuang-Tse, de certo modo Chuang-Tse tinha razao. 
A borboleta era 0 objeto que constituia 0 alicerce, a espinha dorsal de sua identi
dade de fantasia (a rela~ao Chuang-Tse-borboleta pode ser escrita $00). Na rea
lidade simb61ica, ele era Chuang-Tse, mas, no real de seu desejo, era uma borbo
leta. Ser uma borboleta era toda a consistencia de seu ser positivo, fora da rede 
simb6lica. Talvez nao seja inteiramente por acaso que encontramos uma especie 
de eco disso no filme Brazil, de Terry Gilliam, que retrata, de urn modo repulsi
vamente engra'fado, uma sociedade totalitaria: 0 her6i encontra uma ambigua 
via de escape da realidade cotidiana em seu sonho de ser urn homem-borboleta. 

A primeira vista, 0 que temos aqui.e uma simples inversao simetrica da chama
da perspectiva normal COillum. Em nossa compreensao cotidiana, Chuang-Tse e 
a pessoa "real" que sonha ser uma borboleta, e aqui temos algo que e «realmente" 
uma borboleta sonhando ser Chuang-Tse. Mas, como Lacan assinala, essa rela'fao 
simetrica e uma ilusao: quando Chuang-Tse esta acordado, ele pode pensar consi
go mesmo que e 0 Chuang-Tse que sonhou ser uma borboleta, mas, em seu so
nho, ao ser uma borboleta, nao pode perguntar-se se, quando acordado, quando 
pensava ser Chuang-Tse, ele nao era essa borboleta que agora sonha ser Chuang
Tse. A pergunta, a divagem dialetica, s6 e possivel quando ele esta acordado. Em 
outras palavras, a ilusao nao pode ser simetrica, nao pode ter os dais senti dos, 
pois, se 0 fizesse, descobrir-nos-iamos na absurda situa'fao descrita por Alphonse 
Allais: Raul e Margarida, dois amantes, combinam encontrar-se num baile de 
mascaras; ali, escapolem para urn canto escuro, abra'fam-se e se acariciam. Por 
fim, ambos retiram as mascaras e - surpresa! - Raul descobre que esta abra'fan
do a mulher errada, que ela nao e Margarida, e Margarida tambem descobre que a 
outra pessoa nao e Raul, mas urn estranho, urn desconhecido ... 

A FANTASIA COMO ESTEIO DA REALI DADE 

Esse problema deve ser abordado a partir da tese lacaniana de que e somente no 
sonho que chegamos perto do verdadeiro despertar - isto e, do Real de nosso 
desejo. Quando Lacan diz que 0 derradeiro esteio do que chamamos "realidade" 
e a fantasia, isso decididamente nao deve ser entendido no sentido de que «a vida 

,. 
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e apenas urn sonho", au "0 que chamamos de realidade e somente uma ilusao", e 
assim por diante. Encontramos esse tema em muitas hist6rias de fiq:ao cientifica: 
a realidade como urn sonho au ilusao generalizados. A hist6ria costuma ser COD

tada da perspectiva de urn her6i que, pOlleD a pOlleD, faz a apavorante descoberta 
de que todas as pessoas a seu redor nae sao realmente seres humanos, porem 
uma especie de automatos, au rob6s, que apenas parecem seres humanos reais e 
agem como eles; 0 ponto final dessas historias, evidentemente, e a descoberta do 
her6i de que ele mesma tambem e urn desses automatos, e na~ urn seT humane 
real. Essa ilusao generalizada e impassivel: encontramos 0 mesma paradoxa nu
rna famosa gravura de Escher em que duas maos desenham-se uma a outra. 

A tese lacaniana, ao contnirio, diz que sempre existe urn mlc1eo solido, urn 
resto que persiste e que nao pode reduzir-se a urn jogo universal de especulari
dade ilusoria. A diferen(j:a entre Lacan e 0 «realismo ingenuo» e que, para Lacan, 
o unico ponto em que nos aproximamos desse nucleo solido do Real e, efetivamente, 
o sonho. Quando acordamos para a realidade ap6s urn sonho, costumamos dizer 
a n6s mesmos que «foi apenas urn sonho», com isso cegando-nos para 0 fato de 
que, em nossa realidade cotidiana de vigilia, nao somos nada senao a consciencia 
desse sonho. Foi somente no sonho que nos aproximamos da estrutura de fantasia 
que determina nossa atividade, nosso modo de agir na realidade. 

o mesmo se da com 0 sonho ideol6gico, com a determina(j:ao da ideologia 
como uma constru(j:ao de estilo onirico que nos impede de ver a verdadeira si
tua(j:ao, a realidade como tal. Em VaG tentamos sair do sonho ideol6gico, "abrin
do nossos olhos e procurando ver a realidade tal como realmente e», jogando fora 
as 6culos ideologicos: como sujeitos desse olhar objetivo sobrio, pos-ideologico, 
livre dos charnados preconceitos ideologicos, como sujeitos de urn olhar que en
xerga as fatos como eles sao, continuarnos a ser, 0 tempo todo, "a consciencia de 
nosso sonho ideologico". A unica rnaneira de romper com 0 poder de nosso so
nho ideologico e confrontar 0 Real de nosso desejo que se anuncia nesse sonho. 

Exarninemos a anti-semitismo. Nao basta dizer que devemos livrar-nos dos 
charnados "preconceitos anti-semitas» e aprender a ver as judeus como eles real
mente sao - desse modo, certamente continuaremos vitimas desses charnados 
preconceitos. Devemos confrontar-nos com 0 modo como a imagem ideologica 
do "judeu" e investida de nosso desejo inconsciente, com 0 modo como cons
truimos essa imagem para fugir de urn certo impasse de nosso desejo. 

Suponharnos, por exemplo, que urn olhar objetivo confirmasse - por que 
nao? - que os judeus de fato explorarn financeiramente 0 resto da populac;:ao. 
que as vezes seduzem mesmo nossas filhas mo\as, e que alguns deles nao tornam 
banho regularmente. Nao estara claro que isso nada tern a ver com as verdadeiras 
rafzes de nosso anti-semitismo? Basta lembrarrnos, nesse ponto, a proposic;:ao 
lacaniana referente ao rnarido patologicamente ciumento: mesmo que todos os 
fatos que ele cita para corroborar seu ciurne sejam verdadeiros, mesmo que sua 
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mulher esteja realmente dormindo com outros homens, isso naD altera em nada 
o fato de que seu citime e uma constru'fao paran6ide pato16gica. 

Fac;amos a nos mesmos uma pergunta simples: na Alemanha do fim dos anos 
30, qual seria 0 resultado de uma abordagem objetiva e nao ideol6gica como 
essa? Provavelmente, alguma coisa do tipo: «as nazistas estao condenando os 
judeus com demasiada pressa, sem uma argumenta<;:ao apropriada, de modo que 
vamos dar uma olhada fria e s6bria para ver se eles realmente sao culpados. au 
oao; vamos ver se ha alguma verdade nas acusa<r6es contra eles." Sera realmente 
necessaria acrescentar que tal abordagem meramente confirmaria nossos cha
rnados "preconceitos inconscientes" com racionaliza<;:6es adicionais? A resposta 
adequada ao anti-semitismo, portanto, nao e «os judeus nao sao realmente as
sim", porem «a ideia anti-semita do judeu nada tern a ver com os judeusj a ima
gem ideologica do judeu e uma mane ira de costurar a incoerencia de nosso pro
prio sistema ideo16gico". 

E por isso que somos tao incapazes de nos desfazer dos chamados preconcei
tos ideol6gicos, levando em conta 0 nivel pre-ideol6gico da experiencia cotidia
na. A base desse argumento e que 0 constructo ideo16gico sempre esbarra em 
seus limites no campo da experiencia cotidiana - que ele e inca paz de reduzir, 
abranger, absorver e aniquilar esse nivel. Tomemos novamente urn individuo ti
pico da Alemanha do fim dos anos 30. Ele e bombardeado pela propaganda anti
semita, que retrata 0 judeu como uma encarna'fao monstruosa do Mal, como 0 

grande manipulador atnls dos bastidores etc. Mas, ao voltar para casa, encontra
se com 0 sr. Stern, seu vizinho, urn born homem com quem se pode conversar a 
noite e cujos filhos brincam com os dele. Porventura essa experiencia cotidiana 
nao cria uma resistencia irredutivel ao constructo ideologico? 

A resposta, evidentemente, e nao. Quando a experiencia cotidiana cria essa 
resistencia, e porque a ideologia anti-semita ainda nao nos captou realmente. 
Vma ideologia s6 "nos pega" para valer quando nao sentimos nenhuma oposi
'fao entre ela e a realidade - isto e, quando a ideologia consegue determinar 0 

modo de nossa experiencia cotidiana da pr6pria realidade. Assim, como haveria 
nosso pobre alemao, se fosse urn born anti-semita, de reagir a essa divergencia 
entre a imagem ideol6gica do judeu (maquinador, arquitetador de tramas secre
tas, explorador de nossos homens decentes etc) e a experiencia cotidiana co
mum de seu born vizinho, 0 Sf. Stern? Sua resposta seria transformar essa diver
gencia, essa pr6pria discrepancia, num argumento a favor do anti-semitismo: 
(tEsta vendo como eles sao mesmo perigosos? E dificil reconhecer sua verdadeira 
natureza. Eles a escondem por tras da mascara da aparencia cotidiana - e e 
exatamente essa oculta'fao da verdadeira natureza, essa duplicidade, que consti
tui urn tra'fo basico da natureza judaica." Vma ideologia logra pleno exito quan
do ate os fatos que a primeira vista a contradizem come'fam a funcionar como 
argumentos a seu favor. 
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MAIS-VALIA E MAIS-GOZAR 

Eis aqui a diferencra do marxismo: na perspectiva marxista predominante, 0 

olhar ideol6gico e urn olhar parcial, que deixa escapar a tatalidade das rela~6es 
sociais, a<? passo que, na perspectiva lacaniana. a ideologia designa, antes, a tota
lidade empenhada em apagar as vestigias de sua propria irnpassibilidade. Essa dife
rencra corresponde a que distingue as nocr6es de fetichismo em Freud e em Marx: 
no marxismo, 0 fetiche oculta a rede positiva de relacr6es socia is, ao passo que, 
em Freud, 0 fetiche oculta a falta ("castra~ao") em torno da qual se articula a rede 
simb6lica. 

Na medida em que concebemos 0 Real como aquilo que "sempre retorna ao 
mesmo lugar", podemos deduzir outra diferencra nao menos crucial. Do ponto 
de vista marxista, 0 metodo ideol6gico por excelencia e 0 da "falsa" eternizaraa e! 
au universalizarao: urn estado que depende de uma conjuntura hist6rica concreta 
afigura-se urn tracro eterno e universal da condi<;:ao humana; 0 interesse de uma 
classe particular disfar<;:a-se como urn interesse humane universal... e a meta da 
"crftica da ideologia" e denunciar essa falsa universalidade, identificar por tras do 
homem em geral 0 individuo burgues, por tras dos direitos universais do ho
mem, a forma que possibilita a exploracrao capitalista, por tras da "familia nu
clear" como constante trans-hist6rica, uma forma historicamente especificada e 
limitada de rela~6es de parentesco, e assim por diante. 

Na perspectiva lacaniana, devemos modificar os termos e apontar como me
todo ideol6gico mais "astuto" 0 oposto diametral da eternizacrao: a histaricizaraa 
ultra-rapida. Tomemos urn dos lugares-comuns da crftica marxista-feminista a 
psicamilise, a ideia de que sua insistencia no pape! crucial do complexo de Edipo 
e do triangulo da familia nuclear transforma uma forma historicamente condi
cionada de familia patriarcal num tracro da condicrao humana universal: flaO sera 
esse esfor<;:o de historicizar 0 triangulo familiar precisamente uma tentativa de 
eludir 0 <'micleo s6lido" que se anuncia atraves da "familia patriarcal" - a Real 
da Lei, a rocha da castracrao? Em outras palavras, se a universalizacrao ultra-rapida 
produz uma Imagem quase universal, cuja funcrao e cegar-nos para sua determi
nacrao s6cio-simb6lica hist6rica, a historicizacraa ultra-nipida cega-nos para 0 

verdadeiro micleo que retorna como 0 mesma atraves de diversas historiciza
~6eslsimboliza~6es. 

o mesmo se da com urn fenomeno que aponta com muita exatidao 0 avesso 
"perverso" da civilizacrao do seculo XX: os campos de concentracrao. Todas as di
ferentes tentativas de ligar esse fenomeno a uma imagem concreta ("Holocaus
to", "Gulag" etc), de reduzi-Io a urn produto de uma ordem social concreta (fas
cismo, stalinismo etc), que sao elas senao urn punhado de tentativas de eludir 0 

fato de estarmos lidando, nesse fenomeno, com 0 "real" de nossa civiliza<rao, que 
retorna como 0 mesmo nucleo traumatico em todos as sistemas sociais? (Nao 
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devemos esquecer que os campos de concentrac;ao foram uma inven<rao da Ingla
terra "liberal") que data da Guerra dos B6eres; que tambem foram usados nos 
EVA para isolar a popula,ao japonesa, e assim por diante.) 

o marxismo, portanto, nao conseguiu levar em eonta all chegar a urn acor
do com 0 objeto-a-mais, com 0 resta do Real que escapa a simbolizas:ao - fato 
que e ainda mais surpreendente aD lembrarmos que Laean pautou sua no\ao 
do mais-gozar na ideia marxista da mais-valia. A prova de que a mais-valia maf
xista efetivamente anuncia a 16gica do objeto pequeno a lacaniano, como en
carna<rao do mais-gozar, ja e fornecida pela f6rmula decisiva que Marx utilizou, 
no terceiro volume de 0 capital, para designar 0 limite 16gico-historico do ca
pitalismo: "0 limite do capital e 0 pr6prio capital, isto e, 0 modo de produ,ao 
capitalista" . 

Essa f6rmula pode ser lida de duas maneiras. A primeira, a leitura historicista
evolucionista habitual, concebe-a, de acordo com 0 lamentavel paradigma da 
dialetica das for,a"s produtivas e das rela,6es de produ,ao, como 0 modelo do 
"conteudo" e da "forma". Esse paradigma segue aproximadamente a metafora da 
cobra, que troca periodicamente de pele, quando esta fica apertada demais: pos
tula-se como impeto ultimo do desenvolvimento social - como sua constante 
"natural" e "espontanea" (por assirri'dizer) - a crescimento incessante das for
yas produtivas {em geral, reduzidas ao desenvolvimento tt~cnico)j esse cresci
mento "espontaneo" e entao seguido, com maior au menor grau de atraso, pelo 
momento inerte e dependente, a relac;ao de produc;ao. Assim, temos epocas em 
que as relayoes de produc;ao estao de acordo com as forc;as produtivas; depois, 
essas forc;as se desenvolvem e ficam grandes demais para sua "roupagern social", 
o contexto das relayoes; esse contexto torna-se urn obsticulo a seu desenvolvi
menta ulterior, ate que a revoluyao social torna a coordenar as forc;as e as rela
c;bes, substituindo as antigas relaC;6es por novas, que correspondem ao novo esta
do das for,as. 

Se concebermos par esse ponto de vista a f6rmula do capital como sendo 0 

limite dele mesmo, ela significata, simplesmente, que a relac;ao de produyao ca
pitalista, que, a principio, possibilita 0 nipido desenvolvimento das forc;as pro
dutivas, torna-se, a certa altura, urn obstaculo para seu desenvolvimento ulterior: 
que essas forc;as tornam-se maiores que seu arcabouc;o e exigem uma nova forma 
de relayoes sociais. 

o pr6prio Marx, e claro, esta longe dessa ideia evolucionista simplista. Para 
nos convencermos disso, basta examinar as passagens de 0 capital em que ele 
aborda a relac;ao entre a subordinac;ao formal e a subordinac;ao real do processo 
de produ,ao ao capital: a subordina,ao formal precede a real; primeiro 0 capital 
subordina 0 processo de produc;ao tal como este e encontrado (artesaos etc) e s6 
depois modi fica passo a passo as foryas produtivas, moldando-as de maneira a 
criar uma correspondencia. Ao contrario da ideia simplista mencionada ante-
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riormente, portanto, e a forma da relac;ao de produc;ao que impulsiona 0 desen
volvimento das fon;:as produtivas - ista e, de seu "conteudo". 

Tuda de que precisamos para tornar impassivel a leitura evolucionista sim
plista da formula "0 limite do capital e 0 proprio capital" e fazer uma pergunta 
muita simples e 6bvia: como definimos, exatamente, 0 momenta - ainda que 
apenas ideal - em que a rela~ao de produ~iio capitalista torna-se urn obstaculo 
ao desenvolvimento adicional das fon;as produtivas? AU entao, 0 avesso da mes

rna pergunta: quando podemos falar de concordancia entre as for~as produtivas 
e as rela~6es de produ~ao no modo de produ~ao capitalista? Uma analise rigoro
sa leva a uma (mica resposta passivel: nunca. 

E exatamente nisso que 0 capitalismo difere de outros modos de produ~iio 
anteriores: nestes, podemos falar de pedodos de "concordancia" em que 0 pro
cesso da prodw;ao e reprodw;:ao sociais avanc;a como urn sereno movimento cir

cular, e de periodos de convulsao em que a contradic;ao entre as fonras e a rela~ao 
se agravaj ja no capitalismo, essa contradi~ao, a discordancia for~as/rela~ao, esta 
contida em seu proprio conceito (na forma da contradi~ao entre 0 modo de produ
~iio social e 0 modo de apropria~ao privado individual). E essa contradi~ao inter
na que obriga 0 capitalismo a uma permanente reproduc;ao ampliada - ao de
senvolvimento incessante de suas pr6prias condi~oes de produ~ao) em contraste 
com os modos de produ~ao anteriores, onde, ao menos em seu estado "normal", 
a (re)produ~ao se da como um movimento circular. 

Se assim e, a leitura evolucionista da f6rmula do capital como sua pr6pria 
limita~ao e inadequada: a questao nao e que, num certo momento de seu desen
volvimento, a estrutura da relac;ao de produ~ao comece a constranger 0 desen
volvimento adicional das forc;as produtivasj a questao e que e esse proprio limite 
imanente, essa "contradifaa interna", que impele a capitalismo a um desenvolvi
menta permanente. 0 estado "normal" do capitalismo e 0 revolucionamento per
manente de suas pr6prias condic;6es de existencia: desde 0 comec;o, 0 capitalismo 
"apodrece", e marcado por uma contradi~ao mutilante, pela discordia, por uma 
falta de equilibrio imanente: e exatamente por isso que ele se modifica e se desen
volve sem parar - 0 desenvolvimento incessante e sua unica maneira de resolver 
reiteradamente, de entrar em acordo com seu desequilibrio fundamental e cons
titutivo, a "contradi~ao", Longe de ser restritivo, portanta, seu limite e 0 proprio 
impulso de seu desenvolvimento. Nisso reside 0 paradoxa caracteristico do capi
talismo, seu ultimo recurso: 0 capitalismo e capaz de transformar seu limite, sua 
propria impotencia, na fonte de seu poder - quanta mais ele "apodrece", quan
to mais se agrava sua contradic;ao imanente, mais ele tern que se revolucionar 
para sobreviver. 

E esse paradoxo que define 0 mais-gozar: nao se trata de urn excedente que 
simplesmente se ligue a urn gozo "normal") fundamental, porque 0 goza como tal 
so emerge nesse excedente, e constitutivamente urn "excesso", Se retirarmos 0 ex-
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cedente, perderemos 0 pr6prio gazo, do mesma modo que 0 capitalismo, que s6 
pode sobreviver revolucionando incessantemente suas condi'foes materiais, dei
xa de existir quando «permanece 0 mesma", quando atingue urn equilibria in
terno. E essa, pais, a homologia entre a mais-valia - a «causa" que adona 0 

processo de produ'rao capitalista - e 0 mais-gozar, 0 objeto-causa do desejo. 
Porventura a topologia paradoxal da movimenta,ao do capital, do bloqueio fun
damental que se resolve e se reproduz atraves da atividade frenetica, do poder 
excessivo como a pr6pria forma da aparencia de uma impotencia basica - por
ventura essa pass'agem imediata, essa coincidencia entre 0 limite e 0 excesso, en
tre a falta e 0 excedente, nao seni precisamente a do objeto pequeno a lacaniano, 
do resto que encarna a falta constitutiva fundamental? 

De tudo isso, e claro, Marx «sabe perfeitamente, mas ... ": mas, na formula~ao 
crucial do Prefacio a Critica da economia politica, ele procede como se nao soubes
se, descrevendo a pr6pria passagem do capitalismo para 0 socialismo em termos 
da ja mencionada dialetica vulgar das for,as produtivas e da rela,ao de produ,ao: 
quando as for~as ultrapassam urn certo grau, a rela~ao capitalista torna-se urn 
obstaculo a seu desenvolvimento futuro; essa discordancia acarreta a necessidade 
da revolu~ao socialista, cuja fun~ao e tornar a coordenar as for~as com a rela~ao, 
ou seja, estabelecer rela,6es de prodw;ao que possibilitem 0 desenvolvimento in
tensificado das for~as produtivas como 0 fim-em-si do processo hist6rico. 

Como podemos deixar de detectar nessa formula,ao 0 fato de que Marx nao 
conseguiu lidar com os paradoxos do mais-gozar? E a ironica vingan~a da hist6-
ria por esse fracasso e que, hoje em dia, existe uma sociedade que parece corres
ponder perfeitamente a essa dialetica evolucionista vulgar das for,as e da rela,ao: 
o «socialismo real", uma sociedade que se legitima referindo-se a Marx. Acaso ja 
nao e urn lugar-comum dizer que 0 "socialismo real" possibilitou a industrializa
c;:ao r<ipida, mas que, tao logo as for~as produtivas atingirarn urn certo nivel de 
desenvolvimento (geralmente designado pela vaga expressao "sociedade p6s-in
dustrial"), as relaC;:6es sociais "socialistas reais" comec;:aram a restringir seu cres
cimento ulterior? 
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4. Ibid., p. 650. 

5. Karl Marx, Capital, v.l, Londres. 1974, p. 80. 

6. Idem, p. 76. 

7. Alfred Sohn-Rethel, Intellectual and Manllal Labor, Londres, 1978, p. 31. 

8. Idem, p. 33. 
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9. Ibid., p. 59. 

10. Ibid. 

II. Ibid., p. 42. 

12. Ibid., p. 26-7. 

13. Jacques Lacan, "R.S.L", Ornicar?, 4, Paris, 1975, p. 106. 

14. Marx, Capital, p. 77. 

15. Idem, p. 59. 

16. Ibid., p. 63. 

17. G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit, Oxford, 1977. 

18. Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, Frankfurt, 1983; traduzido como Critique of 
Cynical Reason, Londres, 1988. 

19. Marx, Capital, p. 132. 

20. Blaise Pascal, Pensees, Harmondsworth, 1966, p. 271. 

21. Idem, p. 46. 

22. Ibid., p. 216. 

23. Franz Kafka, The Trial, Harmondsworth, 1985, p. 243. 

24. Pascal, Pensees, p. 152-3. 

25. Louis Althusser, "Ideologia e Aparelhos Ideologicos de Estado", neste volume. 

26. Freud, The Interpretation of Dreams, p. 652. 

27. Jacques Lacan, The FOllr Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, Harmondsworth, 1979, 
cap.5e6. 

28. Idem, cap. 6. 
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