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S U M Á R I O 

o presente trabalho teve por objetivo examinar o 

surgimento do conceito de ideologia e as transformações que 

vem sofrendo desde então, tendo como objetivo fundamental s~ 

gerir áreas de estudo dentro da Psicologia, particularmente 

da Psicologia Social, onde a aplicação desta categoria de a

nálise poderia lançar uma luz mais esclarecedora e satisfatõ 

ria sobre uma série de fenômenos de comportamento, áreas es

tas que até agora persistem em ignorar os fenômenos ideolõgi 

COSo 

Ao final do trabalho foram formuladas criticas se 

veras à maneira pela qual a Psicologia Social vem se reali -

zando no Brasil via EUA, quer a nível metodológico,quer par

ticularmente quanto aos fenômenos por ela estudados. Entre 

nós se patenteia a ausência e aceitação de enfoques interdi~ 

ciplinares, bem como a dissociação de tais fenômenos do con

texto histórico-político onde ocorrem. 

Sugeriu-se também a criação entre nós de urna nova 

área de estudos preferencial para a Psicologia Social - Psi

cologia Social do proletariado - visando estabelecer,num fu

turo próximo, um referencial teórico capas de refletir e com

preender realmente a dinâmica social desta classe, isento de 

comprometimentos classistas, reflexo da ideologia dominante 

à qual tal classe é tradicionalmente submetida. 



S U M M A R Y 

The aim of this paper is te examine therecent 

appearance of the concept of ideology and the transformations 

it has undergone - however the fundamental objective being to 

suggest area of study within Psychology, mainly Social 

Psychology,where the application of this type ofanalysis oould 

better elucidate a series of behavioural phenomena. Up to now 

almost nothing is known of the ideological phenomenain those 

areas. 

At the end of the paper severe criticism are 

presented as regards the way Social Psychology is manifested 

in Brazil, via USA, be it either at the methodological leveI 

or, particularly regarding the phenomena studied by Social 

Psychology. 

Here in Brazil what has become evident is not only 

the absence and acceptance of interdisciplinary focuses, but 

also the dissociation of such phenomena from their historical 

political contexts. 

It has also be suggested thay a new area of 

preferential studies be created for Social Psychology- Social 

Psychology of the Proletariat - so that in anot distant fútute 

a theoretical referential to be established, may truly 

reflect and comprehend the social dynamics of this class , 

devoid of classes compromise, a reflex of the dominantideology 

to which such a class is traditionally submitted. 
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"Uma das razões que fazem com que a vida moderna 

seja t~o intranquila ê que crescemos duvidando de coisas que 
sempre foram consideradas verdadeiras. Antigamente as pes -
soas acreditavam no que acreditavam porque achavam que era 
verdade, ou porque era isso que todos os bem-pensantes pen
savam, Mas desde que Freud nos expôs nossa propensão ã ra -
cionalizaç~o e Marx nos mostrou como nossas id~ias se origi 
nam de ideologias, começamos a nos perguntar: Por que acre~ 
dito no que acredito? O fato de nos colocarmos esse tipo de 
pergunta envolve a crença de que deve haver uma resposta a 
ser encontrada. Mas mesmo que consegulssemos respond~-la a 
um niveI determinado, restaria outra sem resposta: Por que 
acredito no que acredito que me faz acreditar nisso? Dessa 
forma permanecemos numa obscuridade total. A verdade não e 
mais verdadeira. O mal já não ê mais mau. "Tudo depende do 
que se quer dizer". Mas isso torna a vida insuportável - e 
preciso encontrar uma salda". 

(Robinson, Joan - 1979 pag, 7) 

"Todos são livres. para dançar e se divertir como 
desde a neutralização hist~rica da religião, são livres pa
ra ingressar em uma das inúmeras seitas. A liberdade na es
colha das ideologias, contudo, que sempre reflete a pressão 
econômica, revela-se em todos os setores como liberdade do 
sempre igual". 

(Horkheimer, M. & Adorno, T.W. 1970 pig. 200) 



1. INTRODUÇÂO 

Se neste exato momento, início da década de oiten

ta olhássemos criticamente, não só a Sociedade em que vivemos 

mas a situação política global, reflexo do relacionamento en

tre todos os demais países do nosso planeta, veríamos que a 

esmagadora maioria dos problemas que constituem a tragédia a

tual, prenúncio de nova convulsão onde ninguém poderá se ref~ 

giar na neutralidade, são derivados das diferenças profundas 

entre as diversas maneiras de conceber o relacionamento entre 

os homens e sua dinâmica social. Em outras palavras, decorrem 

do confronto de projetos de Sociedade antagônicas, partindo 

de premissas diferentes, nos quais o papel do homem e o valor 

que a ele se atribui sofre enormes variações. 

Nosso mundo social portanto é característicamente 

um mundo ideologicamente dividido, tanto ao nível de cada so

ciedade política isoladamente, quer de maneira mais ampla, no 

contexto da Comunidade Internacional. 

Esta divisão do mundo social em ideologias antagô

nicas, da maneira corno se processa atualmente, é um fato rela 

tivamente novo na História da Humanidade. Urna visão retrospe~ 

tiva desta História nos mostra que os homens, quer corno indi

víduos isolados, quer se associando formando grupos, tribos e 

mesmo Estados, lutaram entre si, competiram e entraram em co~ 

flito cujo objetivo foi quase sempre a riqueza, o poder sobre 

as coisas e sobre os homens. ~ claro, lutavam também por suas 

crenças mas dificilmente no passado encontraremos uma guerra 



02. 

ou conflito que refletisse prioritariamente o confronto entre 

duas diferentes concepçoes de Sociedade, da maneira como ve

mos em nosso século, particularmente no momento presente, en

volvendo o destino de todos os homens que habitam o planeta 

e fazendo da neutralidade um termo obsoleto ou reservado àqu~ 

les cujo nIvel de fantasia e alienação suplanta o de realida

de e engajamento. 

Vivemos um momento impar na História da Humanidade 

onde a possibilidade, concreta, presente,de uma Terceira Gran 

de Guerra, que é sem dúvida aterradora, seria acima de tudo 

o resultado de um confronto de Ideologias, maneiras diferen -

tes de conceber o relacionamento entre os homens, o seu pa

pel, o seu valor, o seu presente e o seu futuro .•• 

Como se vê a palavra ideologia, muito longe de um 

conceito perfeitamente inocente e inofensivo é capaz de dese~ 

cadear forças impetuosas. Diz respeito à Dinâmica Social, su

gere a polaridade, a contradição viva, a dialética. A experi

ência social que cada um de nós tem dessa palavra é uma expe

riência carregada de significado dramático e quando a usamos, 

oupercebemos seu uso, é sempre para tocar em pontos vitais da 

vida social. 

1.1 - IDEOLOGIA - DA POLISSEMIA AO CAOS TEORICO 

porém)ao se utilizar a palavra ideologia para se 

referir a uma série de fenômenos sociais de imensa relevância 

estamos usando uma categoria de análise cujo sentido é exato, 

inter-subjetivo e isento de ambiguidades? 
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A realidade nos mostra que não. Usado de maneira 

indiscriminada, seu sentido original se transformou, sofreu 

metamorfoses variadas e hoje corre o risco de se perder num 

emaranhado de múltiplas e diferentes acepçoes. 

Esta polissemia do termos é a maior dificuldadeque 

modernamente o caracteriza. (Bendix - 1975; Horkheimer & 

Adorno 1973; Gurvi tch 1960; Grinberg & Grinberg 1971;HorkheiIrer 

& Adorno 1971). 

Para se ter uma idéia do problema, Gurvitch listou 

treze significados diferentes que o termo atualmente aprese~ 

ta, e que só se recobrem muito parcialmente: 

,. A4 ilu4õe4 eoletiva4 ou mi4ti6ieaçõe4, ~ep~e4en
taçõe4 incon~cientemente 6al4a4 que 04 homen4 , 
04 g~UP04, a4 ela44e~ óazem de 4i p~Õp~i04, d04 
~eU4 adve~~ã~i04, d04 conjunt04 de que pa~tiei -
pam, da4 ~ituaçõe~ ~ociai~ em que ~e encont~am . 
E~4a4 ilu4õe~ podem liga~-~e ã con4ciência de 
ela~4e ou mai4 amplamente integ~a~-4e ã mentali
dade que ea~aete~iza uma ela~~e. Podem-~e eneon
t~a~ exemplo~ no~ ea~o~ em que 06 ~ep~e~entante~ 
de uma ela~~e 6alam da "o~dem" (e~quecendo que a 
"o~dem" pa~a ~ua cla~~e ê "de~oll.dem" pall.a a~ 
cfa.~~e~ opo~ta~), da "Il.e~pon~abilidade pe~ante a 

- " naçao ete ... 

2. A~ me~ma~ ilu~õe~ ou mi~ti6ieaçõe~, quando ~~o 
eon~eiente~ ou 4emi-eon~eiente~. POIl. exemplo: o~ 
"~logan~" de pll.opaganda, a eon~tll.uç~o de imagen~ 
6alaeio~a4 do~ advell.~ã~io~, a invenç~o, a emi~ -
4~0 e di6u~~o de chavõe~ imaginã~i04 que nada óa 
zem 4en~0 oeultall. a vell.dade no que conee~ne ã 
eonduta, ã mentalidade; ã~ idêia~, ã4 e4eala~ de 
valo~e4 que eall.aete~izam a~ ela~4e4 op04ta4. 

3. A4 inte~p~etaçõe4 da4 ~ituaçõe4 40eiai~ a pa~ti~ 
da~ avaliaçõe4 polZtiea~, mo~ai4, ~eligi04a4 ou 
óilo~õ6ica~, que implieam uma tomada de po~iç~o 
ma4 não nece~~a~iamente uma ilu~~o. Tal é o ca40 
em pa~ticula~ de toda a "eon4eiência de ela44e " 
me4mo a mai4 exela~eeida. 



4. A4 doutn~na4 elabonada4 pela jU4t~6~ea~ão quen 
da4 ~lu45e4 , quen da4 aval~a~5e4 ~ntenpnetat~ 
va4 ne6enente4 a44itua~5e4 4oeiai4, 4obnetudo a 
luta de ela44e, do ponto de vi4ta de uma ela44e 
pantieulan. A4 doutnina4 4oeiai4 e polltiea4 in
elu4ive a eomuni4ta tal eomo Manx a Con4tnuiu 
podeniam 6o~neee~ exempl04 do ea40. 

5. Toda ob~a "objetiva" da "eon4ei~neia ~eal" eole
tiva e individual a um tempo (Linguagem, Vineito, 
Mo~al, A~te, Conhecimento) na medida em que e44a 
ob~a e4tá em eo~~ela~ão nuneional eom uma ela44e 
ou em que pa~t~eipa da e4t~utuna~ão de uma ela44e. 

6. A4 Ci~neia4 Humana4, p~ineipalmente a4 Ciêneia4 
Soeiai4 e ate a pnõp~ia Soeiologia, pelo 6ato da 
inten4idade do 4eu eoe6ieiente Soeial (eom exee -
~ão da Eeonomia Polltiea, tnan460nmada pelo man -
xi4mo em "Soeiologia Eeon6miea" e elevada a eate
gon~a da validade objetiva. 

7. O eonheeimento 6ilo4õ6ieo, devido ao 4eu eanáten 
pa~tidá~io e a impo44ibilidade da 4ua ve~i6iea~ão. 

8. A neligião, pon 4 e tnatan de um pnoduto mental pen
niei040, pnivado de qualque~ venaeidade e eanaete 
nizado pelo g~au maL4 inten40 de aliena~ão. -

04. 

Gurvitch acrescenta ainda mais cinco novos signif! 

cados de inspiração neo-marxista (Sorel, Mannheim etc) e nos 

marxistas freudizantes: 

9. O eonjunto de 4inai4 e 4Zmbolo4 ea~aete~Z4tieo4 de 
uma ela44e 40eial e que exp~imem 04 4eu4 eomple -
X04, a4 4ua4 angú4tia4 e a4 4ua4 a4pina~Õe4. 

10. 04 mito4 e a4 utopia4. Tal e o mito da "g~eve ge
nal" ou a utopia do de4apa~eeimento do E4tado. 04 
mito4 e a4 utopia4 4ão 4i4tematizax5e4 imaginati
va4 d04 4Zmbolo4 a6etiv04 e voluntanio4. 

11. O eonjunto da4 ideia4 e valo~e4 que já não 4ão vá 
lido4 numa dada 4~tua~ão 4oeial, i4to e, já nao 
4ão ap~op~iado4 ao quad~o 40eial em que de4eja~Za 
m04 p~omovê-lo4. -



72. O fienômeno da alte~ação mental ou pelo meno~ de 
inte~p~etação e~~ônea, po~ uma ~la~~e ~o~ial , 
do papel e6etivo que ela e levada a de~empenha~ 
(~a~a~te~Z~ti~o em pa~ti~ula~ de uma ~la~~e que 
pe~deu o pode~ ou que e~tã diminuida na ~ua im
po~tân~ia ~o~iall. 

73. A~ ~onduta~ inadequada~ ã ~ituação dada ou ã po 
~ição ~o~ial de uma ~la~~e: te~temunho da ina ~ 
daptação da ~ua ~on~~iên~ia ã~ mudança~ da~ ~e
laçõe~ ent~e a~ ~la~~e, da ~onjuntu~a ou da e~
t~utu~a. 

(Gu~vit~h - 1960 - pago 83 e 84) 

05. 

A estes treze significados pOderiamos agre~ar outras 

tantas tentativas de circunscrever o termo dentro de defini 

çoes: 

14. Con~eito emp~egado pa~a de~igna~ o~ valo~e~ p~i 
mã~io~ que a~ pe~~oa~ po~~uem e que a~ habili ~ 
tam a impo~ ~e~ta o~dem mental ao~ dive~~o~ in
divZduo~ e expe~iên~ia~ ~o~iai~ que ele~ en~on
t~am. (Robe~t - 7972 - pago 7751 

15. A ideologia e o elemento da ~on~~iên~ia ~o~ial 
que ~ont~ibui di~etamente pa~a a ~olução da~ 
ta~e6a~ ~o~iai~ po~ta~ ã ~o~iedade, ~e~vindo 
que~ pa~a ~on~olida~, que~ pa~a modi6i~a~ a~ 
~elaçõe~ ~o~iai~. Em toda~ a~ ~o~iedade~ de ~la~ 
~e~, a ideologia ~eve~te-~e de um ~a~ãte~ de
~la~~e, ou ~eja exp~ime no intele~to - ~on~ag~an 

,do-o~ - o~ inte~e~~e~ de uma ~la~~e. -
(Kelle , Kovalzon - 1976 pago 329) 

16. Ponto~ de vi~ta mai~ ou meno ~i~temãti~o~, que 
~ão hi~to~i~amente de~envolvido~ po~ g~upo~ ~o
~iai~ de6inido~ em 6a~e~ de6inida~ do de~envol
vimento ~o~ial e que va~iam de a~o~do ~om a ~ua 
u~igem ~o~ial ~hamam-~e ideologia~. 

(Co~n6o~th - 1976 Vol. 111 pago 88) 



17. Si~tema de ideia~ e de juizo~, expli~ita e ge~al 
me»te o~ga»izado, que ~e~ve pa~a de~~~eve~ explI 
~a~, i»te~p~eta~ ou ju~ti6i~a~ a ~ituação dum g~ 
po ou de uma ~oletividade e que, i»~pi~a»do-~ela~ 
game»te em valo~e~, p~opõe uma o~ie»tação p~e~i-
~a i açio hi~t5~i~a de~4e g~upo ou de~~a ~oleti
vidade. 

[Ro~he~ - 1977 Vai. 4 pago 205) 

18. Qualque~ ma»i6e~tação da ~o»4~iê»~ia ~o~ial adqui 
~e inevitavelmente um ~a~ãte~ de ~la~~e. O ~on -
junto de opiniõe4 polZti~a4, ju~Zdi~a~, mo~ai~ , 
a~tZ~ti~a~ e out~a~ de dete~minada ~la~~e, ~on6-
titui ~ua ideologia. 

(A6ana~iev .{.n Sod~é 1968 pago 127) 

19. Se ~e ~olo~a do po»to de vi~ta da teo~ia do~ 6a
to~e~ a ~o~iedade humana é ~omo um pe~ado óa~do 
que dióe~ente~ "óo~ça~" - Mo~al, Vi~eito, E~o»o
mia et~ •.. - puxam ~ada uma de ~eu lado, no ~ami 
nho da Hi~t5~ia. Ma~ ~e ~e colo~a do po»to de v7~ 
ta da ~o»~epção mate~iali~ta, mode~na da Hi~t5 -
~ia, tudo muda. O~ ",ato~e~ hi~t;~i~o~" apa~e~em 
~omo ~imple~ ab~t~açoe~ e, qua»do o ~eu »evoei~o 
~e di4~i~a, to~»a-4e ~la~o que o~ homen~ »ão óa
zem hi~t;~ia~ di4ti»ta~ - a Hi~t;~ia do Vi~eito, 
a Hi~t;~ia da MO~al, da Filo~oóia, et~ ... - Ma~ 
uma 45 Hi~t;~ia, a de 4ua~ ~elaçõe~ ~o~iai4, ~o» 
di~io»ada4 a todo momento pelo e~tado da6 no~çaJ 
p~odutiva6. E o que 6e ~hamam ideologia6 nao 6ão 
mai~ que 06 ~eólexo6 multi60~me~, no ~e~eb~o do~ 
homen~ de~6a Hi~t;~ia una e indivi~Zvel. 

(Plekhanov in Sod~é 1968 pago 130) 

20. A ideologia ~on6i~te de nato em um nZvel objeti
vo, e6pe~Z6ico, em um conjunto com ~oe~ência ~e
lativa de ~ep~e~entaçõe6, valo~e~, c~ença6: da 
me6ma manei~a que 06 "homen~", 06 agente6 em uma 
6o~maião, pa~tiQipam em uma atividade e~onõmica 
e pol.{.ti~a, pa~ti~i~am também em atividade~ ~eli 
gio6a~, ma~ai6, e6tética~, óil0656ica~. A ideolo 
aia diz ~e6peito ao mundo no qual viv~ 06 homeni, 
a.6 6 ua4 ~.elaçõ e6 ~om a natu~eza, ~om a ~ o ~iedade, 
~om 06 out~04 homen6, ~om a ~ua p~5p~ia ativida
de, in~luindo 6ua atividade e~onômi~a e polZtica. 

A ideologia encont~a-~e a tal ponto p~e4ente em 
toda~ a~ atividade4 do~ agente~, ~ue não é di~~e~ 
nZvel da ~ua "expe~iência vivida'. 

(Poulantza~ - 1977 pago 200 e 201) 

06. 



21. A ideologia e uma pa~te da con~ciência ~ocial 
identi6icada pelo 6ato de compo~-~e de conceE 
çõe~ e opiniõe~ do~ homen~ e exe~ce~ uma g~an 
de in6lu~ncia ~ob~e a atividade deci~iva pa~i 
a e~colha do objetivo da evolução ~ocial. A 
ideologia e~tâ po~tanto indi~~oluvelmente li
gada a um dete~minado ~i~tema de valo~e~, cu
ja e~colha ~elaciona-~e ao~ inte~e~~e~ ~ociai~ 
com ca~âte~ de cla~~e, na ~ociedade dividida 
em cla~~ e6 • 

(Scha66 - 1977 - pago 126) 

22. Ideologia ~ão complexo~ de idêia~ que di~igem 
a atividade com vi~ta a manutenção da o~dem 
exi~tente . 

(Mannheim - 1976 - pago 211 

23. A~ ideologia~ ~ão a~ idêia~ ~ituacionalmente 
t~an~cendente~ que jamai~ con~eguem de 6ato a 
~ealização de ~eu~ conte~do~ p~etendido~. 

(Mannheim - 1976 - pago 218) 

24. A ideologia ê uma da~ 6o~ma~ que podem ~eve~ti~ 
o~ dive~~o~ modelo~ integ~ado~e~ da~ c~ença~ mo 
~ai~ e cognitiva~ ~ob~e o homem, a ~ociedade -
e o unive~~o (e~te ~ltimo em ~elação com o ho
mem e a ~ociedadel que 6lo~e~cem na~ ~ociedade~ 
humana~. 

(Shit~ - 1977 - Vol. V pag 598) 

25. Uma Ideologia ê um ~i~tema (po~~uindo ~ua lõgi
ca e o ~eu ~igo~ p~õp~io~) de ~ep~e~entaçõe~ 
(imagen~, mito~, idêia~ ou conceito~ ~egundo o 
ca~o) dotado de uma exi~tência e de um papel~ 
tõ~ico~ no ~eio de uma ~ociedade dada. -

(Althu~~e~ - 1979 pago 204) 

26. Urna ideologia ê: 
. um ~i~tema teõ~ico 

cuja~ idêia~ tem ~ua o~igem na ~ealidade co
mo ê ~emp~e o ca~o da~ idêia~ . 

. ma~ que coloca, ao cont~â~io, que a~ idêia~ 
~ão autônoma~ i~to ê, que t~an~6o~ma em en
tidade~ e em e~~~ncia~ a~ ~ealidade~ que de 
ap~eende e que a~~im, de~envolve uma ~ep~e
~entação ilu~ô~ia ao me~mo tempo daquilo ~o 
b~e o que t~ata e dele p~õp~io 

07. 



• e que, g~~ç~~ ~ e~~~ ~ep~e~ent~çao ilu~õ~i~, 
de~empenha um p~pel mi~ti6icado~, qua~e ~em
p~e incon~ciente (o p~õp~io ideôlogo ê mi~ti 
óicado, ac~edita na ~utonomia de ~ua~ idêi~~): 
a~ idêia~ a~~im de~tac~da~ de ~ua~ ~el~çao 
com ~ ~ealidade ~e~vem, com e6eito, p~~~ con~ 
t~ui~ um ~i~tema teô~ico que camu6l~ e ju~ti-
óic~ ~ domin~ção de cl~~~e. -

(Ch~~lot - 1979 - p~g. 32) 

27. Fenômeno do pen~~mento coletivo que ~e de~envol 
ve de ~co~do com o~ inte~e~~e~ e ~~ ~itu~çõe~ 
6oci~i~ e exi~tenci~i6. 

(M~~x ~egundo M~nnheim - 1976 p~g 150) 

28. Qu~lque~ conjunto de e~ença~ e v~lo~e~ m~i~ ou 
meno~ ~i~tem~tiz~do que eomp~~tilh~m o~ memb~o~ 
de um g~upo 6oei~l. 

(Boek - 1977 pago 384) 

29. Manei~~ de ve~ o mundo em 6unção de uma eonvie
ção 6ôeio-polZtie~ valo~ativa da6 e6t~utu~~6 6Ô 
cio-eeonômic~6 e 6eu~ eon6Iito~. A no~~o ve~ , 
ent~etanto, o ~e6e~ido te~mo englob~ e~peeZ6i -
ea6 6ant~~i~6 ineon~eiente6 em c~d~ indivZduo~. 

( G~inbe~g g G~inbe~ - 1971 p~g. 03) 

30. Uma Ideologia ê poi~ um ~i~tem~ de e~ença~, m~n 
tido em comum pelo~ memb~o~ de um~ eoletivid~de, 
que~ dize~, um~ ~ocied~de, ou uma ~ub-eoletivi
d~de de um~ 60eiedade - ineluindo um movimento 
de~vi~do d~ eultu~~ p~ineipal de um~ ~oeied~de 
- um 6i6tem~ de idêi~~ que ~e o~ienta vi6~ndo ~ 
integ~~ção ~v~li~tiv~ da eoletividade, medi~nte 
a inte~p~etação da n~tu~eza empZ~iea d~ eoleti
vidade e d~ ~itu~ção em que ~e eneont~~, do~ p~o 
ee660~ pelo~ quai~ ehegou a um dado e6tado, da6-
meta6 em que 6e eneont~am eoletiv~mente o~ienta 
do.6 -6 eU6 memb/tO-6 e de -6ua ~ef.ação eom o eU~60 lu 
tu~o dO-6 aeonteeimento-6. -

(Pa~-6on-6 - 1976 - pago 327) 

31. A Ideologia ê uma pa~te da Zoologi~. 

lVe6ttut Ve F~acy - 1837 pag VI) 
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(Ve~ttut Ve F~~cy in Abbagnano 1970 pag 506) 

33. Vi6e~ente~ nome~ tem a ci~ncia que vamo~ 6ala~: 
Pode ~e chamaJt Ideologia. ~e a.pena./.) a.tendemo~ a.o a./.)~unto; 
G~álica. Gvr.ai. -õe levamo~ em c.onta a.penM o hL6.tJr..ume,nto 
e lógica. ~e ~ó COMideJulJlmo~ a 6ina.lida.de. S ej a qual 
6o~ o nome que ~e lhe d~, ela. ence~~a. nece~~a.
~ia.mente e~ta.~ t~ê.~ pa.~te~, poi~ não ~e pode ~a 
ciona.lmente t~a.ta.~ de uma. ~em t~a.ta.~ da.~ out~a.i 
dua.~. Ideologia me pa.~ece o te~mo mai~ gen~~ico 
po~que a. ciência da.~ idê~a~ inclui a da ~ua ex 
p~e~~ão e a da ~ua dedu~ão. t ao me~mo tempo o 
nome e~pecl6ico da p~imei~a pa~te. 

(Ve~ttut De T~acy - 1837 pag XXI) 

34. Uma ideologia ê uma o~ganização de c~en~a~ e a
titude~ - ~el~gio~a~, polltica~ ou 6ilo~ó6ica~ 
ma~~ ou meno~ in~tituc~onal~zada ou compa~tilha 
da com out~o~ e que depende de uma auto~idade -
exte~na. 

(RoReac,h. - 1977 pag 19) 

35. Um ~~~tema ideológico ~ um ~~~tema coe~ente de 
imagen~, ideia~ e ideai~ compa~tilhado~ que 6o~ 
necem a ~eu~ pa~t~cipante~ uma o~ienta~ão total 
coe~ente, ~i~tematicamente ~impli6icada no e~pa 
~o e no tempo, no~ meio~ e no~ 6in~. -

( E~~on, E. wado po~ GJU.nbe~g te G~nb~g 1971 pag 3) 

36. Ideologia ~ o ~i ni icado que tem todo~ o~ p~o
ce~~o~ humano~ em un ao do ~~~tema em que ~e 
de~envolvem ou ao qua a~pi~am. 

(Capa~~o~ ~ Capa~~o~ - 1976 pago 85) 

37. Ideologia~ ~ão inte~p~eta~õe~ da ~eal~dade q~e 
não ~e~i~tem a uma an~li~e objet~va, poi~ ~ao 
c~~ada~ po~ uma e~p~cie de c~en~a emoc~onal que 
tem po~ 6im jU!ti6~ca~ uma conduta ou de6ende~ 
inte~e~~e~ de g~upo~ pa~ticula~izado~. 

(Olt~a te Salcedo - 1973 - pago 69). 

38. Ideologia ~ um ~i~tema de id~~a-6 Que não mai~ 
~ão pen~ada~ po~ ninguém. 

(Weidlê., W. cilado po~ Me.yrtaud e Lancelot - 1966 pag 1 O 7J 
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39. A Ideologia ~ po~tanto, pa~a n56, um 6i6tema de 
coe~~ncia va~iavtl que exp~ime, explica ou jU6-
ti6ica a6 atitude6 do homem pa~a com o mundo em 
que ele vive: ~ tamb~m (a~pecto moto~1 um inci
tamento a agl~ ne6ta ou naquela di~eçao 6egundo 
um juizo de valo~ da 6oeledade. 
A Ideoloaia exp~ime uma pe~6pectiva 6ob~e o mun 
do: ela e um 6~6tema ~acionalizado e ob6t~ato -
que deco~~em pelo men06 pa~cialmente, da luta 
6oeial, ao me6mo tempo que cont~ibui pa~a mol
da-la. 

(Meynaud, J. e Lance.lot, A. 1966 pag 1081 

40. Ideologia é o eonjunto lnte9~ado de teo~ia~, ~ei 
vindieaçõe~ e p~opõ~ito6 que eon~tituem um p~o
g~ama ~oeiopol1tieo. 

41. 

(Web6t~ I ~ T~d New Int~na..t1onal VietionaJl.y 
e1tado po~ Joh~on - 1977 pag 6071 

Ideologia é um modelo de e~ença~ e coneelto6 que 
~e p~opõem explica~ 6en5meno6 6oeiai6 eomplexo6 
vi6ando di~igi~ e ~impli61ea~ a6 op~õe6 6ocio
polZtiea6 que 6e one4eeem a06 indiv~du06 e a06 
g~up06. 

(Go uld, J., ~Uado po~ John60n - 1977 pag. 6071 

42. Toda ideologia ~ no~mada po~ id~ia6 6impli6ica
da6 ou nal6eada~ ~ob~e um 616tema ~oeial ou um 
tipo de 6i~tema6 ~oeiai~ e tai6 idéia6 p~eten -
dem 6e~ objetiva6, po~êm incluem tambêm uma va
lo~açao mai6 ou men06 explZeita d06 6ato6. 

(John.6on, H. - 1977 pag 6081 

43. Idéia ou .6i6tema de idêia6 de~tinado a eneob~i~ 
uma ~ealidade 60eial eujo eonheeimento exato po 
de~ia aea~~eta~ p~ejuZzo.6 mate~lai6 ou mo~ai6 a 
dete~minado g~upo ou ela66e dominante. 

(Will~, E. ~ado po~ C06ta Pinto - 1963 pag 231 

44. Ve.6ignamo6 de ideologia uma o~ganizaçao de opi 
niõe.6, atitude.6 e valo~e.6; em 6uma, uma manei~ 
~a de pen.6a~ .6ob~e o homem e a 6oeiedade. Pode 
m06 6ala~ da ideologia total de um indivIduo -
ou de 6ua ideologia a ~e.6peito de di6e~ente6 
a6peet0.6 da vida .6ocial: polltica, economia, 
~eligiao, g~upO.6 mino~itd~io.6 etc ... 

(Ado~o g B~un6wik g Levin60n g San6o~d - 1965 pag 281 
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11. 

1.2 - UTILIZAÇÂO DA IDEOLOGIA COMO CATEGORIA DE ANÂLISE 

Como se pode facilmente constatarJlonge de se aI -

cançar uma clareza quanto ao que significa o termo ideologia, 

verifica-se que ele é passlvel de definições as mais variadas, 

algumas coincidentes outras não, sendo que o mesmo como cate-

goria de análise é largamente utilizado apesar da confusão em 

torno de seu significado. Ultimamente,vem despertando um inte

resse muito grande e mesmo com conotações diferentes vem sen

do usado em áreas do conhecimento as mais variadas quer em 52 

ciologia, Psiquiatria, Educação, Economia, História, Política, 

Antropologia, Arte, até mesmo em Ecologia, em Psicologia - o~ 

de está começando a despertar interesse - e em diversas outras 

áreas como atestam os trabalhos abaixo: 

- ChMtot - 1979; GJÚnbvr.g t GIU.nbvr.g - 1971; 

- Ca1.vo g, V.{mant &. Spo.tar!.--5Ry - 1973; 8Jt.oc.c.o.tt - 1978; 

- VUJtand - 1979; BOUJtcüeu &. PCL).6{1AOrl - 1975; 

- L{ma - 1978; No~e.t.ta - 1979; Vi Siena - 1969; 

- RMe t Ro~e - 1979; Vinnai - 1978; Lebe.t - 197'2; 

- BaMe:to - 1977; SodJtê - 7961; MaJtC.M e - 1 96 7 ; 

- VebJtun - 1959; KoJt:tunov - 1977; LeóoJt:t - 1979; 

- CaJtdo~o - 1978; CombLin - 1978; Mota - 1977; 

- Menez~ - 1971; Lac.lau - 1979; Maóó~oli - 1978; 

- E6c.obaJt - 1979; Winc.~vr. - 1978; A~aJt:t - 1978; 

- SOMa - 7978; Pofvwv~fú - 1977; Te1~ - 7961; 

- Cavalc.anti - 1965, LenR e ou:tJto~ - 1975; 

- Ric.oeUJt - 1977; Mo~ c.ovic.i - 1978. Shaw - 1978; 

- Memmi - 1977; BOC.R - 1977. Ma1.donado - 1978; 

- Ec.heveJtJtZa e outJto~ - 1973; VOJtóman g, Matte.taJt:t - 1978; 

- CIU~teyUJon e outJto~ - 1971. ApteJt - 1964; ,) .. 

- Beltewic.R t BeJtRi &. PaJtebh - 1973; SzaJ.Jz - 1977; 

Ve.t.ta Volpe - 1970; GaJtzaJto - 1968; 
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- Kolakow~~t - 7970; Mah~ozzi - 1973; Lage - 7979; 

- Papaioannou. - 1967; CÓJtdova - 19.74; 

- Slo~howeJl.. - 1976; MonteJJw - 19.75. To-fedo - 1976; 

- KruvamUlta - 1979. TJtactenbeJl..g - 7977; 

- TlVindade - 1978; HeJl..n.andu &.TJtactenbeJtg - 7979; 

- Cu.Jty - 1979; Bu.óa - 7979; FaleiJto~ - 1974; 

- IglMi~ - 1973; Colleti - 1977. Vion - 1977; 

- VeJtgaJta - 1977; CaJtdo~o - 1974. Me~k - 1977; 

- Pinto - 7974; Ho~tein - 1973; GaJtcia - 7972; 

- CaJuU,o - 7971.; Bauleo - 1973; Bem to Bem - 1973; 

- Ott4a to Saicedo - 1973; VebeJl..t - 1979; Campo~ - 1980; 
- S~tJte - 1974; Whyte - 1961. AdoJtno g 8Jtu.~wik , Ley~on , SanÓoJtd 1965. 

1.2.1 - UTILIZAÇÃO DA IDEOLOGIA COMO CATEGORIA DE ANÂLISE 

EM SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA 

Poderiamos ainda acrescentar que nos últimos nove 

anos pesquisados por nós (1970 - 1978) nos Sociological 

Abstracts encontramos 730 artigos utilizando esta categoriade 

análise assim distribuidos: 

1970 79 artigos 

1971 - 117 " 

1972 - 103 " 

1973 17 " 

1974 7 " 

1975 47 " 

1976 49 " 

1977 - 118 " 

1978 - 193 " 

Total: 730 
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Importante é ressaltar que destes 730 artigos so -

mente sete artigos se referiam especificamente ao estudo do 

termo ideologia, tal como tentaremos em nosso trabalho. Os 

demais se restringiam a utilizar o termo corno categoria de 

análise predominando em quase todos a concepção marxista. 

~ 

Quando porem fizemos um levantamento nos últimos 

doze anos (1968 - 1979) nos Psychological Abstracts encontra-

mos um quadro totalmente diverso. Em primeiro lugar o concei-

to não faz parte do mesmo desde 1970 e mesmo anterior a esta 

data o mesmo era registrado, porém o pesquisador para locali-

zar algum trabalho teria que procurá-lo inserido em outros 

conceitos tais como crenças, valores e atitudes. Levantamos 

então todos os possíveis trabalhos quer em ideologia, quer em 

crenças, valores e atitudes e encontramos a seguinte distri -

buição: 

1968 2 artigos 

1969 1 " 

1970 3 " 

1971 O " 

1972 1 " 

1973 2 " 

1974 O " 

1975 O " 

1976 O " 

1977 2 " 

1978 O " 

1979 O " 
Total: 11 artigos 
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Tal distribuição nos leva a acreditar de maneira 

irrefutável que a Psicologia, particularmente a Psicologia S~ 

cial ignora os fenômenos ideológicos não lhes atribuindo ne -

nhuma importância particular ou quem sabe vem deslocando este 

nível de ünálise para o â.mbi to da Sociologia não tomando como 

sua esta tarefa. 

A partir do quadro geral traçado até aqui, o que 

nos propomos é examinar dentro das nossas limitações o surgi

mento deste conceito e as transformações que vem sofrendo des 

de então e no fim de nosso trabalho su~gerir áreas de estudo 

dentro da Psicologia, particularmente dentro da Psicologia S~ 

cial, onde a aplicação desta categoria de análise poderia lag 

lar uma luz mais esclarecedora e satisfatória sobre uma série 

de fenômenos de comportamento, áreas estas que até agora per

sistem em ignorar os fenômenos ideológicos. 
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2. EVOLUC1\;O DO CONCEITO DE IDEOLOGIA 

2.1 - DESTUTT DE TRACY E OS IDEOLOGOS 

O termo "ideologia" foi introduzido em 1976 como ter 

mo filosófico por Antoine Destutt De Tracy designando com ele 

uma disciplina filosófica destinada a formar a base de todas 

as Ciências. 

Em relação es?ecificamente ao termo ideologia, a aná 

lise da obra princi?al deste autor não nos dá uma clara e pre-

cisa noção do que ele queria expressar com este termo. Há uma 

certa ambiguidade e talvez urna excessiva amplitude uara o mes-

mo, o que outros autores também o sentiram: 

E d16Zc1l, ~enao 1mp06~Zvel, e6~abelecen o que Ve6tu~~ 
Ve Tnacy quen1a expne~~an com a apalavna 1deolog1a , 
pon~m como pn1me1na apnox1macao a uma de61n1cao, pode 
n1a no~ ~en ~t1l a ~egu1nte: doutn1na genal acenci 
da~ 1d~la~; o tenmo 1d~la~ ~e"do u6ado aqu1 num 6en
t1do 6emelhante ao que c06tumavam dan-lhe a6 61l060-
61a6 emp1n16~a~ anglo-~ax5n1ca e 6nance~a - John 
LacRe, Cond1llacc ... 

(Nae~6 pago 23 1n Honow1~z 1974) 

Seria interessante, senao fundamental antes de qual-

quer análise subsequente, apresentar a maneira corno Destutt De 

Tracy concebia a noção de Ideologia)sendo que para tal selecio 

nei trechos significativos de sua obra fundamental - Elements 

D'Ideologie onde ele usa explicitamente esta palavra procuran-

do estabelecer seus limites. 

Na Introdução desta obra procura ele situar o leitor 

em relação ao que se vai expor, desvendar e ao que se propõe 



com ela.: 

queJto ne-6te eJ.Jc.Jtito, não en-6ÚlaJt"'VO-6 ma-6_-6im 6a zeJt 
c.am que notei-6 tudo quanto -6e pa-6-6a em VO-6 quando 
pen-6ai-6, 6alaiJ.J e e-6c.Jtevei-6. TeJt id~ia-6, expJtimi -
la-6, c.ombinã-la-6 -6ão tn~-6 c.oi-6a-6 di6eJtente-6 ma-6 
e-6tJteitamente ligada-6 entne -6i. 

(VeJ.Jtutt Ve Tnac.y - 1837 pago XX) 

Vi6enente-6 nome-6 tem a c.iênc.ia de que vam06 6alaJt: 
Pode J.Je c.haman IVEOLOGIA -6e apena-6 atendemo-6 ao a-6 
-6untoi Gnamãtic.a Genal J.Je levaJtmo-6 em c.onta apena~ 
o in-6tnumento e Lógic.a J.Je c.on-6idenaJtmoJ.J a 6inalida 
de. Seja qual 60Jt o nome que -6e lhe dê, ela enc.en~ 
Jta nec.eJ.JJ.Janiamente eJ.Jta-6 tnê-6 panteJ.J, poiJ.J não -6e 
pode Jtac.ionalmente tJtataJt de uma -6em tJtataJt daJ.J 
outJtaJ.J duaJ.J. IVEOLOGIA me paJtec.e o teJtmo maiJ.J genê 
nic.o pOJtque a Ci~nc.ia daJ.J Idêia-6 inc.lui a da -6ua 
expJte66ão e a da -6ua dedução. E ao meJ.Jmo tempo o 
nome eJ.Jpec.16ic.o da pnimeina pante. 

(VeJ.Jtutt Ve TJtac.y - 1837 pago XXI) 

18. 

~ talvez importante chamar a atenção aqui para o f~ 

to de que nesta apresentação da "Nova Ci~ncia" por ele, sur -

gem na verdade dois conceitos diferentes para o termo Ideolo-

gia: um mais amplo e outro mais restrito, sendo que até hoje 

relegou-se o se1undo e todos os trabalhos existentes se refe-

rem ao primeiro destes conceitos. 

Um pouco mais a frente ele procura ser mais expli-

xito quanto ao que pretende e o que entendia por Ideologia: 

A Ideologia ê uma paJtte da Zoologia, e ê J.JobJtetudo 
no homem que eJ.Jta pante ê impoJttante e menec.e -6eJt 
apn06undada. 

(Ve-6tutt Ve Tnac.y - 1837 pago VI) 

Foi Loc.ke c.neio eu, o pnimeino homem que tentou ob 
J.JeJtvaJt e de6c.Jteven a inteligênc.ia humana, bem c.omo 
6e ob6enva e de-6c.neve qualquen pJtopJtiedade de um 
minenal ou vegetal ou uma c.inc.unJ.Jtinc.ia notável da 
vida de um animal e pon i-6J.Jo ele 6ez deJ.Jte eJ.Jtudo 
uma pante da FIJ.Jic.a. 

(VeJ.Jtutt Ve_ Tnac.y - 1837 pago VIII 



A.lgun.~ $1ta,'1de.6 ,ta,len.to.6 .6e;Juiltam e c.on.tin.ua.ltam Loc.ke: 
Con.di'llac. mai.6,_do que q.ulqueJt. outltQ aumen.tou o n.úm~ 
Jt.o de ob4eJt.va~oe4 e Jt.ea,lmen.t.t c./tiou a. rVEOLOGTA.Ma.6 
ape4aJt. da exc.elên.c.ia do 4eu m[todo e da .6eguJt.an.~a de 
.6eu julgamento nao paJt.ec.e ten .6ido i4en.to de eJt.Jt.o.6. 
E pJt.incipalmente ne.6ta Ciênc.ia que .6e con.hec.e que 
a.6 n04.6a4 peJt.c.ep~5e4 pUJt.amente in.telec.tuai6 4aO 
muito 6ugid1a4 e que quanto men.06 vêze4 a matêJt.ia 
que in.ve.6tigam04 11.06 leva ao te.6temunho diltet.o d04 
.6en.tid04, tanto ma14 e.6tam04 .6ujeit.o.6 a en.gan.aJt.-n.04 
e peltdeJt.-n.04. 

fVe4tutt Ve TJt.ac.y - 1837 pago IX) 

19. 

Logo a seguir prossegue De Tracy em sua exposição: 

Tel1te-i. 6azeJt. C.Úl.C.O en..6a'w.6 de uma de.6c.Jt.-i.~ao exata e 
c.iltc.un..6tan.c.iada da.6 1104.6a6 nac.uldade.6 in.telectuai.6; 
do.6 .6eu.6 pJt.-i.ncipai6 6en.5men.06 e mai.6 n.ot~vei6 c.iJt.
c.un.6tal1c.ia.6, em outJt.a6 palavJt.a6, veJt.dadeiJt.06 Ele -
men.t06 da Ideologia e 6em me deteJt. l1a6 di6ic.ulda -
de6 de.6te empJt.eel1dimen.to, en.c.aJt.ei apen.a6 a 6ua uti 
lidade. 

fVe.6tutt Ve TJt.acy - 1837 pago IX) 

Havia ain.da outJt.o motivo quan.do c.omec.ei a compoJt. e6 
te tltabalho f Jt.e 6 eJt.én.c.ia a06 Element6·V'Ideologie).
Eu via que 0.6 autolte.6 da Lei de tltê6 BJt.um~Jt.io do 
ano quatJt.o que deJt.am a FJt.ança uma In.6tJt.uçao P~bli
c.a logo que lhe deJt.am uma Con..6titui~ao, tinham e.6-
tabelec.ido uma c.adeiJt.a de GJt.am~tic.a GeJt.al em c.ada 
E6c.ola Cel1tJt.al. Vi660 c.onc.lui que ele6 tinham a 
idéia de que toda.6 a6 11ngua.6 tem Jt.egJt.a6 c.omun6 
qu.e deJt.ivam da Natulteza, da6 110.66a6 6ac.uldade6 in.
t.elec.t.uai6 e da.6 quai.6 dec.oltltem 0.6 pltinc.Zpi06 do 
ltac.ioc.Znio; que pen4avam que paJt.a c.onhec.eJt. Jt.ealmen. 
te a maJt.c.ha da Inteligênc.ia humana eJt.a pJt.ec.i60 lei 
c.ome~ado pOIt c.on6ideltaJt. aquela6 Jt.egJt.a.6 60b o tJt.l -
plic.e ponto de vi6ta da 60Jt.maçao, da eX€Jt.e6.6aO e 
da deduçao da6 I~êia6 e que e.6.6e conhec.~menlo nao 
60mente e n.ec.e66aJt.io ao e.6tudo da6 lingua6 ma6 é 
tambêm a ~nica ba.6e 66lida da6 Ciência6 MOJt.ai6 e 
Polltica6, da.6 qua-i.6 queJt.iam ele6 que tod06 0.6 c.i
dadao.6 tive6.6em idêia.6 .6a6, quando n~o pJt.06unda6 , 
que poJt. con6egulnte a intençao defeó eJt.a que, na 
Jt.ealidade 6e 6izeó6e 60b o nome de Gltamatic.a GeJt.al 
um CUJt.60 de Ideologia, GJt.amatica e L6gic.a e que en· 
6inando a Fil0606ia da Linguagem, e6ta 6eJt.vi.66e d~ 
intJt.oduçao ao CUJt.60 de MOJt.al pJt.ivada e P~blic.a. 

(Ve.6tutt Ve TJt.ac.y - 1837 pago XIII) 
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~~ca claro portanto, a r,reocupa9ãQ do autor do Ele -

ments D'ldeologie em suprir, com seu manual, um vazio didático 

criado por uma lei que expandia o ensino e levava para as sa -

las de aula um número muito maior de alunos e professores 
. 

po-

rém sem que para isso houvesse um planejamento Educacional ade 

quado e sem que os professores contassem com um apoio didáti -

co - pedagógico. Foi um momento histórico de grande mudanças 

onde segundo De Tracy nem os pais sabiam o que os filhos de-

viam aprender nem os professores o que exatamento ensinar nes-

te momento de profundas alterações no panorama político-educa

cional da nação francesa. 

vê portanto seu manual como uma saída para o dilema. 

A "nova ciência" seria a base de todo o novo Sistema Educacio-

nal a ser implantado e ele a acreditava libertadora, capaz de 

criar homens de "mente sã" ou como se diria atualmente com uma 

"consciência crítica". Mais ainda, acreditava e antevia que 

a divulgação ampla de tais ensinamento provocaria com o tempo 

um aperfeiçoamento gradual e inevitável do seu próprio sistema 

de idéias que ele mesmo resumiu no fim de seu livro, fazendo 

um retrospecto do que havia ampla e detalhadamente explanado 

em sua obra: 

E6etivamente vimo~ em que con~i~te a 6aculda de pe~ 
~alt; 

Quai~ ~ão a~ 6aculdade~ elementalte~ que a compoem; 
Como ela~ 60ltmam toda~ a~ no~~a~ idêia~ compo~ta~; 

Como no~ dão a conhecelt a no~~a exi~tência, a do~ 
outltO~ ~elte~, a~ .6ua~ pltopltiedade.~ e a manei.lta de 
a~ avalialt; 

Como e~~a~ 6aculdade~ intelectuai~ ~e ligam ~~ ou
tlta~ 6aculdade~ Ite~ultante~ da no~~a oltganização. 

Como uma~ e outlta~ dependem da no~~a 6aculdade de 
qtteltelt; 



Como toda~ ~ao mod~6~Qada~ p~la 6~~qu~nt~ ~~p~t~
ção do~ ~~u~ ato~; 

Como ~~ ap~~6~~çoam no ~ndivZduo ~ na ~~pEQi~; 

E . 6inalm~nt~, qu~ ajuda lh~~ dã. ~ qu~ mudança~ lhu 
t~az o u~o d~ ~inai~. 

~ i~to Q~~io ~u, o qu~ Qon~titui a IVEOLOGIA. 

(V~~tutt V~ T~aQy - 1837 pago 244) 

21. 

Agora que já conhecemos o essencial da obra de 

Destutt De Tracy, podemos melhor compreendê-la e avaliá-la e 

tentar estabelecer então uma análise mais adequada e crítica da 

mesma. 

~ 

O autor pertencia a um grupo que seguia, porem sem 

qualquer atitude de submissão intelectual, as idéias de 

Condillac: 

~~bo~a a in6lu~nQia d~ COndillaQ áo~~~ Qon~id~ -
~av~l, d~ modo algum ~l~~ (o~ id~ologo~) 6o~am 
~impl~~ di~QIpulo~ d~ Condiiiac.. !Mo~a - 1975 
pag. 906), 

nao podendo se considerar a Ideologia Francessa como uma tlEsco 

la" fundada sobre princípios comuns a todos os seus represen -

tantes, tal como o concebemos atualmente ao nos referirmos a 

um grupo de indivíduos que se agregam e se dizem partidários 

desta ou daquela Escola de Pensamento. 

Apesar de se constituirem em um grupo voltado para 

Filosofia e sua problemática da época, houve também uma íntima 

ligação do mesmo com o momento político em que viveram, por 

sinal bastante agitado: 

Muito~ aQ~ita~am o golpe de E~tado de 
~ c.olabo~a~am c.om Napoleão, aQeitando 
~a~, ~mbo~a depoi6 ~e a6a~taa6em del~ 
pa~a opo~ição. 

18 B~umã~io 
c.a~go~ e ho!!;. 
e. pa~ ~ a~ ~ ~m 

(F~aill~ - 1978 pag 952/953) 
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Reuniram-se para discussões e debates na Academia de 

Ciências Morais e políticas que mais tarde foi fechada por 

Napoleão. 

Acreditavam nesta época que poderiam ajudar muito a 

França neste período pós-revolucionário, particularmente na 

área Educacional, já que admitiam implicitamente que 

da ~edução de toda~ a~ ideia~ e!e~ (ideo!õgo~) 
~avam a eon~tituição de uma ei~neia do homem, 
po~ ~ua vez pude~~e o6e~eee~ a ba~e de toda a 
polltiea e eeonômiea. 

(Ba~th - 1945 pago 15) 

A possibilidade de uma análise radical das 

e~pe

que 
vida 

idéias 

nao significava para eles um fim em si mas acima de tudo um 

meio para desenvolver urna educação completa para quem utilizas 

se as concepções por eles elaboradas. 

Houve entretanto da parte dos ideólogos um erro de 

previsão quanto ~s verdadeiras intenções de Napoleão no qual 

depositaram esperanças que rapidamente se desfizeram. 

Os ideólogos haviam se convertido em políticos que 

reclamavam contra determinadas condições político-sociais que 

impediam a colocação na prática das reformas pedagógicas que 

desejavam e acabaram por irritar Napoleão. Se este no . ~ . 
lnlClO 

evitou hostilizá-los, logo percebeu que os mesmos se interpu -

nharn entre ele e seus objetivos políticos de poder absoluto e 

que para alcançar tais objetivos precisava, ao inverso do que 

almejavam os ideólogos, de um clima de obscurantismo intelec -

tual. Estes acreditavam e imaginavam que a divulgação do siste 
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ma de Idêias por eles elaborado levaria ao surgimento de um 

verdadeiro reino da razão, onde cada um e qualquer um teria 

condições de criticamente perceber a realidade e nela agir. 

Desnecessário dizer que o anti-dogmatismo e a possibilidade de 

critica a realidade se opunha também frontalmente aos interes 

ses da Igreja Católica da qual foram considerados inimigos. 

Pode-se portanto prever o desfecho do impasse. Nap~ 

leão criando cada vez mais condições restritivas de pensamen-

to e ação e gradativamente percebendo nos ideólogos um grupo 

a ser combatido: 

Em 1801 a44inou uma conco~data com o Papa e4tipulan 
do que 04 bi4p04 4e~iam nomeado4 pelo P~imei~o Con~ 
4ul (Napoleão) e o gove~no paga~ia 4alâ~io4 ao cle
~o. Ainda que a !g~eja Cat6lica n~o tive44e ~ecupe
~ado o monop6lio legal que de46~uta~a no antig~ ~e
gime, POi4 e~am tole~ada~ tambem out~a4 ~eligioe4 , 
pa440u a ocupa~ uma p04ição nitidamente vantajo4a 
que a capacitou a aumenta~ o 4eu podeh n04 an04 4e
guinte4 

No plano Educacional ~ealizou uma ~e6o~ma que pa4 -
40U a 4e~ con4ide~ada como um d04 ma~C04 da 4ua ad
mini4t~ação, tendo o~denado a in4talação de e4cola4 
p~blica4 elementa~e4 em cada aldeia e de liceu4 na4 
cidade4 mai~ impontante6 e de uma E6cola No~mal em 
Pa~i4, enca~~egada de p~epa~a~ po~6e46o~e~, tendo 
ainda colocado a4 E4cola4 Milita~e4 e T~cnica4 40b 
di~eção do E4tado e 6undado uma Unive~4idade Nacio
nal pa~a 6upenvi6iona~ todo o 6i6tema. 

(McNall Bu~n6 - 1966 pago 628) 

Infelizmente todo o esquema educacional fora monta-

do nao para engrandecer a Ciência, a verdade, o saber mas pa-

ra preparar o caminho para a sua ascensão, auto-glotificação 

e domínio político: 

O~denou (Napoleão) que 4e en4ina44em a toda4 a4 
c~iança4 na4 e4cola4 a ama~ o 4eu Impe~ado~, a obe 
dece~-lhe e o6e~ece~ p~ece4 6e~vo~o4a4 pela 4ua 4e 
gu~ança. 

(McNall Bu~n6 - 1966 pago 628) 
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A paz que houve no início entre os ideôlogos e NapQ 

leão logo se desfez, a medida que surgiam as tendências desEó 

ticas e autorif&rias do Primeiro Consul. 

Bonaparte retirou por fim a máscara e 

qu~~ ~mped~~ toda a ~nve~t~gação e~entZó~e~~ndepen 
dente da Zndole pollt~ea, eeonôm~ea e ó~lo~õó~ea ~O 
Q~al, pa~a que não ~u~g~~~e nenhuma opo~~ção óunda~ 
da e ~a~tentada pela~ Cl~ne~a~ e a F~lo~oó~a. 

(Ba~th - 7945 pago 20) 

Tendo descoberto o quanto a religião) no caso a re -

presentada pela Igreja Católica 1 poderia ajudá-lo, pelos seus 

componentes mistificadores e conformistas, passou inteiramen-

te a apoiá-la, já que a mesma lhe oferecia seu principal su-

porte ideológico (termo aqui usado no sentido marxista) : as 

desigualdades existem e constituem uma ordem natural - estabe 

lecida por Deus - à qual ninguém deve se contrapor. Segundo 

as palavras de Napoleão: 

4em a de41gualdade na p~op~iedade não h~ 4oe~edade 
e a de4~guatdade na p~op~iedade nã~ 4e pode mante~ 
4em a ~et~g~ão. 

(Ba~th - 7945 pago 22) 

Como a investigação científica do homem e da Socie-

dade, independente de todos os dogmatismos e princípios de fé 

religiosa, era a principal meta dos ideólogos, não houve mais 

possibilidade de convivência política entre eles e Napoleão 

que passou a persegui-los e combatê-los abertamente; chegando 

a afirmar: 

Toda4 a4 de4g~aça4 que aÓligem a n06~a bela F~ança 
devemo6 at~~bu~-la4 ã lVEOLOGIA, e44a teneb~o6a me 
taó16~ea, que bU6eando eom 4utileza a6 eaU6a6 p~i~ 



mei~a4, que~ óunda~ ~ob~e a~ ~ua6 ba4e4 a legi~la
ção do~ povo~, em vez de adaeta~ a~ lei~ ao eonhe
eimento do eo~aÇao humano e ~~ liç5e4 da Hi~t5~ia. 

(B~ehie~ - 1956 pago 2471 

25. 

Vemos pela declaração acima o quanto Napoleão pas -

sou a depreciar os ideólogos, não lhes atribuindo senso polí-

tico e considerando os mesmos afastados da realidade que se-

gundo ele não poderiam captar e compreender. 

~ curioso assinalar que ele, a partir de então pas

sa para melhor depreciá-los a chamá-los de ideólogos mas 

Ve~tutt Ve T~aey u~ava o te~mo ideologi~te (ideo -
logi~taJ; a palav~a ideologue (~de5loao) pa~eee te~ 
6ido e~iada inteneionalmente eom p~Opo~ito6 pepa~a
tiv06 .. 

1Lalande - 1966 pago 476) 

A partir daí o termo ideologia passou por muitas 

mudanças de acordo com quem o usava ou a que fins visava mas 

é inegável que 

Ve6te ponto (a pa~ti~ de Napole~o) eomeça a hi6t5-
~ia do 6igniÓieado mode~no do te~mo ~ue e emp~ega
do pa~a indiea~ n~o uma qualque~ e6peeie de análi-
6e óilo65óica, ma6 uma dout~ina, mai6 ou men06 de6 
tituida de validade objetiva, po~em mantida pelo6-
inte~e66e6 cla~06 ou ocult06 daquele6 que dele6 6e 
6e~vem 

(Abbagnano - 1970 pago 506) 

2.2 - FRANCIS BACON E A TEORIA DOS IDOLA 

Reservamos um capítulo à parte para Bacon, conside-

rando nao só a importância desempenhada pelo mesmo para o nos 
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no tema mas tambªm pelo ~ato do mesmo ter desenvolvido uma 

teoria que ao mesmo tempo influenciou toda uma geração de fi-

lósofos: 

A dout~ina do~ idolo~ de Bacon con~titui o p~imei~o 
elo da Filo~o6ia do Ilumini~mo que ~e edi6ica~ã a
t~a0~~ de Hobbe~, Locke, Condillac, Helvetiu~ 
Lamett~ie, Vide~ot e Holbach .. . 

(Lenk ~ 1971 pago 11), 

assim como se reconhece no mesmo um precursor da moderna no-

ção de ideologia: "a teo~ia do~ Idola de Bacon pode ~e~ enca

~ada at~ ce~to ponto como p~ecu~~o~a da concepçio mode~na de 

ideologia" (Mannheim - 1976 pago 87) 

Condillac cuja influência sobre Destutt De Tracy 

anteriormente analisado - foi considerável, assinala em 

rias de suas obras de maneira bastante clara e precisa o 

débito intelectual para com ele: 

Po~tanto, ~ p~eci~o ob~e~va~mo-no~ de~de a~ p~imei
~a~ ~en~aç~e~ que expe~imentamo~; ~ p~eci~o di~ce~
ni~ a ~az~o de no~~a~ p~imei~a~ ope~aç~e~, volta~ ~ 
o~igem de no~~a~ id~ia~, de~envolve~ ~ua g~ne~e, ~e 
gui-la~ at~ O~ limite~ que a natu~eza no~ p~e~c~e ~ 
veu; em uma palav~a, ~ p~eci~o, como di~~e BACON, 
~e.nova,'t ~todo o entH~dime.Hto humano. 

(CondLttac - 1973 pago 51) 

Chegou mesmo a afirmar que 

ningu~m tanto quanto BACON conheceu com mai~ pe~6ei 
ç~o a cau~a de no~~o~ e~~o~; POi6 ele pe~cebeu que 
a~ id~ia6 que 6~O po~ nõ~ p~oduzida~ 6ão mal elabo
~ada~ e que po~ con~eguinte pa~a pode~ avança~ na 
pe6qui6a da ve~dade ~e~ia nece~~ã~io ~e6az~-la~. 

(CoHdillac citado po~ Ba~th - 1945 pago 30) 

Em outra sua obra chega a fazer alusão direta 

idiias de Bacon e a maneira pela qual ele as incorporou 

-va-

seu 

~ 

as 

em 



seu pr6prio sistema; 

Quando ating~mo4 uma idade onde ac~editamo4 pen4a~ 
4egundo nÔ4 P~Õp~i04, continuamo~ a pen4a~ 4egundo 
04 out~o4, po~que pen4am04 4egundo o~ p~econceito~ 
que ele~ no~ de~am. Então, quanto mai~ o e~pl~ito 
pa~ece óaze~ p~og~e~404, mai~ ~e ext~avia e o~ e~
~o~ 4e acumulam de ge~açõe~ em ge~açõe4. Quando a~ 
coi~a~ atingem e~te ponto, h~ apena~ um meio de ~e 
eoloea~ a o~dem na 6aculdade de pen4a~: ê e~quece~ 
tudo o que ap~endemo~, ~etoma~ YIO~.6a~ idê-i.a~ em.6ua 
o~-i.gem, ~egui~ a ge~ação e ~e6aze~ como diz BACON 
o entendimento humano. 

(CondLtlac - 1973 pago 109) 

27. 

Portanto, poderíamos de maneira sintética apresen -

tar a evolução dos fatos da seguinte maneira, aceita moderna-

mente pela maioria dos autores: 

Ve.ótutt Ve T~acy apontou E. B. Condillae (1715 -
1780) como 6undado~ de.óta nova di.óc-i.plina (Ideo
logia) - po~êm a -i.dê-i.a 6undarnental .óe deve ~ 
Bac o n (1 95 1 - 1 626 ) • 

(Liebe.~ e. Dlltow - 1975 pago 109) 

Além desta influência claramente demonstrada sobre 

Condillac, podemos ainda ver sua influência particularmente ~ 

bre outros dois filósofos do Iluminismo, que serão mais tarde 

também analisados por nós: Helvetius (1715-1771) e Paul Henri 

D'Holbach (1725-1789) sendo que ambos chamavam de preconcei -

tos (prejugés) ao que Bacon chamava de Idolos. 

Por último, antes de analisar a contribuição dele 

para 6 tema em questão, resta assinalar a passível e quase 

certa influência sobre Marx, o qual será mais tarde responsá-

vel pelo uso do conceito Ideologia sob a forma mais polêmica 

e que vem resistindo ao tempo e as tentativas de revisão. Sa-

be-se que Marx em certa época de sua juventude ainda como es-
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tudante chegou a ler a principal obra de Bacon, tendo visto 

nele "o ve~dadei~o óundado~ do mate~iali~mo inglê~ e de toda 

a Ciência Expe~imental mode~na" (Ma~x - 1976 pago 1921, tendo 

dedicado a ele algumas páginas de sua obra ,"A Sagrada Família 

ou Crítica da Crítica Crítica"para analisar sua importância e 

influência sobre outros filósofos. 

A doutrina dos Idola de Bacon se encontra exposta 

em sua obra Novum Organum. Parte ele do pressuposto de que o 

homem somente pode dominar e explicar a Natureza em função do 

conhecimento que proventura possua da sua ordem e da conexao 

correta entre as formas com que essa ordem se apresenta. Fez 

questão de ressaltar tal fato ao iniciar sua exposição atra

vés dos "Aforismos sobre a In~erpretação da Natureza" e o"Rei 

no do Homem" que compõem o Novum Organum: 

o homem, mini~t~o e intê~p~ete da Natu~eza óaz e 
entende, tanto quanto con~tata, pela ob~e~va~ão da~ 
6ato~ ou peta t~abalho da mente ~ob~e a o~dem da 
Natu~eza, não ~abe nem pode rnai~. 

(Baco n - 1973 pag. 19) 

Portanto para dominar e vencer a Natureza só resta 

segundo ele um caminho: obedecê-la. "A na.tuneza não .6e vence, 

.6e Hão quando .6e lhe obedec.e". (Bac.on - 1973 pago 19) 

Assim, se o homem nao tivesse algum tipo de acesso 

a Natureza e suas leis, não poderia pretender o direito de 

fundar e expor uma imagem verdadeira do homem, pois segundo 

ele: "tudo que ~ digno de exi.6tin ~ digno da Ci~ncia que ~ a 

imagem da ~ealidade". (Bac.on - 1973 pago 851 
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Verificava ele porém, que o homem quase sempre nao 

conseguia captar e expor as leis da Natureza de maneira corre 

ta. Entre os homens e a Natureza se interpunham processos que 

impediam, dificultavam e deformavam estas leis. 

Bacon pensou que com sua teoria dos Idola poderia 

compreender o que deforma e dificulta a atividade intelectual 

do homem e o que não lhe permite conhecer o que existe tal co 

.. 
mo e: 

Como a o~denação do entendimento humano não a~~e -
gu~a a p~io~i a eliminação do~ 6ato~e~ que pe~tu~
bam a atividade eogno~eitiva, Baeon ae~editou que 
iluminando a o~igem e a ação de~te~ 6ato~e~, pode
~ia ajuda~ a ~ealiza~ eom mai~ pu~eza o p~oee~~o do 
eonheeimento. 

(Liebe~ e. Butow - 1975 pago 111) 

Para conhecer a Natureza, sua ordem e suas leis bas 

taria que o homem mantivesse sempre limpo o espelho de sua 

razão, já que para ele o espírito humano poderia ser compara-

do a um espelho curvo capaz de deformar e impedir a percepção 

da verdadeira imagem que refletiria a própria Natureza. Dessa 

"limpeza" do intelecto se encarregaria a teoria dos idolos 

pois 

o~ idolo~ e noçõe~ 6al~a~ que o~a oeupam o intelee 
to humano e nele ~e aeham implantado~ não ~omente 
o ob~tu~em a ponto de ~e~ dióZeil o aee~~o ã ve~da 
de, eomo também me~mo depoi~ de ~eu põ~tieo log~a~ 
do e de~ee~~ado, pode~ão ~e~~u~gi~ eomo ob~táeulo 
ã p~õp~ia in~tau~ação da~ Ciêneia~, a não ~e~ que 
o~ homen~, já p~eeavido~ eont~a ele~, ~e euidem 0-
mai~ que po~~am. 

(Baeon - 1973 pago 26) 

Segundo ele as causas mais comuns que nos desviam 
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de explica9ão correta da Natureza N 

uma perceP9ao e sao as qua-

tro espécies de ídolos ou falsas divindades: 

-
-

-
-

Idola Tribus ido los da Tribo/do genêro humano 

Idola Specus idolos da Canerva 

Idola Fori Idolos do Comércio/Mercado 

Idola Theatri Idolos do Teatro. 

o~ ldoto~ da T~~bo tem ~eu 6undamento na p~ô~~~a Na 
tu~eza, na p~op~ia t~~bo ou e~pê.c~e humana. t 6at~a 
a a~~e~ção de que o~ 4ent~do~ do homem ~ão a med~da 
da~ co~~a~. Mu~to ao cont~á~~o, toda~ a~ pe~cepçõe4 
tanto do~ ~ent~d04 como da mente, gua~dam anatog~a 
com a Natu~eza Humana e não com o Un~ve~40. O ~nte
tecto humano é ~emethante a um e4petho que ~e6lete 
de6~gualmente o~ ~aio~ da~ coi4a~ e de~~a 60~ma a4 
d~4to~ce e co~~ompe. 

íBacon - 1973 pago 27) 

06 Idol06 da Cave~na 6aO 06 do~ homen6 enquanto in
divldu06. POi6 cada um - .além da~ abe~~aç5e6. p~5 -
p~ia6 da Na~u~eza humana em ge~al - tem uma cave~na 
ou uma cova que inte~cepta e COhhompe a luz da Natu 
~eza: 6eja devido a Natuheza phôp~ia e 4ingula~ d~ 
cada um; 6eja devido ã educaçao uu conveh6açõe6 com 
o~ out~06; 6eja pela leituha d06 liv~o6 ou pela au
tOh~dade daquele6 que ~e ~e6peitam e admiham; 6eja 
peta di6ehença de imp~e66õe6, 6egundo OCOhham em 
animo p~edi6p06to e pheconceituo60 ou em animo t~an 
qu~to e equanime, de tal 60hma que o e6pZhito huma~ 
no - tal como 6e acha di6p06to em cada um - é coi6a 
vahiável, 6ujeita ã multipla6 pe~tu~baçõe6 e até ce~ 
to ponto 6ujeita ao aca~o. POh i6~0, bem p~oclamou -
Heháclito quando di66e que 06 homen6 bU6cam a6 Ciên 
cLa~ em 6eu6 pequeno6 mundo6 e não no g~ande, comum 
e Unive~6al. 

(Bacon - 1973 pago 28) 

Há também 06 idol06 phoveniente6, de ce~ta 6o~ma, do 
inte~cuh60 e da a66ociação heciphoca d06 indivZdu06 
do gêneho humano ent~e 6i, a que chamam06 de Idol06 
do Comê~cio/Me~cado devido ao comê~cio e con6ohcio 
ent~e 06 homen6. Com e6eito, 06 homen6 ~e a660ciam 
a~aça6 ao di6CUh60, po~êm a6 palav~a~ 6ão imp06ta6 
a6 coi6a6 6egundo a concepção do vulgo. E a6 pala
v~a6 impo6ta6 de manel~a imphôphia e inepta, blo -
queiam e6pant06amente o intelecto. Nem a6 de6ini -
çõe6, nem a6 explicaçõe6 com que 06 homen6 dout06 



6e munem e 6e de6endem em Qe~t06 domZni06, ~e6tituem 
a~ Qoi4a6 ao ~eu luga~. Ao Qont~~~io, a~ palav~a4 
60~çam o inteleQto e o pe~tu~bam po~ Qompleto. E 06 
homen6 6ão, a66im, a~~a6tad06 a inúme~a6 e inútei6 
QOnt~ove~6ia4 e 6anta6ia6. 

(BaQon - 1973 pago 28) 

H5 po~ 6im idol06 que 6e apode~a~am da alma d04 ho
men4 po~ meio da6 dive~6a4 dout~ina6 6il0666iQa6 e 
tambem pela6 ~eg~a4 viQi04a4 da demon6t~ação. são 06 
ldol06 do teat~o,Po~ aQ~edita~ que a4 6il0606ia6 ado 
tada4 ou inventaaa4 4ão out~a4 tanta4 6ãbula4, p~odu 
zida4 e ~ep~e4entada4, que 6igu~am mund04 6iQtZQi06-
e teat~ai4. Não n04 ~e6é~im06 apena4 ã4 que o~a exi4 
tem ou ã4 6ilo406ia4 e 4eita6 d06 antig04. lnúme~a4-
6ibula4 do me4mo teo~ 4e podem ~euni~ e Qompo~, po~
que a4 QaU4a4 d04 e~~04 04 mai4 dive~404 4ão qua4e 
4emp~e a4 me4ma4. TampouQO me ~e6i~0 eXQlU4ivamente 
a04 Si4tema4 Filo466iQ04, ã Fil0406ia Ge~al, ma4 tam 
bem a muit04 p~inQZpi04 e dogma4 da4 QiênQia4 pa~ti~ 
QUla~e4 que ent~a~am em vigo~, me~Qê da t~adição, da 
Q~edulidade e da negligênQia. 

(BaQon - 1973 pago 28/29) 

31. 

Vemos assim que, dentro de urna perspectiva baconia-

na, os ídolos podem ter urna dupla origem: interna e externa. 

Ou já nascem com os indivíduos, fazendo parte da sua própria 

natureza enquanto pertencentes ao gênero humano ou nele se 

introduzem a partir do meio exterior. 

Aos idolos da tribo atribui a incapacidade inerente 

a todos os homens para refletir adequadamente sobre a Nature

za e captá-la, considerando assim que já nasceríamos congeni-

tamente despreparados para semelhante tarefa. 

Já os ídolos da caverna,teve sua expressa0 retirada 

do mito da caverna de Platão descrita no seu livro A Repúbli-

ca: nesta obra Platão descreve urna caverna que possui urna en-
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trada para a luz que se abre em toda a largura da mesma. No 

fundo, homens que se acham ali desde que eram crianças, acor-

rentados de tal maneira que não podiam virar a cabeça. Entre 

eles e a entrada de luz um pequeno muro que quase nao deixa 

passar luz. Estes homens portanto, só veem sombras que as to-

mam como os objetos reais que as projetam. Se, como procurou 

demonstrar Plaião, um deles se libertar e olhar a luz direta-

mente, ao retornar para o fundo da caverna de imediato, nao 

só deixaria de enxer0ar como seria considerado cego por todos 

os outros. Poderiámos então interpretar as sombras projetadas 

na parede da caverna como as nossas experiências em que acre-

ditamos e tomamos como rea~ e os objetos verdadeiros situados 

no exterior da caverna e iluminados pelo sol como as verdades 

eternas. Já o psisioneiro que 'se liberta seria o fi1ósofo/in-

vestigador capaz de procurar a verdade, a luz e não as som-

bras e mais do que isso de suportar o escárnio e a possibili

dade de ser chamado de cego porque é capaz de "ver" realmente. 

(Mondolfo - 1959; Vergez & Huisman 1972; Platão -

1978) . 

Bacon portanto, inspirado neste mito retira dele o 

seu segundo tipo de ido los - os ido los da caverna - querendo 

dizer particularmente com isso, baseando-se no sentido do mi-

to de Platão, que o homem é como um ser que vive em uma caver 

... 
na e e propenso a julgar o mundo exterior somente a partir de 

seus pontos de vista particulares, determinados pelas suas 

disposições subjetivas ou como consequência da educação, do 

convívio com outras pessoas, principalmente das chamadas "au-
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toridades" intelectuais que tem poder sobre os indivíduos e 

que são admiradas e até mesmo veneradas pelos indivíduos que 

a elas se submetem e reproduzem fielmente suas idéias e opi -

niões. Em relação a este último ponto, Bacon foi bastante con 

tundente atribuindo ao mesmo enorme importância, já que cons! 

derava a fé cega na autoridade e a aceitação acrítica de opi

niões convencionais, fontes de profundas deformações. 

Os idolos do mercado por sua vez, pelo,que represeg 

tam, tem particular importância na história da investigação ~ 

Ideologias. Nasceu do fato dos homens viverem em Sociedade e 

terem corno instrumento de comunicação a Linguagem. Neles 

Bacon reconhecia a origem das maiores perturbações: 

o~ homen~, com e6eito, C4eem que a ~ua 4azao gove4-
na a~ palav4a~. Ma~ acontece que a~ palav~a~ ~eto~
nam e ~e6letem ~ua~ 6o~ça~ ~ob~e o intelecto. 

(Bacon - 1973 pago 34/35) 

A Linguagem ao mesmo tempo que é vista com a força 

de reunir os homens que entre si trocam idéias como moeda cor 

rente no "mercado social" tem também a capacidade de iludi 

los, já que não constituem o valor objetivo, natural, das co! 

sas mas refletem um valor convencional que é produzido duran-

te o intercâmbio entre os homens. Os idolos do mercado refle-

tem exatamente estes equívocos e deformações durante este in-

tercâmbio) basicamente relacionado com a falta de precisão da 

Linguagem. Cabe então ao investigador} tendo tomado consciên

cia de que a Linguagem pode ser fonte de representações errô

neas) »~ompe~ o jugo que tai~ 6o~ma~ de Linguagem imp~em ao 

pen~amento pa~a obte~ a~~1m a comp~een~ao heai do~ 6ato~ aeui 
tO.6 60b a~ palaVl1.a.6 (Lenlz - 1971 pago 11) 
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Por fim, os idolos do Teatro constam de ideias que 

inibem o conhecimento e que estão condicionadas pela autorid~ 

de, a tradição, a convençao e as teorias irracionais. Derivam 

da submissão do nosso espírito à autoridade dos sistemas Filo 

sóficos e dos métodos defeituosos de demonstração das idéias 

em que acreditamos e nos fazem acreditar. A razão deste nome 

decorre, segundo Bacon, do fato de que todas as FIlosofias in 

ventadas equivalem à peças que apresentam aos nossos olhos mun 

dos imaginários e teatrais. 

Bacon acreditava, tal corno se pode deduzir de sua 

obra, na possibilidade de se fazer urna espécie de profilaxia 

dos erros que os homens cometiam ao tentar captar e dominar a 

Natureza através de suas leis. Isto se tornaria possível por 

um auto-exame que fortaleceria em última instância a confian

ça humana em sua capacidade cognoscente. 

Dificilmente porém se poderia omitir e deixar de 

ver a contradição entre certas afirmati.vas do Novum Organum , 

segundo as quais alguns idolos seriam inerradicáveis do nosso 

espírito e do outro lado o propósito metódico de Bacon de COE 

seguir por meio de sua teoria uma correta análise do processo 

de conhecer e expressar a Natureza, obedecendo-a. Em relação 

por exemplo aos idolos da tribo sao eles apresentados corno de 

feitos intrínsecos e incuráveis da nossa razao que, segundo 

o próprio Bacon, tem corno se fora a estrutura de um "espelho 

curvo", impróprio para refletir a realidade. Não bastaria por 

tanto "polir" o espelho da razão já que ao fazê-lo a "curvat~ 

ra" continuaria existindo e deformando a imagem refletida. 
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Em outro ponto, a respeito dos idolos da caverna, 

Bacon sustenta que cada homem e conduzido em grande part~ por 

fatores irracionais, pois chega a afirmar que o espírito huma 

no e cheio de agitações e quase governado ao acaso. 

Se o~ idolo~ cong~nito~ da alma induzi~~em o e~pi~i 
to a concebe~ e explica~ a~ coi~a~ do mundo n~o "ei 
analogia unive~~i" como deve~ia 6az~-lo ma~ "ex ana 
logia homini~" como em ve~dade o 6az, ent~o ~e pod~ 
~ia po~ em d~vida o p~incZpio da inte~p~etaç~o di 
Natu~eza de Bacon. E~te p~incZpio con~i~te em que 
a ci~ncia p~opo~ciona uma cópia da~ coi~a~ e e~tã 
de~tinada a p~opo~cionã-la. 

(Ba~th - 1945 pago 34/35) 

Por outro lado)agora ao olharmos como um todo a con 

tribuição de Bacon com sua teoria dos idolos não poderíamos ~ 

lem de reforçar o fato de que a mesma influenciou diversos ou 

tros filósofos e pensadores, d€ixar de assinalar que a mesma 

permitiu, através da Filosofia francesa do século XVIII uma 

aplicação e desenvolvimento de suas idéias, visando a crítica 

do Estado, da Sociedade, da Igreja, da religião e seus funda-

mentos. Nessa anãlise o mesmo fundamento irracional do Estado 

e da religião apareceu então corno idolo ou preconceito que d~ 

via justificar-se ante o "tribunal da razão". Não tendo sido 

aprovado no exame, este preconceito - Estado/Igreja/Religião 

- foi d~scarado corno algo que visava o interesse de urna clas 

se ou grupo. 

Este dobrar-se da razao sobre si mesma será mais 

tarde e de forma mais contundente, acrescido de muitas outras 

propostas de análise, mais verdadeiramente revolucionárias 

particularmente por Marx e seus seguidores. 
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2.3 -HELVETIUS E HOLBACH 

Outros dois fi18sofos que também merecem um lugar 

destacado ao estudarmos a evolução da noção de Ideologia e as 

maneiras pelas quais este conceito foi usado, mesmo utilizan-

do outras expressões para o que se poderia modernamente cha-

mar de critica ideológica, foram Claude Adrien Helvetius(1975-

1971) e Paul Henri D'Holbach (1725-1789). Ambos conseguiram, 

dentro das limitações históricas em que se deu o seu processo 

de análise, passarem de uma análise da Ideologia do tipo crí-

tico-cognoscitiva (Bacon, Condillac por exemplo) para urna re-

flexão crítico-social ou de crítica ao poder. 

o fato de tê-los colocado em nosso trabalho -apos 

Destutt De Tracy, mesmo sabendo que a contribuição de ambos 

é anterior ao do autor de Elements D'Ideologie, foi intencio-

nal já que neles vimos um verdadeiro prenúncio da noção de 

ideologia tal como Marx a concebeu e a quem pretendo a seguir 

analisar. 

o próprio Marx atribui a eles uma particular rele-

vância, não só se detendo para analisá-los em sua obra A Sagrada 

Família, como vendo neles urna contribuição teórica que "va..i. 

da~ d..i.~etamente no ~ocial..t6mo e comuni~mo" (Ma~x - 1976 pag 

196); vê também urna clara influência das idéias de Helvetius 

em relação a Bentham e deste em relação à "Owen 6undado~ do 

comun..t6mo ..tngfê~, a pa~t..i.~ do S..i.6tema de Bentham" (Max - 1976 

pag 1971. 
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o tema central da contribuição de Helvetius e 

Holbach ê a dependência que afirmam existir entre as idéias e 

as estruturas sociais nas quais são produzidas. Em outras pal~ 

vras procuraram investigar a participação da Sociedade no nas

cimento e conteúdo das idéias. 

~ preciso porém antes de prosseguir, assinalar que 

à palavra idéia é empregada por eles num sentido quase ilimita 

do pois 

ab~ange não ~omente a~ noçoe~ que 6o~mamo~ da~ ~ela
çõe~ ent~e a~ eoi~a~ e o~ homen~ e da~ eoi~a~ e o~ 
homen~ eom out~o~ homen~, ma~ também a~ opiniõe~ eom 
eolo~açõe~ a6etiva~ que ~e6letem o~ julgamento~ po~i 
tivo~ ou negativo~ que ~e o~ientam de aeo~do eom ui 
bene6Zeio ou p~ejuizo, ji viveneiado ou me~amente e~ 
pe~ado. Po~tanto, uma idéia pode exp~e~~a~ tanto ui 
p~eeoneeito eondieionado po~ pe~~peetiva~ ~ubjetiva~ 
eomo po~ um eonheQimento adequado. 

(Ba~th - 1945 pago 50) 

Para eles a Sociedade onde as idéias se formam e di -

fundem nao nos oferece um apoio fidedigno, pois nela o esplri-

to humano pode ser obscurecido e desviado, já que insensivel -

mente recebemos desta sociedade um mundo de preconceitos e fal 

sas noções sobre ela e seu modo de organização. 

Perceberam então que o entendimento destes assuntos 

estava ligado intimamente ~s pr6prias condições sociais onde 

ocorriam, ou seja,nossas idéias sociais e pollticas são refle

xos ou transfigurações das situações reais da sociedade, como 

mais tarde sustentará de maneira contundente o marxismo. 

Partindo dal/puseram em rel~vo a idéia de que todos 
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os detentores do poder tem interesse em cultivar e difundir 

as idéias favorãveis a conservação do estado de coisas reinante 

e impedir a difusão das idéias que possam abalar as bases es

pirituais da sua dominação. A melhor exemplificação dessa ver 

dade estava para eles no controle da Igreja e do Estado abso-

lutista sobre a vida intelectual, já que estas duas estrutu -

ras repressoras se fortaleciam mutuamente, sobretudo na Fran-

ça com uma verdadeira aliança obscurantista entre o trono e 

o altar. 

Interpretavam eles então, que as sombras que co-

briam a verdade nao se derivavam de uma suposta tendincia 
~ 

a 

irracionalidade dos homens mas, revolucionariamente, enfrent~ 

ram a força da Igreja e do Estado ao procurarem demonstrar 

que as limitações intelectuais do povo surgiam da ação delib~ 

rada dos interessados que detinham ou almejavam o poder, nao 

se tratando portanto de uma deformação natural mas artificial. 

Identificaram e passaram a acusar abertamente a 

casta sacerdotal como os maiores artífices de um plano secu -

lar de cultivar nos povos a superstição e os preconceitos aos 

quais podemos ficar para sempre aprisionados e limitados inte 

lectualmente, caso não consigamos percebi-los e deles nos li-

vrarmos. 

Todo homem que n~o ~e61ete, pe~manece todo o tempo 
de ~ua vida dent~o de~~e~ p~econceito~. E~~e~ p~e
conceito~ ~~o o~ ob~tãculo~ mai~ 6une~to~ ao conhe 
cimento do~ homen~. P~edi~po~to~, po~ paixõe~ de 
tal ou qual e~p~cie, ~eja devoç~o, intempe~ança , 
~anco~, amo~, o~gulho, ci~me, cu~io~idade, ele~ 
n~o v~em qua~e nada no ~eu e~tado natu~al; o obje
to e~ta ~emp~e di~6a~iado pelo colo~ido inte~mediã 
~io, at~av~~ do qual e pe~cebido. -



Pa~~ ~emedl~A e44e4 lneonvenlente4 ~ neee44i~lo e4P! 
~a~ at~ que a dl4po4~ção d04 4entido4 mude, atê que 
ela 4eja ~e~tabeleeida num jU4to equilib~io e então 
a pe~eepÇao 4e~a de um tipo bem di6e~ente, tanto qwm 
to a dete~m~na.çã.o do j u1.zo . -

Re6letindo e e4tudando a mim me4mo, tive a 6elieida
de de me de4emba~aça~ de tod04 e44e4 p~eeoneeito4 e 
de veneê-lo4. Reeonhee~ que o que 4e ehama Natu~eza 
não pode 4e~ nem eonten out~a eoi4a 4enão a inteli -
g~neia e a matênia. E44a inteligêneia ê o ~nieo obje 
to que devemo4 neconhecen como o ve~dadei~o Veu4 e ~ 
~nieo de que toda a Natu~eza depende. t e4ta inteli
g~ncia 4up~ema que di o movimento e a vida a toda ma 
tênia; não hi um itomo de44a matê~ia que não 4eja d~ 
pendente de44a inteligêneia in6inita, que não 4eji 
po~ ela gove~nado e ~e9ido. 

(Helvetiu4 - 1973 pago 325) 

39. 

E justamente para eles a Igreja e o Estado se inteE 

punham nesse processo de descoberta da verdade, quer criando pr~ 

conceitos, quer impondo-os aos indivIduos, obscurecendo a inte-

ligência e não permitindo a libertação. 

A religião era por eles concebida corno uma obra 

consciente de mistificação e a principal tarefa a que se entre

gavam os astutos sacerdotes era pois a de fabricar véus para c~ 

brir a razão, a fim de que nesta nao penetrasse a verdade. De-

monstraram que a religião é urna 

6o~ma do e4pZfti.to euja peeuliaftidade eon4i4te em cJU.CVL 
um .tteino de 4ene4 imagini.ttio4 e eom i4to um mundo in
neal que 4ub4titui o ve.ttdadei.tto; a neee44idade humana 
de 6elieidade encontna ne4te mundo inneal uma 4ati46a 
ção que na ~ealidade lhe ê negada na4 nelaç5e4 40ei ~ 
ai4 e4tabelecida4 e na andem polZtica e junZdica eo.tt
ne./:'pondente4. 

(Banth - 1945 pago 62/63) 

Interessante é lembrar aqui uma passagem na obra 

de Marx que coloca exatamente o mesmo problema e de forma bas -
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tante semelhante, já que Harx também via na religião um forte 

obstáculo à compreensão da verdade: 

A e~1tiea da ~eligião de~t~õi a~ ilu~õe~ do homem a 
6im de levá-lo a pen~a~, agin e moldan a ~ua nealida 
de eomo um homem que pendeu a~ ilu~õe~ e neeupenou i 
nazão. A en1tiea annaneou a~ 6lone~ imagindnia~ da 
eo~~ente, não pana que o homem ~uponte a eonnente ~em 
6anta~ia~ e eon~olo ma~ pana que ele -6e libente. da 
eonnente e eolha a 610n viva. 

(Manx eitado pon Alve~ - 1979 pago 15) 

o Estado por sua vez segundo Helvetius e Holbach 

dava força à Igreja apoiando-a, estimulando-a e perseguindo~ 

críticos, visando com isso por antolhos na inteligência humana 

a fim de que esta jamais divisasse o caminho revolucionário da 

libertação. Segundo elesJPodemos afirmar de maneira resumida e 

simplificada que para haver esta libertação bastaria que se var 

ressem do espírito humano as trevas secular~s da opressão, da 

ignorância, das mistificações encobertas sob a forma de dogmas 

religiosos ou doutrinas do Estado. Realizando um desmascaramen 

to dos preconceitos de maneira sistemática no plano social e 

político o espírito humano poderia descobrir os mistérios da 

História e da Sociedade. 

Em Helvetius e Holbach o problema da Ideologia se 

amplia e enriquece com a incorporação do conceito de "mentira". 

Se antes deles o homem aparecia como um prisioneiro de suas 

condições psíquicas e seu delito era intelectual, agora apare-

ce como quem conhece seus interesses mas oculta aos outros os 

motivos de seu procedimento, visando exatamente impor seus in-

teresses e portanto sua culpa passa a ser moral. 
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Realizando uma critica da religião, do Estado e 

de seus dogmas, acreditavam ter solucionado o problema, permi-

tindo que os homens se libertassem e fundassem uma Sociedade 

justa onde a verdade fosse a meta. Porém tinham somente perce

bido a primeira parte da solução. No marxismo a segunda parte 

surgirá. 

o e~~o de~te t~po de e~Zt~ea ~deotõg~ea é que the 
6alta um eonee~to de ~deolog~a que de~eub~a a ~lu
~ao do homem po~ ~eu~ ~nte~e~~e, ou a ~tu~ão do~ 
homen~ pela oeuttação de algun~ ~nte~e~~e~, bem 
d~~tante de uma eulpa ~nteleetual e mo~al e queeon 
eeba a ldeolog~a eomo d~~etamente eond~e~onada pe~ 
la~ ~etaçõe~ ~oe~a~~. 

(L~ebe~ , Butow - 1975 pago 712) 

2.4 - ~~RX ENGELS 
~~~------~~~ 

2.4.1 - A IMPORTÂNCIA DA CONCEPÇÃO MARXISTA DA 

IDEOLOGIA. 

Apesar de reconhecermog a importincia de todas as 

contribuições anteriores no sentido de esclarecer a origem e 

função do conceito de Ideologia, foi em Marx e a partir dele 

que o conceito tomou uma dimensão nunca antes conseguida, a 

tal ponto qu~ nos dias atuais, praticamente podemos afirmar que 

o termo ideologia forma com o marxismo um todo integrado. ~ im 

possIvel modernamente a qualquer autor procurar utilizar tal 

categoria explicativa em seu trabalho sem passar pela concep -

çãô origin~l marxista - quer aceitando-a in totum, quer refor

mulando-a sob novo ingulo, quer propondo uma alternativa mas 
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mas sem deixar de dedicar ao conceito marxista uma an8lise pr~ 

via ... 

Curiosamente porém, a abrangência conceptual do 

termo ideologia nas obras de Marx não surge de maneira absolu-

tamente clara e precisa, ou talvez púdessemos dizer de outra 

maneir~que o termo ideologia além de sofrer transformações na 

própria obra de Harx, vai se delineando quanto ao seu verdade! 

ro significado de maneira gradual; o conceito evolui com a pr2 

pria obra de Marx. 

Esta dificuldade inicial ao tentar abordar o tema 

sob o ângulo marxista foi também assinalada por outros autores. 

Guvvitch chama a atenção, ao iniciar em uma de suas obras o ca 

pítulo sobre a análise sociológica marxista da ideologia, so-

bre as "6lutuaç5e6 que o voc~bulo ideologia 606~eu no decu~6o 

d06 V~~i06 pe~Zodo6 do pen6amento de Ma~x" (Gu~vith - 1960 pago 

81 ) • 

Outros reconhecem a enorme importância do conceito 

em Marx, mas não deixam de assinalar a obscuridade e confusão 

do mesmo: 

o conceito de ideologia ~ um d06 mai6 o~iainai6 e 
mai6 amplo6 int~oduzido6 po~ Ma~x. E tambem um 
d06 mal6 dióZcel6 e mai6 Ob6CU~06. 

(Leóebvne - 1968 pago 42) 

Outros porém chegam a ir mais longe e afirmam que 

Marx além da confusão que criou com o termo não chegou sequer 

a elaborar uma teoria da Ideologia: 



A teo~i~ da~ Ideologia~ tem ~ido ~omo toda ~egu~an
ça um do~ ~apZtulo~ mai~ ob~~u~o~ e ~ont~ove~tido~ 
da teo~ia ma~xi~ta. Ma~x nun~a elabo~ou e~ta teo~ia; 
nem ~eque~ de6inJu o te~mo ideologia ~om ~igo~. 

(T~,[a~ - 1975 pago OS! 
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o que é certo afirmar como conclusão é que o termo 

mesmo em Marx vai sofrendo alterações que Gurvitch (1960) e 

Althusser (1979) atribuem a um processo de evolução e amadure 

cimento das suas concepçoes teóricas. 

Gurvith (1960) procura mostrar que essa 

se deu em três momentos distintos: 

19T Na obra A Ideologia Alemã. 

evolução 

29) Nas Obras Miséria da Filosofia e no Manifesto Comunista 

39) No prefácio da Crítica da Economia política. 

Estes três períodos coincidem com urna classifica -

ção feita por A1thusser (1979) das obras e da evolução das 

concepçoes teóricas de Marx: 

19) 1840 - 1844 

29) 1845 

39) 1845 - 1857 

Obras da Juventude: Manuscritos de 1844 e 

Sagrada Família. 

Obras da Cesura: Ideologia Alemã e Teses 

sobre Fenerbach. 

Obras da Maturação: Miséria da Filosofia, 

Manifesto Comunista; Salários, Preços e 

Lucro. 
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49) 1857 1883 Obras da Maturidade: CrItica ã Economia 

política; O Capital. 

Segundo Althusser 

60i neee44a~io um longo t~abalho de ~e61exao e de 
elabo~aç~o, um longo pe~Zodo que Ma~x emp~egou em 
~oduzi~ o~ma~ e ixa~ uma tenminolo ia e uma 

4..t4 ema ..tc.a c.onc.epua..t4 a equa a4 ao 4eu p'~ojeto 
te5~ic.o ~evoluc.iona~io. s5 POUc.o a POUc.o ~ que a 
nova p~oblematic.a (Ideologia) toma 4ua 6o~ma de6i 
nitiva. -

(Althu44e~ - 1979 pago 25) 

Esta evolução em Marx se dá em dois nIveis dife -

rentes: O conceito vai se tornando cada vez mais abrangente e 

englobando áreas cada vez maiores até que por fim nele esta-

rem incluidas todas as Obras da Civilização (Direito, Moral, 

Estética, Linguagem, Conhecimento Filosófico e Científico) , 

exceto a Economia política erguida ao nível das Ciências exa 

tas. 

Em segundo lugar atenua-se, porém nao se exclui 

em absoluto o caráter pejorativo imputado ao termo nas últi-

mas obras de Marx, onde a ele se refere. Em toda a sua obra 

apesar da ressalva feita acima "a e"xp~e_4,~~o ideologia tem4~ 

p~e um 4entido pejo~ativo" (Kagi - 1974 pago 260). Apesar de 

ter usado o termo de maneira peculiar I1arx o usou sempre ".6ob 

a in61uenc.ia do U40 linguZ4tic.o inic.iado pon Napoleão, no 

4entido de doutnina 6al4a, que e me~a p~ojeção de um pnoc.e.6-

40 neal" (Kagi 7974 - pago 268) 
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A transição entre o caráter ?ejorativo e não pejo-

rativo do termo ideologia só se fará claramente dentro do 

marxismo a partir de Lenin, ao qual nos referiremos mais tar-

de. 

2.4.2 - RAtZES INTELECTUAIS DA CONCEPÇÃO DE 

IDEOLOGIA EM MARX 

Quanto às verdadeiras raízes intelectuais que ge-

raram a concepçao de ideologia em Marx, devemos assinalar que 

três particularmente foram fundamentais: 

19 - C~~t~ca ã F~lo~oó~a do E~tado de Hegel que p~o 
cu~ou ~upe~a~ a antZte~e ent~e ~azão e ~eal~dã 
de como óundamento do conce~to ó~lo~õó~co. 

29 - C~lt~ca ã Ant~orolog~a de Feue~bach - pa~t~cu
la~mente ã ~edução óeue~bach~ana do mundo da~ 
~ep~e~entaç5e~ kelig~o~a~ ã e~~inc~a do homem, 
que pa~a Ma~x não ex~~te como algo ab~t~atod~ 
p~eend~do do~ p~oce~~o~ ~oc~ai~. 

3q - C~ltica ã Economia polltica clã~~~ca - c~Ztica 
ã Teo~~a do Vala~ - T~abalho d04 econom~~ta~ 
clãéé~coé (Sm~th - Rica~do), que concebia aé 
óo~maé eeon5m~ca~ do Capitali~mo como óo~ma~ 
natu~ai~ da p~odução humana. 

(Lenk 1971 - pago 23) 

Não nos deteremos neste trabalho em analisar cada 

uma destas raízes mas mostrar como Marx a partir delas elabo-

rou seu conceito de ideologia e como o aplicou em suas obras, 

onde conseguiu demonstrar a vinculação social do pensamento e 

nos fazer duvidar da possibilidade do conhecimento objetivo da 

realidade social. 
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Esta realidade social, segundo ele, seria composta 

de camadas e na sua obra a Ideologia Alemã podemos descobrir 

os seguintes planos ou camadas na vida social, que se interp~ 

netram e se mantem em permanente estado de tensão: 

I - A6 60~Ç~6 p~odutiva6 mate~iai6 e 06 modo6 de 
p~odução. 

11 06 quad~o6 6oeiai6 (de6ignado6 eomo "~elaç5e6 
6oeiai6" ou " ~elaç5e6 de p~odução" ou "e6 -
t~utu~a6 6ociai6"). 

111 - A con6eiência ~eal, a um tempo 60eial e indi 
vidual, inclu6ive ob~a6 cultu~ai6 e6etiva6 -
(Lingua, Vi~eito, Conhecimento, A~te etc ... ) 

IV - A IVEOLOGIA ou "Supe~e6t~utu~a Ideol5gica~ 
de6o~maçõe6 pa~tidã.~-ta6, con6 eiente6 ou in
con6c-tente6, do nZvel p~ecedente, 6i6temati
z~~a6 po~ dout~ina6 dogmática6 e pela ~el-t -
g-tao. 

(Gu~viteh 1960 - pago 54) 

2.4.3 - IDEOLOGIA E FALSA CONSCI~NCIA 

IDEOLOGIA E CONSCI~NCIA DE CLASSE 

Para Marx o pensamento reflete apenas interesses de 

classe, independentemente da boa fé ou honestidade intelectual 

do individuo. Em outras palavras, o individuo não possui uma 

consciência verdadeira da realidade, mas uma "falsa consciên-

cia" que é inspirada, sem que o saiba, e de maneira subreptI-

cia, pela sua situação social. A consciência do homem está as 

sim vinculada e determinada pelas condições sociais e materi-

ais, como se deduz das afirmativas, extraI&sde suas obras: 



A e44~ncia humana nao ~ algo ab4tnato, intenion a 
cada indivZduo. E, em 4ua nealidade o conjunto da4 
nelaçõe4 40ciai4. 

IManx 1963 - pago 209) 

Seni pneci40 gna~de pen4picieia pana compneendenque 
a4 idêia41 a4 noçoe4 e a4 eoncepçõe4, numa palavna , 
que a con4ci~ncia do homem 4e modi6ica com toda mu
dança 40bnevinda em 4ua4 eondiçõe4 de vida, em 4ua4 
nelaçõe4 40ciai4, em 4ua exi4tencia 4ocial? 

Que demon4tna a hi4t5nia da4 id~ia4, 4enaO que a 
pnoduçao intelectual 4e tnan460nma com a pnoduçao 
matenial? 

IManx 1961 - pago 36) 

Nao ê a con4ci~ncia do homem que detenmina o 4eu 4en, 
ma4 pelo contninio o 4eu 4en 40cial é que detenmina 
a 4ua con4ci~ncia. 

IManx 1961 - pago 307) 

A E4tnutuna do pnoce44o vital da Sociedade i4to ê, 
do pnoce440 da pnoduçao matenial 45 pode de4pneenden-
4e do 4eu véu nebulv60 e mZ4tico no dia em que 60n 
obna de homen4 livnemente a44ociado4, 4ubmetida a 
4eu contnole con4ciente e planejado. Pana i440 pneci 
4a a Sociedade de uma ba4e matenial ou de uma 4ênie
de condiçõe4 mateniai4 de exi4t~ncia, que pon 4ua vez 
45 podem 4en o ne4ultado de um longo e peno4o pnoce! 
40 de de4envolvimento. 

IManx 1975 - pago 88) 

A4 categonia4 econômica4 nao 4aO mai4 que expne440e4 
t~5nica4, ab4tnaçõe~ da~ nelaçõe~ 4oeiai~ de pnodu -
çao. 

o~ homen~ ao e~tabelecenem a4 nelaçõe4 ~ociai~, de 
acôndo com o de4envolvimento de 4ua pnoduçao matenial 
cniam também o~ pnincZpio~, a4 idêia4 e a4 categonia~ 
em con60nmidade com 4ua~ nelaçõe4 4ociai4. 

47. 

Pontanto, e64a4 idêia4, e64a4 categonia6, 4ão tão po~ 
co etenna6 como a6 nelaçõe6 ã6 quai6 6envem de expne! 
4ão. são pnodut06 hi4tônico6 e tnan4it5ni04. 

(Manx 1976 - pago 104/105) 
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Mas estas relações sociais se articulam em planos 

de importância ou profundidade, justificando o emprego das 

conhecidas expressões Infra-estrutura e Super-estrutura So-

cial. Na base desse edifício complexo vamos encontrar o modo 

de produção da vida material, que se mantém em dinâmica trans 

formação acompanhando a evolução das forças produtivas: 

A p~oduçao de id~ia~, de ~ep~e~entaç5e~ e da ~on~~i 
~n~ia e~t5 em p~ime;to luga~ intimamente ligada i 
atividade mate~ial e ao ~om~~~io mate~ial do~ homen~; 
~ a linguagem da vida ~o~ial. A~ ~ep~e~entaç~e~, o 
pen~amento, o ~om~~~io intele~tual do~ homen~ ~u~ge 
aqui ~omo emanaÇao di~eta do ~eu ~ompo~tamento mate 
~ial. O me~mo a~onte~e ~om a p~oduçao intele~tual -
quando e~ta ~e ap~e~enta na linguagem da~ lei~, po
llti~a, mo~al, ~eligiao, meta61~i~a et~ ... de um po 
VOe São o~ homen~ que p~oduzem a~ ~ua~ ~ep~e~enta ~ 
çõe~ a~ ~ua~ id~ia~ etc ... ma~ o~ homen~ ~eai~, a -
tuante~ e como tai~ 6o~am condi~ionado~ po~ um de -
te~minado de~envolvimento da~ ~ua~ 6o~ça~ p~oduti -
va~ e do modo de ~elaçõe~ que lhe~ ~o~~e~ponde, in
~luindo at~ a~ no~ma~ ma~~ ampla~ que e~ta~ po~~am 
toma~. A con~cien~ia nun~a pode ~e~ mai~ do que o 
Se~ ~on~ciente, e o Se~ do~ homen~ ~ o ~eu p~o~e~~o 
da vida ~eal. E ~e ~m toda ideologia o~ homen~ e a~ 
~ua~ ~elaçõe~ no~ ~u~gem inve~tido~, tal ~omo a~on
te~e numa "~ama~a e~~u~a", i~to ~ apena~ o ~e~ulta
do do ~eu p~o~e~~o de vida hi~t5~i~0, do me~mo modo 
que a imagem inve~tida do~ objeto6 que ~e 6o~ma na 
~etina ~ uma ~on~equ~n~ia do ~eu p~o~e~~o de vida 
di~etamente 6Z6i~o. 

(Ma~x 1977 - pago 25) 

Num sentido amplojo modo de produção da vida mate

rial forma as relações econômicas que exercem um primado 50-

bre as demais relações sociais. 

Na Super-estrutura vamos encontrar vários degraus 

desde â organização política, o Direito, a Moral, a Religião, 

Arte, até a Ciência e Filosofia. Ela varia de acordo com a 

Infra-estrutura e o modo de produção da vida material determi 
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nará sempre e inevitavelmente o processo social, político e 

intelectual da vida. Neste processo intelectual da vida, no 

mais amplo sentido, não só encontraría~mos o reflexo exato das 

condições ambientais mas também deformações - o que podemos 

denominar ideologias - dando a estas um sentido prejorativo , 

que nem sempre será mantido por todos os marxistas. 

Esta conotação pejorativa, já o assinalamos ante -

riormente, se liga à herança da luta travada entre Napoleão 

e os intelectuais denominados por ele de ideólogos. Napoleão 

porém, não procurou explicar as idéias e teses dos ideólogos 

como resultado da posição social que estes ocupavam na época. 

Encarou-as como erros doutrinários perigosos para a ordem 

pública e para seus interesses particulares de despota nao-es-

clarecido. 

Na sua origem portanto, o termo foi empregado por 

um ocupante do poder para desacreditar afacção insubmissa da 

intelectualidade de seu tempo. Em Marx, a ideologia represen

ta sobretudo o ideário pOlítico da classe dominante, que por 

deter o poder e os meios de produção, impõe suas idéias que 
, 

passam a ser assimiladas e reproduzidas como a "unica" possi-

bilidade de interpretar a realidade. 

O~ p~n6am~nto~ da cta~~~ dominant~ ~ão também ~m to 
d«, dA ipo~a~, o~ pen~am~nto~ dominant~~ ou ~~ja, ~ 
tlaA&~ que tem o pode4 mate4ial dominant~ numa dada 
j6dl~daae é tamb~m a pot~ncia dominant~ ~~pi4ituat. 
A;dl~~A~ qu~ di~põe do~ m~io~ d~ p4odução mat~4ial 
d~apd~ ~gudlme"t~ do~ m~io~ d~ p4odução int~l~ctual 
d~ tttl modo q~e a pen4am~n~o daqu~le~ a qu~m ~ão 4~' 
~u~~do~ .o~ me~o~ de p4oduçao intelectual, e~t~ ~ub~ 
met~do ~gual~ente a cla~~~ dominante. O~ pen~amento~ 
dom~n~n~e~ ~a~ apena6 a exp~e~~ão ideal da~ ~elaç~~~ 
mat~~~a~~ dom~nant~~, concebida~ ~ob a 6o~ma de 



~dê~a~ e po~tanto a exp~e~~ão da~ ~elaçõe~ que na -
zem de uma ~la~~e a ~la~~e dom~nante; d~zendo de 
out~o modo, ~ão a~ ~dê~a~ do ~eu domln~o. O~ ~nd~v; 
duo~ que ~on~t~tue_m a ~.e.a~~ e dom~na..nte po~~uef!! en -
t~e_ out~a~ ~o~~a~ uma c.on~ ~~ência e eem ~on~ equen~~a 
d~~~o que pen~am; na med~da em que dom~nam enquanto 
~.e.a~~e e dete~m~nam uma êpo~a h~~tõ~~~a em toda a 
~ua exten~ao, ê .e.õg~~o que e~~e~ ~nd~vZduo~ dom~nem 
em todo~ o~ ~ent~do~, que tenham ent~e out~a~, uma 
po~~ção dom~nante ~omo ~e~e~ pen~ante~, ~omo p~odu
to~e~ de ~dê~a~, que ~egu.e.amentem a p~odução e a 
d~~t~~bu~ção do~ pen~amento~ da ~ua êpo~a; a~ ~ua~ 
~dê~a~ ~ão po~tanto a~ ~dê~a~ dom~nante~ da ~ua êp~ 
~a. 

(Ma~x 1977 - pago 55/56) 
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Segundo Marx, uma classe que pretende alcançar ou 

já alcançou uma posição dominadora tem necessidade, para afir-

mar e manter a sua preponderância sobre as outras classes, de 

se apresentar como portadora de idéias e valores verdadeirarneg 

te universais; desse modo ela poderá "provar" que está a servi 

ço de toda a sociedade, que o seu poderio se fundamenta em só

lidas raZÕes morais: 

Cada rtova ~.e.a~~e no pode~ ê ob~~gada, quando ma~~ 
haO ~eja pa~a ating~~ o~ ~eu~ 6~n~, a ~ep~e~enta~ o 
jeu ~nte~e66e ~omo ~endo o inte~e66e ~omum a todo~ 
d~ memb~o~ da So~iedade; ou exp~~mindo a ~o~~a no 
plano da~ ~dêia6, a da~ ao~ 6rU6 pen~amento6 a 60~
ma da un~ve~6alidade, a ~ep~e6ent~-.e.06 ~omo 6endo 06 
~nlco6 ~azo~ve~6, o~ ~nl~o~ ve~dade~~amente v~.e.id06. 

(Ma~x 1977 - pago 57) 

Portanto, justamente por se encontrar numa posição 

de domlniê; à elãêss dominante gera na Sociedade um determina

aô ambierlté ifite1eêtuàl produz e propaga idéias e ideais que 

§~ âiflihdéfu àmpiàmênte, penetrando em profundidade nos meios 

lfii;.áiSlss:Eua.!s. Ao conjunto dessas "idéias dominantes", geradas 

que são pela classe dominante se denomina segundo Marx/ Engels 

de IDEOLOGIA. 

BIBUOTECA 
fUNDACAo GETÚLIO VARGAS 



Porém esta Ideologia, como chamou a atenção 

tarde Engels, 

~ um p~oce440 que o chamado pen4ado~ ~ealiza con4ci
entemente, ~ ve~dade, ma4 levado po~ uma con4ciência 
6al4a. Á4 ve~dadei~a4 60~ça4 p~Opul40~a4 que 0_ poem 
em movimento pe~manecem oculta4 pa~a ele; 4e n~o 6o! 
4e a44im, não 4e t~ata~ia de um p~oce440 ideologico. 
Ve44a manei~a ele ~ levado a imagina~ 60~ça4 mot~i -
ze4 6al4a4 ou apa~ente4. COmo 4e t~ata de um p~oce4-
40 intelectual, 4eu conte~do e 4ua 60~ma 4ão deduzi
d04 do pen4amento pu~o 4eja do p~õp~io pen4amento , 
4eja de 4eU4 p~edece44o~e4. T~abalha ~Xclu4ivamente 
com mate~iai4 intelectuai4; 4em e4tuda-l04 mai4 a 
6undo, con4ide~a que e44e4 mate~iai4 p~ovêm do pen~~ 
mento e não p~ocu~a pe~qui~a~ ~e podem te~ uma o~i -
gem mai4 longlnqua, independente de~4e pen~amento . 
Con~ide~a evidente e~~a manei~a de p~ocede~, poi~ to 
do ato humano que ~e ~ealiza po~ meio do pen~amento
~ pa~a ele, em ~ltima in~tancia, um ato igualmente 
ba4eado no pen~amento. 

( E ng el4 1963 - pag. 292) 

51. 

mais 

Vemos assim que, segundo Engels, o intelectual il~ 

de-se, sofre uma involuntária mistificação na ideologia; julga 

que o seu pensamento se move num mundo de idéias independentes 

e submetidas exclusivamente às suas próprias leis, quando na 

verdade as idéias tem a sua origem numa outra realidade inde -

pendente do pensamento, a das próprias condições da vida soci-

aI - situações materiais e relações entre as classes. O inte -

lectual pensa, elabora idéias quer políticas, religiosas, fil,2 

sóficas ou ligadas à Economia, porém de uma maneira determina-

da porque a classe social a que pertence ou seu "grupo de ref~ 

rªh~ia~ • qUê pertence desfruta na sociedade de uma determina

dà ~Ôftdi~ão màterlal que a situa numa determinada relação só -

clÔ;eêôftêmiea com as outras classes e disto o intelectual - se 

gundo Marx - não se apercebe. 
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A mistificação porém tem urna dimensão mais profun

da e terrível. Considerando que as ideologias sao idéias que 

emanam da chamada classe dominante e, corno de acordo com a con 

cepçao marxista há um radical e inexorável antagonismo de int~ 

resses entre os opressores e os oprimidos, obviamente as ideo-

logias passam a ter a tarefa de realizar no plano ideal a con-

ciliação do que no plano real é irreconciliável; precisam enco 

brir sob disfarce de princípios éticos, dogmas religiosos, co~ 

cepções filosóficas ou pretensamente cientificas, a realidade 

que nada mais é do que a exploração do homem pelo homem, da 

opressao que urna classe exerce sobre a outra. A ideologia assu 

me então o caráter de justificativa moral que dá ares de just! 

ça pois representam "leis naturais" da opressão exercida sobre 

os que não tem poder. Por outro lado a ideologia precisa tornar 

conta da consciência destes que são oprimidos para que 

nao possam ser conscientizados da opressão e para que 

nao se libertem. 

Corno bem exprimiu Lukác: 

o domZn~o da bu~gue~~a não pode ~e~ ~enão m~no~~tã -
~~o. Como ~eu domln~o não ~omente é exe~e~do po~ uma 
m~noh~a ma~ também no ~nte~e~~e de uma m~no~ia, a 

eles 

dela 

ilu~io da, demai~ cla4~e~, ~ua pe~man~ncia em uma 
con~~i~nc~a de_cla~4e con6u~a, pouco cla~a, é um p~e6 
~ueo~to n~ce~~a~io pa~a a ~ob~eviv~ncia do ~egime bun 
gue,.6. Po~em,_encob~i~ a. e~~~nc.ia da p~õp~ia Soc.ieda-
de bUkgue~a e uma nece~~idade vital pa~a a p~õp~ia bu~ 
9ue~la. ~Oi6, quando ~e amplia e acla~a a vi~ão ~ob~e
~AAan~A.e"cia, ~e ~evelam a6 cont~adic5e~ inte~na~ e 
lriAdluvt14 de~~a cla~~e ~ocial e acabam pondo ~eu~ com 
PdHIHt~A diante do 6eguinte dilema: ou 6echa~-6e con6-
tlthtlme~te cOHt~a a c~e~cente comp~een6ão ou ~ep~i ~ 
mk4 tm ~~ me~m06 !odo4 06 in6tinto6 mo~ai6 vi~ando po 
dq~ d~6ende~ tambem m04almente a o4dem econ5mica ade~ 
quada a ~eu~ inte~e~~e~. 

(Lukãc~ 7976 - pago 72) 
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Marx em suas obras apresentou repetidamente esta 

idéia central de que quando as propriedades características e 

consequ~ncias de um sistema social são atribuidas ã "Nature 

za" é devido ao fato de que se esquece ou procura se mascarar 

a sua origem e suas funções históricas: 

Ma~x demon~t~ou que o nato de que e~te e~~o metodolõ
g~~o ~eja tão 6~equente ~e deve ã~ ~ua~ 6unçõe~ ~deo
lõg~~a~, ao ~on~egu~~ pelo meno~ ~magina~lamente »el~ 
mlna~ a Hi~tõ~~a". 

(Bou~d~eu; Chambo~edon; Pa~~e~on 1978 - pago 167) 

Quando, para Marx, os economistas clássicos afirrn~ 

vam o caráter "natural" das instituições burguesas e das rel~ 

ções burguesas de produção, nada mais faziam do que justifi -

car a ordem burguesa, ao mesmo tempo que imunizavam a classe 

dominante contra a percepção d~ perspectiva do seu caráterhi~ 

tórico e portanto transitório, corno classe dominante. 

o~ e~onom~~ta~ ~a~~o~~nam de ~~ngula~ mane~~a. Pa~a 
ele4 não h~ ma~~ que dua~ ~la~~e~ de ~n~t~tu~çõe~: 
uma~ a~t~6~~~a~~, a~ out~a~ natu~a~~. 

A~ ln~t~tu~çõe~ do 6eudal~~mo ~ão a~t~6~~ia~~ e a~ 
da bU~9ue~~a ~ão natu~ai~. Ni~~o, o~ e~onom~~ta~ ~e 
pa~e~em ao~ teõlogo~, que po~ ~ua vez e~tabele~em 
dua~ cla~~e~ de ~el~g~õe~. 

Toda 4eligião alheia ê pu~a invenção hum~na enquan
to que ~ua p~õp~~a ~el~g~ão ê uma emanaçao de Veu~. 
Ao di%e~ que a~ atuai~ ~elaçõe~ - a~ da p~odução bu~ 
gue~a • ~ao natu~a~~, o~ e~onom~~ta~ dão a en,tende~
que ~l t~ata, pne~~~amente, de um t~po de ~elaçõe~ 
~ob dA qUd~& ~~ia-~e a ~~queza e de~envolvem-~e a~ 
4d~~aA ~hddut~vd~~ de aco~do ~om a4 le~~ na Natu~eza. 
Po~ êdriAegüihteJ e~~âJ ~elaçõe~ ~ão em ~~, le~~ na
tuhã..it ,iY!i1e.péridenteil dá ~n6luê.n~,ta do tempo. são le~~ 
etekrld~J a~ ,quai~ dévem ~emp~e ~ege~ a So~iedade. Ve 
m~~d ,~~~J ~{e ttgo~à, houve Hi~tõn~a po~que houve ~n~ 
~l~Uk,v~j 'tudAi~ t pD~que ne~~a6 in6t~tuiçõe~ 6eu-
da~6 n06 dep~~amo6 ~om ~e~ta6 ~elaçõe6 de p~odução 
t~talmente d~6e~ente6 da~ ~elaçõe6 de p~odução da ~o 
~~edade bu~gue~a, que 06 e~onom~6ta~ que~em 6aze~ pa~ 
6a~ p~~ Natu~a~6 e po~tanto, ete~na~. -

(Ma~x 1976 - pago 115/116) 



2.4.4 - O NASCIMENTO DA CONSCI~NCIA IDEOLOGICA 

2.4.4.1 - Divisão do Trabalho e Alienação -

Alienação e Ideologia 

54. 

Marx reduz a essência humana à soma das suas rela-

çoes sociais e o processo vital histórico, a que atribui are~ 

ponsabilidade das ideologias, se resume num conjunto de fato-

res sociais. 

Esses fatores que provocam as ideologias tem sua 

origem no fenômeno da divisão do trabalho, que se estabelece 

em progressão crescente e de modo coercitivo, desde que a So-

ciedade igualitária ou comunista primitiva - que Marx coloca 

como marco inicial da evoluçãó humana - se converteu numa so-

ciedade dividida em classes, que se mant~m reunidas, apesar 

dos interêsses antagônicos, por meio do Estado, que nao passa 

da força organizada em proveito da classe dominante contra o 

restante do grupo que vive oprimido e explorado. 

Uma síntese deste processo evolutivo nos oferece 

Fischer: 

Em p~~nclp~o, o t~abalho ê entend~do como total~da
de, como e~~ênc~a genê~~ca do~ homen~, como at~v~da 
de c~~ado~a comum. Po~êm, pa4a explo~a~ ~ua~ po~~~~ 
bltldade4, pa~a ativa~ a~ potência~ ado~mecida~ no~ 
homen4# ele p4eci~a 4e t04na4 multiplicidade, ~e4 
dlvld~do ent~e muito4 homen~ - po~que nenhum homem 
4oz1nho e_nenhuma comunidade limitada local e tempo 
~4lmente e capaz de 4ealiza4 a ta4e6a de toda a hu~ 
manidade. Pa~a pode~ t04na~-~e multilate~al, o t~a
balho ex~giu a atividade unilate~al; pa4a e4tende4 
a p4oduçao 60i p~eci~o ~eduzi~ O~ campo4 de t~aba -
lho; pa4a po~~ibilita4 4iqueza ge4al - plenitude de 



ben6 mate~iai6 e e6pi~ituai6 - 60i inevitivel du~a~ 
te 6~cul06 e en~iquecimento de pOUC06 e a pob~eza 
de muit06 homen6. 

A divi6ão do t~abalho não 6Ô e6tilhaçou a unidade 
como também 6ez 6u~gi~ e 60lidi6icou a de6igualdade 
60cial com a de6igualdade da6 p~06i66õe6. O t~aba -
lho não 60i dividido em pa~te6 iguai6 ma6 6im com 
vantagem pa~a o mai6 60~te e de6vantagem pa~a omai6 
6~aco. 

(Fi6he~ g Ma~ek 1970 - pago 23) 

Os textos abaixo, selecionados das obras de 

55. 

Marx, 

nos darão uma idéia mais clara pela qual ele captou historica-

mente o processo de surgimento da divisão do trabalho e a enor 

me importância que ele atribuia a este fenômeno largamente ana 

lisado em quase todos os seus trabalhos: 

A divi6ão 60cial do t~abalho e a co~~e6pondente li
mitação d06 indivZdu06 a e66e~a6 p~06i66ionai6 pa~
ticula~e6 de6envolvem-6e, eomo a divi6ão do t~aba
lho na manu6atu~a, pa~tindo de ponto6 Opo6to6. Na 
6amilia e p06te~io~mente numa t~ibo 6u~ge uma divi
~ao natu~al de t~abalho, em vi~tude da6 diáe~ença6 
de 6exo e de idade, uma divi6ão de ba6e pu~amente 
6i6iológica. E66a divi6ão amplia 6eU6 element06 com 
a expan6ão da comunidade, com o c~e6cimento da popu 
lação e notadamente com o con6lito ent~e a6 dive~ ~ 
6a6 t~ibo6 e a 6ubjagação de uma a out~a. 

Con60~me ji ob6e~vei, a t~oca de p~odut06 6e o~igi
na n06 ponto6 em que di6e~ente6 6amZlia6, t~ibo6 , 
comuniddd~4, ent~am em contato, POi6 n06 começ06 da 
civil~lã~ão não 6ão 06 indivZdu06 ma6 a6 6amZlia6 , 
a6 t~lbo~ etc •.. que ent~am em ~elaçõe6 eomo entida 
de6 iHdependente6. Comunidade6 di6e~ente6 eneont~ai 
di6e~~n{t~ mei06 de p~odução e di6e~ente6 meio6 de 
6ub6i6tindia tm 6eu ambiente natu~al. Seu modo de 
p~oduçãdl modo de vida e p~oduto6 6ão po~ i660 di
ve~606, E 14'" di6e~ença natu~al que p~ovoea a t~o
ca ~eeLphe€~ d~P~6duto~ e em con6equ~neia a t~an6-
60~maç~b ~A~~h~~61~d de~Ae~ phodut06 em me~cado~ia . 
.. . - ". - .. 

-----~~~-~---~~=~~~~~~~-~~~~-_.~--~--~--------------

A ~tUiAaó ~óêiat do thdbalho Au~ge ai at~av~6 da 
~~~E~ ~~i~~.~~m§i d~ ~~odu~ao que 6ão o~iginalmente 
rlibv~AHA , ~w~M~~nden~e6 ent~e 6i. 

(Ma~x 1975 - pago 403) 



A ma~o~ d~v~~ão ent~e o t~abalho mate~~al e o ~nte
leetual é a t~aduz~da pela ~epa~ação da e~dade e do 
eampo. A opo~~ção ent~e a e~dade e o eampo ~u~ge 
eom a pa~~agem da ba~bã~~e ã e~v~l~zação, da o~gan~ 
zação t~~bal ao E~tado, do p~ov~ne~al~~mo ã Nação 
e pe~~~~te at~avé~ de toda a H~~tõ~~a da Civ~liza -
ção, até ao~ no~~o~ d~a~. A ex~~têneia da e~dade ~~ 
pl~ea imed~atamente na neee~~~dade da adm~n~~t~a -
ção, da polIe~a, do~ ~mpo~to~ ete ... , numa palav~a 
na neee~~idade da o~gan~zação eomun~tã~~a pa~tindo 
da polIt~ea em ge~al. t aI que apa~eee em p~ime~~o 
luga~ a d~v~~ão da população em dua~ g~ande~ ela~ -
~e~, div~~ão e~~a que ~epou~a d~~etamente na d~v~ -
~ão do t~abalho e no~ ~n~t~umento~ de p~odução. A 
eldade ~ o ~e~ultado da eoneent~ação da população, 
do~ in~t~umento~ de p~odução, do eapital, do~ p~aze 
~e~ e da~ neee~~idade~, ao pa6~0 que o eampo põe em 
evidêne~a o 6ato opo~to, o i~olamento e a d~~pe~~ão. 
A opo~ição ent~e a eidade e o eampo 6Ô pode ex~~ti~ 
no quad~o da p~op~~edade p~~vada; é a rna~~ 6lag~an
te exp~e6~ão da ~ubo~d~nação do ~nd~vIduo ã d~v~~ão 
do t~abalho, da ~ubo~d~nação a uma at~v~dade dete~
minad~ que lhe é imp06ta. E~ta 6ubo~d~nação 6az de 
um hab~tante um an~mal da e~dade ou um an~mal do eam 
po, tão limitado~ um como o out~o e 6az ~ena6ee~ to
d06 06 d~a6 a opo6iç50 ent~e 06 ~nte~e66e6 da6 duai 
pa~te6. 

(Ma~x 1977 - PCtg. 62) 

Na~ eidade6, a div~6ão do t~abalho e6etuava-~e a~n
da de uma 60~ma pe~~e~tamente e~pontanea ent~e a6 
d~6e~ente~ co~po~açoe6 ma6 não ex~~tia ent~e 06 ope 
~â~~o~ tomado~ ~6oladamente no ~nte~~o~ da6 p~ôp~~a6 
eo~po~açõe~. Cada t~abalhado~ devia e~ta~ apto a 
exeeuta~ todo um ciclo de t~abalho~; devia pode~ 6a 
zeJt tudo o que podia ~e~ 6e.ito com ~eu~ ~n~t~umento~; 
«~ t~oea~ ~e6t~ita6, a~ pouca~ l~gaçõe6 exi~tente~ 
ent~e a~ d~ve~6a6 e~dade6L a ~a~idade da população 
e o t~po de nece~~~dade nao 6avo~ec~am uma d~V~6ão 
de t~abalho de~envolv~da e ~ po~ i~~o que quem de~e 
Java to~na~-~e me6t~e dev~a eonheee~ a 6ua p~06~~ ~ 
~ão « 6undo. Vev~do a ~~to, encont~a-~e ainda n06 
aJtte~ão6 da Idade M~d~a um ~nte~e~~e pelo ~eu t~aba 
lho paJtt~eulaJt e pela hab~l~dade ne~6e t~abalho qui 
podia ate elevaJt-6e a um ce~to ~entido aJttI~tieo. 

E ~t~~b~m poJt ~~60 que cada a~te~ão da Idade Méd~a 
~~ daVd lnt~i~amente ao 6eu t~abalho; ~uje~tava- 6e 
A~~11meMt4lmQnte a ele e e~tava-lhe mu~to ma~6 6ubo~ 
dlM4dn do que_o t~abalhado~ mode~no pa~a o qual 0-
~~u ~~abalho e pe~6eitamente indi6e~ente. 

(Ma~ x 1 977 - pag. 65) 

56. 



57. 

~ 

A partir do momento porem em que progressivamente 

surge a divisão do trabalho de maneira cada vez mais sistemá-

tica, a relação entre o artesão (trabalhador) e o produto do 

seu trabalho sofre mudanças radicais. Cada vez mais o homem 

é relegado e usado e tudo é feito simplesmente visando elevar 

a produção sem qualquer consideração humanitária. 

Vent~o do Si4tema Capitali4ta tod04 04 m~tod04 pa~a 
eleva~ a e~odutividade do t~abalho coletivo 4io a -
plicad04 a4 cU4ta4 do t~abalhado~ individual, tod04 
04 mei04 pa~a de4envolve~ a p~oduçio ~edundam em 
mei04 de domina~ e explo~a~ o p~oduto~; mutilam o 
t~abalhado~, ~eduzindo-o a um 6~agmento de 4e~ huma 
no, deg~adam-no ã catego~ia de peça de máquina, deJ 
t~oem o conteúdo de 4eu t~abalho t~an460~mado em to~ 
mento; to~nam-lhe e4t~anha4 a4 potência4 intelectu-
ai4 do p~oce460 de t~abalho na medida em que a e4te 
6e inco~po~a a Ciência como 60~ça independente; de4 
6igu~am a4 condiçõe4 em que t~abalha, 6ubmetem- no 
con6tantemente a um de6poti4mo me6qulnho e odio6o. 

(Ma~x 1975 - pago 748) 

Este é para Marx a marca registrada e o ponto de 

partida do Sistema Capitalista: em seu processo de produção 

separa o produto do trabalho e o próprio trabalho; separa as 

condições Objetivas do trabalho e a força subjetiva do traba-

lho. 

Ma~ o que no inZcio ~ apena4 ponto de pa~tida, to~
n4-4e em vi~tude da me~a continuidade do p~oce660 da 
~tp~oduçio 4imple4, o ~e4ultado peculia~, con6tante 
mtnte ~enovado e pe~petuado da p~odução capitali4ta. 
Ve um lado, o p~oce460 de p~oduçio t~an66o~ma conti 
nuamente a ~iqueza mate~ial em capital, em meio de 
~~pâ~di~ valo~ e em objet06 de 6~uição do capitali6 
ta; Pd~ oút~o lado~ o t~abalhado~ 6ai 6emp~e do p~o 
~iAAo tomo nele ent~ou, 60nte pe440al da ~iqueza -
~aj d~APAoVldo de tod06 06 mei06 pa~a ~ealizá-la e~ 
A~u p~OV~lto. Uma vez que, ante4 de ent~a~ no p~o -
de~~o d?&e~E 6e~ p~~p~io t~ab~lho que 4e to~na p~o
p~~edaae ~o cap~tal~4ta e 6e ~nco~po~a ao capital; 
4eu t~abalho, du~ante o p~oce64o, 6e mate~ializa6~ 
p~e em p~oduto4 alheio6. Sendo o p~oce66o de p~odu~ 



Çao ao me6mo tempo p~oce660 de con6umo da 60~ça de 
t~abalho pelo capitali6ta, o p~oduto do t~abalhado~ 
t~an660~ma-6e continuamente nao 65 em me~cado~ia ma6 
em Capital, em valo~ que 6uga a 60~ça c~iado~a de va 
lo~, em mei06 de 6ub6i6tência que comp~am pe660a6 , 
em mei06 de p~oduçao que utilizam 06 p~oduto~e6. O 
p~6p~io t~abalhado~ p~oduz po~ i660, con6tantemente, 
~iqueza objetiva, ma6 60b a 60~ma de Capital, uma 60~ 
ça que lhe é e6t~anha, o domina e exp.e.o~a e o capita
li6ta p~oduz também con6tantemente a 60~ça de t~aba~ 
lho ma6 60b a óo~ma de uma 60nte 6ubjetiva de valo~, 
6epa~ada d06 objet06 6em 06 quai6 nao 6e pode ~eali
za~, ab6t~ata, exi6tente apena6 na individualidade 
do t~abalhado~; em 6uma, o capitali6ta pnoduz o t~a
balhado~ 60b a 60~ma de t~abalhado~ a66ala~iado. E6-
6a ~ep~oduçao con6tante, e66a pe~petuaçao do t~aba -
lhado~ é a condiçao nece66~~ia da p~oduçao capitali6 
ta. -

(Ma~x 1975 - pago 664) 

58. 

Para Marx, a divisão do trabalho no Sistema Capit~ 

lista, rompe a ligação fundamental entre o trabalhador e o pro-

duto final de seu trabalho, impedindo a visão de conjunto; de-o 

terminados tomens exercem determinadas funç5es parciais da vida 

grupal. 

O t~abalho, ~nico laço que une 06 indivZdu06 a6 óo~ 
ça6 p~odutiva6 e a 6ua p~5p~ia exi6tência pe~deu pi 
~a ele6 toda a apa~~ncia de mani6e6taÇao de 6i e 6~ 
lhe6 con6e~va a vida de6inhando-a. 

(Ma~x 1977 - pago 91) 

E como o pensamento está em íntima ligação dialéti 

ca com a atividade exercida pelo homem, a mutilação desta tem 

a sua contrapartida num reflexo fragmentário e deformado da rea 

lidade social como um todo: "Ce~ta deóo~mação óZ6ica e. e6pi~i -

tual ~ ln~ep4~avel me6mo da divi6ão do t~abalho na 6ociedade" 

(Ma4X 1975 M pago 416) 

Toda atividade produtora, num Sistema Capitalista, 

portanto, pode ser caracterizada segundo Marx como uma aliena _ 



59. 

çao do homem nos produtos do seu trabalho. Em outras palavras , 

as criações em que o homem deposita suas energias se tornam al-

go externo e independente de seu criador. Em Marx este conceito 

tem claramente um caráter histórico: 

Ele não ap~e~enta a alienação como ine~ente ao indivi 
viduo como "Se~ no mundo" ma~ ine~ente i condição di 
Se~ em um mundo hi~t;~ico conc~eto, o do t~abalho ali 
enado. 

(Lichtheim 1977 - pago 209) 

o trabalho alienado cria um mundo em que o autênt! 

co produtor não pode se reconhecer na sua obra. O trabalho, at! 

vidade existencial do homem, o aliena da Natureza e de si mesmo. 

Quanto mais progride o processo de divisão do trabalho maiscres 

ce o fenômeno da alienação do homem nas suas criações materiais 

e espirituais. Cada dia mais o que sai das mãos ou do cérebro 

humano se converte num universo estranho e fantástico que trans 

cende o seu criador e no qual este já não se reconhece e como 

consequência "a pe~~oa que de~ta 6o~ma divide o ~eal em dua~ 

pa~te~ to~na~~e dividida no ~eu p~;p~io eu" IPappenheim 1967 

pago X). Tal fenômeno não é "privilégio" da classe proletária o 

corre também com a burguesia. O modo de divisão capitalista do 

trabalho 

penet~a na alma do indivlduo e a de60~ma e 6az com que 
po~ 6im um indivlduo, muito ~upe~io~ ao~ demai~ de ~eu 
meio, t4~to intelectualmente como mo~almente ~e to~ne 
um bü~gUt~ de v~~ão limitada. 

~-~~~-~~~=~~~----------------------------------------

A~~im pôi~; pdha o bU4guê~ no~mal ~ua p~o6i~~ão ~e lhe 
ap'~~!~~l~d~ t~l.modo que ele não ê mai~ d~ que uma p~ 
qu~nd e 4~~~gn~4~cante enQ~enagem em_uma maquina imen
!.la, de cUJo mov-<...mento conjunto ete nao tem a meno~ idéia. 
E !.l e neg~~m~!.l . ag o~a - ana-,!qui!.lticam e.nt e - e.!.l ta co nexão , 
e~ta I.loc-<...ab-<...l-<...dade nece!.l!.la~ia na atividade do indivIduo , 



~ub~i~te ~ontudo a ~epanação, ~omente ~om uma 6unda -
mentação netumbante, negativa e p~eudo6ito~õ6i~a. A 
So~iedade ~e apne~enta em ambo~ O~ ~a~o~ ~omo um poden 
mZti~o in~ompneen~Zvet, ~uja objetividade 6atati~ta e 
de~pnovida de toda humanidade ~e ~oto~a ameaçadona e 
in~ompneen~Zvet pana o indivZduo. 

(Lukã~~ 1966 - pago 70/71) 

60. 

Em conclusão, a Sociedade, que nao passa do conjun 

to de relações inter-humanas, aparece como uma entidade superior, 

o mesmo acontecendo com o Estado, o Direito a Religião, a Filoso 

fia e a Ciência. 

o pensamento na Sociedade onde reina a divisão 

coercitiva do trabalho apresenta-se não como um todo, mas cindi-

do em IDEOLOGIAS divergentes, propiciadas pelas diversas perspec 

tivas dos seus autores. Tais per~pectivas se apoiam por SUa vez 

nas classes a que estes indivíduos pertencem/ou em outras pala -

vras,toda IDEOLOGIA é substancialmente a consciência social de -

formada de uma classe. 

Por outro lado numa Sociedade homogênea e justa , 

nao dilacerada pelo processo coercitivo da divisão do trabalho, 

a alienação se anula. Todos desempenham tarefas similares no gr~ 

po e o produtor é ele mesmo consumidor dos bens que produziu. C2 

mo o modo de produção é a espinha dorsal das relações travadas em 

Sociedade, essas condições de homogeneidade e de justiça se refl~ 

tem na consciência humana, dando-lhe uma visão não desfigurada do 

todo social. 

Segundo Marx/Engels o sistema político e social ~ue 

eohvérté este sonho em realidade é o comunismo. Este é: 



a ve~dadei~a di~~olu~~o do antagoni~mo ent~e a exi~ -
tência e a e~~ência ent~e a libe~dade e a nece~~idade, 
ent~e o indivlduo e a e~pêcie. O comuni~mo ~e~olve o 
enigma da Hi~tõ~ia e tem con~ciência de ~e~ a ~olu~ão. 

(Ma~x/Engel~ citado po~ Ba~th 1945 - pago 120) 

2.4.5 - CR!TICAS AO USO DA TEORIA DA IDEOLOGIA EM 

~~RX - IDEOLOGIA E VERDADE 

61. 

Sabemos que o marxismo usou e continua a usar a 

teoria da ideologia como arma contra seus adversários. Ela lhe 

possibilita "desmascarar" as objeções formuladas contra o siste 

ma marxista como sendo fruto de um pensamento inspirado nos in-

tere~ses e preconceitos da burguesia. 

Usada de maneira inadequada e muitas vezes dogmát! 

ca muitos de seus adeptos não perdem tempo em analisar ou refu-

tar "logicamente" os argumentos de quem se apresenta como opo -

nente, porém procurando desmoralizar em bloco o seu pensamento, 

fazendo o que pretendem ser uma dissecação de suas raIzes psico

sociológicas. Ao mesmo tempo essa atitude polêmica ao invés de 

diminuir o ,ânimo combativo do marxista dogmático, relativizando 

também suas próprias idéias a situações sociais, infunde-lhe a 

convicção d~ que sua doutrina é irrefutável, pois todas as crI

ticas à mesma provém simplesmente do fato do adversário nao co-

locar-se na "situação do proletariado". 

Esta "ortodoxia marxista" como Barth a chama se p~ 

siciona de tal maneira que qualquer critica ou objeção à Marx 

é rotulada de heresia e despojada de qualquer valor. Para estes 



quaisquer objeções feitas à Marx: 

~ao nula~ po~que nao compa~tilham dete~minado~ p~e~~u 
po~to~ de Ma~x. I~to ~igni6ica que ~omente o que ~~ 
coloca no ponto de vi~ta do p~oleta~iado entende a 
dialética mate~iali~ta. Uma 6é ~e antecipa ao ~abe~ ... 

(Ba~th 1945 - pago 64) 

62. 

Porém, corno bem lembra o autor acima citado, o pOQ 

to de vista do proletariado não nos revela a dialética materia-

lista porém, isto sim, somente do ponto de vista do proletaria

do conseguiremos urna aplicação correta da dialética materialis-

ta. 

A • 
Outro ponto muitas vezes esquecido ou relegado e 

que a noção de ideologia do ponto de vista marxista é urna faca 

de dois gumes: 

Nao é mai~ um p~ivilégio exclu~ivo do~ pen~ado~e~ ~o
ciali~ta~ ~e6e~i~ o pen~amento bu~gu~~ ao~ 6undamen -
to~ ideológico~, de~ac~editando-o de~~a 6o~ma. Atual
mente g~upo~ com quai~que~ ponto~ de vi~ta u~am e~ta 
a~ma cont~a todo~ o~ demai~. 

A anâli~e do pen~amento em te~mo~ de Ideologia é po~ 
demai~ ampla em ~ua aplicaçao e uma a~ma impo~tante 
demai~ pa~a ~e to~na~ o monopólio pe~manente de uma 
da~ pa~te~, qualque~ que e~ta ~eja. 

(Mannheim 1976 - pago 101) 

Poderíamos então, nesse caso, voltá-la contra os 

marxistas e salientar a condição de ser social de Marx/Engels , 

isto é/de que eles não foram individuos desvinculados de suas 

condiç5êS históricas e sociais mas também individuos que vive -

raro numà sociedade onde imperava a divisão do trabalho, a opre~ 

são capitalista; viveram no que eles chamavam de pré-história da 
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humanidade. Eles nao viveram na Sociedade cujas bases elabora 

ram teoricamente, única possibilidade de abolição da divisão 

do trabalho, da opressão, da alienação em suas criações, do 

pensamento mistificado. Portanto, tudo que foi produzido na 

época em que viveram, inclusive o Marxismo, deveria por coe

rência, ser julgado como produto intelectual de uma consciên

cia falsa. 

Onde reside então para o marxismo o fundamento da 

validade científica de sua interpretação da História e da So

ciedade? 

Sabemos que o marxismo se cognomina "Socialismo Ci

entIfico~ enquanto seus adeptos veem nele uma "Sociologia Ci

entífica" e essencialmente uma Ciência da Sociedade e da His

tória. Nele, não se nega o laço entre o pensamento e a classe 

mas apenas se distingue entre classe em ascensao ou classe re 

volucionária e classe em declínio ou reacionária. A primeira 

é, em cada época, portadora da verdade que servirá para guiar 

os homens para nova etapa histórica. Sua posição na Sociedade 

permite-lhe compreender a realidade histórica e representar to 

da a Sociedade e não apenas seus interesses particulares. E o 

privilégio de toda classe revolucionária como classe que pro

cura acabar com todas as classes, numa transformação verdade i 

rafuêntê radical que conduzirá ao fim desse longa fase da pré

hi§t~r1a humana. 

Portanto, Marx não destrói a noçao de verdade porém 

ele a reserva, através de suas posições teóricas, a uma única 
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classe, a classe revolucionária, que se ex~rime a partir do 

ponto de vista do proletariado. De outra form~caso isso nao 

fosse explicitado em Marx,ciDteriamos como distinguir o que 

é verdadeiro do que é falso, pois quando Marx levanta a poss! 

bilidade de deformação da realidade, admite implicitamente a 

existência de um padrão de conhecimento pelo qual se possa a-

quilatar a falsidade de determinadas produções intelectuais. 

Os porta-vozes do proletariado representam este gr~ 
- _ ..... 

po, pois sao uma classe em especial posiçao e seus interesses, 

longe de serem vinculados a um momento histórico com suas li-

mitações decorrentes sao, isto sim, os interesses do avanço 

do todo social. 

Poderiamos agora, a guisa de resumo, apresentar, a 

partir de todas as considerações anteriores, de maneira esqu~ 

mática, um quadro teórico que projeta a concepção de ideolo -

gia tal como Marx a concebeu. ~ara ele então a IDEOLOGIA SE-

RIA: 

A. Um Sistema de idéias divorciado da realidade e construido 

abstratamente sobre seus próprios dados. 

B. gerado numa classe dominante e por ela adotado e difundido. 

c. ramifleà6â por vários setores do pensamento tal como a Re

liglás, à Filosofia; Moral, PolItica, Sociologia, etc. 

fi: ~rêdY~ldR ~or uma consciancia intelectual mistificada pelo 

"inconsciente coletivo da classe dominante. 



E. gerada a partir de um processo de divisão do trabalho 

que aliena o indivíduo e compromete inevitavelmente 

percepção e pensamento. 

F. determinada efetividamente pela posição e as relações 

classe dominante na Sociedade. 

65. 

, 

sua 

da 

G. cuja função consiste em dissolver, na própria classe domi

nante e nas classes oprimidas a consciência dos antagonis

mos sociais radicais e da exploração do homem pelo homem , 

justificando a ordem social vigente e validando moralmente 

os interesses da classe que domina na Sociedade. 

2.4.6 - A IDEOLOGIA E ALIENAÇÃO EM MARX E FREUD: 

UM BREVE CONFRONTO 

Como podemos perceber, agora que uma visão de con -

junto da obra de Marx jã se delineou em nosso trabalho, i que 

a mesma possui em seu bojo aparentes analogias com algumas 

posições teóricas de Freud, na medida em que Marx realizou o 

que se poderia chamar de "psicanãlise social" do pensamento e 

das idiias geradas na/pela Sociedade. Ele teve a intuição de 

uma espicie de uma espicie de inconsciente coletivo - que na

da tem a ver com Jung - no qual surgiriam sem se lhes conhe -

cer a verdadeira origem, as idiias socialmente dominantes, i

dêiãl essas mistificadoras da consciência individual de quem 

aê produz. Dessa consciência falsa, falseada por esse incons

ciente coletivo da classe dominante nasceriam as ideologias. 
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Embora tanto Marx como Freud afirmassem que o homem 

é vItima de uma falsa consciência da qual deve libertar-se pa 

ra que se realize, seus diagnósticos basearam-se em princI 

pios muito diferentes. 

Para Marx, como vimos, a Sociedade é o produto das 

relações mútuas entre os homens e principalmente de suas rela 

ções de produção, que formam o fundamento da Sociedade, a sua 

vedadeira base. A dinâmica da Sociedade se acha sujeita a 

suas próprias leis que não podem reduzir-se à leis da Nature-

za. 

Estas leis de desenvolvimento da Sociedade sao leis 

objetivas que os homens não podem criar, modificar, abolir 

porém podem delas tomar consci"ência, descobri-las e aplicá 

, 

las no interesse da Sociedade e desta forma dominá-las, subme 

ter a ação de tais leis ao seu poder. 

A liberdade seria então dentro deste esquema conceE 

tual como Engels a definiu: 

A libe4dade nao 4e~ide na tao-~onhada independ~ncia 
da~ lei~ natu4ai~, ma~ na con~ci~ncia de~ta~ lei~ 
e na po~~ibilidade de p4ojetã-la~ 4acionalmente ~o
b4e dete4minado~ 6in~. 

( E ng el~ 1976 - pag. 95) 

As forças ativas da Sociedade atuam enquanto nao as 

conhecemos e contamos com elas, exatamente como as forças da 

Natureza: de um modo cego, violento, perturbador. Porém, uma 

v~z conhecidas, tão logo compreendamos a sua maneira de agir, 

SUa tendência e seus efeitos, está em nossas mãos submetê-las 
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à nossa vontade e alcançar por meio delas os fins propostos. 

Por outro lado, é axiomático no marxismo definir a 

essência do homem no -trabalho. l<1arx elege o trabalho como pr~ 

cesso vital, como ponto de partida, matriz das outras formas 

de estruturação mais abstratas. E ao definir a essência do ho 

mem no trabalho, Marx deu ênfase especial ao processo de alie 

naçao, a este estado do homem em que: 

~eu~ p~õp~io~ ato~ ~e ~onve~tem pa~a ete em uma óo~ 
~a e~t~anha, ~ituada a~ima dete e ~ont~a ete, em 
vez de ~e~ gove~nada po~ ete. 

(Ma~x ~itado po~ F~omm, 1963 - pago 125) 

Para ele ainda, através do trabalho alienado 

o homem não ~õ engend~a ~ua~ ~eta~õe~ ~om o objeto 
e ~om o ato de p~odu~ão ~omo pode~e~ e~t~anho~ e 
ho~ti~ a ete me~mo ma~ também engend~a a ~elação na 
qual o~ out~o~ homen~ ~e ~~tuam diante da ~ua p~odu 
ção e ~eu p~oduto e a ~elação em que ~e en~ont~am -
com o~ out~o~ homen~. 

(Ma~x ~itado po~ A~t~ada 1968 - pago 49) 

Ao que logo a seguir acrescenta: "A atiena~ão do 

t~aba.tho co~~ompe a~ demai~ ~eta~õ e~ ~ o ~ia.{~". (Ma~x 

pOIt Giannotti 1066 - pag. 137) 

Além disso, já que o caráter alienado do 

~itado 

produto 

refere-S6 a ação de produzir, esta também é alienada; parale

làfflênte a alienação do produto corre a alienação do ato de 

prgdu~ir na qualidade de auto-alienação do sujeito. 

o trabalho alienado inverte o sentido da atividade 

vital. transforma-a simplesmente num instrumento de garantia 
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da existência de cada um, ao invés de fazer dela a manifesta-

ção de sua essência. 

Para Marx portanto, o que está oculto à razao é a 

realidade exploradora do Sistema Social que determina uma fal 

sa consciência, que corrompe o relacionamento intergrupal, i~ 

terpessoal e intrapessoal, que deforma e corrompe a personal! 

dade. 

A cultura, a ideologia dominante intervém entre a 

razao e a realidade a fim de encobrir a atuação do odioso in-

teresse de classe. ~larx acreditava porém que um Socialismo Ci 

ent{fico pudesse por fim romper essa "fraude" e transformar a 

realidade social que ela disfarça. 

Para Freud por sua vez o que está oculto à razao -e 

o conteúdo do inconsciente. O papel da cultura na fraude nao 

é o de urna máscara que esconde a realidade social mas sim o 

de uma tela na qual a psique se projeta, onde os instintos hu 

manos são subjugados. A importância maior de Freud está justa 

mente aI -na 

4ua demon4t~ação da in6luênQia 4ob~e a Qonduta huma 
na de ideai4 inQOn4Qientemente aQeito4 que 4e o~igI 
nam na4 ~eaç~e4 do indivIduo em 4eu~ p~imei~o4 Qon~ 
tato4 ~oQiai~ e que du~ante o de~envolvimento indi
vidual ~e o~ganizam em uma e~t~utu~a p~ZquiQa inte~ 
na, que ~ep~e~enta O~ agente~ ~oQiai~ exte~no~. -

(Fai~bain 1962 - pago 217) 

Seriam portanto para Freud tais agentes externos 

êm última análise a Sociedade, que se incumbiriam de moldar , 

rêpriroir, subjugar impulsos indesejáveis para o grupo, estab~ 

lecendo assim os limites para o necessário convIvio social. 
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Por outro lado, tudo indica que Freud tomou contato 

pelo menos com as idéias mais importantes de !1arx e sem dúvi

da alguma acompanhou com interesse a experiência comunista fel 

ta na Rússia. No inIcio se recusava a analisar este fenômeno 

polItico-social por não possuir 

conhec~mento e~pec~al nem capac~dade de dec~d~~ ~o
b~e ~ua p~at~cab~l~dade pa~a te~ta~ a adequa~ão do~ 
mêtodo~ emp~egado~ ou med~~ a ampl~tude do inevitá
vel h~ato exi~tente ent~e a ~nten~ão e a execu~ão. 

(F~eud 1974 - pago 20) 

Nessa mesma obra, curiosamente, ele mesmo afirmava 

que 

~ndiv~dualmente um homem pode, ele p~ôp~~o v~~ a 
6unc~ona~ como ~~queza em ~ela~ão a out~o homem, na 
med~da em que a out~a pe~~oa 6az u~o de ~ua capaci
dade de t~abalho ou a e~colha como objeto ~exual. 

(F~eud 1974 - pago 76) 

Há aqui clara~ente, pelo menos para nos, uma influ

ência do pensamento marxista, o que nem Freud nem seus segui-

dores exploraram ou desenvolveram: 

E~ta ide~a continua totalmente inexplo~ada e ~em dú
v~dá a~~~nala a ~ecupe~a~ão óundamental de dua~ o~ -
den~: a o~dem do de~ejo e da óanta~ia e a o~dem da 
explo~a~ão ~ocial e da e~t~utu~a de cla~~e~. Ela im
pl~ca uma unidade de gozo: gozo ~exual do out~o como 
objeto ~exualL gozo mate~~al do out~o como 60~~a ma
te~~al explo~avel. 

IGanthe~et 1971 - pago 23) 

Tfª§ ánda màis tarde Freud já nao se furtava a ana11 

sa~ â éApeflâfig1& loviitioa apesar desta análise não ter em 

sua obra maior relevo. Afirmava aí que/mesmo não estando inte

ressado numa crítica econômica do sistema comunista, já podia 
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reconhecer claramente "que tt~ pll.emi.6.6ttll pllic.ologic.a..6 em que o 

.6i.6tema. .6e ba..6eitt .6io uma. ilullio in.6u.6tentivel" (FlLeud 1974 

pa.g o 1 35) o 

Esta postura crItica quanto ao marxismo e seus funda 

mentos se torna mais dura um pouco depois quando Freud, tendo 

talvez amadurecido melhor suas idéias, principalmente baseado 

no que ocorria na Rússia - e é importante lembrar aqui, em pl~ 

na época Stalinista, violentamente repressora - dedica às i

déias de Marx algumas páginas das Novas Conferências Introdut2 

rias sobre Psicanálise. Em princIpio, reconhece o valor das 

idéias de Marx mas circunscreve este valor dentro de limites: 

A 6oll.çtt do ~a.ll.xi.6mo ellti evidentemente nio em .6ua. vi 
.6io da. Hilltôll.ia. ou na..6 pll.o6ec.ia.ll do 6utull.o ba..6ea.da..6-
nela., ma..6 llim na. a.ll.guttt indic.a.ção da. inóluênc.ia. de
C.illiva. que a.ll c.ill.c.un.6tânc.'ia..6 ec.onômic.tt.6 do.6 homen.6 
t~m ~obll.e ttll .6ua..6 a.titude.6 intelec.tua.i.6, êtic.a..6 e a.1L 
t-<..6tic.tt.6o 

(Fll.eud 1976 - pa.go 216) 

Porém, logo a segui~ o critica de maneira contunden

te, procurando mostrar que o marxismo na prática - e ele evi -

dentem.nte se refere à experiência russa, apesar de não fazer 

nenhuma r~ferência explícita - é capaz de desenvolver as mes

mas ilu~õe9 que combatia: 

Embo,ll.d d ma~x{~mo plLãt.ic.o tenha. va.lLlL.ido .impiedo.6a.men
t~"tdd6A ~~ A.ijttma.~ lde4l1.6tic.o.6 e a..6 ilu.65e.6 ele 
p'45p~i6 de~ehvd~veu .ilu~õe~ que não .6ão meno.6 que.6tio 
h~~ii~ ~ ffle~e~êd6Aà~ de de~àpll.ova.ção do que a..6 a.nte ~ 
;t,( ô,li; ~~ • 

í~~~ud 1916 - pág_ 218) 

Freud vê no dogmatismo e na coerção que se estabele-
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ceu na Rússia, provas de falhas dos fundamentos marxistas, já 

que o mesmo pretendia, erroneamente subordinar alguns fatores 

constitutivos do psiquismo humano a condições econômicas. 

Freud portanto nao chega a atribuir particular rele 

vância ao fatos econômicos,quer ao nível do indivíduo, quer 

de maneira mais ampla, historicamente falando. Para ele, o 

trabalho e a necessidade econômica se ligam ao que chamou de 

princÍpio da realidade/mas a essência do homem nao reside aí 

mas nos desejos inconscientes reprimidos, seja qual for a se-

veridade com que as necessidades econômicas se impõem para os 

indivIduos. Para Freud, por mais amarga que seja a luta pelo 

pã~ o homem nao vive pelo pão apenas e a prova de que as neces 

sidades humanas não são o que parecem pode ser encontrada pr~ 

cisamente na História humana: a inquietação do homem na Histó 

ria mostra que os homens não se contentam na mera satisfação 

de seus desejos conscientes. Para Freud a História mostra que 

os homens são muitas v~zes inconscientes em seus desejos reais. 

Enquanto Harx 

~on~id~~ava a ~~t~utu~a ~oeio-~eonom~ea da Soei~dad~ 
éomo a ~~alidad~ bá~iea, F~eud ae~editava que ~~~a 
~ealidad~ ê a o~ganização libidinal do indivZduo. 

(F~omm 1965 - pag. 19) 

Pâra Marx o psiquismo seria um reflexo do modo de 

~fêàu9~ê da vida material, Freud por sua vez sustentava que a 

E§trütü~a ~gelal constitui um reflexo de nossos conteúdos psi 

quicos. 
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Vemos assim que entre Freud e Marx, pelo menos no 

'" que concerne ao nosso tema, as analogias teóricas que as ve -

zes são apontadas são mais aparentes do que reais. O que 
.. 
e 

certo é que entre eles havia, apesar de tuduo, um forte pon-

to comum: 

Ambo4 t~nham a me4ma de4~on6~ança ~mpla~ãvel d04 ~l~ 
~hê4, ~dê~a4, ~a~~onal~zaçõe4 e ~deolog~a4 que enehem 
a mente da4 pe44oa4, ~on4t~tu~ndo a ba4e do que e~~o 
neamente tomam pela ~eal~dade. 

( F ~omm 1965 - pag. 19) 

2.4.7 - O CONCEITO DE IDEOLOGIA EM LENIN OU NO 

r4ARXISi.\10 - LENINISMO 

Lenin, foi, sem dúvida alguma, um dos mais fiéis s~ 

guidores das idéias de Marx e acreditamos nós o mais importag 

te de todos. O que era teoria em Harx, nele se transforma em 

prática revolucionária,conservando as características do sis-

tema original. 

A admiração de Lenin por Marx era profunda e inque~ 

tionável: 

04 en4~namento4 de Ma~x 4ão ~ompleto4 e 4~mêt~~eo4 , 
o6e~eeendo uma v~4ão ~nteg~ada do mundo. A F~lo~o6~a 
de Ma~x ê, o mate~~al~~mo 6~lo~ô6~eo eompleto, que 
deu ã human~dade em ge~al e ã ela~~e t~abalhado~a em 
pd~t~~ula4, o ma~~ pe~6e~to ~n~t~umento pa~a a eom -
pAttn4dO da So~~edade. 

ILtnin ~itado po~ F~4he~ 1967 - pago 697, 698) 

A tal ponto suas idéias se integraram ao marxismo o 
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riginal que hoje em dia as duas se fusionaram, transforman -

do-se no que se conhece como marxismo-leninismo. 

Porém~se o complexo teórico de Marx foi mantido e 

preservado, nêle Lenin introduziu alterações possivelmente~ 

cidas de urna prática revolucionária que ele vivenciou de ma-

neira total. 

Urna delas, acreditamos nós, se refere ao conceito de 

ideologia. 

Em Lenin, em princípio, o conceito de ideologia as-

sume urna extensão muito ampla: 

Tamb~m hoje a ela44e ope~;~ia alem~ e4ti 6~aeionada, 
4e e lleita a exp~e44~o, em vi~ia4 ideolo~ia4. Uma 
pa~te d04 ope~i~io4 e4tá 4g~upada n04 4in ieato4 op~ 
~i~io4 eatôlico4 e moni~quieo4; out~a n04 4indieato4 
de Hi~4h - Vunke~, 6undado pelo4 admi~ado~e4 bu~gue
~e~ do T~adeuni~mo inglê~ e uma te~cei~a no~ ~indica 
to~ ~ocial_ Vemoc~ata~. E~ta última e incompa~avel ~ 
mente maio~ que a~ demai~, po~em a ideologia ~oeial 
democ~ata pode conqui~ta~ e~ta ~up~emaeia e pode~i 
mantê-la ~omente lutando tenazmente - cont~a toda~ 
a~ demai~ ideologia~. 

(Lenin 1975 - pago 38) 

Baseando-se porém em Harx, que chamava também de 

ideologia ao produto do pensamento condiconado pelas relações 

burguesas de produção - produto esse necessariamente falso 

pois é simplesmente o reflexo de relações sociais corretas e 

portanto urna ideologias correta - Lenin deduz que o comunismo, 

como sistema de idéias, poderia ser visto como reflexo correto 

de rela~ões sociais corretas e portanto uma ideologia correta. 

De maneira então bastante clara e explícita o mar -

xismo, em Lenin, entra na extensão do conceito de ideologia: 



Já que nem ~e pode 6ala~ de uma ideologia independe~ 
te, elabo~ada pela~ p~õp~ia~ ma~~a~ ope~ã~ia~ no p~~ 
p~io eu~~o de ~eu movimento, o p~oblema ~e eoloea ~~ 
mente a~~im: ideologia bu~gue~a ou ideolo~ia ~oeia -
li~ta. Não há melo te~mo (pol~ a humanlda e nao ela-
6o~ou nenhuma "te~eei~a" ideologia al~m di~~o, em ge 
~al, numa ~oeiedade dilaee~ada pela~ eont~adi~õe~ de 
ela~~e nunea pode exi~ti~ uma ideologia ã ma~gem da~ 
ela~~e~ nem aeima dela~l. Po~ i~to, tudo o que ~igni 
6ique ~ebaixa~ a ideologia ~oeiali~ta, tudo o que 
~ignióique a6a~ta~-~e dela, ~ignióiea 6o~taleee~ a 
ideologia bu~gue~a. 

(Lenin 1975 - pago 36, 37) 

Ma~, pe~gunta~á o leito~: po~que o movimento e~ponta 
neo, o movimento ~egundo a linha de meno~ ~e~i~tên ~ 
eia eonduz p~eei~amente ao p~edomZnio da ideologia 
bu~gue~a? Pela ~imple~ ~azão de que a ideologia bu~
gue~a ~ po~ ~ua o~igem, muito mai~ antiga que a ideo 
logia ~oeiali~ta, po~que ~ua elabo~a~ão ~ mai~ eom -
pleta e po~que po~~ui meio~ de di6u~ao ineompa~avel
mente maio~e~. E quanto mai~ jovem ~eja o movimento 
~oeiali~ta em um pai~, tanto mai~ en~~giea deve~ã ~~ 
po~ i~~o a luta eont~a toda tentativa de apoia~ a i
deologia não ~oeiali~ta ... 

(Lenin 1975 - pago 38/39) 

74. 

A consequência imediata desta nova postura diante da 

ideologia é que Lenin e os que o apoiavam na época não se sen-

tem constrangidos de serem chamados de ideólogos, o que despo

ja o termú da conotação imposta por Napoleão e que Marx respel 

tara, como se verifica na seguinte passagem: 

E em vez de ~eeonheee~ eom 6~anqueza e~ta óalta de 
p4epa~a~ão po~ no~~a pa~te, po~ pa~te do~ ideõlogo~, 
d04 di~igente~, o~ ;jeeonomi~ta~" que~em at~16uL~. tu
d~ a 6alta de eondi~õe~, ã in6luêneia do meio mate -
~1~~, o qual d~te~mina um eaminho do qual nenhum i -
d~õ{ógd eon~egui~a de~via~ o movimento, Que e i~to 
.trla~ Al4Ulll~mo ante a e~pontaneidnde, apego do~ 
/I..td~t!lrJgb:!s II a ,IJ éU-6 pJtõp~io~ deó eito-6. 

(Lenin 1975 - pago 30) 



P~ec~~amente o ma~x~~mo, como ~deolog~a do p~oleta
~~ado, ~n~t~uZdo pelo cap~tal~~mo, en~Inou e en~Ina 
ao~ lntelectuai~ vac~lante~ a d~6e~ença que exi~te 
ent~e o a~pecto explo~ado~ da 6ãb~ica (di~ciplina 
6undada no medo da mo~te pela 6ome) e ~eu a~pecto o~ 
gan~zado~ (di~c~plina áundada no t~~balho em comum, 
uni6~cado pela~ condiçoe~ da p~oduçao, muito de~en
volv~da do ponto de vi~ta técnico) 

(Lenin 1075 - pago 369) 

75. 

Percebe-se claramente, pelos trechos citados da 

obra Lenin, que desaparece a característica de valor negativo 

atribuída ao conceito de ideologia, ou melhor, ele continua 

existindo mas só se aplica em relação ao pensamento burguês ge 

rador de "ideologia burguesa n
• 

No sentido dado por Lenin, ou para ser mais preciso, 

no sentido dado pelos marxista~-leninistas, a ideologia 

ser definida da seguinte maneira: 

A ~deolo9~a é con~ciênc~a 6al~a, na medida em que é 
ideal~~ta ou bu~gue~ai é con~ciência co~~eta na me
dida em que é mate~iali~ta - dialética e p~oletã~ia. 

( Lieb e~ to Butow 1975 - pag. 121) 

pode 

Portanto, implicitamente estabeleceram dois crité -

rios para determinar se um pensamento é correto ou falso: prl 

meiro, se o mesmo foi gerado dentro de uma perspectiva mate -

rialista ou idealista e em segundo lugar a "classe social" de 

onde parti.u. Como consequência natural) todo saber "neutro" a 

iês~@i~s dà sociedade é repudiado como falso, já que somente 

pêdê @êffipfêéfider a superfície dos fatos. 

Desnecessário ressaltar a importância que esta ati

tude de Lenin significa para a história da palavra ideologia. 
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Quando o marxismo a si próprio se chama ideologia é radical a 

transformação que se dá no sentido da palavra. 

Lenin na verdade, identifica o termo ideologi,a com 

teoria, doutrina, elemento consciente de um movimento social . 

Para ele é imensa a importância desse elemento consciente, da 

doutrina que dirige a ação da massa, condenando implicitamente 

o posslvel surgimento ou valor de doutrinas nascidas esponta -

nearnente no meio do operariado. Para ele estas doutrinas nada 

mais fariam do que o jogo da burguesia. 

Tudo o ~ue ~eja cultua4 a e~pontane~dade do mov~men 
to o pe4a4~0, tudo o que ~ ej a d~m~nu~4 o papel do "ele 
mento con~c~ente", o papel da ~oc~aldemoc4ac~a, ~~g-: 
n~6~ca - de mane~4a completamente ~ndependente da 
vontade de quem o 6az - 604talece4 a ~n6luênc~a da 
~deolog~a bU4gue~a ent4e o~ ope4ã4~0~. Todo aquele 
que 6ala de "~upe4e~t~maçao da ~deolog~a", de "exage 
40 do papel do elemento con~c~ente", ~mag~nam que ~ 
mov~mento ~u4amente ope4ã4~o pode elab04a4 p04 ~~ ~õ, 
e elabo4a4a, uma ~deolog~a ~ndependente a~~~m que o~ 
ope4ã4~0~ "a44anquem ~eu~ de~t~no~ da~ m~o~ do~ pa
t4;e~". I~to ~ um e440 C4a~~o. 

(Len~n 7975 - pago 35) 

Sem te04~a 4evoluc~onã4~a nao pode have4 tampouco 
mov~mento 4evoluc~onã4~0. 

(Len~n 7975 - pago 22) 

Somente um pa4t~do d~4~g~do p04 uma teo4~a de vangua4 
da pode cump4~4 a m~~~ão de combatente de vangua4da.-

(Len~n 7975 - pago 23) 

Portanto, podemos ter boas ou más doutrinas, boas ou 

más teorias, boas ou más ideologias. 

Abominar urna ideologia sem saber sua origem passa a 
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ser um grave erro. Talvez pudéssemos dizer que, a partir de 

agora, seguindo Lenin, dentro de um sistema capitalista co

existiriam três ideologias (na verdade duas): urna, da classe 

dominante, burguesa, falsa. A segunda a da classe explorada 

que reproduziria fielmente, corno um reflexo, a da classe domi 

nante - portanto até agora só ternos urna - e a última gerada 

na classe explorada, ideologia proletária, verdadeira, corre

ta, fundada dentro dos principios do materialismo e exprimin

do as "reais" anseios de libertaçio da classe. 

o que percebemos entio é que, utilizando o modelo 

leninista, o processo dialético se torna bem mais fácil: ideo 

logia contra ideologia, a tese e a anti tese sio da mesma esp~ 

cie: "Somente uma ideologia pode luta~ eont~a out~a ideologia" 

(Leóebv~e 7968 - pago 55) 

Devemos chamar a atençio para o fato de que Lenin 

reconhecia o papel ativo das idéias no desenvolvimento da So

cieáade. Em qualquer esfera da vida social, os homens elabo -

ram suas idéias, opiniões, teorias, crenças, que geram atitu

des coerentes com as mesmas e que exercem enorme influência no 

curso do desenvolvimento da Sociedade. As idéias podem desem

penhar um duplo papel: ou contribuem para o desenvolvimento da 

Sociedade ou estabelecem freios a este progresso. O papel das 

1âªià§ passa a ser determinado pela classe - progressista ou 

fêâ6iefiãfiã ~ à ~tie pertençam, pela maneira de refletir as ne 

6ê§§idà6ês dã vida material da Sociedade e pelo grau de cor _ 

respondência que tenham com os interesses das massas. 



Pa~a 4e~em p~og~e44i4ta4 a4 id~ia4 p~eei4am eXp~e4-
4a~ 04 inte~e44e4 da4 el~44e4 avançad~4 da Soeieda
de, da4 ma44a4 popula~e4; 4Ó a4 que ~e4pondam a04 
~eelam04 do de4envolvimento da p~odução mate~ial 
que eont~ibuam pa~a a de~~ota do velho ~egime 40-
eial e pa~a a ln4tau~ação do novo. 

Po~ mai4 mode~na4 e p~og~e44i4ta4 que 4ejam a4 
id~ia4, po~ 4i 4Ó ela4 4ão ineapaze4 de 4ub4titui~ 
o velho ~egime po~ out~o. t p~eei40 que 4e eonve~ -
tam em 60~ça mate~ial e pa~a i440 ê neee44á~io que 
atinjam a ma44a. Só o povo unido, apó4 a44imila~ a4 
id~ia4 de vangua~da, eon4titui óo~~a 40eial eapaz 
de ~e40lve~ 04 p~oblema4 40eiai4 ja amadu~eeid04" 

(A6ana4iev in Sod~ê 1968 - pago 135) 

78. 

Por fim, resta-nos chamar a atenção para o fato de 

que essa posição adotada por Lenin frente ao problema da Ideo 

logia vem sendo mantida fielmente na URSS até os nossos dias 

como se deduz facilmente de alguns trabalhos recentes, lá pu-

blicados e que obviamente refletem uma posição oficial. 

Nenashev por exemplo afirma em sua obra que a 

atividade ideológiea ê um impo~tanti44imo eomponen
te da atividade do Pa~tido Comuni4ta. Va~iável em 
4ua4 óo~ma4 e mêtod04, inelui o de4envolvimento e~ia 
do~ da teo~ia ma~xi4ta-lenini4ta, a edueação ideolõ
giea/polZtiea pa~a o t~abalho e edueação mo~al, a 
di~eção d04 mei04 de inóo~mação e p~opaganda de ma4 
4a, a in4t~ução públiea, a4 In4tituiçõe4 da Cultu~a, 
a Lite~atu~a e a A~te. 

A atividade ideolõgiea une o~ganieamente a teo~ia 
ma~xi4ta-lenini4ta eom a expe~iêneia p~átiea. Pa~a 
~ue a in6luêneia ideolõgiea 4eja eóieaz e ó~utZóe~a, 
e p~eei40 eon4olida~ o eontato e~iativo ent~e 04 t~a 
balhado~e4 teó~ie04 e 04 p~átie04. 

INena~hev 1978 - pago 07) 

Essa necessidade de aperfeiçoar e incrementar pro-

6sdimefiees ligados A atividade ideolo~gica se d f d pren em un ameg 

talmente ã reforçar os mecanismos de "luta eont~a a ideologia 

bU~9ue4a" (Nena4hev 1978 - pago 06) 
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Se em sua obra Nenashev analisa detalhadamente co

mo realizar tal tarefa, oferece-nos ainda um esquema que re

flete a maneira pela qual a atividade ideológica e o trabalho 

estabelecem entre si um nexo dialético que obedeceria a se

guinte sequência: 

1. Conhecimentos 

2. Convicções 

3. Comportamento - atividades sociais e ligadas ao 

trabalho. 

o próprio Nenashev cita outros trabalhos lá publi

cados que, mantendo esta perspectiva, procuram analisá-la em 

profundidade e aplicá-la em situações práticas: 

Mostovoi - 19721 Kuznetsov - 1974; Kuznetsov 1975; 

Pozdniakov - 1975. 

Além desses trabalhos poderÍamos citar pelo menos 

mais um encontrado por nós e que corrobora nossa afirmativa 

inicial de que a perspectiva leninista da Ideologia é mantida 

até hoje, pelo menos na URSS: (Iadov 1975/76). 

2.5 - MANNHEIM E A HISSENSSOZIOLOGIE 

2.5.1 - Mannheim e a Sociologia do Conhecimento -

Síntese das Idéias Centrais. 

Mannheim representa, de maneira tIpica, a moderna 
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Sociologia do Conhecimento que procura fazer da estrutura in-

terrla do pensamento a expressão da realidade histórica, colo-

cando as idéias como função do meio social: 

E um e~óo~ço de conciliação de Ma~x, Schelle~ e Ma~x 
Webe~. E~~e ecleti~mo mode~ni~ta óoi o que, ~egundo 
Gu~vitch, to~nou tão at~ativo ~eu pen~amento. 

!Povina 1976 - pago 692) 

Segundo ainda Povina,a Sociologia do Conhecimento 

particularmente a desenvolvida por Mannheim visa "e~tuda~ o 

pen~amento em ~ua ~ealidade tal como óunciona na vida pública 

e na polZtica, como in~t~umento de ação coletiva" !Povina 1976 

pag. 693). 

A Sociologia do Conhecimento ~ um ~amo do~ mai~ ~e
cente~ da Sociologia Ge~al e enquanto ~e coloca como 
teo~ia,P~ocu~a anali~a~ a~ ~elaçõe~ exi~tente~ ent~e 
o conhecimento e a exi~tência; como inve~tigação hi~ 
tõ~ico-~ociolõgica p~ocu~a t~aça~ a~ 6o~ma~ que e~~ã 
~elação a~~umiu no de~envolvimento intelectual da e~ 
p~cie humana. 

!Povina 1976 - pago 694) 

Partindo de que todo saber está socialmente condi-

cionado, a Sociologia do Conhecimento - ao contrário da posi

çao marxista - não tem função de demonstrar as condições em 

que surge a falsa consciência mas simplesmente a de estabele

cer a relação entre conhecimento e Sociedade, procurando de 

uma maneira "neutra", segundo Mannheirn, apresentar os nexos 

a~ féià~ãô êfihré o pensamento e as estruturas sociais. 

Mafifihé1m sugeriu que se distinguisse entre a "Teo

ria da Ideologia" e a Sociologia do Conhecimento. Segundo ele, 

a função da Teoria da Ideologia é a seu ver a de desmascarar 
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os disfarces e embustes de grupos humanos movidos pelo inte -

resse e em particular dos partidos pollticos enquanto a Soci~ 

logia do Conhecimento estudaria os pontos de vista e doutri -

nas unilaterais mas que não promanem de uma intenção delibera 

da de enganar os demais. 

A Soeiologia do Conheeimento não p~etende anali~a~, 
e~itiea~, aeu~a~ ma~ - eomo di~eiplina aeadêmiea 
ilumina~, de~e~eve~ mo~6010gieamente, e~t~utu4alme~ 
te. 

(Liebe~ g Bdtow 1975 - pago 123/124) 

Visando possibilitar uma melhor visão global da 

Sociologia do COnhecimento, em que Mannheim é considerado ver 

dadeiro expoente e dentro da qual desenvolveu suas idéias, s~ 

ria interessante termos dela uma visão de conjunto em termos 

de problemática pSico-sociológica para a seguir iniciarmos a 

análise, propriamente dita da contribuição deste autor. 

Merton nos apresenta uma sIntese da problemática da 

Sociologia do Conhecimento que nos permitimos transcrever a 

seguir. 

Pa~4digma da Soeiologia do Conheeimento 

1. Onde 4e eneont4am 04 6undamento~ exi~teneiai~ da~ 
p~oduçõe~ mentai~? 

a) Ba~e~ Soeiai~: po~ição ~oeial, ela~~e, ge4açao, 
p~06i~~ão, modo de p~odução, e~t~utu4a do g~u
po (Un~ve~~idadeL bu~oe~aeia, ln~titui~õe~ de 
Edueaçao, ~eli~iao, ~eita, pa~tido pol~tieo) , 
H~ituação hi~to~iea", inte~e~~e~, ambiente ~o
eial, g~upo êtnieo mobilidade ~oeial, e~t~utu 
~a do pode~, p4oee~~o~ ~oeiai~ (eompetição,eon 
6lito ete ... ) -



b} B~~e~ Cultu~~i4: v«lo~e~, mo~«tidade, op~n~
io p~btica, Volk~gei~t Le~pZ~ito do povo} , 
Zeitgei~t Le4pl~ito do tempo em que ~e v~veJ, 
tipo de cultu~a, ideo~~inc~a~ia, concepç~e4 
4ob~e o mundo (Wettan~chauungenl 

11. A qua~4 p~oduç~e4 menta~4 4e apl~ca a anãl~4e 
4ociolõgica? 

aJ Opiniõe4 etica4, IVEOLOGIA, idêia4, eatego -
~ia4 de pen4amento, 6ilo406~o., eonv~eç~e4 ~~ 
l~g~o4a4, no~ma4 4oe~a~4, e~êne~a, teenolo -
g~a ete ... 

bJ Que a4peet04 4ão anal~4ado4? 

Seleção de 6ato~e4 (6oeo4 de atençãoJ, o g~au 
de ab4t~ação, a4 p~e44upo4~ç~e4 (o_q~e 4e eo~ 
4~de~a eomo "ba4e" e eomo "p~oblemat~eo"J, o 
eonteúdo eonee~tual, 04 modelo4 de ve~~6~ea -
ção, 04 objet~v04 da at~v~dade ~nteleetual 
ete ... 

111. Como 4e'v~neulam a4 p~oduç~e4 menta~4 eom 04 6u~ 
dament04 exi4tene~a~4? 

a) Relaçõe4 eau4ai~ ou 6une~onai4: dete~minação, 
eau4a, co~~e4pondênc~a, condição nece44ã~~a , 
~nte~dependênc~a óunc~onal, ~nte~ação, depen
dência etc ..• 

b) Relaç~e~ S~mbõl~ca4, 0~gân~ca4 ou S~gn~6~eat~ 
va~: con4~4tênc~a, ha~mon~a, coe~ênc~a, un~dã 
de, con60~m~dade, eompat~b~l~dade (e 4eu4 ~eJ 
pect~v04 antôn~mo4), exp~e44ão, ~eal~zação ex 
p~e44ão 4~mbõl~ca, St~uktu~zu~4ammenhang, ~den 
t~dade4 e4t~utu~a~4, ~elação ~nte~na,analog~aJ 
e4t~l14t~ea4, ~nteg~~dade lõg~eo-eategõ~~ea, 
~dent~dade de 4~gn~ó~eado ete ... 

c} Te~m04 amb1guo~ emp~egado4 pa~a d~~~gna~ e4ta4 
~elaç~e~: ~eólexo, eo~~e4pondêne~a, v~neulado 
com, e4t~e~tamente ~elae~onado a etc ... 

82. 

tV~ Po4 qU~ ~e ath~buem ã4 p~oduç~e4 menta~4 (eond~e~o 
~ada~ do ponto de vi4ta eX~4tene~alJ 6unç~e4 man~~ 
á~~td~ ~ látente4? 

«) Pd4d m~n~e4 o pod~~; p~~move~ a e4ta~~l~dade pa 
~a óac~l~ta~ a o~~entaçao e explo~açao; pa~a o~ 
culta~ 04 v~nculo4 40e~a~4 ~ea~4; pa~a 6o~neee~ 



motivo~, pa~a o~ienta~ o compo~tamento; 
de~v~a~ a~ é~ltica~ e a ho~tilidade; 
cont~ola~ a natu~ezaJ pa~a coo~dena~ o~ 
culo~ ~oéiai~ eté .•. 

(Me~ton in Gu~vitch g Moo~e 1970 -
pago 342/343). 

pa~a 

pa~a 
~ 

v~n-

83. 

Mannheim se situa dentro deste quadro teórico apr~ 

sentado anteriormente por Merton, sob a forma de problemas a 

que a Sociologia do Conhecimento se propõe a responder. 

Procuraremos dentro deste referencial já traçado 

analisar especificamente a concepçao de l1annheim sobre ideolo 

gia, intimamente ligada ao conceito de utopia, sendo que tais 

concepções ocupam um lugar de destaque dentro da estrutura ~ 

rica elaborada por ele. 

2.5.1.1 - Ideologias Particulares-Ideologias Totais 

Mannheim opera com um conceito de ideologia que 

contem dois aspectos. Chama de ideologia particulares aos pro 

cessOI de pensamento ou às proposições que estão condiciona -

das pelos interesses do indivIduo e que os encobrem; consti -

tuem um problema psicológico. 

A ,con~ep~do pa~t~cula~ de ~deolog~a é ~mpl~cada 
qUttndd d tê~~o denota e~ta~mo~ cet~co~ da~ idéia~ 
~ ~êp~ê~entd~õe~ dp~e4entada~ po~ n0440 opo4ito~. 
E~td~ ~ao êncd~ada~ como d~~6a~ce4 mai4 ou meno~ 
~é~!dieHtê~ ,da ~~al_natu~eza de uma 4ituação, cu
jê ~~dônhé~~mento nao e4ta4ia de aco~do com ~eu~ 
lK~~A~~~~~. E44d~ dI~to~çõe4 va~iam numa e~cala 
que vai de~de a4 menti~a4 con4ciente4 até O~ di4 
6a4ce4 4emicon4ciente~ e di~4imulado~ ... 
------------------------------------------------
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••• ~em que com i~~o ~e atinja a integ~idade da e~ 
t~utu~a mental total do ~ujeito ... 

(Mannheim Jq76 - pago 81 e 287) 

Contrapõe a essa a ideologia total que consta de 

idéias que estão fundamentalmente condicionadas pela penetra-

çao do processo social em sua estrutura: 

Re6i~o-me aqui ã ideologia de uma época ou de um 
g~upo hi~tõ~ico-~ocial conc~eto, po~ exemplo a de 
uma cla~~e, oca~iao em que no~ p~eocupamo~ com a~ 
ca~acte~Z~tica~ e a compo~içao da e~t~utu~a total 
da mente de~ta época ou de~te g~upo. 

(Mannheim 1976 - pago 82) 

PoderÍamos estabelecer, seguindo Mannheim, as se-

guintes principais diferenças apresentadas abaixo sob a forma 

de quadro comparativo: 

Concepção Particular 

de IdeOlogia 

1. Designa apenas uma parte 

dos enunciados do oposi-

tor e isto somente com 

referência ao seu conteú 

do. 

2: R~ãilzà süas aniliSes de 

lS@là§ êffi um fttvêl pura
m~a~8 ~8ieol~qieo. 

Concepção Total 

de Ideologia 

1. Põe em questãoa Weltanschauung 

total do opositor (inclus! 

ve seu aparato conceptual), 

tendo compreender estesooQ 

ceitos como decorrentes da 

vida coletiva de que o op~ 

Sitor partilha. 

2. Realiza a análise em um nI 

vel teórico ou noológico , 

considerando não apenas o 

conteúdo, mas também a for 

ma e mesmo a estrutura con 



3. Opera principalmente 

com uma Psicologia 

de Interesses. 

85. 

ceptual de um modo de pen

samento como uma função da 

situação de vida do serque 

pensa. 

3. Utiliza uma análise funciQ 

nal mais formal, sem refe

rências a motivações, con

fiando-se numa descrição 

objetiva das diferenças e~ 
truturais das mentes ope -

rando em contextos sociais 

diferentes. 

Segundo Mannheim,caberia justamente à Sociologiado 

Conhecimento, primordialmente, a Análise das Ideologias, po-

rém somente as que se enquadrassem como "concepções totais" , 

já que para ele se nos ~imitarmos a observações dos processos 

mentais que se produzem no individuo como portador da ideolo

gia, não conseguiremos jamais captar em sua totalidade a es-

trutura do mundo intelectual do grupo a que ele pertence den

tro de seu contexto histórico. Exemplifica Mannheim: 

o~ memb~o~ ~nd~v~dua~~ da ~la~~e ope~ã~~a não expe
~~mentam todo~ o~ elemento~ de um ho~~zonte que ~e 
pode~~a ~hama~ de Weltan~~hauung p~oietá~~a. 
Cada ~nd~vZduo pa~t~~~pa apena~ em dete~m~nado~ 6~~ 
m~nt~~ de~te ~~~tema de pen~amento ~uja total~dade 
nao e de 6o~ma alguma a ~~mple~ ~oma de~ta expe~~ê~ 
~~a~ ~nd~v~dua~~ 6~agmentá~~a~. 

(Mannhe~m 1976 - pago 84) 

E procurando utilizar um argumento claramente ges

táltioo prossegue ele: 



Sendo umA ~o~alidade o 4i4~ema de pen4amen~0, ê in
~eglLado .6i.6~ema~ic.amen~e e não ê um melLo ajun~amen
~o c.a.6ual de expelLiênc.ia.6 6ILagmen~dlLia.6 do.6 memblLo.6 
i.6olado.6 de um glLupo. 

(Mannheim 1976 - pago 84) 

86. 

Portanto, conclui que a Análise de Ideologias no 

sentido particular,em que o conteúdo do pensamento depende 

dos interesses do sujeit~ é extremamente limitada, já que 

nao consegue reconstruir o modo de ver total do grupo social 

I 
a que ele pertence. Porem, segundo ele, quando muito 

lLevelalL 0.6 a.6pec.~o.6 p.6ic.olôgic.o.6 c.ole~ivo.6 da ~deo
logia ou c.onduzilL a alguma evolução da P.6ic.olog~a 
de Ma.6.6a~ ~lLa~ando .6eja do c.ompolL~amen~o d~6elLen~e 
do indiv~duo na mul~~dao, .6eja do.6 lLe.6ul~ado.6 da 
in~eglLaçao na ma.6.6a da.6 expelLiênc.~a.6 p.61qu~c.a.6 de 
vâlL~o.6 indivlduo.6. 

(Mannheim 1976 - ~ag. 85) 

Segundo ainda o autor, historicamente algumas eta

pas na História das Idéias prepararam o caminho para o surgi

mento da concepção total da Ideologia, já que ela nao surgiu 

simplesmente da atitude de descrença que originou a concepçao 

particular de ideologia. Seriam elas: 

1~ ETAPA: Ve.6envolvimento de uma Filo.606ia da Con.6 
c.iênc.ia.. 

Ve.6de então o mundo enquanto mundo .6omen 
te exi.6te c.om lLe6eILência a mente que c.o~ 
nhece e a ativida.de mental do .6ujeito de 
telLmina a 60ILma pela qual o mundo apalLe~ 
ce. l.6to c.on.6titui, de 6ato, a c.oncepção 
total emblLionâlLia de ideologia, ainda que 
e.6teja pOIL enquanto, de.6pida de .6ua.6 im
plic.açõe.6 hi.6tôlLica.6 e .6oc.iolôgic.a.6. 

----------------------------------------
E.6te ê o plLimeilLo e.6tâ~io na di.6.6olução 
de um dogmati.6mo ontologic.o que enca.lLa.va. 
o mu~do como exi.6tindo independentemente 
de no.6, de uma 6olLma. 6ixa e de6init~va.. 

(Mannheim 1976 - pa.g. 91 e 92) 



2~ ETAPA: Quando ~e vê na ee~~pectiva hi4tõ~ica a 
noçio total, po~em4upnatempo~al de ideo 
logia, ~ealizado p~incipalmente po~ Hegd 
e a E4cdla Hi4tô~ica ao de6ende~em a 4U
p04ição de que o mundo ~ uma unidade e i 
40mente conceblvel com ~e6e~ência a um 
~ujeito conhecedo~ e que e4ta unidade e~ 
ta em um pnoce4~0 de contInua tnan~60~mã 
ção hi~tõ~ica e tende a uma con~tante ~e~ 
tau~ação de ~eu equilIb~io em nZvei~ ~em 
pne mai~ elevado~. 

IMannheim 1976 - pago 92 e 93) 

a 3. ETAPA: Quando a Cla.4~e. tomou o luga~ do "60lk " 
ou da nação como po~tado~a da con~ciência; 
hi~to~icamente em evolução, 4u~gindo en
tão 04 conceito4 de con4ciência de cla4~e, 
ideologia de cla~~e, 6al~a con~ciência. 
Aqui a concepçao pa~ticula~ de ideologia 
4e liga e 4e 6unde com a total 

IMannheim 1976 - pago 93, 94, 95) 

87. 

Neste ponto de sua.exposição o autor introduz um 

novo conceito que vai alterar radicalmente o curso de sua anã 

lise. ~ quando ele admite a existência de uma formulação res

trita da concepção total de ideologia em oposição a uma formu 

lação genérica da concepçao total de ideologia. 

A primeira visaria unicamente à análise ideológica 

das idéias dos opositores, interpretando as idéias dos mesmos 

como meras funções da posição social que ocupam. 

A segunda será usada pelo analista "quando 

cd4ag~m de ~ubmetek não ~õ o ponto de vi~ta do adve~~ã~io ma~ 

toaô~ 04 ponto4 de vi4ta, inclu4ive o 4eu ã anãli~e ideolõgi

c.a". (Mannheim 7976 - pago 703). 
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A outra consequência desta aceitação da formulação 

genérica da concepção total de ideologia é que a 

teo~~a ~~mple~ da ~deolog~a evolu~ pa~a a Soe~olo
g~a do Conhee~mento e o que e~a a~~enal ~nteleetu
al de uma da~ pa~te~ ~e t~an~604mou em um método 
de pe~qu~~a da h~~tô4~a ~nteleetual e ~oe~al em 
ge~al. 

(Mannhe~m 1976 - pago 103 e 104) 

Como a partir de agora, pelo exposto anteriormen

te, a concepção de ideologia se altera, assumindo novo signi-.. 
ficado, Mannheim propõe então duas abordagens alternativas p~ 

ra a investigação ideológica: 

l~ Simplesmente indicar em todas as ocasiões as inter-rela -

ções entre o ponto de vista intelectual sustentado e a PQ 

sição social ocupada. 

"I6to ~mpl~ea a 4en~ne~a a qualque~ ~ntenç~o de expo~ ou 

de~ma~ea~a~ a~ v~~5e~ eom que 6e e6ta em de~aeo~do". 

(Mannhe~m 1976 - pago 104). Com isto/faz uma clara alusão 

de oposição ao método marxista e defendendo abertamente 

uma análise não-valorativa. 

2~ Combinar esta análise não-valorativa com uma Epistemolo -

gia definida. 

Esta abordagem alternativa tem duas soluções possíveis: 

â' Rêlãtivismb -"pJr.oduto do p~oeed~mento h~6tõ~~eo-~oe~0-

l6dl~a mddtJr.n~ que ~e ba~e~a no neeonhee~mento de que 

~odo o pên6dmen~o hi6tõ4ieo 6e aeha l~gado ã p06~Ç~O 

eone~eta na v~da do pen6ado4. 

(Mannheim 1976 - pago 104) 



b) Relacionismo - ~econhece~ que todoA 0.6 elemento.6 de 
.6~gn~6~cado em uma ~~tua~~o mantem ~e6e~ênc~a um ao 
out~o e de~ivam 4ua .6ign~6~caçao de.6ta ~eclp~oca ~n 
te~-~elação em um dado quad~o de pen.6amento. Tal4Z4 
tema de 4ign~óicad04 40mente e ~o.64Zvel e válido em 
um dado t~po de eX~4tênc~a hi4tõ~ica, ao qual óo~ne 
ce po~ um ce~to tempo 4ua exp~e44ão ap~op~iada. -

(Mannheim 1976 - pag 112) 

Ve4de que ~econheçamo4 que todo o conhecimento hi4-
tõ~ico e um conhecimento ~elacional e 4Õ pode 4e~ 
6o~mulado com ~e6 e~ência a' pO.6-tçao do ob.6 e~vado~ , 
de6~ontamo-no4 ma~.6 uma vez com a ta~eóa de di4c~i
m~na~ o que ne.6te conhecimento .6eja ve~dadei~o ou 
6al.6 o . 

(Mannheim 1976 - pago 105) 

2.5.1.2 - Falsa Consciência em H.annheim 

89. 

Apropriando-se também do marxismo da noçao de fal

sa consciência, dá a ela porém uma versão alterada segundo a 

Sociologia do Conhecimento. 

Segundo ele a falsa consciência surge de um: 

conhecimento di.6to~cido e ideolõgico quando deixa de 
leva~ em conta a.6 nova.6 ~ealidade.6 ao .6e aplica~ a 
uma .6ituação e quando tenta ocultã-la.6 ao ~e6let1 
la~ com catego~ia.6 imp~õp~ia.6. 

(Ma.nnheim 1976 - pago 122) 

2.5.1.3 - UTQ~.IA_ .~ .. JI)~QJ.,OGIA 

Metital.tdade. JJtQJ2i.Cél X Mentalidade Ideológica 

Máftfth.1m prooura em sua obra fundamental, verdadei 

ro clássico da Sociologia do conhecimento,~Ideologia e UtoPia: 



90. 

estabelecer entre estes dois conceitos uma diferenciação con

siderada ao mesmo tempo inovadora e polêmica, inspirado outra 

vez, aparentemente, no marxismo. 

Para ele,num dado momento histórico encontraríamos 

"id~ia~ que eo~~e~pondem i o~dem de 6ato, eone~etamente exi~

tente e de~ignada~ eomo "adequada~" e .6ituaeionalmente. eong~~ 

e.nte.~". (Mannhe.im 1976 -"pago 218). 

Segundo ele, somente um estado de espírito que te-

nha sido totalmente esclarecido sociologicamente opera com es 

tas idéias e portanto são uma minoria. 

Em contraste com essas idéias acima referidas en -

contraríamos dois outros grupos de categorias principais de 

idéias que de acordo com o autor "transcendem a situação": as 

ideologias e as utopias. 

As ideologias são as idéias situacionalmente trans 

cendentes que jamais ·conseguem de fato a realização de 

conteGdÓI pretendidos. 

Embo~a 4e to~ne.m eom 6~equêneia motivo~ be.m inte.n -
eionado.6 pa~a a eonduta ~ubje.tiva do indivIduo .6eu.6 
~i~n~6ieado~, quando ineo~po~ado.6 e6e.tivame.nte. i 
p4at~ea .6ão na maio~ pa~te. do.6 ea.6O.6 de.6o~mado.6. 

IMannheim 1976 - pago 218) 

seus 

~xistem éntão a partir daí uma série de tipos pos

§Ivêl§ dê méntalidade ideológica: 

1~ Quando o indivIduo .6e aeha impedido de toma~ eon.6 
eiêneia da ineong~uêneia de. .6ua.6 idêia.6 eom a ~e.a 
lidade e.m vi~tude. do eo~po ~otal de axioma.6 imp.e.I 
eado em ~e.u pe.n.6ame.nto hi.6to~ieo e .6oeialmente. de 
te.~minado. 



2~ Chamado po~ Mannheim de "mentalidade hip;c~ita" 
ca~acte~izddo pelo 6ato de que hi4to~icamente te 
nha a P044ibilidade'de4venda~ aincong~u~ncia en 
t~e 4ua4 id~ia4 e 4ua4 conduta4 ma4 ao inv~4 d~ 
o 6aze~, oculta e4ta4 pe~cepçõe4 em atenção a 
dete~minad04 inte~e44e4 vitai4 e emocionai4. 

3~ Mentalidade ideol5gica ba4eada no "log~o con4ci 
ente" em que a ideologia ~ vi4ta como "menti~a
delibe~ada" . 

4~ Toda4 a4 p04içõe4 p044Zvei4, em núme~o in6indã
vel, ent~e o p~imei~o tipo de mentelidade bem in 
tencionada, 4ituacionalmente t~an4cendente, pa4-
4ando pela "mentalidade hip;c~ita" at~ a te~ceI 
~a em Que a ideologia ~ uma menti~a delibe~ada~ 

(Mannheim 1976 - pago 219) 

91. 

o outro grupo principal de categorias de idéias que 

transcendem a situação seriam as utopias: 

Se utiliza~m04 a te~minologia de Landaue~ e em con4 
ciente opo4ição ã de6inição u4ual, chama~mo4 toda
o~dem 40cial em CU~40 e e6etivamente exi4tente de 
topia (da palav~a g~ega tOp04) então e4ta4 imagen4 
de4ide~ativa4 que a44umem uma 6unção ~evolucionã~ia 
4e to~na~ão utopia4. 

(Mannheim 1976 - pag. 217) 

A4 utopia4 tamb~m t~an4cendem a 4ituação 40cial POi4 
tamb~m o~ientam a conduta pa~a element04 que a ~i -
tuação, tanto quanto 4e ap~e4ente em dada ~poca, não 
cont~m. 

(Mannheim 1976 - pago 218) 

Con~ide~am04 utopica4 toda4 a4 id~ia4 4ituacionalmen 
te t4àn~~ndente4 (não apena4 p~ojeçõe4 de de4ej04 )
q~t de alguma 6o~ma, p044uam um e6eito de t~an46o~ma 
~dO ~ob4e a o~dem hi4to~ico-40cial exi4tente. -

(Mannheim 1976 - pago 229) 

04 ~ep~e4entante4 de uma o~dem dada ~~ao ~otula~ de 
utopica4 t~da4 ~4 c~ncepçõe~ de exi4tênc~a que do 4eu 
2~nto de v~4ta jama~4 pode~ao, po~ p~inc~pio, 4e ~ea-
~za~. 

(Mannheim 1976 - pago 220) 



Se~ã 4emp~e o g~upo dominante que e4teja em pleno 
a~o~do ~om a o~dem exi4tente, quem i~ã dete~mina~ o 
que 4e deve ~orl4ide~a~ ut8pi~o, ao pa~~o que o g~u
po a~~endente, em ~on6lito ~om a~ ~oi~a~ ~omo e4tão, 
dete~mina~ã o que deve ~e~ ~on4ide~ado ideolõgi~o. 

(Mannheim 1276 - pago 227) 

2.5.2 - MANHHEIM E O PROBLEMA SOCIOL6GICO DA 

INTELLIGENTSIA. 

92. 

Pelo que vimos até agora, segundo o autor em ques-

tão, tanto o pensamento ideológico quanto o utópico não conse-

guem, por sua estrutura e objetivos, adequar-se a realidade. Se 

o pensamehto ideológico através de seus conceitos, deforma a 

realidade, o pensamento utópico projeta no momento presente as 

esperanças que as classes desfavorecidas tem no futuro. 

Visto dessa maneira, o panorama do pensamento con -

temporâneo surgiria para Mannheim como um palco de lutas perm~ 

nentes entre pontos de vista conflitantes, entre sistemas de 

idéias contraditórias ou às vezes até aparentemente complemen

tares/uma verdadeira arena intelectual onde não haveria lugar 

para uma análise lógica, racional e isenta de preconceitos. ' ! 

urna situação caótica onde a perspectiva de um colapso social a 

caba surgindo como inevitável. 

Quem estaria mais capacitado ou talvez, unicamente 

câpâeitãdg, para se mover neste emaranhado de idéias e delas 

retirar urna possibilidade de ação, nascida provavelmente de 

uma síntese? 



93. 

Mannhe~m não hesita em apresentar sua solução: so-

mente a "Intelligentsia socialmente desligada", expressão esta 

tomada de Alfred Weber. 

Votado~ de alta mobilidade mental e ~ocial, emancipa 
do~ da~ cadeia~ do ~i~tema üeudal de pat~ocZnio, de~ 
~engajado~ da~ e~t~utu~a~ bu~oc~ãtica~ e mecanizada~ 
da Sociedade met~opolitana, e~~e~ elemento~ ~ep~e~e~ 
tam pa~a Mannheim o~ advogado~ p~ede~tinado~ do~ in
te~e~~e~ intelectuai~ da Sociedade em ~eu todo. A 
p~õp~ia competição na~ idêia~ podia in~pi~ã-lo~ pa~a 
uma ~Znte~e da~ pe~~pectiva~ pa~ciai~ e levã-lo~ a~
~im ao entendimento g~adualmente comp~een~ivo e ~a -
cional da ~ealidade, p~ê-~equi~ito pa~a um ace~~o ci 
ent16ico ã politica e ã mudança ~ocial. Pode~iam a~~ 
~im de~empenha~ o papel de gua~da-notu~no (p~ovido 
de uma lante~na) naquilo que de out~a 60~ma ~e~ia uma 
noite e~cu~a como b~eu. 

(8~am~ted g Ge~th in Mannheim 1972 - pago 11) 

Segundo Mannheim, uma Sociologia que se orientasse 

exclusivamente em termos de análise, tendo como referencial 

classes sócio-econômicas - referência explícita ao Marxismo 

não teria a menor condição de entender este "fenômeno" acima 

delineado. 

Este grupo, a "intelligentsia socialmente desliga-

da", apesar de não possuir uma consciência de classe no senti-

do marxista
l 
teria assim mesmo uma percepção de que faz parte 

de uma classe à parte, com características tais que lhe confe

riria o caráter de grupo homogeneizado: 

tXl4te ent~e todo~ o~ g~upo~ de intelectuai~ um vZn
~ulo 40eiolõgico de uni6icação, ou ~eja, a educação 
que O~ enlaça de modo ~u~p~eendente. A pa~ticipação 
tm uma he~ança cultu~al comum tende p~og~e~~ivamente 
d~ue~imi~ a4 di6e~ença~ de na~cimento ~tatu~, p~o -
6l4~ao e ~iqueza e a uni~ 04 indivZdu04 in4t~uZdo~ 
com b44e na educação ~ecebida. 

IMannheim 1976 - pago 180, 181) 



94. 

A instabilidade intelectual em termos de posições 

assumidas e mesmo de convicções, deste grupo, Mannheim contra 

pÕe que a falta de convicção dos intelectuais constitui ape -

nas o reverso do fato de que somente eles se acham em condi -

ções de ter convicções intelectuais. 

Para eles, Mannheim vislumbra e aponta duas saí -

das: 

A primeira é a de filiação direta a classes e paE 

tidos, que ele condena na medida em que a atividade científi-

ca - intelectual ficaria comprometida em sua neutralidade e 

efuilibrio pelos laços assim estabelecidos. 

A segunda consistiria precisamente em 

toma~ eon~e~êne~a de ~ua p~õp~~a po~~ção ~oe~al e 
da m~~~ão nela ~mplleitao Uma vez 6e~to ~~~O, a 6~li 
ação ou a opo~~ção pol~t~ca~ ~e~ão ded~cada~ com bã 
~e em uma o~~entação eon~e~ente dent~o da ~oe~edade 
e de aeo~do eom a~ ex~gêne~a~ da v~da ~nteleetualo 

(Mannhe~m 1976 - pago 185) 

Que ~e 6~l~e a pa~t~do~ ma~ a pa~t~~ de ~eu ponto de 
vi~ta ~nd~v~dual, ~em ~enune~a~ ã mob~l~dade e ~nde 
pend~ne~a que ~ao ~eu~ melho~e~ t~un6o~o 

(Mannhe~m 1974 - pag o 138) 

2.5.3 - CRITICA A MANNHEIM "--

As posições defendidas por ~1annheim, resumidas a!! 

téfiô~mente, a partir de suas principais obras, tiveram e ai!! 

dá tem por parte de muitos sociológos, principalmente norte -

âmêrioanos, uma receptividade bastante favorável. Por outro 



95. 

lado, um outro grupo, cuja respeitabilidade ~ntelectual é in -

discutível, não poupa crít~cas â. Mannhe~m, principalmente 

mas não somente - os marxistas que como Lukacs chegam a chamá-

lo de "po~ta-voz do libe~ali~mo antidemoe~átieo, degene~ado Pi 

lo Impe~iali~mo". (Lukde~ 1976 - pago 516). Horkheimer por sua 
,.. .-

vez, depois de analisar suas posiç-oes teoricas chega a desig-

ná-lo de 

6il;~o6o i~~e~pon~ável, a6e~~ado a uma eo~iç~o "dema 
~iado elevada" e ~uge~e que ~eu ~nieo m~~ito - ~e e 
que ~e pode a~~im ehama~ - 60i te~ u~ado algun~ eon
eeito~ do a~~enal ma~xi~ta. 

(Ho~kheime~ in Lenk 1971 - pago 263) 

Popper, não marxista, rejeita também Mannheim e a 

sua Sociologia do Conhecimento, não atribuindo qualquer valor 

a mesma, no sentido de construção ou análise do Conhecimento 

cientIfico, acreditando mE":smo que a utilização de seus princí

pios teóricos é capaz de destruir "a baf.,e da di~euf.,f.,~o ~aeio -

nal e leva~ po~ 6im ao anti~aeionalif.,mo e ao mi~tiei~mo". 

( p o p p e~ 1 9 7 4 - pa g. 2 2 3) • 

~ claro que, como se viu acima, as críticas sao con 

tundentes, profundas e abarcam o conjunto das idéias e posi 

ções de Mannheim e não um ou outro detalhe das mesmas. Exami -

nando então estas críticas, veremos que elas se dirigem aos a-

licerCêS da Sociologia do Conhecimento de Hannheim. 

Em primeiro lugar ele, tentando fugir do relativi~ 

mo, ô que nao consegue, cria uma nova terminologia para o mes

mo a que dá o nome de relacionismo, designando com isto 



uma ~e6e~ene~al~dade ~ee~p~oea de todo4 06 elemento~ 
de hent~do e ao 6ato de que de~~vem heu ~ent~do -un~ 
dOh out~o~ dent~o de um h~htema dete~m~nado. 

(Mannhe~m 1976 - pago 112) 

96. 

Lukacs vê nisso uma mera tentativa de esconder sob 

nova roupagem o velho relativismo que Mannheim procura dissimu 

lar. Citando Lenin afirma que entre as duas posições a diferen 

ça que pode existir é a mesma entre um "d~abo ama~elo e out~o 

ve~me!ho" (Lukde~ 1976 - pago 512) e cuja principal consequen-

cia foi destruir a possibilidade de toda objetividade do Conh~ 

cimento/além de deixar patente seu desconhecimento (ou uso dis 

torcido deliberado) do materialismo histórico, no qual a verda 

de objetiva se acha sempre impllcita corno elemento e corno cri-

tério. Aceitar o relacionismo / relativismo é permitir que 

"de~ça ~ob~e todo~ uma no~te ~omb~~a,onde todo~ O~ gato~ ~ao 

pa~do~ e na qual todo~ o~ eonhee~mento~ ~~o ~elat~vo~" (Lukae~ 

7976 ~ pago 573) 

Além disso o Materi.alismo Histórico é basta.nte ex-

pllcito quando afirma a existência de urna "consciência falsa " 

que sempre existe 

eomo pala eont~i~~o e eomplementa~ da ve~dade~~a, en 
quanto Mannhe~m eoneebe ~eu "~elae~on~~mo" eomo t~pI 
6~eaçio e ~~~tematizaç~o de toda~ a~ va~~ante~ po~~1 
ve~h da 6al~a eon~e~êne~a. -

ILuluíe.6 7976 - pago 512) 

Pôr dUtro lado, é bom que se esclareça, o marxismo 

hãa fêjeità a relativismo, somente porém em sua Teoria do co-

nhecimento equaciona este problema de maneira totalmente dife

rêfite do que Mannheim: 



A d~~lêt~ca m~te~~al~~ta de Ma~x e Engel~ comp~een
de ce~tamente o ~elat~v~~mo, po~êm nào ~e ~eduz a 
ele, que~ d~ze~, ~econhece a ~elat~v~dade de todo~ 
o~ no~~o~ conhec~mento~, não no ~ent~do da negação 
da ve~dade objet~va, ma~ no ~ent~do do cond~c~ona -
menta h~~t5~~co do~ l~m~te~ da ap~ox~mação de no~ -
~o~ conhec~mento~ a e~ta ve~dade. 

!Len~n 1976 - pago 126) 

97. 

A verdade relativa é portanto, no Marxismo, o re-

conhecimento da falta de abrangência e perfeição do conheci -

mento humano e das "verdades" que o homem obtém; verdade rela 

tiva é então a verdade incompleta, não acabada, nem defini ti-

va. 

Se no~ det~vé~~emo~ na ~elat~v~dade do conhec~mento 
humano e não ~egu1~~emo~ ad~ante, até a ve~dade ab
~oluta, ~nco~~e~Zamo~ no me~mo e~~o em que 6~equen
temente de~l~zam mu~to~ 6Z~~co~ mode~no~ e que ê ha 
b~lmente ap~ove~tado eel~~ 6~l5~o6o~ ~deal~~ta~: n~ 
conhec~mento humano ~o vêem o ~elat~vo, o á~âg~l e 
o ~mpe~6e~to e po~ ~~~o acabam po~ nega~ a ve~dade 
objet~va e caem no ~elat~vi~mo e no agno~tici~mo. 
E~te ~elat~v~~mo unilate~al pode ju~t~6~ca~ qual 
que~ ~o6i~ma e invenção já que tudo ê ~elativo e 
não há nada ab~oluto. 

!Kuu~inen 1960 - pago 109) 

Implicitamente em nossos conhecimentos, que sao 

sempre relativos, existe um conteúdo objetivamente verdadeiro 

que é conservado neste processo de conhecimento, o qual serve 

de base para posteriores progressos. Este conteúdo permanente 

é d@HBfuihàdô fia Têoria do Conhecimento marxista de verdade ab 

§eiu€à~ 

A~~im p~l~ o pen~amento humano, po~ ~ua p~õp~~a na
~u~eld e capaz de no~ p~opo~ciona~ e no~ p~opo~cio
na, a ve~dade ab~olu~a, a qual ~e vai 6o~mando da 
~oma de ve~~ad~~ ~elat~va~. Cada 6a~e do de~envolvi 
mento da C~enc~a ac~e~centa novo~ g~ão~ de a~eia i 



e~ta ~oma da ve~dade ab~oiuta, po~êm O~ iimite~ da 
ve~dade de cada p~opo~iç~o cient16ica ~ão ~eiativo~, 
podendo ~e~ ampiiado~ ou ~eduzido~ pelo~ p~og~e~~o~ 
do conhecimento. 

(Lenin 1976 - pago 124) 

98. 

Estas duas categorias - verdade absoluta, verdade 

relativa - mantém entre si uma relação dinâmica e representam 

os dois momentos necessários de uma verdade objetiva. 

o ab~oluto exp~e~~a o e~t;vel, o imutivel no 6en5me 
no, enquanto o ~elativo exp~e~~a a mutivei o t~an~I 
t~~io. No p~oce~~o de t~an~içio de um ao out~o nem 
tudo muda, alguma coi~a pe~maneQe, ~e mant~m; o que 
numa~ condiçõe~ ~ imutivel, muda em out~a~. Po~ i~
~o o p~~p~io ab~oiuto ~ ~elativo, enquanto no ~ela
tivo mani6e~ta-~e o ab~oluto. 

(Kopnin 1978 - pago 165) 

Mannheim tendo rejeitado esta forma tipicamente ~ 

xista e a nosso ver bastante fértil da análise da Construção e 

desenvolvimento do conhecimento, aferrou-se ao seu relacionis-

mo/relativismo e, equivocadamente ou intencionalmente, dando 

a impressão de baseado em ~1arx, apresentou então sua versão da 

ideologia como fenômeno psico-sociológico, fazendo porém com 

que a mesma passasse a desempenhar uma missão contrária - e 

estéril - em relação à concepção marxista. 

Assumindo como objetivo de sua Sociologia do Co

nheeiffiéfit@ êêfivêrter à Têoria das Ideologias que era usada, se 

§Bfiâa @1@; @ôfflB arma dê luta de um partido, em uma história so 

eiSlêªiêã d6 ê§~lfit6# supra-partidária, afastou-se assim mais 

uma vez, e de maneira radical, de Marx, que era considerado co 

mo uma de suas "fontes de inspiração". 



99. 

De maneira totalmente oposta à Marx, Mannheim nao 

faz de suas conclusões sociológicas instrumento polêmico de 

desmoralização ou desmascaramento das diferentes atitudes dou

trinárias. Sua concepção de ideologia é neutra valorativamente, 

pois todas as perspectivas sociais são colocadas no mesmo 
.. 

pe 

de igualdade, sendo visões fragmentárias do conjunto da reali-

dade histórica. 

Complementando sua posição teórica sobre a ideolo -

gia, desvincula-a da relação concreta entre ela e a base econô 

mica e vincula-a "a situação", uma forma vaga e profundamente 

imprecisa de se referir ao contexto social onde ocorrem. Desa-

parecem os parâmetros para um confronto e descoberta da verda-

de e cada perspectiva sócio-politica, cada ideologia, passa a 

possuir os seus critérios de validade lógica, de uso exclusiv~ 

mente interno, que passam a significar o que é "normal" e que 

reflete a realidade histórico-social para os que se colocam na 

mesma posição, o que obviamente retira da ideologia o seu cará 

ter revolucionário, esterilizando-a como fenômeno sociológico. 

Um outro ponto que desejamos analisar, já que nao 

só Mannheim lhe atribui enorme importância e se constitui numa 

pedra angular de seu sistema, como também particularmente nos 

causou muita estranheza, senão mesmo aversão, foi o papel que 

él~ àtribüi aO que denominou de "intelligentsia socialmente de~ 

li~áaail, para nós um verdadeiro corpo estranho em sua tentati

va de estabelecer uma saída para evitar "os abismos que sepa -

ram as ideologias totais", segundo sua concepção. 



100. 

A este grupo que, segundo ele, sem pertencer a "ne-

nhwna classe", não possuindo wna "consciência de classe" mas 

possuindo wna vaga coesão e coerência intelectual derivada da 

educação comum, caberia a missão quase divina de reunir os opo~ 

tos, eliminar as contradições entre as ideologias e estabele

cer a objetividade científica mediante a análise destas ideolo 

gias ocultas utilizando, corno lembrou Popper, de wna espécie 

de socioterapia: 

sã quem tiven ~ido anali~ado ou ~e ~ãcio-anali~ou, li 
bentando-~e de~~e complexo ~ocial, i~to ê, de ~ua I= 
deologia ~ocial, pode alcançan a mai~ alta ~Znte~e do 
conhecimento objetivo. 

(Poppen 1974 - pago 2221 

Este é wn dos grandes equívocos da Sociologia de 

Mannheim. Se, corno afirma Mannheim, a objetividade cientlfica 

se baseasse na imparcialidade ou objetividade do homem de ciê~ 

cia, a Ciência tal como ela é concebida modernamente nunca se-

ria possível. 

Tornar a mente "mais objetiva" não conduz, tal como 

Mannheim o ensina, à objetividade cientIfica. 

Como Popper lembra muito bem - o que também poderia 

perfeitamente ter sido dito por qualquer defensor do marxismo 

- a objetividade cientIfica depende isto sim do método cientI

ficõ sobra qual repousa e em que se baseia e afere suas desco-

bertaêlf 

Pode-~e de6inin a objetividade cientZóica como a in
t~~-~úbjetividade do metodo cientZ6ico. A ciência e 
à objetividade cientZóica não ~e~ultam (nem pode ~e-

BIBLIOTECA 
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~ult~~) do~ e~óo~~o~ de um homem de ciência indivi -
dual po~ ~e~ "objetivo" m~~ da coope~a~io de muito~ 
homen~ de Ciêncid. 

(Poppelt 1974 - pago 225) 

101. 

o caráter público do método científico comple~enta 

esta possibilidade e permite a qualquer um, desde que o domi-

ne, a analisar o discurso científico de qualquer outro, desco 

brir sua coerência/incoerência interna, propor novas soluções, 

refutá-lo em parte ou totalmente ou concordar com ele e incor 

porá-lo "como seu" e usar e expandir o que tiver sido desco -

bertoi o que demonstra o caráter público também do próprio cQ 

nhecimento cientifico em contraposição aos pseudo-discursos -

cientIficos, herméticos e infensos à qualquer análise cienti

fica. Isto é~que constitui realmente a objetividade científ! 

ca: cooperação, inter-subjetividade e caráter público do méto 

do cientIfico. 

Por outro lado, há na própria admissão desse grupo 

desvinculado, capaz de nos salvar do emaranhado ideológico em 

que estamos, uma flagrante contradição com todo o sistema de 

Mannheim: 

Aplicando a ele o relativismo/relacionismo do au-

tor, aélfttb de!ixar de vê-lo senão "vinculado a uma situação" já 

quê § àütsr àd~ité isto como premissa para a construção de co 

nhê@ifflSftto1 g então o único grupo ao qual não se aplicam 

leis da Sociologia do Conhecimento? 

as 



102. 

Mannheim não aprofunda este ponto, simplesmente po~ 

tula sua existência, e por decreto atribui à" intelligentsia 

socialmente desligada" poderes extraordinários de reflexão e 

elaboração intelectual. 

Na verdade, ao dizer que este grupo, que sao os in

telectuais - não pertencem a classe alguma, que formam uma ca

mada "liberta" das perspectivas fragmentárias dos outros gru -

pos e interessada numa visão de conjunto da Sociedade e capaz 

de levar a efeito uma integração de muitos pontos de vista com 

plementares num todo. Compreenslvel - Mannheim consegue crista

lizar em palavras, isto sim, a ideologia do grupo a que perten 

cia como pesquisador e sociólogo. ~ uma posição cómoda, elitis 

ta, alienada e sem dúvida alguma tentadora, pois cria uma ilu

são de poder e proteção capaz de afuscar a realidade a que to

dos nós, ligados à vida intelectual, "projetos" de intelectu -

ais por nossa condição de latino-americanos, estamos sempre 

sujeitos. Mannheim sucumbiu à tentação, se é que lutou contra 

ela, e elaborou sob a forma de dogma um alibi que justificasse 

sua fuga, pois é claro que dentro desta intelectualidade pre -

destinada estava o próprio Mannheim e tendo assim decidia pro~ 

curou tornar universal o que lhe era particular, a sua verdade 

"relativa" teria que se universal pois era a dele ... 

Outra grande falha sua, imperdoável, foi ter false~ 

dª ã v~rdade ao afirmar sua "inspiração marxista". Se vivesse 

reàlm~ntê analisado tal posição, veria que esta sua "classesem 

classe", a intelectualidade, já tinha sido objeto de inúmeras 

análises em Marx, em Engels, em Lenin e em outros marxistasque 
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claramente repudiaram esta possibilidade de um grupo, de qual-

quer grupo, estar desvinculado de uma classe. Para eles/os in-

telectuais simplesmente se iludiam ao pensar que se situavam 

numa posição privilegiada, não sujeitos à vinculos de classes. 

Kanapa muito bem sintetizou a posição marxista frente ao inte-

lectual, numa Sociedade Capitalista na qual Mannheim sempre vi 

veu: 

V~vendo em uma ~oc~edade cont~aditõ~~a, ~ealizando um 
t~abalho ~mp~odut~vo - p~odutivo, a~~ala~~ado, ma~ 
não ~nteg~ado no modo de p~odução cap~tal~~ta, con~
t~ang~do a elabo~a~ e a d~6und~~ uma ~deolog~a de~ti 
nada a pe~petua~ a explo~ação de que ele p~op~io e 
vZtima - tal ê o 6undamento ~eal, objetivo da con~ci 
ênc~a cont~aditõ~ia que o intelectual 6o~ma de ~uã 
~ituação. Bu~guê~ pela ~ua 6unção ideolõg~ca, ê pe -
queno-bu~guê~ pela ~ua pO~~ião ~ocial e t~abalhado~ 
a~~ala~iado pela ~ua ~ituaçao econômica. 

(Kanapa in Sod~e. 1968 pago 10) 

Acreditar que a educação, ou melhor dizendo, que o 

fato de passar pelo mesmo processo educacional numa sociedade 

corno a nossa é capaz de "unificar" ou criar wn "esprit de corps" 

unificador capaz de eliminar diferenças de classe é para nós 

no mInimo, ingenuidade excessiva que se encaixa perfeitamente 

na ideologia capitalista que apregoa "oportunidades iguais pa-

ra todos independente da origem social" mas que na prática 

nos demonstra que "alguns são mais iguais do que outros" ••• 

Em princípio, a própria classe social a que perten

ceffl~§ jl tlg§ direciona para este ou aquele colégio, esta ou a

queiã Fáôuldâde e até mesmo nesta ou naquela opção em termos de 

curso. Adquirir conhecimento é um processo seletivo, permanen

t~menta em função da classe a que pertencemos. Mesmo numa mes-
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ma Instituição de Ensino as diferenças são flagrantes: uns ~ so 

precisam estudar, outros trabalham e estudam e as possibilida

des de melhor aquisição do que é ensinado se prende a inúmeros 

outros fatores, não meramente individuais, mas ligados à clas-

se social na qual estamos inseridos historicamente. Negar isso 

é negar a realidade vivida por cada um de nós. O filho de um 

operário ao terminar seu curso universitário, sua pós-gradua -

ção etc .•. continua sendo filho de operário, com o qual mantém, 

junto com os demais elementos de sua família de origem, rela -

ções afetivas que o fazem lembrar permanentemente de sua condi 

ção. Romper estes laços é romper com a própria vida e acredita 

mos nós empobrecê-la e distorcê-la e que na prática se revela 

uma impossibilidade. 

Acrescente-se a isso que ao exercer qualquer profis 

sao, cada um de nós carrega as distorções perceptivas, tipica-

mente reflexos da classe a que pertencemos, distorções essas ex 

tremamente difíceis de serem eliminadas. Lembramos aqui um tr~ 

balho de um psiquiatra americano, que em um artigo lembrava es 

ta enorme dificuldade, em relação especificamente ao exercício 

da Psiquiatria, mas que serve de reflexão para as demais pro -

fissões. Chamava a atenção para a gravidade do fato de que nos 

EUA os psiquiatras na sua esmagadora totalidade provinham das 

classes mais abstadss e que para estes 

6~ ~~bh~Aj d~ aoe14lmtnte exilado~, 6~equentemente ~e 
~~A~~i~~d~ didteil ~omp~een~io pa~a O~ p~~q~iat~a~ , 
didieuttand~ Um thatamento adequado e e6~c~ente. 
====::=:~.~------------------------------------------



~endo que algun~ ~e m04t~am at~ pouco ~imp~tico~ e 
me~mo antagônico~ em ~ela~ao a gente da ela~~e mai~ 
baixa e de ~ua manei~a de vive~. 

(Cole~ in B:e.au~tein g Woock 1969, pago 149, 155) 

105. 

Isto não se aplica somente ao exercício da profis -

são médica mas sim a qualquer profissão, torna-se dramático p~ 

rérn naquelas em que o ser humano é o centro. 

Imposs{vel portanto para nós concordar com Mannheim 

e como se pode ver há urna grande distância entre ele e os mar-

xistas no que tange ao problema da Teoria do Conhecimento. A 

análise comparativa feita anteriormente, estabelece entre Harx 

e Mannheim urna distância teórica fundamental que incompatibil! 

za os dois sistemas e que nos faz, autores deste trabalho, sen 

tirmo-nos francamente inclinados pela posição marxista que a 

nós se afigura de uma lógica e coerincia interna que a de 

Mannheim não atinge em nenhum momento. 



3. PSICOLOGIA. SOCIAL E IDEOLOGIA. -A. INSERÇí\O DE U!-1 

NOVO/VELHO CONCEITO. -_ ... 

3.1 ... A CRISE NA PSICOLOGIA SOCIAL 

106. 

A Psicologia Social surgiu como disciplina formal! 

zada no ano de 1908 em que foram publicados pela primeira vez 

dois livros em cujos tItulos aparecia o nome desta "nova" 

área de estudo: 

A lntnoduet~on to Soe~al P~yehofogy e~en~to pon 
W~ff~am MeVougaf e Soe~af P~yehofogy: an outf~ne and 
Sounee Book efabonado pon Edwand Af~wonth Ro~~; o 
pn~me~no um p~~eõfogo e o üftumo um ~oe~ofogo. 

(Sahak~an 7974 - pago 87) 

Desde este mcment.o, historicamente demarcado, até 

nossos dias sempre houve desacordo sobre a delimitação de seu 

campo de estudo, sua metodologia, seu referencial teórico e 

mais recentemente quanto a sua utilidade e cada autor que pr~ 

curou estabelecer tais balizamentos para esta nova disciplina, 

quase lempre nada mais fez do que deixar simplesmente refle -

tir suas preferências pessoais quanto ao que ela deveria ser. 

Se analisarmos a definição de Psicologia Social de 

qualquer liVre b qUe, em principio, seria uma forma de delimi 

taf st!u Bmope à@ estudo i I' pode.ne.mo~ pned~z en a ~neLinaçã.o teo 

ki~d dd a~ibkij t~ftt~lá , Sheh~6 1975 - pago 5) 

Se listássemos as mais conhecidas destas definições, 

observaremos, sem dGvida, que as mesmas, longe de manterem um 
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harmonia e perfeit~ delimit~ção do c~po, traduzem, isto sim , 

uma série de tendências direcionais, quer para análise dos fe-

nômenos sociais/quer para a pesquisa e que nos faz verificar fa 

cilmente a veracidade das afirmativas. 

Há qua~e tanta~ deúiniçõe~ de P~icologia Social qua~ 
to~ ~ão o~ p~icõlogo~ ~ociai~. 

(A~on~on 1979 - pago 22) 

Po~ enquanto nem o campo nem o e~pI~ito da P~icolo -
gia Social e~tao uni6o~memente de6inido~. 

(Mai~onneuve 1967 - pago 8) 

1. A P~icologia Social tem que mo~t~a~ como, dada~ a~ 
p~open~õe~ e capacidade~ inata~ da mente humana in 
dividual, toda complexa vida mental da~ ~ociedade~ 
~ moldad~ po~ aquela~ e de volta ~eage ~ob~e o cu~ 
~o de ~eu de~envolvimento e ope~ação no indivIduo: 

----------------------~---------------------------

o P~oblema 6undament«l da P~icologia Social ê a 
mo~alização do indivZduo pela Sociedade onde na~ -
~eu, como uma c~iatu~a na qual a~ tendência~ não 
mo~ai4 e pu~amente egoZ~tica~ ~ão muito mai~ 60~ -
tt4 do que quai~que~ tendência~ alt~uZ~tica~. 

(Me Vougall, 1967 - pago 15 e 16) 

t. A P4icologia Social e~tuda o~ plano~ e co~~ente~ 
p~Zquica~ que integ~am a exi~tência ent~e o~ homen~, 
em ~on~equencia de ~ua a~~ociação. Ela p~ocu~a com 
p~eende~ e explica~ aquela~ uni60~midade~ no ~ent1 
men~o, n~ ~~ença,_na voliião - e na ação - q~e ~ão 
d[v~do~ a ~nte~açao do~ ~e~e~ humano~ i~to e a . . " C.dU.6à4 .60C!~a.~~. 

lU.o-ÀJI, E. A. c-i.ta.do po~ Ramo~, A~thu~ 1936 pago 12) 

3; ~ P:6i~o.l6g/dgd(!{d.l.. t~a.tà do e-&tudo da pe~~ona.lida 
d~ ~ ao ~êU dê~~nvolvimtnto em ~ela.ção ao ambiente 
~tH~iti.L 

t~tHHi.!b 'u.wbttll e.-<..tado po~ Ramo~, AlLth~ 1936 pag. 14) 



4. A P~ieologi~ Soci~l e~tud~ t~ê~ o~den4 ge~ai~ de 
6en5meno~. Em p~imei~o luga~ a P~icologia ~ocial 
e~tuda a~ ba~e~ p~icolõgica~ do compo~tamento ~o 
cial e po~ a1 ~ e. ap~oxima da P~icologia do indi-=
vZduo. Em ~eguida, e~tuda a~ inte~-~elaçõe~ p~i
colôgica~ do~ indivZduo~ na vida ~ocial. To~na -
~e então uma inte~-p~icologia, no velho ~entido 
de Ta~de. Po~ 6im, a P~icologia Social tem de 
con~ide~a~ a in61uência total do~ g~upo~ ~ob~e a 
pe~~onalidade. Ela ~e~ã então uma ~ociologia p~i 
colôgica e uma p~icologia cultu~al. -

(Ramo~, A~thu~ 1936 - pago 21) 

5. A P~icolo~ia Social e~tuda a dependência e a in
te~dependencia do compo~tamento ent~e indivZduo~. 

(Zajonc, Robe~t B. 1972 - pag. 02) 

6. O objetivo da P~icologia Social ê ju~tamente o 
de e~tuda~ aquele~ a~pecto~ va~iãvei~ da conduta 
mani6e~ta ou eneobe~ta (ou p~lquica) de indivl -
duo~ e g4upo~ em ~ua ~elação com o~ a~pecto~ ti
pico~ do~ quai~ ~e ocupa a ~ociologia. 

(Ge~mani, Gino 1966 - pago 21) 

7. A P~icologia Social pode ~e~ de6inida como a Ci
ência d06 acontecimento6 de compo~tamento inte~
pe6~oal. 

(K~e.ch; C~c.hóúld; BaUachey 1969 - pago 09) 

8. Ciência que e~tuda aquele~ a~pecto~ da conduta ~n 
dividual a06 quai~ a6etam ou ~ob~e o~ quai~ in -
6luem e~tZmulo~ ~ociai~ tai~ como out~a6 pe~6oa~ 
ou o~ p~oduto~ da conduta. 

(Whittake~, J. O. 1979 - pago 24) 

9. A P4i~ologia Social ê uma Ciência que t~ata da ti 
~O!óg~d hi~tô~ico-6ocial da~ pe6~oa~, de ~ua con~ 
el~nela, da4 pa~ticula~idade~ do indivZduo e do~ 
p~oce~404 p41quico6. 

(~imin, E.S. citado po~ P~tguin 1972 - pago 67, 68) 

108. 



10. A P~~eolo9~~ Soei~l oeupa~~e do homem eomo ani -
mal ~oei~l e inve4tiga eomo ele pen~a, ~ente e 
eompo~ta-4e em 4itu4~õe4 ~oeiai4. Po~ oUt~d4 pa
ldV~d4, inte~e44a-4e como o homem dÓetd e e aóe
tado po~ out~o4 homen4. 

(F~eedrnan; C~mith; S~ 1973 - pago 09) 

11. A P.6ieologia Social eomo .6emplte .6e ~epete, ê antu de tu
do uma P.6ieologia. ~ a P4ieologia da eonduta .6oc.ial ou 
.6eja, do indivIduo c.omo c.apaz de vive~ uma .6itua
çio .6oc.ial em um dete~minado g~upo, de ~e.6ponde~ 
a out~O.6 individuo.6, de utiliza~ objeto.6 .6oc.iai.6, 
de a.6.6umi~ c.e~ta.6 exigênc.ia.6 ou ~eagi~ a c.e~ta.6 
.6ituaçõe~. 

(Vuó~enne 1972 - pago 47) 

12. O c.ampo ~eal p~ôp~io da P.6ic.ologia Soc.ial ê o e.6 
tudo da.6 ~ep~e.6entaçõe.6 .6oc.iai.6, da o~ganizaçio
e da.6 c.omunieaçõe.6 int~a e inte~-g~upai.6. 

(Fauc.heux g MO.6eovic.i in Page.6 g MO.6c.ovic.i 1971 - apg. 63) 

109. 

13. A P.6ieologia Soeial e.6tuda o eompo~tamento de in
divIduo.6 em eontexto.6 .6oc.iai.6. 

(Sec.o~d !. Baekman 1976 - pago 17) 

14. sio objeto da P.6ieologia Soeial, a no.6.6O ve~, tan 
to a.6 pa~tieula~idade.6 da P.6ic.ologia do.6 G~upO.6,
da P.6ic.ologia c.oletiva e de ma.6.6a.6 - pa~tic.ula~i 
dade.6 que .6e manióe.6tam na atividade global da~ 
pe.6.6oa.6, na .6ua eonduta c.onjunta, na.6 vivênc.ia.6 
e no.6 p~oc.edimento.6 de c.omunic.ação p.6ieológic.a 
ent~e un.6 e out~O.6 - c.omo a.6 peeulia~idade.6 da 
eonduta e do e.6tado p.6Zquic.o do indivIduo no g~~ 
po, na c.oletividade e na ma.6.6a. 

(Pa~iguin 1972 - pago 71) 

1~. A P~i~ologia Soeial analItic.a vi.6a entende~ a e.6 
t~utu~a in.6tintiva, a atitude libidinal - em g~an 
de p~Ate inc.on.6eiente - de um g~upo, em óunção de 
4ua e4t~utu~a .6oc.ioec.onômic.a. 

(F~omm, E. in F~omm, Fenic.hel et ai 1972 - pago 119) 

16. P.6ieologia Soeial ê o e.6tudo de indivlduo.6 em .6eu.6 
ambiente.6 .6oc.iai.6 e c.ultu~ai.6. 

(Lambe~t gLambe~t 1975 - pago 09) 



17. P6icologia Social ~ p e6tudo de Mani6e6taç5e6 
compontamentai6 de ca~iten 6ituacional, 6U6Ci 
tada6 'pela intenaçio. de u~a pe660a com outnai 
pe66oa6 r ou pela mena expectativa de tal inte 
nação, bem como d06 e~tado6 intenno~ ~ue 6e 
in6enem logicamente de6ta6 mani6e6taçoe6. 

(Rodnigue6, A. 1972 - pago 07) 

18. A P6icologia Social e6tuda a Natu~eza Social 
do indivIduo. pnocuna comp~eenden e explica~ 
como o pen~amento, o 6entimento e a conduta do 
indivIduo 6~0 in6luenciado6 pela p~e6ença ~eal, 
imaginada ou impllcita, de out~a6 pe66oa6. 

(John60n, Vavid 1972 - pago 09) 

19. A P6icologia Social 6e dedica ao e6tudo do 6un 
damento e da 60nma da con6ciência da6 cla66e6~ 
camada6, gnupo6 ~ociai~ e coletividade6 diven-
6a6, encanada 60b o a6pecto do ne6lexo imedia-

110. 

to da6 ne6pectiva6 condiç5e6 de vida; e6tuda 
tambem 06 mecani6mo6 6ocio-P6icologico6 do con 
60nmi6mo, da 6uge6tão, da 6impatia e antipatiã, 
da6 p6ico~e~ coletiva6, da adequaç~o 60cial etc ... 
á enômen06 e6te~ que "6ã.o ineILente6 ã. co n6 ciên -
cia coletiva e ne~ultante da6 nelaç5e6 humana6. 

(Kelle & Kavalzon 1976 - pago 340) 

20. A P6icologia Social 6e ocupa do e6tudo da6 ~e
laç5e6 neai6, imaginada6 ou antecipada6 de uma 
pe660a com out~a, dent~o de um contexto 6ocial, 
na medida em que a6etam a06 indivZdu06 comp~o
metid06. 

(AUpou citado pon VeLLt6ch Co KMU66 1974 - pag. 141 

21. A P6icologia Social e6tuda n06 compo~tamento6 
o modo pon que 6ã.o p~oduzido6 po~ um indivZduo 
ou me~hon ainda 6e pa66Zvel, po~ uma pe66oa, 
i6to e um 6ujeito tomado com 6ua6 dete~minaç5e6 
e conhecendo-6e como tal. 

(Stoetzel, J. 1967 - pago 28) 

22. A P6icologia Social ê a di6ciplina que inve6ti 
ga a6 nelaç5e6 entne a 60ciedade e o indivZdu~. 

( C u~ti6, J. H. 1 973 - pag. 1 3 ) 



23. P4icologia Social € o e4tudo cientZóico da ex
pe~i~nci4 e do compo~tamento do LndivZduo em 
~eiaçao com 44 4ituaçõe4 ~ociai6 de e6tZmuio. 

(She~i6 & She~i 1975 - pago 06) 

24. A P~icoiogia Sociai ê um do~ campo~ inte~e~~a
do~ no e~tudo objetivo do compo~tamento humano. 
Seu en60que pa~ticuia~ e~t~ di~igido pa~a a 
comp~een6ao da conduta 40ciai, exempii6icada pe 
io e6eito de um indivIduo ou de um g~upo 4ob~e
out~o indivlduo, que~ no 4entido ~eai qu~ no 
~ e.ntido vi~tuaf. 

(Hoilande~ 1976 - pago 32) 

25. E6tudo 6ob~e a6 in6iu~ncia4 que exe~cem a4 pe~-
60a6 6ob~e a6 opiniõe6 ou ~ob~e o compo~tamen
to de out~a~. 

(A~on4on 1979 - pago 22) 

111. 

26. O P6icóiogo Social inve6tiga a4 ~eiaçõe6 ent~e 
indivZdu06 e ent~e e4te6 e 06 g~up06. Embo~a ou 
t~o6 cienti6ta6, como 06 ~ociôiog06, também e~~ 
tejam inte~e64ado6 em g~upo~, o p6icôiogo 40ciai 
di6e~e deie6 na medida em que pe~manece 4en4i -
vei ao compo~tamento de cada indivIduo. 

( H a~~L6 o n 1975 - pag. 28) 

27. Se con6ide~a~mo4 a Sociaiizaçao em ~eu ~igni6i
cada mai~ amplo, como o p~oce~~o pelo qual todo 
o indivZduo a~~imila a~ c~ença~ e valo~e4 de 
4eu g~upo ~ocial e ap~ende a aju4ta~ ~ua conduta 
de aco~do com a4 expectativa~ d04 out~o~ memb~o4 
de ~eu g~upo, entao podemo~ dize~ que a P~icolo 
gia Social ê o e~tudo da Socializaçao e de 6uai 
con6equê.ncia6. 

(Ge.~altd, Haltold B. 1977, pago 738) 

28. A P6icologia Social pode 6elt de6inida como o e~ 
tudo cientI6ico da4 atividade~ do indivIduo in~ 
6luenciado po~ OUt~04 indivIduo4. 

(Klinebeltg, Otto 1967 - pago 17) 



29. A P4icologia Social 2 um ~amo p~~ticula~ da P4i 
cologia, que 4 e ocupa da.4 ~e.ta.ç.oe4 ent/te a inte 
/taçao 40cial e a conduta dÓ4 indiv1du04. 

(Lindg/tel1, H.C. 1977 ~ pago 31) 

30. A P4icologia Social t/tata do modo como o compo/t 
tamento e inclinaç;e6 de uma pe660a 6~0 in6lu ~ 
enciad06 pelo compo/ttamel1to de out/ta6 pe6660a6. 

(Sp/tott citado po/t Wheldall 1976 - pago 19) 

31. A P6icologia Social n~o 6e /teduz nem ã P6icolo
gia inte/tmental - ã mal1ei/ta de Ta/tde e de dive~ 
606 auto/te4 ame/tican04 - nem a 6imple6 anexo da 
Sociologia de e4tilo ma/txi4ta ou dU/tkheimiano ; 
4eu objeto p/tôp/tio 4e/tá a inte/taç~o e a /telação; 
inte/taç~o da4 in6luência6 6ociai4 e da6 pe/t60na 
lidade4 4ingula/te4; /telaçõe4 d04 indivZdu06 en~ 
t/te 4i e d04 g/tUp04 ent/te 4i. 

(Mai40YlneUVe 1967 - pago 08) 

32. A P4icologia Social ~ um conjunto de tema4 que 
ult/tapa440u 04 limite4 da P4icologia n~0-60cial, 
po/t~m que e4tão 4endo Lnve4tLgad04 e6etLvamente 
po/t uma P4icologia que lança mão da4 Ciência4 
SocLai4. 

-----------------------------------------------
Falando em te/tm04 muLto ge/taL4, em p/tincZpio , 
a P4icologia Social 4e ocupa d04 p/toce4404 men 
.tai4 da4 pe440a6 (ou conduta), na medida em que 
e!te4 p/toce4404 e4t~0 dete/tminad04 pela inte/ta
ç.ao pa44ada ou p/te4ente com out/ta6 pe660a6 ... 

(B/town, R. 1974 - pago 1 e 2) 

33. ~ o e6.tudo do compo/ttamento do homem no e6paço 
Social e Cultu/tal que o /todeia. 

IM~ Vavid , Ha/ta/ti 1980 pago 1) 

~4. ~ ê e~tUdd clentld{co da6 /telaçõe6 da6 pe660a6 
uffl4~ ~dm a~ ~utAá4, em te/tmoa individuaia em 
ª~Up~! ~ rid Soc~eda.de. ' 

(Mc Vavid , Ha/ta/ti 1980 - pag. 15) 

112. 



35. A Pai~ologi~ S0~i~l pode 4e~ um 6ub~~~mpo da 
Paicologi~ ou Sociologi~ ou um ~~mpo de eatu
doa de ~unexao inte~dia~iplina~ .•. e eata em
penh~da no eatudo doa 6enamenoa ao~iaia em 
t~êa nlveia: o indivZduo, oa g~upoa pequenoa 
de que 6~z pa~te e a ~ultu~~ e a So~iedade to 
tal em que eata me~gulhado. 

!M~ G~ath in Wheldall 1976 - pago 20) 

36. Pai~ologia So~i~l pode ae~ melho~ de6inida ~o 
mo o eatudo d~ ~elação ent~e a vida emocional 
daa peaaoaa e aa ~ondiçõea ao~iaia a que elaa 
eatão auj eitaa . 

(Sennett, R. 1977 - pago XVII) 

113. 

Como se pode comprovar, pela simples leitura das 

definições acima, não há acordo entre as mesmas, às vezes al-

'" . -guma coincidência, semelhanças, outras vezes superposlçao de 

áreas de estudo e níveis de análise dos fenômenos, dando uma 

clara idéia de que a Psicologia Social ainda é algo por se de 

finir. ~ um momento difícil por que passa esta disciplina e 

a situação atinge por vêzes uma dimensão caótica quando le-

mos por exemplo na obra de SAHAKIAN que um grupo de estudio-

sos desta disciplina, reunidos em 1972, chegaram à conclusão 

que a Psicologia Social é "aquela dia~iplina ~ujaa peaaoaa que 

ae intitulam Pai~õlogoa So~iaia eatão inte~e6aadaa em eatuda~ ... 

I I /14 k o e S ~ h o p l e~ ~ it ~ do p o ~ S A H A K I A N 1 9 7 4 - p ~ g. 1) 

Existe portanto uma indisfarcavel crise na Psicolo 

gia Social, derivada de múltiplos fatores, e que no momento 

atual é facilmente detectável - (Stryker - 1977), (House 1977) 

- que em última analise nos apresentaria duas grandes perspe~ 
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tivas direcionais e catalizadoras; uma tendência IIpsicocentr~ 

1izada e outra de tendência II sociocentralizada ll 
- termos es-

tes sugeridos pelo psicólogo social Helmuth Krfiger em discus-

são com os autores deste trabalho - e que por sua vez se sub-

dividiriam em outras sub-correntes teóricas que quase sempre 

se ignoram mutuamente. 

A crise porém nao se restringe à delimitação do 

campo de estudos da Psicologia Social, apesar de particular -
.. I 

mente considerar neste momento que tal problema e de todos o 

mais importante pelas profundas implicações que é capaz de 

suscitar: 

e~ta di~eiplina at~ave~~a out~o~ tipo~ de e~i~e, tai~ 
eomo a e~i~e de ~ua eientiáieidade, a e~i~e de pa~a -
digma e a e~i~e da aàe4uaça? do metodo expe~imental. 

(A~oldo 1979 - pago 30) 

~ preciso assinalar também que/mesmo reconhecendo a 

crise, autores como o acima citado consideram ter a mesma mui 

tos aspectos positivos, já que obrigam a um questionamento e 

uma busca de soluções por parte dos psi.cólogos sociais, o que 

lhe conferiria um dinamismo altamente benéfico para o seu de-

senvolvimento. Outros ainda,como Roger Brown, não considerams~ 

quer relevante a preocupaçao com o fato de que nem o campo da 

Psicologia Social possa ser perfeitamente delimitado já que, 

segundo ele, "A P~ieologia Soeial ~ um eampo de e~tudo~, um 

de~envolvimento hi~t5~ieo, nao um "eon~t~ueto te5~ieo" " 

(BJLOWI1, R. 1974 - pag. 2) 
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Talvez para evitar maiores distorções, devêssemos 

também chamar atenção para o fato de que não é somente a Psi 

cologia Social que se encontra em crise mas a Psicologia co-

mo um todo, bastando para isso correr os olhos sobre a lite

ratura especializada dos últimos anos, onde poderemos verif! 

car que ao número imenso de obras e artigos publicados cor -

respondeu a abertura de novas e múltiplas posições teóricas, 

que ao invés de fornecerem sistemicamente um quadro coerente 

explicativo dos fenômenos humanos e sociais, ampliou o caos. 

O que vemos atualmente é um quebra-cabeça teórico, sem que 

ninguém saiba como reunir as partes e completá-lo, radicali

zações e afastamentos quer a nível teórico, quer mesmo o ní

vel pessoal dos que elaboram e defendem suas posições. 

A Psicologia Social se enquadra dentro desta si

tuação geral e sofre dos mesmos problemas globais, além de 

alguns que lhe são peculiares como disciplina e no caso do 

nosso país - ou quem sabe de todo o continente - ainda se 

poderia fazer algumas outras considerações, altamente rele -

vantes e ,que dramatizam mais o quadro: 

A Psicologia Social que normalmente se faz em nos 

so pals/via EUA, é de linha nitidamente experimental. Tal a

titude gêrou nos últimos anos no Brasil um número considerá

v~i ~ª "pe~quisasd, abordando quase sempre micro-problemas ir 

fªiê~ãHtê§ fuã§ êhXêttadas de grãficos e tabelas, fórmulas es 

~~~{~ei~~~ e an!lises fatoriais, que se não esclarecem os da 

dos que recolhem pelo menos lhe dão urna aparência de "ciên _ 

cia respeitãvel" ..• 
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o mesmo tipo de preocupação parece também ter afe-

tado autores, mesmo americanos, tais como Maslow e Sarokin: 

"A P~ieologia Soei«l "teenieoe~nt~iea" meno~eaba a 

impo~taneia, a ~igni6ieaçao e a vitalidade do~ p~oblema~ ... " 

(ma~low, A.H. eitado po~ So~okin 1969 - pago 64). 

Obeeeado~ pela Quantomania, medem in6atigavelmente 
o~ dado~ de ~eu~ te~te~ e O~ ap~e~entam de 6o~ma 
"exata e objetiva" de eontagen~ num~~iea~, ~ndiee~ 
e tãbua~ e~tatZ~tiea~, b~ilhantemente en6eitado~ 
eom apa~ato~a~ 65~mula~ matemãtiea~ e out~o~ ~imu 
lae~o~ de uma inve~tigaçao quantitativa p~eei~a. 
Uma legiao de inve~tigado~e~ p~ieo~~oeiai~ ae~edi
tam ~inee~amente que e~~a~ eontagen~, Zndiee~, eo
leçõe~ de ei6~a~, eoe6ieiente~ de eo~~elaçao, e~~o~ 
- p~ovâvei~, de~vio~ -pad~ão, eoe6ieiente~ de ee~
teza ete ... de a~peeto tao imponente o6~eeem "dia
mante~ de eonheeimento válido", objetivamente e~tu 
dado~ e medido~ com exatidão. Na ~e.alidade a imen-=
~a maio~ia de~~e~ "diamante~" ~ao p~e~~upo~içõe~ 
a~bit~ã~ia~, ~ubjetiva~ e muita~ veze~ 6antá~tiea~ 
do~ inve~tigado~e~, enve~gando um gua~da-~oupa Qua~ 
titativo e u~ando uma maquiagem matematiea. 

(SO.~okin, P. 1969 - pago 70) 

Vivemos portanto, em nosso paIs, uma Psicologia So-

cial "sem problemas", onde o nGmero de replicaç6es experimen -

tais enf~tiza somente e infelizmente, que novos problemas nao 

são normalmente levantados e pior do que isso, deixa claro que 

para "fazer ciincia" é indispens&vel quantificar, medir alguma 

coisa. Poucos entre nós tentam escapar deste determinismo e 

afupiiàf bri:ti6â.mente, sem preocupações quantificadoras e mate

iliât12âfitêsl ti nívei de análise dos fenômenos humanos e sociais 

ê qliãftãª ês eftªontramos se constituem em honrosas exceç6es co-

mo por exemplo Schneider - 1978 e S& - 1979, j& que qualquer 

tentativa de afastamento da linha traçada pelos que se avocam 
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o direito de representar a ~sicologia Social em nosso paIs 
... 
e 

vista como heresia a ser combatida, como se pode perceber im -

plicitamente na afirmativa: 

O te~ton não encontnanâ {a não ~en e~ponad~camente 
pon eventuat de~cu~do do autonl e~pecuta~õe~ acenca 
de como a "Jteat~dade tatvez ~eja". Ao contnã.nio, ete 
encontnanã. a m~ado ne~uttado~ de expen~mento~ ou 
outno~ t~po~ de pe~qu~~a que 60nnecem apo~o ~at~~-
6atõn~o ã~ a6~nma~õe~ 6e~ta~. 

(Rodn~gue~, A., 1972 - pago VIII) 

ao que poderlamos contrapor uma incisiva observação Mannheim: 

Quando o pe~qu~~adon empfn~co ~e auto-etog~a pon ~ua 
neCU6a de em ~n at~m da ob6enva~ão e6pec~atizada, di 
tada peta~ tnad~~õe~ de ~ua d~~c~pt~na, pon ma~~ ~n~ 
ctu6~va~ que 6ejam, ete e~tã. ut~t~zando um mecani~mo 
de de6e~a que o pnotege contna o que6t~onamento de 
6eu~ pne~~upo~to~. 

(Mannhe~m, K., 1976 - pag. 127) 

A Psicologia Social, tal como assim delimitada por 

pesquisadores como Aroldo Rodrigues, passou a se restringir aos 

fenômenos passIveis de serem "objetivamente observáveis", est!! 

tisticamente pesquisáveis e problemas altamente relevantes mas 

que não podem se enquadrar em categorias mensuráveis, passaram 

a ser coroeados de lado, o que é profundamente lamentável. 

Aquete~ que 6e necu~am ~e ocupan de pnobtema~ ~mpon
tante~ e intene~~ante~, ~imple~mente poJtque o~ 6ato
ne~ nelevante4 nao podem 4eJt medido4, condenam a~ Ci 
~n~~a~ Soc~a~~ ã e4teJtilidade, j5 que não podemo~ cie 
gak mu~to tonge com o e~tudo de vaJt~ã.vei~ men~uJtã.ve~i, 
~e [~t~~ dependem e e~tão entnela~ada~ com 6atone~ não
mérlAU~dve~~ AobJte cuja natuJteza e modo de opeJtaJt na-
d d .$ d b e.m o i.> , •• 

(ArldJtéilfU. 1973 - pago 151) 

Outro ponto a ser levantado ê a ilusão generalizada 
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entre nós - em part~cular na ~s~colog~a Social - de que a pro

dução do conhecimento pouco ou nada tem a ver com o sistema ~ 

l!tico-social a que estamos submetidos. Os comportamentos e a-

titudes nos experimentos e pesquisas ao serem interpretados nao 

levam em conta os determinantes macrossociaisi a superestrutu-

ra ideológica é relegada ou simplesmente inexiste nestas análi 

ses "cientIficas". 

Tal posição é estimulada e referendada por pesquisa 

dores e autores bem intencionados e de grande aceitação em nos 

so meio acadêmico, de que Rollo May é um exemplo: 

o ob4cu~ecimento da libe~dade po~ oliga~quia6 econ5 
mica4 não e: ob~iga:tÔJi..{.o; não e: ob~iga:tõ~io que ela-:6 
de4:t~uam a libe~dade 6e man:tive~m06 no~~a pe~6pec:ti 
va •.. (?) E i~~elevan:te a que6:tão da e~a em que vi~ 
vemo~. Nenhuma ~i:tuação mundial :t~aumã:tica pode ~ou 
ba~ ao indivlduo o p~ivile:gio de :toma~ a deci6ão óI 
nal em ~elação a 6i p~õp~io, me~mo que ~eja apena6-
a de conói~ma~ o 6eu de~:tino. 

(Rollo May citado po~ RU6~el, J. 1977 - pago 66) 

Ao rejeitar a esfera da praxis social e política o 

desamparo social é redobrado e se alivia com manuais de auto -

ajuda, de' passatempo. "E6:ta e: uma velha nõ~mula pa~a man:te~ a 

6oc,{l'dade bu~gue~a na linha". (Ru/~6el, T. 1977 - pago 66). 

Reduzir e limitar o campo de análise da Psicologia 

So~i~l tãl~sz seja outro ato do mesmo drama e que reflete as 

rnesrnás ~femlssàsj já qUe em Psicologia Social há uma tendência 

gêrléfâlizadà êm Õôfioêhtrar a análise em unidades cada vez me -

nores, mais particularizadas. 
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Not~-~e então ~ tend~nci~ nXtid~ d~ P~icologi~ Soci~l 
em p~~~a.'L de u.m exame ma.c.tlo~cõpico d~ 'Le~lid~de p~ico 
~~ocia.l pa.'La. u.m exa,me miclio~cõpico de~~~ me.6ma. 'Lea..LC::: 
da.de. . 

{A'Loldo 1972 - p~g. lI} 

E poderlamos a esta afirmativa acrescentar: e des-

vinculando tanto quanto possivel as duas coisas, os dois • n~-

veis de análise, micro e macro-social, como se fossem conjun-

tos disjuntos, já que na prática é o que vem ocorrendo. 

Sennett chama atenção que a Psicologia Social ame-

ricana - impregnada em nosso meio - sente-se a vontade ao li-

dar com temas tais como relaciomento interpessoal em pequenos 

grupos, aquisição da Linguagem entre crianças, relações con -

jugais etc ••• mas sente-se totalmente desconfortável, cons 

trangida e tende muitas vêzes a chamar de "não-cientificos" 

p'Loblema.~ ta.i.6 como a. 6a.mll~a. concebida. como um .6~.6-
tema. polZtico, ou a. 'Lela.ção entJr.e p'Loce.6.6o.6 p.6~colô
gico~ de con.6c~ênc~a. indiv~dua.l e óOJr.ma.~ de ~ntenc~o 
na.l~da.de gJr.upa.l como a. con.6c~ênc~a. de cla..6.6e. -

ISennett, R. 1977 - pa.g. XVIII) 

Surgiu então entre nós uma Psicologia Social asséE 

tica, "isenta" de compromissos com a realidade social que pre 

tende refletir e os que assim agiram não perceberam, ou pref~ 

rirâm não perceber, que a posição por eles defendida era so

mente um reflexo do sistema polltico repressivo instalado no 

pals é dê sua ideologia que limita e condiciona a produção ci 

entifica e persegue os que ousam desmistificar, retirar o véu 

de obscurantismo que desceu entre nós sob um regime politico 
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onde: 

nio hi nenhuma dl6enença en~ne ~ubven4io, enl~lea, opo 
~lção polZ~lea, gue~ha, ~ennonl4mo, guenna, já que 
~udo l~40 ê manl6e~tdçao de um unleo óenomeno: a guen
na nevoluelonãnla. 

(Comblln, J. 1978 - pago 47) 

Consequentemente, quer por ingenuidade, quer por 

temores sem dúvida alguma bem fundados, quer por puro confor-

mismo, tais pesquisadores alimentaram quase sempre a máquina 

política com pesquisas bem comportadas, irrelevantes quase sem 

pre, inócuas, tudo isso em nome da Ciência .•• 

A partir portanto das reflexões acima expostas es

colhemos um tema polêmico, não experimental, altamente espec~ 

lativo, pelo qual nos sentimos- profundamente atraidos já que 

com ele vislumbramos possibilidades de análise dos fenômenos 

sociais sob novas perspectivas, o que antes já havia sido as

sinalado por outros pSicólogos sociais franceses: 

A P~leologia Soeial ~em um eampo de inve~tlgaçõe~ pn~ 
vileglado: o da~ Ideologia~. O eonte~do e6etivo do 
tenmo, a pnoblemállea que o aeompanha, O~ objetivo~ 
que .lhe ~~o pn5pnio~ n~o 60nam ainda explonado~. 

(Faueheux e Mo~eoviei 1971 - pago 60) 

Aceitando de Faucheux e Moscovici tal incitamento 

à pe~qulsa em uma área que de há muito nos atraía procuramos 

ªt~ __ ªg,ijt_lªí1çâralguma luz sobre o conteúdo efetivo do termo 

ê â ~~~blémãtica que o acompanha, porém agora gostaríamos de 

sugerir algumas formas de articulação do estudo até aqui rea

lizado com a área de Psicologia Social. 
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3.2 - PSICOLOGIA SOCIAL E O CONCEITO DE IDEOLOGIA 

Vize~ que a e~~êcie humana vive em coletividade, dize~ 
que ê con~titu~da de indivZduo~ di~tinto~, dotado~ ca
da qual de ce~ta apa~elhagem co~tical, ~en~o~ial e ma
nual, dize~ que cada um de~~e~ indivZduo~ e~tâ ligado 
a out~o~ e ao mundo - ma~ tambem ~epa~ado do~ out~o~ e 
do mundo - po~ uma e~pêcie de nilt~o ~imbõlico, dize~ 
que e~~a e~pêcie ê óeita de animai~ que óalam, que pe~ 
~am, que ~imbolizam, dize~ que cada um do~ memb~o~ de~ 
~a e~pêcie t~az em ~i uma ~eóe~ência incon~ciente ã 
lei ~ocial Que teve de inte~io~iza~ no p~õp~io p~oce~
~o que o ligou, pela linguagem ã coletividade do~ de
mai~ homen~, ~ignióica dize~ ~igo~o~amente i~to: exi~
te uma ~ociedade. 

(Fa~~ae~t 1979 - pago 75) 

Porém, a dinâmica global desta sociedade é realiza 

da por individuas que assumem cada um, um papel em seu interior 

e na qual precisamos supor como premissa fundamental que exis-

te, para que tal dinâmica se exerça, uma harmonia no sentido 

funcional, entre essa dinâmica que ocorre sempre dentro de um 

momento histórico determinado e os processos cognitivos, siste 

mas de crenças e atitudes destes individuas que tendem a ver 

esta dinâmica como que gerada dentro de si mesmos, de forma 

independente, criando uma ilusão de liberdade, mas que na ver-

dade representa o que a Sociedade da qual fazem parte propoe , 

por ser necessário para a sobrevivência da mesma. 

Abre-se portanto para a Psicologia como um todo e 

particularmente para a PSicologia Social um campo privilegiado 

de análise: aquele gerado pelos processos ideológicos a que 0-

briçatoriamente estão sujeitos os individuas em sociedade. 

Nosso objeto de estudo nao deve ser mais - como nor 
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malmente tentam nos fazer crer ~ Psicologia Social que predomi

na entre nós asséptica, atemporal, a ~ histórica - o ser humano 

corno urna abstração, mas muito pelo contrário devemos desenvol -

ver novas abordagens teóricas e metodológicas para estudar os 

indivíduos imersos em diversos processos dos quais vinha sendo 

intencionalmente desligado, particularmente das regiões econômi 

ca e pol{tica; queremos saber realmente 

o que 40m04 e o que pode~emo4 chega~ a 4e~, 4e 40m04 
~ealmente e dent~o de que limite4 "6o~jado~e4 de n54 
me4mo4", de n044a vida de n0440 de4tino. E i440 que~e 
m04 4abe~ h~je, na4 condiçõe4 dada4 haje, na4 da vida 
de hoje e nao de uma vida qualque~ e e um homem quaf 
que~. 

(G~am4ci 1978 - pago 437) 

Ternos porém nas mãos além da afirmação de uma posi

ção de luta por novos caminhos para a Psicologia Social e a 

partir do exposto acima, problemas eminentemente práticos para 

que tal proposta não se perca corno vazia. E o primeiro deles é, 

dentro do emaranhado das diversas possibilidades de definição 

do conceito de ideologia, elegermos urna como perspectiva de an~ 

lise. Nisso há um risco que pretendemos assim mesmo assumir, já 

que a própria escolha de um dos possíveis enfoques já poderia 

ter francamente conotações ideológicas/na medida em que reflete 

um prévio comprometimento com a nossa visão pessoal da realida-

de social, mas tal se impõe já que não propomos a continuação de 

uma linha impostá de Psicologia Social que reflete interesses de 

classEs ffiãe uma nova Psicologia Social desmitificadora. 

Parece-nos claro que para sermos coerentes com as 
I 

diversas posições expostas no decorrer deste trabalho e olhando 
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não um homem qualquer mas o homem do hoje, do momento histórico 

presente, na nossa realidade presente - na "no44a coma~ca do 

mundo, que hoje chamamo!.> Ame~ica Lat.ina" (Galeano 1978 - pag. 13), 

onde o 

bem-e4ta~ de n044a4 cla44e4 dom.inante4 - dom.inante4 
pa~a dent~o, dominada4 de 6o~a - ê a mald.ição de 
n044a4 mult.idõe4, condenada4 a uma v.ida de be4ta4 
ca.~ga. 

(Galeano, E. 1978 - pag. 14) 

somos impelidos a velha/sempre nova proposta de Marx, que ainda 

se ajusta de maneira perfeita, segundo nosso ponto de vista, 
~ 

a 

quilo que vivenciamos neste momento como proposta de Sociedade. 

Admitiremos portanto, tal como na teoria marxista, 

que na nossa sociedade existem três níveis articulados entre si: 

- nível econômico 

- nível jurídico-político 

- nível ideológico 

cabendo a ideologia o papel vital de manter a integração destes 

três níveis, reconhecendo que "o nZvel .ideolõg.{.co ~ep~e4enta uma 

~eal.idade objet.iva .ind.i4pen~âvel ã ex.i~tênc.ia de uma 60~mação 4~ 

c.ial". (Althu44 e~, L. 1979 - pag. 46), já que o mesmo une os 

indivíduos em seus papéis, em suas funções e em suas relações 

sociais. 

E4tã p~e4ente na4 at.itude4 e n04 julgamento4 polZt.i
ed~; "2 ~ini~mo, na hone4t.{.dade, na ~e4ignação e na 
~t~~l~40. Goue~"4 o~ compo~tamento4 6am.il.ia~e4 d04 
ind~VldUOJ e 4uaJ ~elaçõe4 com 04 OUt~04 homen4 e 
tbm d Hdtu4eza. t4tâ p~e~ente em ~eu4 julgamento4 40 
b~t O H~tHtLdo da vida" etc ... A Ideolog.ia e~tâ i 
t41 ponto p~e4ente em todo4 04 ato~ e at.itude~ d04 
.<..nd.<..vZduo.6, que. chega a 4eJr. ind;_4ce~n.Zvel de 6ua "ex 
pe~iênc.ia v..i.v..i.da" e po~ ,ü to to da a anâl,ü e .im ed.iati 
do "v.ivido" e4td p~o6undamente ma~cada pela ação da 
ideologia. 

(Ha~ned<eJl.. M. 1972 - pago 97) 
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Definiremos também a partir de agora, inspiradosna 

proposta marxista de Robert Fassaert, a instância ideológica ~ 

mo 

a anâli~e do ~onjunto da~ p~âti~a~ pela~ quai~ e da~ 
e~t~utu~a~ na~ quai~ 0.6 homen~ em So~iedade ~e.p~e.6 e!!; 
tam o mundo em que vivem. 

(Fo.6~ae~t 1979 - pago 76) 

acrescentando que, por outro lado, visando clarificar tal pro-

posta, não circunscreveremos a instância ideológica 

no~ domlnio~ nob~e.6 da óala e da e.6~~ita ma.6 te~emo.6 
em vi.6ta o ~onjunto do.6 domlnio.6 .6o~iai.6 em que de 
modo ~la~o e ~on.6~iente, ~omo de modo t~adi~ional e. 
in~on.6~~ente, 0.6 homen.6 em .6o~~edade óalam e age.m 
id eo lo g ~~am e.nt e.. 

( F o ~ .6 a. e~t, R. 1 919 - pa. g. 77 I 

Concretamente, tendo em vista iniciar um novo cam-

po de investigação afeto ao psicólogo social, capaz de lhe for 

necer urna nova perspectiva para todos os processos sociais já 

estudados por esta disciplina, poderemos começar investigando 

o que Gramsci chamou de infra-estrutura material da ideologia, 

em outras palavras, pela análise da estrutura e funcionamento 

dos aparelhos ideológicos de Estado - usado aqui no sentido 

althusseriano, ou seja, significando um 

ce~to n~me.~o de ~ealida.de.6 que .6e ap~e.6enta.m a.o ob~
.6e~va.do~ ~media.to .6ob a. óo~ma. de. ~n.6t~tu~ç5e.6 d~.6tin 
ta.~ e. e.6pe~ializada.6. 

(Althu.6~e~ 7978 - pago 43) 

~ pois le nosso interesse é o ser humano corno ser social, so-

fflêfitê conhecendo o processo e instituições mOdeladoras, poder~ 

mos saber o que está sendo modelado e porquê •.. A análise de 

tais aparelhos ideológicos de Estado seria de vital importân -
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cia, na medida em que eles não deixando escapar quaisquer dos 

agentes sociais que participam na produção/reprodução do discuE 

so social exprimem neste discurso a ideologia dominante e seus 

objetivos. 

poder{amos portanto a partir da sugestão de 

Atlthusser propor a seguinte lista de Aparelhos Ideológicos de 

Estado a serem estudados, quer quanto a sua estrutura, quer 

quanto ao seu funcionamento, quer quanto a maneira pela qual os 

indivíduos sofrem a ação dos mesmos incorporando a ideologiaque 

veiculam etc •.• , lista essa que segundo o próprio Althusser , 

depois de estudada pormenorizadamente e posta à prova, poderia 

ser retificada e reelaborada: 

- Apa~elho Ideológ~co Rel~g~o~o 

- Apa~elho Ideológ~co E~cola~ 

- Apa~elho Ideológico Fami!ia~ 

• Apa~e!ho Ideológico Ju~ldico 
- Apa~elho Ideológico PolZtico 
- Apa~elho Ideológico Sindical 
- Apa~elho Ideológico da In6o~maçao IImp~en~a, ~;dio, 
televi~ão etc ... ) 

- Apa~elho Ideológico Cultu~al (Let~a~, Bela~ Ante~, 
Ve4po4to~ etc ... ) 

(Althu~~VL, L. 1978 - pago 44) 

Tendo então a partir daí estabelecido e exposto com 

clar~tã 6é bbj~tivos ideológicos de cada um desses aparelhos e 

paftlfiae ~amb~m do fato de que o processo ideológico se person! 

fleà êffi ftôrnêfts eÔftoretos, a fim de que reproduzam as relações se 

ciais inerentes à ideologia dominante, levando os individuos a 

estabelecerem uma "~elação e4t~eita ent~e objetivo~ ideológico4 
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e eonduta pe44oal" (Wehling, A. 1975 - pago 55), vemos então 

emergir outra área de investigação para a Psicologia Social: a 

análise dos processos e mecanismos de internalização deste obj~ 

tivos, ou seja, o estudo da maneira pela qual estes objetivos 

vão sendo introjetados a partir do nascimento e suas consequên-

cias a nível cognitivo e comportamental. 

~ de se ressaltar que, a imediata consequência para 

a Psicologia Social é que aceitar a inserção do conceito de ide 

ologia, sob a forma pela qual nós o propomos, implicaria numa 

revisão global de interpretação de todas as áreas de estudo tra 

dicionalmente afetas a esta disciplina tais como: Atitudes,Pen-

sarnento e Linguagem, Socialização, Percepção, Atração Interpes-

soaI, Motivação, Agressão e Violência, Conformismo, etc .•. 

As mesmas precisariam ser vistas e analisadas leva~ 

do-se em conta agora que tais fenômenos psico-sociais sempre se 

dão dentro de estruturas determinadas historicamente, a partir 

de uma infra-estrutura econômica determinada, dentro da classe 

social onde os indivíduos, sob o foco da análise, estão inseri

dos - à qual corresponde uma forma de perceber e se relacionar 

com a ideologia veiculada através dos aprelhos ideológicos an

tes citados, e que em ultima análise confere-lhes suas caracte

r{sEiêas êômp6ttâmentais mais relevantes. 

~6dlmi~ dl~eA em ~elaçio a ela66e e pe460nalidade o 
qUe ~e p~de dlte~ em 4elação 4 eultu4a e pe44onalida
d~, qUI l.tio ligada, lndl'~olivelmente. 

(Hodge~, H. 1974 - pago 190) 



Cada ~nd~vZduo ~e6lete no m~~~o~~o~mo~ de ~ua pe~~on~ 
l~dade a ~magem mult~6a~etada de ~ua ~la~~e. 

(M~hatt, r.H. ~ado po~ Va~endo~6, R. 1974 pag 242) 

o ~~6tema de e~t~at~6~~aç~0 deve 6e~ ~on~ide~ado ~omo 
um do~ ~ontexto6 mai6 impo~tante6 e ~ontlnuo6 na hi6-
t5~~a do de6envolvimento de todo ~ndivZduo; ~e~tamen
te a p06iç~o que ~ada um o~upa ne6te 6i6tema deve a6i 
ta~ 6o~temente a 4ua pe~6onalidade. 

Se ~oncebe~mo~ a pe~6onalidade de como conjunto ~ela
t~vamente con~tante de ne~e66~dade6, mot~vo6, at~tu -
de~, valo~e6, ~~~tema6 de ~~ença~ e id~~a~ 6ob~e 6i 
me~mo que ~a~acte~~zam o ~ompo~tamento do ~nd~vZduo , 
então há boa6 ~azõe~ pa~a e~pe~a~ que ex~~ta um ~mpo~ 
tante ~elação ent~e ~la~~e ~o~~al e pe~6onal~dade -

(Sewell, W.H. 1977 - pago 461) 
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o preço de ignorar até o momento esta perspectiva, 

foi o de termos atualmente somente uma Psicologia Social própria 

da burguesia~ jã que em seu bojo foram gerados nio só as teorio 

rias e hipóteses explicativas, tomando-a sempre como referencial 

normativo mas dele sairam também obviamente os psicólogos que 

tendem a reproduzir tais teorias, sem contestar suas limita 

ções. Não quero dizer com isso que todo o arcabouço teórico da 

Psicologia Social, de que dispomos no momento para nossas inte~ 

pretações, esteja necessariamente errado mas que,simplesmente 

nio podemos afirmar que seu poder de generalização transcendaoam 

segurança os limites da classe social onde e para onde foram e

laboradas, já que a impregnaçio ideológica, capaz de deformar e 

adulterar os fatos que percebemos é algo a que os psicólogos e~ 

tão ~êrffiaftêntemente sujeitos mas que raramente disso se aperce

bem. Como bem assinalou Harnecker temos 

ao pe~~ebe~ a6 co~~a~ e a6 pe~6oa6 a ump~e~~~o de e6 _ 
ta~mo~ pe~~ebendo e ~aptando a ~ealidade tal ~omo ela 



~, de manei4a c044eta e "pu4a" ma~ na ve4dade ~emp4e 
a~ pe4cebemo~ de ~anei4a "impu4a" poi~ no~~a~ pe4ceE 
ç;e~ e~tao ~emp4e ma4cada~ pela~ e~t4utu4a~ invi~l -
vei~ da ideologia. 

(Ha4neck.e4, M. 1912 pá.g. 97)(1) 

128. 

-Como nao percebe de maneira clara e aberta sua 

-açao - pelo menos a maioria esmagadora nao a percebe e mesmo 

os que a conhecem e sabem analisá-la/sentem grande dificulda

de de anular, totalmente na prática, seus efeitos - tendemos 

a tomar como absolutamente correta e indiscutível a nossa ver 

são das percepçoes por nós realizadas, sem nos darmos conta 

de que tais percepções estão sob o manto deformador da ideolo 

gia a que estamos submetidos. 

(1) AC!Lecütamo~ nute. mome.nto ~e.4 impo4tante. 6aze.4 a 4U.6alva de. que, mu 
mo vendo na a6.útmativa de HMne.cl'le.4 uma po~içã.o aUame.nte 4elevante, deve-
mo~ co~ide.4a4 a pa~~ibilidade de que. um .6abe.4 ue.nt16ico - ~ento ideolo
gicamente - pO~.6a ~e co~titu.iA de..6de ~ue o puqui.6adOll. co~..iga, como con-
diçao .6ine. qua non, 4e..üJuvr. de .6i o "ve.u de.604mado4 da ideologia",.6em a 
que podet1amo.6 .6ug~ uta4 compactuando com pO.6içõu Ob.6CU4a~ta.6 ao 
meJLgulhaJuno~ num 4e.laüv~mo do ~ua..e. ".u.nguem co~e.gu.br.i.a. ucapM". 

Sabemo.6 que. e..6.6a ê. uma polemica de g4ande impomncia no.6 dia.6 a.t.ua...iA, 
ou ~e.ja, a 4elação e.ntJLe Ciência e Ideologia, ma.6 nela aqui nia no.6 deteJLe. 
mo~, po~ dema.ndMia muita mai.6 da que. uma .6implu anãLú,e. .6upeJL6icial. -
LembJtamo~ p04em que. uta 4ela..ção M.6u.me contoJtno.6 bem m~ ~êJU..O.6 no âmbi
to ~ CiênciM HumanM e Soc~, po~ ne.lM a oMem do~ 6 enÔmeno.6 a u
:twia.Jt ê. a que utá. diJtetamente Jtelauonada Ci p!l.õp!Ua. vida. M.60ciativa do~ 
.6e!Le..6 humano.6, .6e.M compoJttame.nto~ a n1vel ..i.ntJtapU.6oal, ..i.nte!LpU.6oal e in 
te!Lg4Upa.l, .6UM CJte.nÇM e op..i..u.õu ..i.nte!Le.6.6e.6 e con6LUo.6, .6U4.6 ..i.~Wu..i. -:
ÇÕe..6, 60JtmM de. gOVe!Lno e e.conomia. e. ne..6.6e. CMO 

It M di6,é..culdadu ao e..6tudo uen:t1ó..i.co .6e multipUcam, po~ ne..6 
.6 e. ca..60, mw do que. em qualque!L ou:tJz.o, o e.6tudiO.60 paAt..i.c..i.pa 
de .6 eu o b j eto de e.6tu.dO.6, a ete e.6tã l..igado pOJt laço.6 mate. -
Jt.ia~ ou _ .6ub j etivo,6 0.6 ma:0 d..tJt('.x.o.6 e. i.mpeJta.;t{.vo.6 e., mw ain 
da, a. pttopt-La. utILutuJta log..i.ca de. .6e.u pe~ame.nto ê. condic..i.oM 
da pela utJt.utuJt.a .6oc.i..al pela qual ê ge.4ado." -

(Pinto, 1963 - pag. 23 e 24) 
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Poderíamos já então apontar, como consequência di

reta do exposto acima, a grande ausência, pefomenos entre nós 

de uma Psicologia Social do proletariado(l! da classe operá

ria - já que a Psicologia Social da Burguesia nós já a temos-

capaz de penetrar em profundidade e de esclarecer uma 

de fenômenos psico-sociais até aqui mal interpretados 

série 

pois 

que analisados sob um referencial teórico "normativo", clas -

sista, incapaz de compreendê-los e avaliar seu verdadeiro si~ 

nificado, próprio &v.para. a burguesia que simplesmente vem ig

norando - inclusive para poder sobreviver - que existem além 

do seu mundo particularizado gerado intra-classe, outros mun-

dos, outras formas de existir e de se relacionar com o mundo: 

••• p~eci~amo~ leva~ em conta o ~epe~t~~io de valo~e~ 
de cada cla~~e; O~ valo~efl coincidentefl c.onfl.tituemum 
núcleo comum e o~ ext~emOfl de~te~ ~epe~tõ~iofl ~uge~em 
que algumafl c.la~~e~, em pa~tic.ula~ a~ in6e~io~e~ tem 
valo~e~ pa~ticula~e~. 

(Rodman 1977 - pago 576) 

(1) Reconhecemo~ que atuabnen,te de~o do momento ~tõ~ico em que vivemo~ 
o P~olet.a.JUa.do como c.lM~e ~ou.a.t não é p~ewamente deL{mLtá.vel, pcvt.Ü.cu
lMmente em det~inado~ pa1.,6u ~ubmetido~ ao ~i!Jtema c.apd~ta, de ma
ne.bta. diVeMa ptLovavelmente. c.omo oc.o~ quando MMX em ~ua época ~e ~e6e
~ a ute t~o. Hoje ~abemo~, mumo ~upútando e ~econhecendo a ~ua. 
hrrerua contUbuiç.ã.o J:XVta. anã..t.w e do~ 6 enômeno~ ~tÕ!U..co~ ec.onômico~ e ~o
~, que CeJttM ptLevi!Jõu de cunho potWco-~ou.a.t 6edM po~ ele ~e ~e
c.MaJtam a .6egui-lo ••• O Capdali!Jmo ~e metamo~6o~.eou . ~ob 60~M :talvez 
não pen6a.da..6 po~ ele, vi!Jando a ~e p~p~ e que g~ou ptLOcu~o~ que MMX 
ou" pvr.c.ebeu eM.one.amente ou não pode P'Lev~ em ~ua época" (VaMendo~6 1974). 

Uma. c.oi!Ja. po~em ~e manteve: em nenhum momento deixou de ~~ um ~i!Jte
ma onde a. m~-va..U.a. ~eP'LUenta.Me .6eu. alic.~ce, em nenhum momento deixou 
de ~ eA um .6i!Jtema onde poUc.o~ explo~vam o tMba.lho de muilo~, em nenhum 
momento exi!J:ti.u equan,im,ú;lade na fu;tJl.i.buiç.ã.o do.6 lu.cJLo~, em nenhum momento 
v~dadW4mflnte o .6i!Jtema dwou de .6~ capitali!Jta ••• 

A dtj)tm~ mudou miU ou conteÚdo .6emp1te 60i o mUmo. Em algw1.6 paMU, 
~~z IidhêU-60ê.6 :ttu..6, que M c.on:tMdiçõu, Á..n~entu a ute .6i!Jtema, to~na
.Jt.tim.;;.!~ ffitU.,6 diflcw de .6eJLem peJLCebÁ..CÚL6 e. a mMfla exploMda, ai "me.no.6" 
upldMdct, pitUa à apJluentM um .6i!Jtema de c.fu~flu meno~ tt1.gÁ..di6Á..cado -
temàJit1tJ tomó mome.nto de. compaJt.a.ç.ão a época de MMX - "p~ea.d.o de cLM~u 
)t.u.i..dua.u. c.om c.la...6.6U ~eltgente..6". (PÁ..nto, 1963 - eag. 170), o que dÁ..6Á..cu! 
ta ~e .muUo n~~ .6oCA..e.dade..6 o e..6wdo e. det.úndaçao p'te.wa da.6 c.ta.6.6u -
.60~~, ~~c.utanmente. do p~oletMÁ..ado, no.6.6O 6oco de a~e. 

(co nü.rr.ua ) 
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Alguns autores já vem de há muito suspeitando des-

te fato por mim acima aludido mas até o momento representam 

exemplos esporádicos, não sistemáticos desta visão. 

Hogart por exemplo em 1963 ao realizar um estudo 

sobre a classe operária inglesa observou marcantes diferenças 

em relação ao processo de socialização das crianças e adoles

centes e se surpreendeu ao descobrir que os padrões estabele-

cidos eram inversos aos encontrados para a burguesia: 

O~ pai~ mani6e4tam um compontamento a6etivo e inclu 
~ive complacente e penmi4~ivo pana com 04 joven4 ; 
que ~io deixado4 at~ a adole~c~ncia em total a6a4ta 
mento da4 obnigaç5e4 6amiliane4 e at~ da4 tane6a4 ~ 
m~4tica~ de notina. O angumento ~ que 4e deve penmT 
tin ao jovem a necondaçio de uma 6a4e boa e livne aa 
vida, em op04içio a dú~eza do tnabalho e de luta que 
04 e4pena na idade adulta. A con6onmidade do jovem 
tende a 4en cniada mai4 pela 4ocializaçio na cultuna 
da cla44e openânia do que pela autonidade patenna. 

5ítiiêlanto, g04tM1.amo4 de chàman atençio que ute mumo 4i6tema 
Ca~.ta vem a44umindo em no~.6O continente e panticulanrnente em nOMO 
fJlUÁ uma manw.a. de ~e exp.'tu~M a que podeJÜ.a.mo~ de quaU6iean de Cap.ua
wmo Selvagem, po~ entJte nô~ neana a mã4eana que o m,uil6ica e.m OutnM 
lugaJtu e exp5e a ~ua vendadeiM 6ace de explonaç.ã.o, com toda v-útul~nUa.l 
.6em conce.6~5e.6 ou ~6aJtcu, o que o 6az ~e ap.'toUmM pon .6uM eanaeteJu.6 
tiea4 do~~:tema Capi:ta.W:ta,:tal como o 60i vivenUado pOlt. Manx. -

Pon:ta.n:to, o PMletalr..-i..a.do entJte nô.6, pelo meno.6 numa ~eina ap.'to
Umaç.ã.o c.onc.eUu.a..l. ~ujeUa a 6~ neóonmulaç5u, ainda mant~ no .6eu 
conjunto a.6 mUma4 eanaeteJti...6üeM plLopO.6W pon BujaJUJt: 

a. Explonaçio econômica 
b. Opne.6~ão PolZtica 
c. Pobneza 

d. P4ddutlv1dade 

é: éá~êhtia. de pnopA1edade pnivada 

d. Un~6iêdda pela.6 eondiçõe.6 de exi.6:t~ncia e habi
tUddd dô t~a.Ddlho comum. 

(Bujd~~n 1977 - pago 288) 
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E a seguir adverte aos pesquisadores que se atreve 

rem a estudar a dinâmica interna da classe operária: 

Exi4te uma ce~ta ~udeza de t~atamento no meio ope~~
~io, compatZvel com o tipo de vida que 4e leva, e 
talvez e44a ~udeza (coa~4ene44) no t~ato d04 óilho4 
é que 4eja pen4ada pelo4 pe4qui4ado~e4 como exp~e4 -
4ão de auto~~ta~~4mo. 

(Hoga~t, R. citado po~ Pe~ei~a, 1972) 

e que poderia redundar em erros graves de interpretação de 

urna série de fenômenos correlacionados. 

Bernstein, num clássico trabalho onde procurava 

as relações possIveis entre Linguagem e Classe Social concluiu 

que: 

(aI a e~t~utu~a ~ocial da ~ociedade ou ~i4tema de 
cla44e~ dete~mina. 

(bl a natu~eza da4 ~ela~õe4 ~ociai4 ent~e pe44oa4 que 

(cl ~u6citam c;digo~ linguZ~tico4 dióe~ente4. 

(Be~n6tein, B citado po~ Weldall, 1976 pago 70) 

tendo ainda mais adiante explicitado claramente a idéia de que: 

a cla44e média e a cla44e ope~~~ia mai~ baixa tem ~i~ 
tema4 dióe~ente4 de ~elaçõe~ ~ociai4: o ~i4tema da 
cla64e ope~~~ia mai~ baixa e aju~tado ã nece~~idade de 
mante~ a ha~monia e ~olida~iedade ao pa~~o que o da 
cla46e média é aju4tado ã exp~e4~ão da~ dióe~ença~ ~n 
diuiduai6 e objetivo4 a longo p~azo. 

(Be~n6tein, B.citado po~ Weldall 1976 pago 70) 

Snyders, que na área educacional adota nossa pers

pectivã, àô procurar analisar entre outras coisas, o comporta

ffi~fits às ªrlãfiça e do jovem de origem proletária dentro do co~ 

~.xto •• colar, onde comumente apresentam atitudes percebidas e 

rotuladas - quer pelos professores, quer pelos orientadores e-
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ducacionais, quer pelos psicólogos da instituição - como ati -

tudes de "rebeldia", "inadaptação", "preguiça", "negativismo .. 

etc •.• discorda abertamente de tais interpretações. Demonstrou 

ele que, partindo das pos~_ções por nós defendidas para Psicol~ 

gia Social, se poderia levantar outras hipóteses explicativas 

que nao sao até o momento levadas em consideração. Argumenta 

ele que o processo educacional a que a crianças e jovens de 

origem proletária são submetidos em nossa sociedade, visando 

não só transmitir determinados tipos de conhecimentos mas pri~ 

cipalmente normas e valores, tem por condição fundamental a re 

pressao, a sujeição e o disfarce da ideologia proletária o que 

geraria comportamentos de franca oposição ao sistema escolar 

que brotariam do que se poderia denominar "instinto de classe": 

A ve~~~o pequeno-bu~gue~a'da ideologia dbminante ~ in 
te~p~etada pelo~ aluno~, de o~igem p~olet~~ia, eom~ 
uma aut~ntiea p~ovocaÇao e po~ i~~o levando a ~e~i~ -
t~ncia~ violenta~ a ~abe~: a opo~ição ativa ou pa~~i
va i di~ciplina, 6uga, de~t~uição. 

(Snyde~~, Go 1977 - pago 333) 

A proposito, entre nós particularmente, é digno 

de citação a obra de Paulo Freire, que já partindo também do 

ponto de vista que defendemos, é um intransigente defensor de 

uma Pedagogia do oprimido 

aquela que tem que ~e~ no~ja~a com ele e nao pa~a ele. 
Pedagog~a que naça da op~e~~ao e-àe ~ua~ cau~a~ objeto 
de ~e6lexio do! op~imido4, de que ~e~ulta~~ o ~eu eng! 
j4mtkto nece44a~io na luta po~ ~ua libe~tação em que 
e~t4 Pedagogia 4e óa~ã e ~eóa~~. 

(F~ei~e, Pau.lo 1975 - pago 32) 

Ardila apesar de nao partilhar claramente de nos -



133. 

sas posições, chega a propor em seu último trabalho (Ardila, R. 

1979) um novo campo de estudos para a Psicologia Social a que 

denominou "Psicologia Social da Pobreza", inspirado sem dúvida 

no clássico trabalho de Lewis, O. 1966, - que nós, autores de~ 

te trabalho, sem querer nos resguardar com eufemismos, propo -

mos que se chama Psicologia Social do Proletariado - por recQ 

nhecer que neste grupo uma série imensa de processos psico- so 

ciais ocorrem de maneira acentuadamente diferent.e do que na 

classe média, com consequências comportamentais tais que -nao 

podem pura e simplesmente serem interpretados ã luz dos dados 

de uma Psicologia feita para a classe média. 

Citamos por fim um trabalho conjunto na área de 

Criminologia, intimamente ligada à Psicologia Social (Taylor , 

I.i Walton, P.i Young, J. et aI 1980), onde os autores, afas -

tando-se da tradicional análise positivista que se faz comurne~ 

te na área do Direito, procuram através dos artigos que com 

põem este trabalho, indicar concretamente no interesse de quem, 

contra quem e de que modo é exercido o controle social pelo sis 

tema de justiça criminal nas sociedades de classes. Em cada ar 

tigo,deixam claro não concordar com as posições atualmente as

sumidas em relação ã Criminologia, que é interpretada dentro 

" de parametros teóricos classistas, emanados da burguesia que 

gera seus teóricos - juristas, sociológos, psicólogos etc •.• -

que elaboram teorias perfeitamente ajustadas ã situação vigen

te, de dominação, de exploração, sem procurar em nenhum momen-

to captar a realidade vivida das classes oprimidas, do prolet~ 

riado, que ao infringir a lei estabelecida, reflexo dos inte -
~\, 

rêSsêS da classe que detem o poder é encarcerado\ e execrado ~ " > 
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la sociedade como desviante. Estes teóricos são incapazes de 

perceber que para a maioria do proletariado, sem falar no 

Lumpenproleariat em expansão entre nós, 

vive~ não ê enea~a~ valo~e~1 in~e~i~-~e no de~envol: 
vimento eoe~ente e 6eeundo de um mundo. Vive~ e 
não mo~~e~. Exi~ti~ ê mante~ a vida. 

(Fanon, F. 1968 pago 265) 

Desta forma, levando-se em conta os exemplos cita-

dos, sentimos que a inserção do conceito de ideologia, tal co 

mo o propomos, com todas as suas implicações decorrentes 
.. 
e 

capaz de abrir novas e riquIssimas perspectivas de análise p~ 

ra fenômenos psico-sociais. 

o conceito pode servir de ponte entre as análises 

psicológicas destes fenômenos - que até aqui eram usadas de 

maneira reducionista, descaracterizadora - e as análises his-

tórica-econômica-sociológica dos mesmos fenômenos, que tendem 

a relegar pura e simplesmente ou ignorar o fator humano, psi

cológico, envolvidos nos fenômenos sociais complexos pois co-

mo bem sintetizou Fedoseyev: 

A 40eiedade não ê um eonjunto de indivZduo~ e g~u -
po~ ~oeiai4 eom exi~têneia mai~ ou men04 independen 
te. t um eóeito da inte~ação de toda a ma~4a de pe~ 
4oa4 unida4 po~ ~elaçõe4 4oeiai~ e4peeZóiea4. A vi~ 
da 40eial não pode 4e~ ~eduzida ã vida e ã4 açõe4 in 
dividuai4. Po~ out~o lado, 04 ato4 de um indivZduo -
4ão dete~minado4 pela4 eondiçõe~ ge~ai4 exi~tente4. 

(Fedo6eyev, P. K. cft.ado po~ Joja, Atha.YIlt6e :.tnAltht.t.J.>~~ 
et ai 1967 - pago 115J 
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3.3 - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Partindo da sugestão de Faucheux e Moscovici (1971) 

procuramos neste nosso tJ'abalho delimitar o conteúdo efetivo 

do termo ideologia, como tarefa inicial, considerando a ambi -

guidade, a polissemia, a confusão reinante sobre seus possí 

veis significados e usos, acompanhando historicamente a sua 

evolução. 

Não foi exatamente um trabalho arqueológico sobre o 

termo, mas muito mais um trabalho exploratório sobre um concei 

to tão largamente utilizado e que pelo seu uso cotidiano pare-

ce ter vida própria, autônoma, como um ser vivo, capaz de pen~ 

trar e de se reproduzir, de causar danos ou de conduzir à sal-

-vaçao. 

Moveu-nos um desejo de encontrar uma nova perspecti-

va fora daquelas que nos oferecem, para entender a personalid~ 

de e o comportamento de cada homem isolado ou na coletividade. 

Não~s todas as posições teóricas existentes 

sobre o conceito de ideologia, mas examinruJos somente aquelas 

que considerarros como as mais relevantes; procuremos as raízes do 

concei to e acrooitarros tê-las encontrado. 

Quanto à articulação absolutamente precisa e desej! 

Vêl, visando pesquisas posteriores, do conceito de ideologia 

eôm a Psicologia Social e a criação entre nós de uma Psicolo -

gia Social do Proletariado traçarrds somente linhas gerais de li-
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gações posstveis eacrediUIDüs realmente que uma análise mais 

profunda destas formas de articulação sao necessárias com ou

tras pesquisas posteriores, ressaltando porém que o trabalho 

agora delineado poderia servir de ponto de partida para futu

ros desdobramentos. 

Ao elalx>rantOs este trabalho acabaIros por ros deter mais 

na análise da evolução do próprio conceito de ideologia,ao seg 

tirmos que acompanhar historicamente sua trajetória como cate 

goria de análise ros permitiria criar um alicerce teórico para 

posslveis aplicações futuras e aqui mais uma vez somos gratos 

ro oosso orientador Helmuth Krdger por ros ter levado a compreeg 

der tal fato. 

Este trabalho reflete também e acima de tudo uma 

clara insatisfação dos autoresde se limitar a sua área de espe

cialização, Psicologia Social - ou melhor dizendo, de se lim! 

tar aos parâmetros de análise traçados pela Psicologia Social 

que normalmente vemos entre nós. Não só o tema escolhido mas 

o ecletismo da bibliografia consultada exprime esta tentativa 

de libertação dos cânones oficiais da Psicologia Social con -

vencional, exportada via EUA e procura buscar em outras e va

riadas áreas do conhecimento outros e melhores nlveis de aná

li§é pàra os fenômenos que envolvem o ser humano e determinam 

seti§ Gôffiportamentos. 

Acredi~sfirmemente que a Psicologia Social preci-

sa romper este contexto em que se deixou aprisionar e dele 

sair para ter algum sentido e futuro como Ciência merecedora 
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de credibilidade. A interdisciplinariade no estudo do compor-

tarnento do homem e da Sociedade se impõe corno exigência fund~ 

mental para sairmos do impasse em que nos encontramos. ~ ne

cessário que as diversas disciplinas que a isto estão. afetas 

"em ~eu p~oce~~o con~tante e de~ej~vel de inte~penet~acio 6e-

cundem-~e cada vez mai~ ~ecip~ocamente". (Japia~~u, H. 

Fazenda, 1979 - pag. 14). 

Por outro lado, Holland assinalou muito bem, prec! 

samos também se desejamos que a ciência, particularmente a 

Psicologia Social, se coloque a serviço de urna sociedade igu~ 

litária e justa, realizar grandes mudanças em nossa 

de pesquisar e produzir ciência: 

maneira 

Temo~ que adapta~ no~~o thabalho i~ nece~~idade~ di
~eta~ do povo que luta po~ libe~ta~-~e do cont~ole e 
da explo~ação po~ pa~te da elite que ~e acha no po
de~. 

(Holland, J. 1973 - pago 280) 

Há portanto urna nova tarefa para todos n5s "proje

tos" de pSic51ogos sociais latino-americanos, corno bem o mos-

trou nosso ilustre professor Eliezer Schneider: 

o papel do cienti~ta ~ocial, do cienti6ta polZtico 
e do cienti~ta humano (a comeca~ pelo e6ic~logo ) 
to~na-6e 6undamental na ta~e6a de de~m~t161caçao da 
hLpoc~i6ia dogmatizante, impo~ta em nome de ~ubte~ 
6~g~o~ ideolõgico~, econômico~, ~eligio6o~ ou 6ilo 
.606..{.co~... -

(Schneide~, E. 1980 - pago 03) 

Em nossa opinião/isso só poderá ocorrer se a Psico 

1091a Social buscar sua identidade realizando incursões fora 
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do campo que lhe foi destinado previamente, rompendo a falsa 

visão de podermos entender o ser humano fragmentariamente 

abstraindo de seu comportamento os fatores não especificamen-

te psicológicos. Se assim não o fizermos, corremos sempre o 

sério risco de tomarmos o particular pelo geral, ao acredita~ 

mos pura e simplesmente nas "verdades" dos resultados de nos-

sas pesquisas, que ignoram a inserção do homem em um momento 

histórico e econômico procurando analisá-lo como verdadeira 

abstração. 

Proponho portanto que a Psicologia Social, para que 

se viabilize seu futuro como disciplina, se liberte dos estre! 

tos limites impostos didática e arbitrariamente e procure ser 

vista como um campo de estudos interdisciplinar, sem qualquer 

preocupação idiotizante de considerar que desta forma estaria 

penetrando em outras áreas que nao as previamente delimitadas 

para si. 

Acredito que com isso num futuro próximo a fragme~ 

tação do conhecimento, que considero instrumento de dominação, 

pois impede uma visão correta dos problemas e soluções, passa 

ser destruída e substituida por uma nova visão, fruto de uma 

integração sistêmica das Ciências Humanas e Sociais, evitando 

assim a perpetuação desta atomização que encobre a realidade. 

Esta é para nós a única saída para Psicologia So

eiai jl que acreditamos também que essa nova visão, derivada 

de uma síntese crítica integradora é libertadora e desmistifi 

eàdora e inimiga natural de qualquer ideologia opressora e 

àlienante. 
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