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RESUMO / PALAVRAS‐CHAVE

O objeto do presente artigo é o conceito de  ideologia. Nosso objetivo é demonstrar como este conceito 
está estritamente atrelado ao conceito de trabalho. Acreditamos que o trabalho é a base fundamental da 
ontologia do ser social e a ideologia é parte fundamental desta ontologia. Partimos da análise de que, na 
atualidade, existe uma confusão  teórica que predomina no  interior das ciências humanas e que  trata a 
ideologia, elemento necessário no interior da superestrutura, com vistas à reprodução social, de maneira 
“descolada” de sua base material. Para a pós‐modernidade, o trabalho não é o elemento fundante do ser 
social, e sim a linguagem. A linguagem, como categoria, de maneira geral, nesta perspectiva pós‐moderna, 
é  fundante,  inclusive,  do  ser  humano  e  da  humanidade.  Ainda  que  as  concepções  pós‐modernas 
caminhem em  sentido distinto para  a  compreensão do momento  atual do  capitalismo, em  sua  grande 
maioria, o trabalho, como elemento fundante do ser social, se descaracteriza por completo. Assim, nossa 
hipótese é a de que este, que parece ser um pequeno “detalhe” teórico, possibilita a proliferação de um 
gigantesco distanciamento da teoria do valor‐trabalho de Marx e, assim, de toda a perspectiva crítica. E 
qual  é  este  distanciamento  teórico?  O  de  que  a  negação  da  categoria  trabalho  produzida  por  esta 
perspectiva acaba por indicar outro caminho para a construção de uma “ontologia do ser social”, apoiada 
não  no  trabalho,  mas  sim  na  linguagem.  Assim,  para  atingir  nosso  objetivo,  faremos  uma  rápida 
apresentação  de  algumas  vertentes  no  interior  da  pós‐modernidade  para,  em  seguida,  retomarmos 
brevemente o papel que cumpre o trabalho na formação do ser humano e da sociedade a partir de Engels 
(2004) e Lukács  (2013). Em seguida tentaremos articular o conceito de trabalho, em sua relação com as 
formas de consciência. Aqui, apresentaremos algumas noções que julgamos complementares do conceito 
de  ideologia.  As  primeiras  estão  contidas  em Mészáros  (2004;  2008;  1981)  e  a  segunda  em  Gramsci 
(2004).  
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Resumo: 
O objeto do presente artigo é o conceito de ideologia. Nosso objetivo é demonstrar como este 
conceito está estritamente atrelado ao conceito de trabalho. Acreditamos que o trabalho é a 
base fundamental da ontologia do ser social e a ideologia é parte fundamental desta ontologia. 
Partimos da análise de que, na atualidade, existe uma confusão teórica que predomina no 
interior das ciências humanas e que trata a ideologia, elemento necessário no interior da 
superestrutura, com vistas à reprodução social, de maneira “descolada” de sua base material. 
Para a pós-modernidade, o trabalho não é o elemento fundante do ser social, e sim a 
linguagem. A linguagem, como categoria, de maneira geral, nesta perspectiva pós-moderna, é 
fundante, inclusive, do ser humano e da humanidade. Ainda que as concepções pós-modernas 
caminhem em sentido distinto para a compreensão do momento atual do capitalismo, em sua 
grande maioria, o trabalho, como elemento fundante do ser social, se descaracteriza por 
completo. Assim, nossa hipótese é a de que este, que parece ser um pequeno “detalhe” 
teórico, possibilita a proliferação de um gigantesco distanciamento da teoria do valor-trabalho 
de Marx e, assim, de toda a perspectiva crítica. E qual é este distanciamento teórico? O de que 
a negação da categoria trabalho produzida por esta perspectiva acaba por indicar outro 
caminho para a construção de uma “ontologia do ser social”, apoiada não no trabalho, mas 
sim na linguagem. Assim, para atingir nosso objetivo, faremos uma rápida apresentação de 
algumas vertentes no interior da pós-modernidade para, em seguida, retomarmos brevemente 
o papel que cumpre o trabalho na formação do ser humano e da sociedade a partir de Engels 
(2004) e Lukács (2013). Em seguida tentaremos articular o conceito de trabalho, em sua 
relação com as formas de consciência. Aqui, apresentaremos algumas noções que julgamos 
complementares do conceito de ideologia. As primeiras estão contidas em Mészáros (2004; 
2008; 1981) e a segunda em Gramsci (2004).  
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1. Introdução 

O objeto do presente artigo é o conceito de ideologia. Nosso objetivo é demonstrar 

como este conceito está estritamente atrelado ao conceito de trabalho. Acreditamos que o 

trabalho é a base fundamental da ontologia do ser social e a ideologia é parte fundamental 

desta ontologia.  

                                                            
1 Graduado em Ciências Sociais pela PUCSP (2008). Especialista em Economia e Desenvolvimento Agrário pela 
UFES (2011). Mestre em Política Social pela UFES (2014). Doutorando em Política Social pela UFES. E-mail: 
pedro_los@yahoo.com.br  
2 Graduado em Letras pela UFES (2005). Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pelas Faculdades 
Integradas Jacarepaguá (2006). Mestre em Estudos Linguísticos pela UFES (2010). E-mail: 
alkomen@yahoo.com.br  



Partimos da análise de que, na atualidade, existe uma confusão teórica que predomina 

no interior das ciências humanas e que trata a ideologia, elemento necessário no interior da 

superestrutura, com vistas à reprodução social, de maneira “descolada” de sua base material.  

Assim, nossa hipótese é a de que este, que parece ser um pequeno “detalhe” teórico, 

possibilita a proliferação de um gigantesco distanciamento da teoria do valor-trabalho de 

Marx e, assim, de toda a perspectiva crítica. E qual é este distanciamento teórico? O de que a 

negação da categoria trabalho produzida por esta perspectiva acaba por indicar outro caminho 

para a construção de uma “ontologia do ser social”, apoiada não no trabalho, mas sim na 

linguagem. 

Assim, para atingir nosso objetivo, faremos uma rápida apresentação de algumas 

vertentes no interior da pós-modernidade para, em seguida, retomarmos brevemente o papel 

que cumpre o trabalho na formação do ser humano e da sociedade a partir de Engels (2004) e 

Lukács (2013). Em seguida tentaremos articular o conceito de trabalho, em sua relação com 

as formas de consciência. Aqui, apresentaremos algumas noções que julgamos 

complementares do conceito de ideologia. As primeiras estão contidas em Mészáros (2004; 

2008; 1981) e a segunda em Gramsci (2004).  

 

2. Concepção predominante no interior da pós-modernidade acerca do papel do 

trabalho e seu impacto para o entendimento do que é ideologia 

Para a pós-modernidade, o trabalho não é o elemento fundante do ser social, e sim a 

linguagem. Ainda que as concepções pós-modernas caminhem em sentido distinto para a 

compreensão do momento atual do capitalismo, em sua grande maioria, o trabalho, como 

elemento fundante do ser social, se descaracteriza por completo.  

Assim, ainda que essas concepções tenham se originado no interior da perspectiva 

marxista3, elas apresentam outra leitura da realidade deixando a teoria do valor-trabalho de 

Marx de lado. Partem todas da análise de que o modo de produção capitalista entrou em uma 

fase “pós-industrial”. Partindo desse ponto, caminham por rumos distintos, ainda que 

próximos. 

Nesse sentido, partimos da hipótese de que, ao negarem a categoria trabalho, e a 

estreita vinculação que ela mantém com o conceito de ideologia, estas concepções acabam por 

                                                            
3 Cf. Cocco (2001, p. 15-22). Aqui é apresentado de forma sintética um pouco da trajetória do movimento 
político do qual Negri foi um dos pioneiros, chamado de “operaismo” italiano dos anos 1970. Advindos de uma 
tradição marxista “clássica” migraram para uma nova interpretação da realidade que hoje, sequer, podemos 
caracterizar como crítica. Nesta nova concepção, não só o trabalho tem seu significado alterado, mas também, 
boa parte das categorias presentes na teoria do valor-trabalho. 



indicar outro caminho para a construção de uma “ontologia do ser social”, apoiada não no 

trabalho, mas sim, na linguagem. Neste caminho, não apenas as categorias já conhecidas no 

interior do marxismo são resinificadas, tais como trabalho, valor, capital, mercadoria e modo 

de produção, mas também uma categoria de fundamental importância: a ideologia.  

Evidentemente que a seleção dos autores abaixo cumpre um papel que julgamos 

ilustrativo de parte do pensamento pós-moderno. Dos trabalhos abaixo acreditamos ser 

possível extrair alguns elementos centrais e traçar um entendimento comum acerca daqueles 

conceitos mencionados acima. Existe, para além dos trabalhos e autores selecionados, uma 

vasta produção no interior das ciências humanas, algumas autodeclaradas pós-modernas, e 

que não é possível uma revisão mais ampla desta perspectiva para os propósitos deste 

trabalho.  

 

2.1. Concepção pós-moderna 

Para Gorz (2005) a linguagem possibilita a existência de uma sociedade fundada no 

capital, mas que, com seus dias contados, transita para uma nova ordem pós-industrial, 

fundada, até mesmo, em um “modo de produção livre”, pós-capitalista. Nesta perspectiva 

vivemos em meio à coexistência de muitos modos de produção. E o capital imaterial, fundado 

nos saberes, é a base sobre a qual se estrutura a sociedade atual. Vejamos: 

Nós atravessamos um período em que coexistem muitos modos de 
produção. O capitalismo moderno, centrado sobre a valorização de 
grandes massas de capital fixo material, é cada vez mais rapidamente 
substituído por um capitalismo pós-moderno centrado na valorização 
de um capital dito imaterial, qualificado também de "capital humano", 
"capital conhecimento" ou "capital inteligência". Essa mutação se faz 
acompanhar de novas metamorfoses do trabalho. O trabalho abstrato 
simples, que, desde Adam Smith, era considerado como a fonte do 
valor, é agora substituído por trabalho complexo. O trabalho de 
produção material, mensurável em unidades de produtos por unidades 
de tempo, é substituído por trabalho dito imaterial, ao qual os padrões 
clássicos de medida não mais podem se aplicar (GORZ, 2005, p. 15). 

Assim, nesta concepção, o “[...] processo de produção não poderá mais ser confundido 

com o processo de trabalho” (GORZ, 2005, p. 15), pois agora estas seriam duas ideias 

distintas. Gorz afirma ainda que a ideia do capital humano já se encontra nos Manuscritos de 

1844 de Marx. Nessa nova formatação da economia mundial, o conhecimento tornou-se a 

principal força produtiva.  

Se não for uma metáfora, a expressão ‘economia do conhecimento’ significa 
transtornos importantes para o sistema econômico. Ela indica que o 
conhecimento se tornou a principal força produtiva, e que, 
consequentemente, os produtos da atividade social não são mais, 



principalmente, produtos do trabalho cristalizado, mas sim do conhecimento 
cristalizado (GORZ, 2005, p. 29). 

Negri e Lazaratto (2001) apresentam um argumento similar, ainda que não 

coincidente. Para eles, teria se desenvolvido, a partir do trabalho imaterial, uma espécie de 

nova “fração de classe” de trabalhadores intelectualizados não mais presos aos processos de 

trabalho “clássicos”, no interior das fábricas, mas fragmentados no que chamam como 

“serviços”. Esta fração de classe tornou-se capaz de modificar a estrutura social, sem, 

contudo, passar pelas vias, também “clássicas”, da revolução. Vejamos: 

Nas sociedades pós-industriais, onde o General Intellect4 é hegemônico, não 
há mais lugar para o conceito de ‘transição’, mas somente para o conceito de 
‘poder constituinte’ como expressão radical do novo. A constituição 
antagonista, portanto, não se determina mais a partir de dados da relação 
capitalista, mas da ruptura com ela; não a partir do trabalho assalariado, mas 
da sua dissolução; não sob a base das figuras do trabalho, mas daquelas do 
não-trabalho (NEGRI e LAZARATTO, 2001, p. 36). 

Estas concepções, ao modificarem o conteúdo do trabalho e ao relegarem este “novo” 

tipo de trabalho ao segundo plano na formatação da sociedade contemporânea, acreditam que 

atravessamos um período de transformações radicais. No que diz respeito ao papel do 

trabalho, estas concepções compreendem não ser mais possível medir o valor das mercadorias 

através do trabalho humano, pois a maior e mais valiosa fonte de valor que os seres humanos 

podem criar é dada pelo “conhecimento” e pelos “saberes”. Assim, “A heterogeneidade das 

atividades de trabalho ditas ‘cognitivas’, dos produtos imateriais que elas criam e das 

capacidades e saberes que elas implicam torna imensurável tanto o valor das forças de 

trabalho quanto de seus produtos” (GORZ, 2005, p. 29). 

Interessante notar que para a manutenção de uma coerência interna desta perspectiva, 

não apenas os conceitos de modo de produção, trabalho e capital são ressignificados, mas 

também, o conceito de valor. Assim também, a crise da sociedade capitalista, seria uma crise 

da sociedade fundada no valor. E essa crise atinge tanto o conteúdo do valor quanto suas 

formas: capital, trabalho e, por que não, dinheiro. Com a mutação do conteúdo do valor fica 

praticamente impossível medi-lo. “A crise da medição do valor põe em crise a definição da 

essência do valor. Ela põe em crise, por consequência, o sistema das equivalências que regula 

as trocas comerciais” (GORZ, 2005, p. 30).  

Gorz, ao tentar desenvolver a teoria do valor-trabalho de Marx, reduz esta categoria 

aos bens produzidos apenas pelo que pode ser compreendido por trabalho humano. Assim, 

                                                            
4 Aqui os autores referem-se a uma subjetividade alternativa, fundada na organização independente dos 
trabalhadores. Independente dos sindicatos, dos partidos e outras ferramentas “tradicionais” de organização dos 
trabalhadores. 



bens da natureza e o “patrimônio cultural” estariam fora dessa “camisa de força comercial” 

que é o trabalho. Aqui surge o que parece ser um dos pilares desta perspectiva: a ideia do 

“conhecimento”. “O saber é uma capacidade prática. [...] Eles não são ensinados, aprendem-

se-nos pela prática, pelo costume [...]” (p, 32). Ou seja, aprende-se quando a pessoa que a 

aprendeu, esquece que teve de aprender. Esta ideia do “saber” em oposição ao 

“conhecimento” parece se apresentar, também, como um dos pilares desta perspectiva.  

Assim, os conhecimentos contidos nas mercadorias, estes sim poderiam ser 

considerados como base de uma forma, ainda que arcaica e presa ao “velho marxismo”, do 

valor. Agora, os saberes, “livres” por sua natureza e transmitidos sem a mediação das 

mercadorias podem ser considerados fontes de uma atividade humana, para além do trabalho 

e que escapam à sociedade capitalista. 

O que, em uma perspectiva marxista, parece ser o papel da ideologia, como 

“consciência prática”, nesta perspectiva torna-se “saber”. Os saberes não podem ser 

comercializáveis, pois são, essencialmente, de todos. Os “saberes comuns” não existem 

destacados dos indivíduos que os produzem. “Eles não podem ser destacados dos indivíduos 

sociais que os praticam, nem avaliados em equivalente monetário, nem comprados ou 

vendidos” (p. 33). 

O que Gorz, Negri e Lazaratto e parte relevante do pensamento pós-moderno 

caracteriza como “saber” seria a base de uma possível ontologia do ser social não fundada 

pelo trabalho, mas sim na linguagem. Assim, se os saberes ainda não forem mercantilizados, 

ou seja, transformados em conhecimento, não podemos falar de mercadorias, mas apenas de 

transmissão de saberes, e esta é uma aposta importante que faz esta perspectiva de que a 

sociedade atual caminha para a sua definitiva degeneração. 

 

3. Do trabalho à ideologia 

Diferente do que acredita o pensamento pós-moderno, a diferença essencial entre os 

seres humanos e os outros animais é o trabalho, e não a linguagem. Incialmente, vejamos 

abaixo um trecho da Ontologia de Lukács que ressalta a importância da linguagem para a 

formação do ser social e a coloca em seu devido lugar, em relação ao trabalho.  

É obviamente indiscutível que, tendo a linguagem e o pensamento conceitual 
surgido para as necessidades do trabalho, seu desenvolvimento se apresenta 
como uma ininterrupta e ineliminável ação recíproca, e o fato de que o 
trabalho continue a ser o momento predominante não só não suprime a 
permanência dessas interações, mas, ao contrário, as reforça e as intensifica. 
Disso se segue necessariamente que no interior desse complexo o trabalho 



influi continuamente sobre a linguagem e o pensamento conceitual e vice-
versa (LUKÁCS, 2013, p. 85). 

Assim, o trabalho é a plataforma sobre a qual irá se constituir a sociedade humana e a 

base sobre a qual as formas de pensamento e consciência, bem como a própria linguagem, 

como mediação necessária, para o desenvolvimento das formas de consciência, irão se 

constituir. Nesta perspectiva, essa sociedade irá fundar e estender seu domínio sobre a 

natureza. Não apenas o homem intervém, através do trabalho, na natureza, como ele próprio é, 

também, produto do trabalho. Ou, em outras palavras, o ser humano é fundado pelo trabalho.  

Este processo de transformação da natureza conhecido como trabalho5 só pode ser 

compreendido a partir de dois elementos complementares: causalidade e a teleologia. A 

primeira independe da ação dos seres humanos. Ela é um dado da própria natureza e da 

história. Já o segundo elemento, a teleologia, refere-se à ação consciente (e pensada) sobre a 

natureza. Ou, nas palavras do próprio Marx: 

O processo de trabalho [...] é atividade dirigida com o fim de criar 
valores-de-uso, de apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; 
é condição necessária do intercâmbio material entre o homem e a natureza; é 
condição natural eterna da vida humana, sem depender, portanto, de 
qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas 
sociais. Não foi, por isso, necessário tratar do trabalhador em sua relação 
com outros trabalhadores. Bastaram o homem e seu trabalho, de um lado; a 
natureza e seus elementos materiais, do outro (MARX, 2011, p. 218). 

Assim, essa “atividade dirigida com o fim de criar valores-de-uso”, ou seja, com a 

finalidade de satisfazer necessidades humanas é o elemento fundamental do que podemos 

compreender por teleologia. E a teleologia é a base do conceito de ideologia. Lukács (2013) 

dá uma definição interessante ao termo “por”, que em geral, em suas obras, aparece atrelado 

ao conceito “teleológico”. Vejamos: 

Pôr, nesse contexto, não significa, portanto, um mero elevar-à-consciência, 
como acontece com outras categorias e especialmente com a causalidade; ao 
contrário, aqui, com o ato de pôr, a consciência dá início a um processo real, 
exatamente ao processo teleológico. Assim, o pôr tem, nesse caso, um 
caráter irrevogavelmente ontológico (LUKÁCS, 2013, p. 48). 

Aqui apresentamos a primeira caracterização deste conceito: ideologia é o conjunto de 

ideias voltadas para a prática de uma dada sociedade. Um conjunto de ideias colocadas em 

ação, mesmo que não sejam diretamente acionadas sobre a natureza (como é o caso dos pores 

                                                            
5 Vejamos mais uma definição contido em O Capital acerca do que é o trabalho, para Marx: “[...] um processo 
de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. 
Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a fim de apropriar-se dos 
recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana” (MARX, 2011, p. 211). 



teleológicos secundários6). Lukács (2013) compreende a ideologia dentro do ponto de vista 

ontológico e não gnosiológico7. Para ele, o ser humano é um ser que responde. No processo 

de responder às necessidades biológicas, materiais, novas necessidades sociais vão surgindo. 

Assim, novas respostas passam a ser elaboradas pelo ser social.8  

O ser social não responde individualmente. As questões colocadas são sociais. E as 

respostas encontradas são, também, sociais. Ou seja, tanto as necessidades quanto as 

respostas, estão dentro de um contexto sócio histórico no qual o ser social está envolto. No 

processo de criação de respostas, o ser social encontrará uma série de mediações (LUKÁCS, 

2013).9  

 

3.1. Ideologia como o conjunto de ideias práticas de um determinado tipo de 

sociedade 

A necessidade de responder aos problemas práticos da realidade social implica que os 

seres humanos são portadores de ideias e que parte dessas ideias são voltadas à prática. A 

ideologia não se refere, apenas, a um conjunto de ideias existentes apenas na consciência. É 

para continuar existindo que os seres humanos pensam sobre as possibilidades de superação 

dos problemas práticos. E as novas respostas levam a novas questões que levarão a novas 

respostas. E este processo nos aparece como ininterrupto. 

                                                            
6 De acordo com Lukács (2013), mesmo em sociedades primitivas é possível encontrar pores teleológicos 
secundários, ou seja, a ação de seres humanos sobre outras consciências humanas. Por mais mediadas que sejam 
esses tipos de pores não estão presentes apenas nas sociedades contemporâneas, ainda que estes tipos de “pores” 
estejam mais próximos da práxis social dos “estágios mais evoluídos”. Vejamos: “Pensamos na caça no período 
paleolítico. As dimensões, a força e a periculosidade dos animais a serem caçados tornam necessária a 
cooperação de um grupo de homens. Ora, para essa cooperação funcionar eficazmente, é preciso distribuir os 
participantes de acordo com funções (batedores e caçadores). Os pores teleológicos que aqui se verificam 
realmente tem um caráter secundário do ponto de visa do trabalho imediato; devem ter sido precedidos por um 
pôr teleológico que determinou o caráter, o papel, a função etc. dos pores singulares, agora concretos e reais, 
orientados para um objeto natural. Desse modo, o objeto desse pôr secundário do fim já não é mais algo 
puramente natural, mas a consciência de um grupo humano; o pôr do fim já não visa a transformar diretamente 
um objeto natural, mas, em vez disso, a fazer surgir um pôr teleológico que já está, porém, orientado a objetos 
naturais; da mesma maneira, os meios já não são intervenções imediatas sobre objetos naturais, mas pretendem 
provocar essas intervenções por parte de outros homens” (LUKÁCS, 2013, p. 83-84). 
7 Perspectiva empreendida por uma vertente do marxismo que podemos caracterizar como “estruturalista” e que 
tem seu maior expoente em Althusser (2003). O que nos diz a leitura althusseriana? Depois da Ideologia alemã, 
Marx estaria fazendo ciência. Antes disso, Marx estaria fazendo ideologia. Nesse sentido, para esta perspectiva o 
que viria antes teria pouca validade científica. Para a leitura estruturalista, desaparece o papel dos sujeitos, já que 
eles são permeados pela ideologia. Nesta concepção, ideologia é tomada como sinônimo de “falsa consciência”. 
Se a obra anterior à Ideologia Alemã é, meramente, ideológica, ela não tem validade científica. Deve-se frisar 
também, que esta leitura influenciou diretamente os documentos estalinistas utilizados na URSS e, em larga 
medida, disseminados pelos Partidos Comunistas ao redor do mundo entre as décadas de 1930 e 1970. 
8 A primeira dessas necessidades deve-se frisar é a de continuar existindo.  
9 Assim, podemos afirmar que o trabalho é o modelo da práxis. O trabalho parte da ação sobre a natureza, 
enquanto na práxis parte-se da ação sobre o ser social. Mas os processos são os mesmos: devem contar com o 
planejamento (ação previamente pensada) pelos sujeitos que executam determinado tipo de ação com vistas a 
atingir um objetivo planejado.  



Assim, a segunda concepção acerca da ideologia é a seguinte: ela é o conjunto de 

ideias práticas tomadas, em última instância, como um instrumento de luta. Esta concepção 

será analisada a partir de agora. 

 

3.2. Ideologia como instrumento de luta 

Com o avanço da divisão social do trabalho e com o surgimento da sociedade de 

classes, chega um determinado momento em que as classes entram em confronto direto. Neste 

momento a ideologia torna-se uma ferramenta (instrumento) de luta. Com o acirramento da 

luta de classes, através da ideologia, os seres humanos se conscientizam e preparam-se para 

esta luta.  

As ideias não nascem como ideologia. Elas se transformam em ideologia. A partir do 

momento em que elas passam a interferir nas relações materiais elas passam a ser 

consideradas ideologias (MÉSZÁROS, 2004). Podem existir ideologias “falsas” ou 

“verdadeiras”, mas o que as define como ideologia é seu caráter prático. Um conjunto de 

ideias práticas pode ser considerado como ideologia. O direito moderno, por exemplo, tem a 

função de amortizar conflitos de classe. Mas, mesmo assim (e por esse mesmo motivo), o 

direito deve ser considerado como um dos elementos no interior da ideologia. Assim, em 

nossa sociedade, tudo está impregnado de ideologia. Até mesmo campos aparentemente 

neutros são permeados por ideologia.10 Os discursos dominantes, fundamentalmente, são 

ideológicos (MÉSZÁROS, 2004, p. 58).  

A ideologia dominante tem uma grande vantagem neste processo, pois tem o total 

controle das instituições propagadoras da ideologia. A força que estes meios de reprodução 

das ideias têm, intensifica a naturalização e a internalização de ideias e valores dominantes na 

consciência do conjunto da sociedade. 

Assim, a ideologia é um conjunto de ideias condicionadas pela prática e que está 

sempre presente em toda e qualquer sociedade de classes. As ideologias são determinadas 

pela sua época em dois sentidos (MÉSZÁROS, 2004, p. 67): i. No sentido da conservação; ii. 

No sentido da superação da ordem existente.  

Desta forma, no plano real e concreto, a ideologia não aparece de forma separada das 

necessidades práticas do ser social. Ou seja, tanto a teleologia que atua sobre a natureza 

quanto a que atua sobre outras consciências são condicionadas por escolhas humanas. A 

                                                            
10 Até mesmo a ciência que apresenta-se como neutra está impregnada de ideologia. Para Lukács (2013) não 
existe contraposição entre ciência e ideologia. A ciência também é ideológica e a produção científica é permeada 
e direcionada por interesses ideológicos.  



ideologia é sempre o momento que antecede uma ação humana. A ideologia é um instrumento 

de conscientização para a luta social.  

 

3.3. Ideologia como elemento determinado e determinante da estrutura material  

A discussão acerca das necessidades e possibilidades sociais, no interior das ciências 

sociais é de suma importância. Onde reina a necessidade, ou seja, onde as sociedades 

humanas estão presas unicamente à satisfação das necessidades sociais, não se pode falar de 

liberdade. O reino animal, por exemplo, conhece apenas as necessidades naturais (biológicas, 

materiais), sem a consciência de sua superação e a possibilidade de manipular e dominar as 

características internas desse “reino natural”. Com o surgimento do ser social essa barreira 

torna-se transponível, superável. Neste caso podemos falar de liberdade de escolha por parte 

dos seres humanos.  

Nesse sentido devemos fazer a seguinte questão: qual a relação existente entre 

necessidade histórica e consciência de classe? Para a perspectiva marxista, essa relação é de 

complementariedade. As relações econômicas intervêm, no sentido de determinar, 

diretamente a consciência, ao mesmo tempo em que esta intervém sobre aquela. Marx 

compreende que as formas de consciência são determinadas, mas ao mesmo tempo 

condicionam (e determinam) as relações materiais de reprodução da vida social. Assim, para o 

marxismo (ao menos para uma perspectiva dialética, em seu interior11), as determinações 

materiais não são as únicas determinantes das formas de consciência, como também, além das 

próprias formas de consciência (de classe), outras determinantes influem sobre o movimento 

histórico: causalidade e teleologia, por exemplo. 

 

3.4. Ideologia como elemento de coesão e justificação social 

Quando tratamos da ideologia como elemento de coesão social, parece estarmos diante 

de uma concepção oposta à da ideologia como “ferramenta de luta” que determina e é 

determinada pela estrutura econômica. Contudo, em Marx, os conceitos adquirem seu 

significado quando contrapostos a seu contrário. Se, de um lado, algumas ideologias ganham 

maior significância para o conjunto da sociedade à medida que elas se tornam ferramentas de 

luta capazes de responder aos problemas práticos da sociedade, o que ocorre para a parte da 

sociedade que não a elaborou, ou mesmo, não se sente “representada” por ela?  

                                                            
11 Esta crítica pós-moderna a um suposto mecanicismo e economicismo por parte do Marx teria sentido se 
dirigida à perspectiva marxista estruturalista. 



Acreditamos que, em Gramsci, temos uma resolução bastante clara deste problema. 

Gramsci distingue dois tipos de ideologias: as orgânicas e as tradicionais. As primeiras seriam 

as ideologias vinculadas a uma classe ou conjunto de classes sociais e que, de fato, têm a 

capacidade de, ao mesmo tempo:  

1. Responder aos problemas práticos da sociedade; 

2. Servirem como ferramenta de luta. 

Já o segundo grupo de ideologias, as tradicionais, seriam aquelas concepções de 

mundo sem vinculação a um determinado grupo social (classes, frações ou conjunto de 

classes). Seriam as ideias desligadas da prática social.  

 Assim, em Gramsci, temos uma concepção complementar de ideologia: como 

concepção de mundo de um determinado grupo social. Contudo, para compreender esta 

concepção de ideologia, devemos retornar a outra categoria que reside em Hegel e que 

Gramsci dá nova significação: a de sociedade civil. Para Gramsci, o conceito de sociedade 

civil se refere à esfera onde uma classe ou conjunto de classes e frações conseguem 

estabelecer sua “[...] direção intelectual e moral de um sistema social” (PORTELLI, 2002, p. 

17). Em sociedades capitalistas complexas não seria possível a um conjunto de classes 

dominarem o que Gramsci caracteriza como “sociedade política restrita”, ou seja, o Estado em 

si,12 sem que conseguissem estabelecer uma hegemonia na sociedade civil.  

A ideologia tida nestes termos atravessa alguns níveis e atinge o conjunto das classes 

sociais de forma distinta: “[...] na cúpula, a concepção de mundo mais elaborada: a filosofia; 

no nível mais baixo, o folclore. Há entre esses dois níveis extremos, o “senso comum” e a 

religião. [...] A filosofia é, pois, o estágio mais elaborado da concepção de mundo 

(PORTELLI, 2002, p. 24)”.  

Nesse nível, pelo pensamento dos intelectuais orgânicos,13 a filosofia, e também a 

história, cumprem um papel central, pois elas têm a capacidade de “explicar” com maior 

coerência e “espírito sistemático” a sua época e dar-lhes sentido e justificativa própria.  

 

Desta forma, o conceito de ideologia deve ser compreendido em uma perspectiva 

ampla. Em primeiro lugar, como o conjunto de ideias práticas dominantes de uma dada 

sociedade. Aqui não se deve deixar de lado que por ideias práticas entendemos a influência 

que uma determinada ideologia, quando “orgânica”, influencia na atividade política de 

                                                            
12 Aqui Gramsci refere-se às instituições e organizações que compõe o Estado em si (exército e forças armadas 
em seus vários níveis, organizações e instâncias que compõe o Judiciário, Executivo e Legislativo, etc.). 
13 Este é outro conceito central no pensamento de Gramsci e que examinaremos em seguida.  



variadas classes e frações de classes sociais. Em seguida, como ferramenta de luta, no qual as 

classes adquirem consciência do seu papel e o levam, às vezes, às últimas consequências no 

enfrentamento de classes. Por fim, como concepção de mundo que atravessa vários níveis do 

pensamento, de maneira implícita, ou mesmo explícita: desde a filosofia, passando pelo senso 

comum, pela religião e pelo folclore.  

 

4. Considerações finais 

A discussão e a caracterização do conceito de ideologia, de fundamental importância 

dentro da arquitetura teórica de Marx, não pode se apresentar de maneira descolada do papel 

que cumpre o trabalho para a formação do ser social. Se o pensamento pós-moderno, ao 

menos sua parcela originária na tradição marxista, compreende o trabalho como elemento 

superado no interior da análise (crítica) da sociedade contemporânea como, então, interpretar 

o conceito de ideologia? Ou este conceito também se tornou obsoleto? Ou, ao contrário, 

precisaria radicalmente ser resinificado para que esta perspectiva mantenha sua coerência 

interna? 

Relegando o trabalho a segundo plano, a convivência de muitos “modos de produção” 

pode ser obtida no plano da teoria. É desta forma que, em Gorz (2005), a livre transmissão de 

saberes e da potência gerada pelo trabalho imaterial produz uma sociedade capitalista em 

degeneração. Análise similar à que está contida em Negri e Lazaratto (2001).  

Se o trabalho modificou sua forma e conteúdo14, a ideologia está baseada em que? 

Qual é a base econômica e filosófica da ideologia? Ou, do contrário, a ideologia, bem como 

toda a superestrutura da sociedade ganhou tanta autonomia que se descolou, por completo, de 

sua base material?  

Essas questões continuam em aberto para a perspectiva pós-moderna. Se, no interior 

do marxismo, a ideologia apresenta-se como elemento central, necessário, à reprodução 

social, o que resta em seu lugar, para a perspectiva pós-moderna? 

Parece que vivemos, e já há algumas décadas, uma “crise ideológica” da sociedade 

burguesa. Uma crise ideológica não deve ser resolvida antes que uma resposta prática possa 

ser encontrada. As ideologias burguesas, dominantes, foram progressistas e extensivas, no 

sentido de oferecer respostas práticas para o conjunto da sociedade, nos séculos de formação e 

                                                            
14 E aqui reside nova confusão que não será possível detalhá-la, mas apenas indica-la. Como pontua Antunes 
(1995), a perspectiva pós-moderna divide-se na confusão que faz em acreditar estarmos diante da crise do 
trabalho abstrato, de um lado, e da crise do trabalho concreto, de outro, com a crise do trabalho “em geral”. O 
que está em crise, a nosso ver, é a sociedade fundada no capital, mas não o trabalho em geral, eterna atividade 
humana, caracterizado neste trabalho e largamente estudado por Lukács (2013), Engels (2004), e que, em 
inúmeras passagens aparece e é tratado em O Capital. 



constituição do mundo burguês. Este mundo, contudo, atravessa uma profunda crise, não 

apenas econômica, estrutural, mas, fundamentalmente, ideológica. 

É neste momento que podemos recordar alguns anúncios da suposta falência e crise do 

marxismo. Já há quase um século essa ideia é recorrente. Em texto de 1931, Korsch (2015) 

afirmava que, a partir da segunda metade do século XIX o marxismo se via diante de 

problemas reais que não conseguira superar no campo teórico. Assim, enquanto “ciência”, o 

marxismo havia perdido seu sentido. O máximo que poderia se aproveitar do legado de Marx 

e Engels seria seu conteúdo enquanto ideologia tomada aqui como “falsa consciência”, em 

acepção próxima da perspectiva estruturalista.  

Em artigo de 1991, Lipietz, que se autoproclama “ex-marxista”, afirma até que “[...] a 

própria natureza do marxismo implica em certo sentido que ele viva ‘em crise’” (LIPIETZ, 

1991, p. 110). Mas que agora sua crise seria “final”. 

Ainda que concernindo, por definição, à ordem do subjetivo, as ‘crises do 
marxismo’ são fatos reais, empiricamente constatáveis: basta que um 
número significativo de (ex) defensores do marxismo o proclamem em crise 
para que ela seja aberta de direito! É então inútil observar que por princípio 
o marxismo, por sua natureza (auto) crítica, está sempre em crise: certamente 
há períodos em que a crise é maior que em outros... e esta parece mesmo ser 
a crise final (LIPIETZ, 1991, p. 100). 

Mesmo diante destes anúncios (“constatações” até), tentamos esboçar neste trabalho 

que esta perspectiva continua ainda viva. Que, internamente, a articulação dos seus conceitos 

está ainda de pé. Mais que tentar demonstrar que o trabalho (e a teleologia sem a qual não é 

possível compreendê-lo) deve ser interpretado como a plataforma do conceito de ideologia e 

que esta, para ser compreendida em toda a sua extensão, deve abarcar várias caracterizações, 

tentamos indicar, com este trabalho, que o aprofundamento teórico destas categorias é um 

caminho que solidifica o marxismo como uma necessária ferramenta para a interpretação 

crítica da realidade.  

Neste mundo de crise civilizatória de um “projeto burguês”, de contração e destruição 

das forças produtivas, de um capitalismo que parece avançar para sua fase “senil” (AMIM, 

2009; BEINSTEIN, 2001), como pode a pós-modernidade deixar em aberto as questões em 

torno do conceito de ideologia?  

Assim, agora, a questão aberta é a seguinte: será, novamente, uma crise do marxismo 

que insiste em “empurrar conceitos sobre a realidade”? Ou, por outro lado, é a crise 

ideológica do mundo burguês que atinge de frente as teorias, outrora críticas, do fim do 

trabalho e da pós-modernidade? 
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