
cursivas em geral estariam comodamente inseridas no nível da 'ideologia' 
como algo que se contrapusesse a um suposto 'real, ou, como ocorre no 
campo da Antropologia, quando se designa o conjunto dos sistemas sim
bólicos com esse termo a fim de distingui-lo da 'cultura material. Assim, pa
rece-me pelo menos discutível a posição de um DUJ\1ÉZIL que subsume 
os mitos indo-europeus num modelo de (ideologia trifuncionab). Algo seme
lhante se encontra também no modelo lévi-straussiano do bricolage que leva 
esse antropólogo a sustentar uma significação desse gênero ao concluir: 
«Ü pensamento rnitico edifica conjuntos estruturados por meio de um 
conjunto estruturado, que é a linguagem; mas não é no nível da estrutura 
que ele se apodera dela: ele constrói seus palácios ideológicos com as ruí
nas de um discurso social antigo» [1969:32]. Ao contrário desses usos que 
operam uma identificação ou uma inclusão de classes (no sentido lógico 
dos termos), prefiro antes pensar numa dialética entre 'mito' e 'ideologia' 
dentro do campo de produção do sentido. 

Tão-pouco me parece boa via para o debate da questão a concep
ção de ideologia embutida na perspectiva de MARX, que o faz afirmar 
na Introdução Geral à Critica da Economia Política (e, de passagem, sublinho 
que não deixa de impressionar o fato de que ele utiliza a mesma metá
fora e o mesmo termo que LÉVI-STRAUSS): <<A sociedade burguesa é 
a organização histórica da produção mais desenvoh-ida e mais diferen
ciada que existe. As categorias que exprimem suas condições e a com
preensão de sua estrutura permitem ao mesmo tempo compreender 
a estrutura e as relações de produção de todos os tipos de sociedades 
desaparecidos, sobre as ruínas e os elementos dos quais ela se edificou 
e dos quais certos vestígios, não ainda ultrapassados, nela continuam 
a subsistir . . .  » [Op. cit., p. 260]. Essa concepção o faz reafirmar depois 

com mais entusiasmo, no livro primeiro de O CapitaL- «0 véu que ocul
tava ao olhar dos homens o fundamento material de sua vida, a pro
dução social, começa a ser levantado durante a época manufatureira e 
foi inteiramente rasgado com o advento da grande indústria». Embora 
sua óptica seja evidentemente mais lúcida, pois que busca desvendar os 
mecanismos segundo os quais esse processo se dá, não há como deixar 
de detectar certa semelhança com a concepção comtiana do estádio 
positivo, assim como em relação ao evolucionismo de tipo spenceriano 
que então se elaborava. A idéia de que a burguesia ascendente constrói 
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sobre o progresso geral como imagem da história falseia o exame da 
questão; mesmo quando parece ser uma aquisição sólida a concepção 
de que as visões de mundo que os homens elaboram assentam de al
guma maneira sobre um chão social e histórico. No entanto, também 
sabemos hoje que povos quase inteiramente desprovidos de tecnolo
gias materiais sofisticadas (como outrora: Australianos, Pigmeus, Bos
químanos, etc.) possuíam, por exemplo, sistemas de crenças religiosas 
assaz complexos e precisos; e nada permite sustentar que seus sistemas 
de pensamento eram "primitivos", no sentido evolucionista do termo. 
Contudo, não pretendo retomar aqui a discussão que de algum modo já 
se fez a propósito da pretensa oposição entre pensamento mítico e co
nhecimento científico, com a suposta ultrapassagem do primeiro pelo 
segundo. Conforme já assinalei, trata-se de orientações diferentes de 
pensamento e não do acabamento de um lento processo de maturação 
cuja evolução poderia ser comprovada. 

Portanto, é fácil de perceber que a tarefa de tomar a 'ideologia' 
como objeto de estudo, na perspectiva proposta na primeira parte des
te ensaio, suscita as mesmas questões básicas relacionadas com o esta
tuto social e mental deste "objeto", e até exigiria que se levantasse tam
bém a indagação acerca do estatuto epistemológico dos discursos que 
pretendem dar conta cientificamente da 'ideologia'. E se em relação ao 
'mito' sublinhei desde o início a enorme dificuldade de lidar com noção 
tão escorregadia,  é mister assinalar agora que no concernente à 'ideolo
gia' não são menores as armadilhas4\ nem menos amplo o espaço dos 

44 Uma dessas armaililhas consiste.: cm aceitar como eúdente e como única perspecti,·a ,·álida uma análise 
da questào em termos de classes �ociais e de luta de classes. Tudo indica que isso levaria a aprisionar a 
análise num paradigma estrc::ito e excludente em relaçào a outras experiências coletivas. Ora, como observa 
RJCCECR p973]. tal escolha tende a Je,·ar a uma polêmica estéril pró ou contra o marx.Ü;mo, quando o 
de que precisamos é de um pensamento que. sem segui-lo fielmente nt:m combatê-lo, seja suficiente
mente ousado para cruzá-lo de um modo mais fecundo. Daí que não parece adequado, como o faz Claude 
LEFORT p979: 298J, postular para a ideologia uma data de nascimento histórico e, por conseguinte, 
circunscre,·ê-la a um determinado tipo de socit:dade. Ainda sobre essa questão da generalização do concc::i
to de ideologia para soci<:dades tribais, c sobre suas relações com a noção de 'cultura' , Yer o recente artigo 
de Eunice R. DURHAM: <<Cultura c Ideologia>>, Dado.r, Rio, v. 27, n." 1,1984:71-89. 
Outra armadilha é certamente a po!'Íçào de perfil iluminista que pretende opor ciência a ideolo._gia, o que leva 
a análise da yuesrào a um rul-de-sartcúrico, jtl LJUC: não exisre um lugar nào-idt:ológico de onde falaria o cien
tista: essa instância axiologicamenr�.� neutra não passa de um ardil [cf. MENEZES, E. Diatahy B. de, 1978]. 
Para mencionar mais uma possível armadilha: a forte tend�ncia a se dt:ixar fascinar pela interpretação da ide
ologia como funçào da denominação. Dai a ênfase em suas tarefas de justificaçào e de di..<;simulaçào dos inte
re�sts de classe;:, assim como a acentuação de um carâter pejorativo que a aproxima - do mesmo modo que se 
co�tuma afirmar em relação ao mito- da ilusão, do erro, da mentira, da falsa representação, etc. Nessa mesma 
perspectiva reducionista, a religião é considerada a ideologia por excelência já 4ue é ela, sobrerudo, que produz 
a imagem in\'t:rtida do homem e !mas relações. Nisso, aliás, a concepção marxista utiliza o que já estava em 
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conflitos interpretativos. Talvez o melhor percurso para o seu exame 
seja aquele sugerido por W BENJAMIN de uma composição crítica 
de algumas concepções, instrumentalizadas mediante o confronto de 
referências. Tentarei a seguir esboçar este caminho. 

Sucintamente, o conceito de ideologia já foi examinado antes 
como 'discurso da reduplicação' ou da reprodução. Mas isso era 
insuficiente. Portanto, que significações mais freqüentes têm sido 
atribuídas a essa noção? Em meio a um sem-número de definições 
disponíveis na ampla literatura sobre o tema, tomo intencionalmen
te algumas que me pareceram mais adequadas para os propósitos 
da exposição: 

<<A ideologia é um processo que o chamado pen
sador realiza sem dúvida conscientemente, mas com uma 
consciência falsa. As forças motrizes verdadeiras que o 
põem em movimento permanecem para ele desconhe
cidas, senão não seria absolutamente um processo ide
ológico ». [Carta de ENGELS para F. MEHRING, 14  

de julho de 1 893, in K. MARX et F. ENGELS. Études 

Philosophiques, Paris: Édit. Sociales, 1 9  5 1 ,  p. 139]. 

<<A ideologia é um discurso ligado à ação política. 
( ... ) como o objetivo último da política é o poder, a ideo
logia é o conjunto das representações que acompanham 
as ações que, numa dada sociedade, visam à conquista ou 
à conservação do poder. No total, uma ideologia é uma 
formação discursiva polêmica, graças à qual uma paixão 
busca realizar um valor pelo exercício do poder numa 
sociedade ». Oean BAECHLER. Qu'est-ce que l1déologie?, 
1 976: 60]. 

«Do ponto de vista filosófico-sociológico, a ide
ologia representa um modo de manifestar-se, através de 
'idéias', a constituição interna da sociedade e, por con
seguinte, é tanto uma maneira de conhecimento como 

FEUERBACH; e mesmo bem antes deles, já CÍCERO sustentava que a religião era uma invenção política que 

tinha por finalidade primeira a de melhor governar os homens. 
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uma forma de ocultação». [J. Ferrater MORA. Diccionan·o 
de Filosofia, B. Aires: Sudamericana, 19 58, p. 679] . 

«Ideologia - um sistema de idéias interdependen
tes (crenças, tradições, princípios e mitos) aceito por um 
grupo social ou sociedade, o qual reflete, racionaliza e 
defende seus interesses e compromissos particulares de 
ordem institucional: sociais, morais, religiosos, políticos 
e econômicos. A ideologia de um grupo implica uma in
terpretação (e usualmente um repúdio) dos referenciais 
ideológicos alternativos ». [THEODORSON, Georges 
A. and Achiles G. A Modern Dictionary of Socz"ology, Lon
don: Methuen & Co., 1 970, p. 1 95] . 

«É preciso, pois, explicitar a diversidade de acep
ções do termo: (a) doutrina construída para justificar uma 
interpretação oculta da situação social, (b) ilusão incons
ciente relativa a essa situação, (c) criação cultural que ser
ve para justificar, para desculpar uma classe dominante 
ou não dominante, (d) conhecimento metafísico e filosó
fico resultante de impossível verificação, (e) religião- em 
razão de seu aspecto fantasmático e mítico, (f) ciências 
sociais, com exclusão do marxismo (mas nem sempre!) . 
É difícil fundar uma análise da ideologia sobre o enca
minhamento complexo e inacabado do pensamento de 
Marx, uma vez que o termo considerado abrange a totali
dade da sociologia do conhecimento, de que ele pressen
tiu com vigor toda a importância ». [Christine BRUNET: 
«Ideologia» in D UVIGNAUD,Jean (org.), 1974: 181]. 

«Üs sentidos assaz vagos atribuídos ao termo ide
ologia pelo uso corrente recobrem um traço comum: cer
ta dependência do pensamento em relação à sociedade. 
A ideologia é, portanto, uma representação mental que, 
em razão mesmo dessa dependência em face de diversos 
tipos de sociedade, vê sua origem e seu funcionamento 
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explicados por teorias diferentes ». (Georges THINES et 
Agnes LEMPEREUR. Dictionnaire Général des S ciences Hu
maines, Paris: Ed. Universitaires, 1975, p. 474]. 

Por essa pequena amostra de definições já é possível perceber 
como, do mesmo modo que os numerosos estudos sobre mito se fundam 
no paradigma da cultura grega, assim também as diferentes análises da 
ideologia continuam até hoje a se debater com o modelo de interpretação 
introduzido por l\fARX. Lamentavelmente, com raras inonções. 

Desde que NAPOLEÃO, CHATEAUBRIAND45 e MARX 
& ENGELS tomaram este termo com o intuito de combate politico 
ou apologética e, conseqüentemente, com uma conotação pejorativa, 
desde então a ambigüidade semântica instalou-se neste território. Mas 
também desde MARX - que menciono isoladamente por brevidade 

- a ideologia se instituiu como objeto de conhecimento sociológico, 
numa perspectiva diversa daquela que tomara nas suas origens, ou 
seja, uma 'ciência das idéias', conforme a projetaram o Conde Antoine 
DESTTUT DE TRACY e os "ideólogos" franceses de igual tendência 
(CABANNIS, CONDORCET, etc.)46• Portanto, se MAR.� representa 
inegavelmente um momento privilegiado na elaboração de uma teo
ria das ideologias, todavia o paradigma a que se colou o pensamento 
marxista e o amplo prestígio de que goza no domínio das Ciências 
Humanas constituem hoje o principal obstáculo à construção de novas 
perspectivas de análise da questão. 

Mas é preciso não esquecer que ele próprio toma por vezes a 
noção de 'ideologia' num sentido positivo: «A produção das idéias, das 
representações e da consciência aparece primeiro diretamente entrela
çada com a atividade material e o comércio material dos homens, como 
sendo a linguagem da vida real» [MARX e ENGELS, 1974: 25- grifado 
por mim]. E é a partir desse sentido que se desenvolverão algumas 
45 Em seu Le Génie du Chrirtúmisme (1802), CHATEAUBRIAND reprochava os criadores da "ideologia"(= a 
ciência das idéias) nesr�::s termo�: «Os nossos derradeiros ideólo._e,os caíram em grande erro, separando a história 
do t!spírito humano Ja história das coisas divinas, e sustentando gue a última não lc;:va a nada de positivo .. . )) 

[1946, vol. 11. p. 44]. 
46 Cf. É!éments d'Idéolo._e,ie, Paris: Courciez, 1801-08. O autor, porém, forjou o termo desde o ((l\[émoire>> que 
apre::sentou no Instituto Nacional de Paris, em 1796. Ocorre assim com 'Ideologia' a passagem de um termo 
entendido em paraldo com outros semelhantes como 'Antropologia', 'Rlologia' etc.- ou seja, no sentido de um 
discurso sistemático acerca de alguma ordem de fenômenos - para um termo que passa a designar o próprio 
obje::ti,-o de estudo; tal como se Jeu com '�litologia' (com a diferença, porém, que tste último presen·ou as 
duas significações). 
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concepções mais recentes com respeito às quais se inclinam as minhas 
preferências teóricas. 

Na maior parte de sua obra, porém, onde se elabora o núcleo 
de sua interpretação, ele lhe atribui sentido e funções claramente ne
gativos, sendo a ideologia considerada como a produção imaginária de 
uma consciência ou de um pensamento que esquece ou desconhece 
suas origens, suas condições de produção. Aliás, é freqüentemente de
tectável no pensamento de MARX relativo ao tema o uso mais ou me
nos explícito de oposições do tipo 'real/ imaginário', 'racional/ mítico', 
'verdadeiro/ilusório' e, enfim, 'ciência/ideologia'. 

Uma terceira significação, finalmente, se encontra em sua obra. 
Com efeito, ele usa o termo com um sentido, digamos, mais sociológi
co: neste caso, a ideologia é entendida como o andar superior de uma 
formação social, segundo sua célebre metáfora arquitetônica acerca da 
estrutura da sociedade [cf. 1 974: 1 35-6] .  

A partir desse fundo comum gerado pelo pensamento de MARX 
é possível identificar três aproches que buscam apanhar a questão con
forme diferentes tradições intelectuais47• O primeiro deles é constituí
do por uma leitura relativamente ingênua das ideologias que se limita a 
informar sobre as representações construídas e inteiramente dadas de 
uma sociedade ou grupo. Este gênero de empirismo tem sido alvo de 
inúmeras críticas desde MARX. 

O segundo aproche consistiria muito mais em reconhecer nas 
ideologias certa capacidade de ocultação do real, e em buscar "por trás" 
das representações sociais seu "verdadeiro" sentido. Estamos agora em 
face de uma leitura de corte analógico ou hermenêutico que pode ser 
categorizada como uma modalidade de empirismo crítico, do qual se 
aproxima o conhecido ensaio de ALTHUSSER [1 973: 1 01 - 137] ,  onde 
as ideologias são vistas como as relações imaginárias dos indivíduos 
com suas condições reais de existência, e cuja função é a de integrar os 
diversos agentes da produção capitalista numa formação social precisa. 

O terceiro aproche, que procura desenvolver a perspectiva aber
ta por GRAMSCI, inclina-se a ver na ideologia uma "concepção de 
47 Nesse breve resumo inicial dos três aproches, sigo a exposição clara de André GENDREAU: «Pour 
une théorie des idéologies en anthropologie», Anthropo!ogia, XXI (2), 1979: 123-142. Contudo, outra for

mulação sistemática e abrangente se encontra em �Iartin SELIGER [1976]. Um bom repasse das diferen

tes concepções, acompanhado de textos originais, está em Kurt LENK [197 4]. E uma coletânea recente de 

ensaios de boa qualidade está em: CENTER FOR CONTEMPORARY CULTURAL STUDIES [1980]. 
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mundo" composta de discursos freqüentemente paralelos ou contra
ditórios (mas quase sempre fragmentados), os quais se ligam a uma 
sintaxe comum, ou seja, uma ideo-lógica social. Este terceiro tipo de lei
tura encara a ideologia como autónoma, isto é, nem reflexo direto nem 
invertido do real, mas sim, a ideologia como produtora de sentido, 
operação que instaura o real e o transforma48• 

De fato, GRAMSCI já havia mostrado o caminho que levaria 
da concepção marxista clássica49 aos desdobramentos mais recentes da 
teoria das ideologias que incorporam as contribuições da semiologia, 
quando considerava que o campo ideológico não se reduz ao funcio
namento da ideologia dominante como instrumento de legitimação do 
domínio exercido por certas classes sobre outras, mas sim, que ele 
constitui sobretudo o terreno da tomada de consciência das classes 
dominadas em luta por uma hegemonia política; o que implica, por
tanto, a presença simultânea ou consecutiva de várias ideologias. Por 
outro lado, ele critica a concepção segundo a qual o ideológico seria o 
sistema superestrutura! que reflete e é determinado pela infra-estrutura 
económica. GRAMSCI atribui à ideologia um estatuto de constituinte 
autónomo. 

Mas cedamos a palavra a ele próprio: «É mister destruir o pre
conceito bastante difundido de que a filosofia é algo de muito difícil 
pelo fato de que é a atividade intelectual própria de uma categoria de
terminada de sábios especializados ou de filósofos profissionais pos
suindo um sistema filosófico. 

E preciso, pois, demonstrar antes de mais nada que todos os 

48 Vai no mesmo sentido a sq ... 'l.tinte inJagaçào Je RJCCEUR: «. .. de llUe forma a� ilusões, fantasias e fan
tasmagorias poJe riam ter uma d1cácia histc'lrica (.lU<l.lquer se a ideologia não possuísse um papel mediador 
incorporado ao mais demenrar dnculo social, como sua constituição simbôlica, no sentido dado por 
i\lauss e Lévi-Strauss�>> [1973: 74]. 

Do meu conhecimc::nto, os dois autores que melh()r têm explorado essa no\·a via interpretativa são l\Iarc 
AL'GÉ e Eliseo VERÓN. [Ver do primeiro: 197'i e 1977; e do seh'lmdo: 197.1, 1978 e 1979). Seguindo 
um caminho semelhante, poderia ainda :-;er mencionado: Jean BAl!DRILL\RD [1972], mas também no 
seu Le J.V!iroir de la Production (ou L'illusion critique du matérialü;me historique), Paris: Casterman, 1977. 

49 Obviamente, dentro do prúprio campo do pensamento marxista, inúmeros aumres, a partir de di
fert=ntes experiências, formularam se,·eras criticas às simplificações mecanicistas nesse terreno. Assim, 
aliando este pensamento às at.juisições da antropologia estrutural, Lucien SEBJ\G produziu lúcido ensaio 
crítico- (ddéologics et Penséc.: Scientifi.t)UC)) l1967a: 97-222]. Adorando óptica diYersa, Cornelius CAS
TORIADIS introduz uma análise critica da teoria marxista (especialmente com relação às classes sociais) 
e Uestaca o papel fundamental do imaginário na instituição do social-histórico lcf.: L'ln.rtilulion lmaginaire de 
la Snriété, Paris: Seuil, 1975]. As indicaçOes nesse sentido poderiam ser multiplicadas; por outro lado, não 
seria desejá,-el omitir as contribuições t{UC a Escola de Frankfurt deu neste particular [Yer especialmente: 
ADORNO, 1971; 1-!ABER.MAS, 1973 c 1976; etc.j. 
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homens são 'filósofos', definindo os limites e os caracteres dessa 'filo
sofia espontânea', própria de 'todo o mundo', isto é, da filosofia que 
está contida: 1. na linguagem mesma, que é um conjunto de noções 
e de conceitos determinados e não, por certo, exclusivamente de pa
lavras gramaticalmente vazias de conteúdo; 2. no senso comum e no 
bom senso; 3. na religião popular e portanto igualmente em todo o 
sistema de crenças, superstições, opiniões, maneiras de ver e de agir . . .  » 
[1 977:  1 3 1 9] .  Assim, «toda filosofia que se tornou um movimento 
cultural, uma 'religião', uma 'fé', isto é, que produziu uma atividade 
prática e uma vontade, e que se acha contida nestas últimas como 'pre
missa' teórica implícita», pode ser considerada como «uma ideologia . . .  
no sentido mais elevado de uma concepção do mundo que se  mani
festa implicitamente na arte, no direito, na atividade económica, em 
todas as manifestações da vida individual e coletiva»; e que tem por 
função justamente cimentar e unificar o bloco social [ibid., p. 1 38] . 
Enfim, GRAMSCI propõe a distinção «entre ideologias historicamente 
orgânicas, que são necessárias a certa estrutura, e ideologias arbitrárias, 
racionalistas, 'queridas'. 

Como historicamente necessárias, elas possuem uma validade 
que é uma validade 'psicológica', elas 'organizam' as massas humanas, 
formam o terreno em que os homens se movem, ou que adquirem 
consciência de sua posição, em que lutam, etc. Como 'arbitrárias', elas 
não criam nada diferente de 'movimentos' individuais, de polêmicas, 
etc. ». 

Em seguida, comentando a afirmação de MARX segundo a 
qual as convicções populares têm freqüentemente a mesma energia 
que uma força material, ele esclarece que a análise dessa afirmação leva 
a reforçar a concepção de "bloco histórico", em que justamente as 
forças materiais são conteúdo e as ideologias, a forma (essa distinção 
entre forma e conteúdo é puramente didática, pois as forças materiais 
não seriam concebíveis historicamente sem forma e as ideologias se
riam pequenas fantasias individuais sem as forças materiais) [ibid., p. 
207 -208; todas as aspas nas citações são do próprio GRAMSCI, que 
traduzi textualmente]. 

Feito esse parêntese gramsciano, retomo o terceiro apro
che nalguns de seus desenvolvimentos atuais. Para Marc AUGÉ, por 
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exemplo, na constituição de uma 'ideo-lógica' as representações não 
são dadas, mas construídas simultaneamente com as organizações: <<As 
grandes linhas da organização econôrnica, social ou política são o ob
jeto de representações do mesmo modo que a organização religiosa; 
mais exatamente, organização e representação só se dão sempre con
juntamente; uma organização não existe antes de ser apresentada; não 
há tão-pouco razão para pensar que uma organização é a representante 
de outra e que a verdade de um 'nível', na linguagem das metáforas 
verticais, esteja situada num outro nível». [1975 :  XIX]. 

Eliseo VERÓN avança um pouco mais nesse esforço de te
orização do ideológico, já agora claramente a partir uma perspectiva 
semiológica, sem contudo desprezar as aquisições válidas das con
cepções anteriormente consideradas. Ele parte da indagação sobre o 
modo como seria possível desgarrar-se dos usos "sociais", não-rigoro
sos, desta noção. E propõe que o corte ou o distanciamento em relação 
ao emprego 'ingênuo' do termo deve ser feito por meio da distinção 
entre a 'ideologia' e o 'ideológico'. 

Trata-se, pois, não de renunciar ao termo 'ideologia', mas antes, 
de lhe reservar um uso descritivo, não-teórico, e que designaria uma 
formação histórica, no sentido do dicionário: «Sistema de idéias, concep
ção do mundo, filosofia de vida; conjunto de idéias, crenças e doutrinas 
próprias de uma época, de uma sociedade ou de uma classe» [Le Petit 
Robert, citado pelo autor]. Caracterização que, como ele próprio assina
la, não é absolutamente diferente da de ALTHUSSER: «Uma ideologia 
é um sistema- possuindo sua lógica e seu rigor próprios- de represen
tações (imagens, mito, idéias ou conceitos, conforme o caso) dotado de 
uma existência e de um papel históricos no seio de uma dada sociedade 
» [1 9 65a: 238]. 

Nota-se facilmente que não temos aí um conceito teórico; ele 
agrupa as coisas mais diversas: doutrinas, idéias, atitudes, imagens, etc. 
Isto é, precisamente a sua função: pôr ordem na percepção dos atares 
sociais em face de uma diversidade de coisas que concernem ao sen
tido. Só que, de um ponto de vista teórico, é necessário não esquecer 
que a existência social e histórica desses objetos não é estranha ao fato 
(também social e histórico) de reconhecê-los e, portanto, de nomeá
-los. Eis por que é preciso lembrar a condição plural deste termo: no 
interior de uma sociedade (das sociedades industriais, pelo menos) 
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existem vários desses objetos; não estamos, pois, em face de a ideolo
gia, mas de ideologias. 

Por outro lado, ideológico designa não um objeto ou um conjunto 
de coisas, mas uma dimensão da análise do funcionamento social. Tere
mos o ideológico toda vez que uma produção significante (quaisquer 
que sejam os seus suportes ou materiais) é considerada em ((Suas relações 
com os mecanismos básicos do funcionamento social como coerções geradoras do 
SENTIDO. Noutras palavras, 'ideológico' é o nome do sistema de relações 
entre um discurso e suas condições (sociais) de produção» [1979: 1 30] . E a análi
se das ideologias apanha assim os traços que as condições de produção 
de um discurso deixaram em sua superfície. 

Portanto, se a noção de 'uma ideologia' situa-se habitualmente 
no nível dos produtos (idéias, imagens, representações, opiniões, etc.), o 
conceito de 'ideológico' corresponde ao nível das gramáticas de sua pro
dução. Na linguagem de Paul RICCEUR, a primeira noção é temática ou 
descritiva, ao passo que a segunda é operatótú [1973: 70] . 

Em seguida, VERÓN concebe os fenômenos de sentido 
como tendo sempre, por um lado, a forma de investimentos em 
conglomerados de matérias sensíveis que se tornam por isso mes
mo matérias significantes (investimentos susceptíveis de serem des
critos como conjuntos de processos discursivas), e, por outro lado, 
como remetendo ao funcionamento de um sistema produtivo. Este 
pode ser visto como um sistema de coerções (produção, circula
ção e consumo); o mesmo podendo-se afirmar no que concerne 
ao sentido - tal como pode ser apanhado em matérias significan
tes que circulam numa sociedade - no qual essas coerções  não 
constituem um todo homogêneo, pois que existem sistemas dife
renciados de funcionamento da produção de sentido. 

Ou como afirma o próprio autor: «Aqui, nós nos interes 
samos por aquilo que, dentre essas coerções múltiplas na  produção 
do sentido, remete para os laços que o sentido mantém com os me
canismos de base do funcionamento social, a saber, para aquilo que 
concerne à ordem do ideológico e à ordem do poder. Isso não quer dizer 
que vamos colocar-nos em um nível particular do funcionamento so
cial ou que estaremos em face de um tipo de matéria significante. Muito 
ao contrário: a ordem do ideológico e a ordem do poder atravessam de uma ponta à 

outra a sociedade)> [1 978: 7 - todos os grifos são de VERÓNJ. 
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Como não é possível expor aqui todas as nuances de seu 
pensamento, cito ainda uma vez textualmente suas palavras a fim 
de evitar alguma distorção de sua posição: «todo fenômeno social 
é susceptível de ser 'lido' em relação ao ideológico e em relação 
ao poder. Dizer que o ideológico e que o poder estão em toda 
parte, é afirmar o princípio de uma leitura, e não a possibilidade 
concreta de conduzi-lo a termo: estamos bem longe de possuir os 
instrumentos para mostrar a ubiqüidade do poder e do ideológico. 

Ao mesmo tempo, afirmar que o ideológico e que o poder 
estão em toda parte, é radicalmente diferente de dizer que tudo é ide
ológico, ou que tudo se reduz à dinârriica do poder. �o universo social 
do sentido, existem muitas outras coúas além do ideológico e do poder. 
O que significa dizer que 'ideológico' e 'poder' remetem a dimensões de 
análise dos fenômenos sociais, e não a 'coisas', a 'instâncias' que teriam um 
'lugar' na topografia social » [Ibid., p. 9]. 

O esboço dessas concepções em torno do que se convencionou 
chamar de ideologia permite observar, finalmente, que tal dimensão é 
inerente à própria existência social na medida em que essa realidade 
é constituída simbolicamente e sempre comporta interpretações, me
diante sistemas de representações, acerca das próprias relações sociais 
[cf. RJCCEUR, 1973]. Evitaremos assim, conforme creio, o beco sem 
saída da via que busca uma superação por meio do confronto entre 
ciência e ideologia, Yã esperança de um racionalismo à outrance. Se, por 
outro lado, admitirmos o mito como outro pólo do engendramento do 
sentido nas sociedades humanas, uma conseqüência se impõe de modo 
aparentemente paradoxal: a ideologia é a forma pela qual o pensamento científico 
contemporâneo diz o mito atual. 
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4- MITO E IDEOLOGIA: O MOINHO DO SENTIDO 

«Um cachorro soletrava, longe, um mesmo nome, 
sem sentido». 

«Como as palavras se torcem conforme o interesse 
e o tempo!» 

Cecília MEIRELES (Romanceiro da Inconfidência) 



«Ü dever de crítica, em ciência, é segundo em 
relação ao direito de sonhar: . . .  o refutador passa muito 
tempo depois do fazedor de hipóteses». 

Miche! SERRES (Hermes III: La Traduction) 

No final de seu capítulo sobre o mito, André JOLLES recorda 
a passagem do Gênese em que Jacó recebe em sonho a revelação do 
futuro de seu povo, formulado na linguagem mítico-profética caracte
rística: ((Viu uma escada ergo topo tocava os céus e os Anjos do Senhor subindo e 
descendo por e/a;). Impressionado com a cena, Jacó desperta assustado na 
manhã seguinte e apanha a pedra sobre a qual descansara a cabeça, e 
recobre-a de óleo. André JOLLES comenta então esse gesto dizendo: 
«aquela pedra é um objeto a que foi delegado o poder do mito . . .  e de 
onde o Mito surgiu, subitamente, como evento efetivo. Do mesmo 
modo, um retalho de pano colorido pode ser símbolo, desde que seja a 
bandeira que sob a forma de objeto dê resposta a estas perguntas: Que 
partido? Que corporação? Que regimento? Que pátria?» [197 6: 1 08] . 

Encontro em BASTIDE, igualmente, a seguinte observação: 
<<As coisas existem, certamente, mas elas também significam algo e essa 
significação identifica-se com sua existência. Não digamos, pois, que 
os mitos são falsos, porque nos afastam da objetividade. Se as pessoas 
combatem ou morrem por uma bandeira, não é por um pedaço de teci
do, é por aquilo que a bandeira significa para nós. O mito é verdadeiro, 
porque ele é experiência vivida, nas profundezas do ser, das significa
ções profundas das coisas » [1968: 1 062]. 

Aproximei intencionalmente estes dois comentários porque eles 
suscitam várias questões. Mas, sobretudo, porque eles sugerem a inda
gação a respeito das relações entre mito e ideologia. Questão que, evi
dentemente, não pretendo rediscutir aqui; mas que fornece o pretexto 
para concluir estas notas com algumas observações finais. 

Não obstante o fato de que as teorias que afirmam ou rejei
tam alguma substância para o mítico e o ideológico nos darem a 
impressão de que giram incessantemente em círculos eqüidistantes 
de um núcleo jamais atingível, não obstante isso, elas tendem quer 
a subsumir o mito na categoria da ideologia e esse conjunto - cha-
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mado de superestrutura - se opona a uma suposta "consciência 
real" produzida por um pensamento crítico ou científico; quer, in
versamente, a admitir a racionalidade científica como forma ideo
lógica dominante das sociedades modernas, e que pode certamente 
desempenhar as funções do mito. Se, porém, essa permutabilidade 
dos conceitos pode apresentar alguma legitimidade no nível do dis
curso analógico, parece mais adequado preservar as peculiaridades 
de cada um, bem como as relações de maior em-oh-imento que cada 
um deles mantém, respectiva e simultaneamente, com o sagrado 
e o poder. A natureza e o momento de cada um desses ingredien
tes do jogo que tece a urdidura da existência coletiva não podem 
ser apanhados pela reificação de metáforas que pretendem exprimir 
a arquitetônica social: teremos que recorrer, conforme lembrava 
BASTIDE, a uma dialética mais sutil do que aquela de certos intér
pretes de MARX. 

Encontro nesse pesquisador fascinante e original, que foi Mi
khail BAKHTINE (1895-1975), uma reflexão em sua linguagem típica, 
e creio legítimo trazê-la para cá. Com efeito, em seu derradeiro escrito, 
de 1974, inspirado nas notas de trabalho de um estudo consagrado aos 
fundamentos ft!osóftcos das Ciências Humanas, ele declarava: 

«Uma compreensão recíproca dos séculos e dos milénios, dos povos, das 
nações e das culturas, assegura a unidade complexa de toda a humanidade, 
de todas as culturas humanas (a unidade complexa da cultura humana), 
assegura a unidade complexa da literatura da humanidade. Todos esses fatos 
só se desvelam na dimensão da grande temporalidade, é aí que toda imagem 
deve receber seu sentido e seu valor. A análise, ordinariamente, fervilha no 
espaço mesquinho da pequena temporalidade, isto é, na contemporaneidade, 
num passado imediato e num futuro presumido - almf!fado ou temido. (. . . ). 

Não há palavra que sf!fa a primeira ou a última, não há limites 
ao contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro ili
mitado). Os próprios sentidos passados, os que nasceram do diálogo com se 
séculos passados, não são jamais estabilizados (fechados, acabados uma vez 
por todas). Eles se modificarão sempre (renovando-se) no desenrolar do diálo
go subseqüente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se desenrola, 
acha-se uma multidão inumeráve� ilimitada, de sentidos esquecidos; mas, num 

dado ponto, no desenrolar do diálogo, ao sabor de sua evolução, sentidos serão 
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rememorados outra vez e renascerão sob forma renovada (num contexto novo). 
Nada existe que morra de maneira absoluta. Todo sentido jesti!Jará um dia 

seu renascimento. Eis o problema da grande temporalidade». 

O problema do mito e da ideologia se  insere, pois, no qua
dro mais amplo da produção do sentido. O ser humano se define 
particularmente como um animal fazedor de sentido. Residem aí -
nessa inelutável tendência a buscar uma significação para o mundo e 
para si - a sua grandeza e a sua tragédia. Pouco importa que esse senti
do se origine simultaneamente, ou provenha de arquétipos, de interes
ses conscientes ou de motivações inconscientes, de seu enraizamento 
no sagrado e de sua relação com o rito, ou de seus referentes objetivos 
ou alegóricos, ou que se explique, enfim, por sua função social ou por 
uma estrutura subjacente que revelaria a do espírito humano, etc. O 
que é irrecusável é a irreprimível necessidade que sente o ser humano 
de pensar e de sentir sua realidade como algo dotado de significação. 
Eis aí a questão central. E, pelo menos num de seus aspectos funda
mentais, ela foi proposta com argúcia por Lewis CARROLL, no se
guinte diálogo de seu Através do Espelho . . .  : 

«Quando EU emprego uma palavra - replicou 
Humpty Dumpty, num tom desdenhoso - ela signifi
ca exatamente aquilo que eu quero que ela signifique; 
nem mais nem menos». 

«Mas se trata - disse Alice - de saber se você 
pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes». 

«Trata-se - disse Humpty Dumpty - de saber 
quem será o Senhor; eis tudo». 

Em suma, o mítico e o ideológico constituem dois modos 
dessa produção ou, antes, dimensões inerentes às modalidades de 
consciência; ou ainda, noutros termos, diferentes modos de cons
trução histórica de nossas verdades. Mas os homens não desco
brem propriamente suas verdades; eles as criam e o fazem com sua 
imaginação constituinte (Paul VEYNE) nas religiões e nos ritos, 
nas artes, nas literaturas, nas ciências, nas condutas, etc. Enfim, o 
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mítico e o ideológico são engrenagens do moinho do sentido, cuja 
força motriz é constituída pela fantasia, o mistério e a utopia. 

É esse o suposto que está na base desse trabalho. 

Fortaleza, 29 de Maio de 2007 [Revisto em 7.6.2010]. 
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