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nos quatro  primeiros capítulos de “O Capital”1 
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Abstract: This article search present a ideology’s theory in the four firsts chapitres of 
“The  Capital”.  Aimed  to  demonstrate  to  be  the  trade’s  relations  the  source  of  de 
ideologies presents in capitalist prodution mode. It have for mission to hide the true 
relations capitalists of production. Moreover, in the end, presents issues that must still 
be under investigation. 
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Resumo:   O  artigo  busca  apresentar  uma  teoria  da  ideologia  nos  quatro  primeiros 
capítulos de “O Capital”. Pretende demonstrar que as relações de mercado são a fonte 
das ideologias presentes no modo de produção capitalista. Além disso, na parte final, 
apresenta questões que ainda precisam ser investigadas. 
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Resúmen:  El artículo tiene como objetivo presentar una teoria de la ideología en los 
quatro primeros capítulos de “El Capital”. La intención es demonstrar que las relaciones 
mercantis son la fuente de las ideologias presentes en el modo de produción capitalista. 
En la parte final, apresenta questiones que aún necesitan de investigación. 
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Chamou-nos a atenção, em uma publicação recente de Jacques Bidet e Gérard 

 

Duménil1, a discussão sobre as relações entre capitalismo e mercado. 
 

Segundo os autores, as relações mercantis, anteriores à existência do modo de 

produção  capitalista,  são universalizadas  quando  esse modo  de produção  se torna 
 

 
 
 
 
 

1 BIDET, Jacques; DUMÉNIL, Gérard. Altermarxisme: un autre marxisme pour  un autre monde.  Paris: 
PUF, 2007.
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Venezuela. Para referência bibliográfica: MANGOLIN, Cesar. Ideologia e mercado nos quatro primeiros capítulos 

de O Capital. In: Revista Ensayo y Error, Universidad Simón Rodriuez. Caracas, v.19, n,38, 2010, p.143-164. 
2
 Doutor em Filosofia (UNICAMP) / professor do ensino superior. 
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predominante. O mercado seria, portanto, um pressuposto-posto do modo de produção 

capitalista2. 

 
Ainda que obra traga outros  elementos  que não poderão  ser tratados  nesse 

artigo3,  a  referência  feita acima  instigou  uma leitura  dos  primeiros  capítulos  de “O 

Capital”4  que parecem fornecer a mesma compreensão dos autores (a diferença entre 

sociedade de mercado e capitalismo e, ao mesmo tempo, a forma como interagem), 

ainda que pareça que Marx explicita ali bases para uma teoria da ideologia no modo de 

produção capitalista, ou, talvez mais que isso: pode estar ali a fonte das ideologias 

próprias do modo de produção capitalista. 

 
Iniciar “O Capital” pela análise da mercadoria já foi alvo de textos de diversos 

autores. O próprio Marx, em seu prefácio de 1867, afirma que o primeiro capítulo de sua 

obra tende a ser o mais difícil5. É necessário lembrar que, o que aparece como primeiro 

capítulo na primeira edição (“Mercadoria e dinheiro”), foi dividido em três capítulos na 

revisão feita pelo próprio Marx na preparação da segunda edição (I – Mercadoria6; II – 

O processo de troca7; III – O dinheiro ou a circulação de mercadorias8). 
 

 
 
 
 
 
 

2 Ibidem, p.52. 
3  Os autores trabalham com o conceito de “metaestrutura”  e pretendem  estabelecer  bases para uma 
análise tanto do desenvolvimento do capitalismo e das experiências do socialismo durante o século XX, 
quanto dos desafios do socialismo para o século XXI. Sem entrar na análise da obra e seus pontos 
polêmicos, apenas se deixa claro aqui que o conceito proposto de metaestrutura conduziu a reflexão em 
direção ao tema da ideologia, daí o presente artigo. 
4MARX, Karl. O Capital. 3ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. 
Todas  as  citações  da  obra  se referirão  aqui  ao  primeiro  volume  dessa  edição,  publicada  em  cinco 
volumes. 
5 Ibidem, p.17. 
6 MARX, op. cit., p.45-78. 
7 Ibidem, 79-85. 
8 Ibidem, 86-120.
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Esses três primeiros capítulos formam a primeira seção (“Mercadoria e dinheiro”). 

O quarto capítulo é, ao mesmo tempo, a II seção e levam ambos o mesmo nome: “A 

transformação do dinheiro em capital”9. 

 
Nos  quatro  capítulos  citados,  Marx  parece  fornecer  uma  linha  de 

desdobramentos que explicitam as atuais relações mercantis (desde a troca simples, 

passando pelo surgimento do equivalente universal e o processo em que esse acaba se 

tornando o objetivo do processo de troca) para, por fim, demonstrar exatamente que 

essas relações  apenas produzem  percepções  deturpadas  da própria realidade,  não 

porque a falseia, mas exatamente porque, presos à esfera da circulação, apenas 

compreende-se  parte  das  relações  reais,  ao  mesmo  tempo  em  que  as  relações 

mercantis  conseguem   colocar,  pela  fetichização  da  mercadoria  em  geral  e  da 

mercadoria dinheiro, em particular, obstáculos para a compreensão das reais relações 

sociais de produção,  que ocorrem fora da esfera da circulação e são baseadas  na 

exploração do homem pelo homem, distribuídos em classes sociais, pelas estruturas do 

modo de produção capitalista. Eles mesmos, portanto, portadores de relações cujas 

reais condições lhes são deturpadas pela prevalência ideológica das relações mercantis 

e, enfim, pela esfera da circulação. 

 
Dessa forma,  parte-se  desde já de uma concepção  de ideologia  que foge a 

determinadas escolas de pensamento, mesmo dentro do marxismo. Ideologia aqui será 

tratada  não  como  a  expressão  política  de  uma  classe  social,  nem  como  falsa 
 

 
 
 
 
 
 

9 Ibidem, 121-141.
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consciência, mas como sendo própria da sociedade e produto das relações reais de 

produção, ou seja, com existência material10. 

 
Ao mesmo tempo, os homens aqui não são tratados como indivíduos alienados 

ou uma classe alienada, que bastaria tomar consciência de classe para que emancipe 

não somente a si própria, mas por uma predestinação da história, a humanidade inteira. 

Para continuar com Marx, na mesma introdução a “O Capital” de 1867: 

 
“aqui só se trata de pessoas à medida que são personificações de categorias 
econômicas,  portadoras  de  determinadas  relações  de  classe  e  interesses. 
Menos do que qualquer outro, o meu ponto de vista, que enfoca o 
desenvolvimento da formação econômica da sociedade como um processo 
histórico-natural, pode tomar o indivíduo responsável por relações das quais ele 
é, socialmente, uma criatura, por mais que ele queira colocar-se subjetivamente 
acima delas.” 11

 

 
Ideologia aqui será tratada, portanto, como uma representação imaginária das 

próprias relações materiais, ou como uma representação deturpada da própria inserção 

dos humanos nestas relações12, rompendo com a idéia, bastante presente e de formas 

diversas na obra de alguns pensadores marxistas, de uma contraposição simples e 

bipolar entre ideologia burguesa e ideologia proletária. 

 
Segundo Poulantzas, 

 

 
 

“a ideologia tem precisamente por função, ao contrário da ciência, ocultar as 
contradições  reais,  reconstituir,  num  plano  imaginário,  um  discurso 
relativamente   coerente   que  serve  de  horizonte   ao  ‘vivido’   dos  agentes, 
moldando as suas representações nas relações reais e inserindo-as na unidade 
das relações de sua formação”13. 

 

 
 
 
 

10 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado.  Rio de Janeiro: Graal, 1983. 
11 MARX, Karl. Op. Cit. , Introdução, p. 19. 
12  Cf. ALTHUSSER, Louis., op. Cit. e POULANTZAS,  Nicos. Poder  político e classes sociais. Porto: 
Portucalense, 1971. 
13 POULANTZAS, Nicos., op. Cit. , p. 31.
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Ideologia, portanto, é algo que não têm conhecimento ou consciência as classes 

envolvidas, ela é própria da sociedade e acaba por beneficiar a classe dominante, não 

porque esta se organiza no sentido de produzir um discurso embusteiro, mas porque a 

ideologia tende a legitimar as relações sociais de produção, criando condições propícias 

para sua reprodução e garantindo a coesão social14. 

 
Engels, na carta a Mehring, de 1893, expõe claramente como sua concepção de 

ideologia prende-se à questão do desconhecimento pelos que estão sob seu efeito: 

 
“A ideologia, com efeito, é um processo que se opera pelo chamado pensador 
conscientemente, mas com uma consciência falsa. As verdadeiras forças 
propulsoras que o movem permanecem ignoradas para ele. De outra forma, não 
seria tal processo ideológico”.15

 

 
Sem avançar na análise das conceituações da ideologia, a intenção aqui é deixar 

mais ou menos clara a definição de ideologia que auxiliará na construção da 

argumentação ao longo do texto. Defende-se a hipótese de que é exatamente essa 

compreensão de ideologia que permeia os quatro primeiros capítulos de “O Capital”, 

sem que, contudo, estejam ali todas as suas conseqüências e derivações. 

 
O trabalho está organizado, portanto, em três partes, seguidas de considerações 

finais.  Na  primeira,  busca-se  seguir  o  caminho  de  Marx  no  desenvolvimento  das 

relações de troca de seu objetivo inicial, passando pelo aparecimento do equivalente 

universal  e  a  inversão  das  relações  de  troca;  na  segunda  parte  apresentam-se 

elementos que nos auxiliam a distinguir sociedade de mercado de sociedade capitalista; 

na  terceira  parte,  enfim,  levantam-se  elementos  que  podem  demonstrar  como  as 
 

 
14 Cf.  POULANTZAS, Nicos. , op. Cit. 
15  ENGELS, Friedrich. Carta a Mehring. In: ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. Obras Escogidas. Moscou: 
Progresso, 1974. p. 522-527 – vol. III., p.523.
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relações de mercado acabam por gerar ideologias que são desdobradas e propagadas 

pela estrutura jurídico-política e pelos aparelhos ideológicos. 

 
Nas considerações finais foi feita, de forma esquemática, uma relação das 

principais hipóteses apontadas aqui, além de deixar questões abertas, que necessitam 

de aprofundamento e pesquisa. 

 
Sem a pretensão de apresentar questões originais, a grande intenção do artigo é 

a de trazer à discussão o tema da ideologia (talvez um dos mais controversos dentro do 

pensamento marxista), apresentando problemas que a ligam, ou religam, com aspectos 

da prática política. 

 
 
 
 

 
1 - Das relações de troca de valores de uso ao dinheiro como finalidade 

 

 
 

Marx demonstra, nos três primeiros capítulos, como as relações mercantis, de 

simples troca de valores de uso entre comunidades produtoras passam para um estágio 

em que é a própria troca a finalidade, ou seja, passa a ocorrer a produção voltada para 

a troca e, com o surgimento do dinheiro, que serve inicialmente para facilitar as trocas 

como  equivalente  universal,  um  processo  através  do  qual  ele  se  torna  o  objetivo 

principal e sua acumulação a nova significação da riqueza material. 

 
“Com   o   desenvolvimento   inicial   da   própria   circulação   de   mercadorias, 
desenvolve-se a necessidade e a paixão de fixar o produto da primeira 
metamorfose  , a forma  modificada  da  mercadoria  ou  a sua crisálida  áurea. 
Vendem-se mercadorias não para comprar mercadorias, mas para substituir a
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forma   mercadoria   pela   forma   dinheiro.   De   simples   intermediação   do 
metabolismo, essa mudança de forma torna-se um fim em si mesma.” 16

 

 
Esse movimento provoca uma mudança nas relações de troca bastante drástica 

em relação ao seu início e, por conseguinte, traz novos comportamentos e perspectivas 

aos  envolvidos  nessas  relações,  que,  na  ânsia  do acúmulo  do dinheiro,  tornado  o 

objetivo a ser conquistado através das trocas, obrigam-se a mais vender que comprar: 

 
O entesourador sacrifica, por isso, ao fetiche do ouro seus prazeres da carne. 
Abraça  com  seriedade  o evangelho  da  abstenção.  Por  outro  lado,  somente 
pode subtrair da circulação em dinheiro o que a ela incorpora em mercadoria. 
Quanto mais ele produz, tanto mais pode vender. Laboriosidade,  poupança e 
avareza são, portanto, suas virtudes cardeais, vender muito e comprar pouco 
são o resumo de sua economia política.”17

 

 
Marx  chama  a  atenção  para  a mudança  de comportamento  com  relação  às 

trocas,  mudança  essa que interfere  no próprio conceito de “riqueza”  – acúmulo  de 

dinheiro – bastante diferente do que havia vigorado por quase todo o período em que o 

modo de produção feudal foi predominante, quando a riqueza era medida mais pela 

quantidade de terras sob controle de um senhor. 

 
A forma dinheiro -“apenas o dinheiro é mercadoria, clama-se agora por todo o 

mercado mundial” 18 - acaba por levar ao extremo a fetichização, apagando os vestígios 

das relações sociais de produção que deram origem às mercadorias e, portanto, 

impedindo que os produtores as percebam assim. Elas aparecem na “forma de uma 

relação social entre os produtos do trabalho“ refletindo “a relação social dos produtores 

com o trabalho total como uma relação existente fora deles, entre objetos.” 19
 

 
 
 
 
 

16 MARX, Karl. Op. Cit. p.110, capítulo III. 
17 Ibidem, p.112. 
18 Ibidem, p.115 
19 Ibidem, p.71, capítulo I
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“É exatamente essa forma acabada – a forma dinheiro – do mundo das 
mercadorias  que objetivamente  vela, em vez de revelar, o caráter social dos 
trabalhos   privados   e,   portanto,   as  relações   sociais   entre   os  produtores 
privados.” 20

 

 
Aparecendo para o conjunto da sociedade como relações reais únicas e 

determinando mudanças significativas nas representações mais gerais, inclusive sobre 

o próprio conceito de humano, as relações mercantis, quando associadas ao modo de 

produção capitalista, vão proporcionar um único fenômeno de efeito duplo: apagar os 

vestígios  das  reais  relações  sociais  de produção  sob  o capitalismo  e,  através  dos 

efeitos dessa ideologia sobre as demais estruturas, gerar condições para a reprodução 

do MPC através de representações deturpadas da própria inserção dos diversos grupos 

nessas relações, que partem do pressuposto do mercado e, particularmente, da idéia 

de que tudo tem preço e se pode comprar e vender. A “inquestionável naturalidade” 

atribuída a esses efeitos constitui a própria ideologia. Os que ousam contestá-la, no 

geral, o fazem a partir dos mesmos pressupostos ou se afirmam como lamúrias dos que 

se julgam preteridos pela ordem mercadológica, ou seja, o conjunto das reivindicações 

ou  contestações  que  surgem  são,  no  geral,  reações  também  individuais  dos  que 

advogam sua inserção em melhor posição nessas relações e não sua destruição, sem 

conseguir alcançar,  da mesma forma, as reais relações sociais  de produção sob o 

capitalismo. 

 
“Daí a magia do dinheiro. A conduta meramente atomística dos homens em seu 
processo  de produção  social e, portanto,  a figura reificada  de suas próprias 
condições  de produção,  que é independente  de seu controle e de sua ação 
consciente individual, se manifestam inicialmente no fato de que seus produtos 
assumem em geral a forma mercadoria.  O enigma do fetiche do dinheiro  é, 
portanto,   apenas  o  enigma  do  fetiche  da  mercadoria,   tornado  visível  e 
ofuscante.” 21

 
 

 
 

20 Ibidem, p.73 
21 Ibidem, p. 84-85, capítulo II



9  

 
 

 

Parece necessário, por ser importante em nossa exposição, insistir um pouco na 

diferenciação entre relações mercantis e modo de produção capitalista. 

 
 
 
 

 
2 – As diferenças entre o modo de produção capitalista e a sociedade de mercado 

 

 
 

As relações comerciais, existentes desde a antiguidade, e sua expansão pelo 

mundo então conhecido a partir do século XV não caracterizam o modo de produção 

capitalista, ainda que se possa falar da existência de um capital comercial. 

 
“a circulação  de  mercadorias  é o  ponto  de  partida  do capital.  Produção  de 
mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias, comércio, são os 
pressupostos históricos sob os quais ele surge. Comércio mundial e mercado 
mundial inauguram no século XVI a moderna história da vida do capital.” (grifos 
nossos) 22

 

 
É certo que as relações de troca, universalizadas pelo capital comercial, 

contribuíram para a constituição dos dois elementos essenciais que se encontram no 

processo histórico para a constituição do capitalismo: a acumulação primitiva de capital 

e a existência de trabalhadores livres, em geral, camponeses expulsos das terras que 

passam  a ser utilizadas para fins comerciais (arrendamentos,  produção de gêneros 

destinados ao comércio etc.). 

Relações mercantis, sociedade de mercado, economia de mercado, não são, 

portanto, sinônimos de modo de produção capitalista. Embora este necessite da 

universalização das relações mercantis para que possa realizar até o fim o processo 

produtivo, o modo de produção capitalista está assentado em outras bases que as da 
 

 
 
 

22 Ibidem, p.121, capítulo IV.
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suposta liberdade comercial: suas bases são a expropriação dos meios de produção, a 

exploração do trabalho e a geração de mais-valia. 

 
“o  que,  portanto,  caracteriza  a  época  capitalista  é  que  a  força  de  trabalho 
assume, para o próprio trabalhador, a forma de uma mercadoria que pertence a 
ele, que, por conseguinte, seu trabalho assume a forma de trabalho assalariado. 
Por outro lado, só a partir desse instante se universaliza a forma mercadoria 
dos produtos do trabalho.” 23

 

 
As relações sociais de produção capitalistas exigem a existência do capitalista e 

de um número de trabalhadores que trabalham em troca de salário, que tem seu valor 

médio fixado de acordo com os itens necessários para a manutenção e reprodução da 

força de trabalho. 

 
A fonte  do lucro  no  capitalismo  é a mais-valia,  resultado  da apropriação  de 

valores  criados  pela  objetivação  de  trabalho  humano  no  processo  de  produção, 

portanto, valor criado que não é pago aos trabalhadores. 

 
Marx demonstra que nas relações comerciais, o valor acrescido na relação de 

compra e venda simples (comprar mais barato e vender mais caro) pode fazer alguma 

diferença quando se trata de um caso isolado, mas que, tomado em seu conjunto, esse 

sistema  acaba  por  uniformizar  tanto  o  mesmo  aumento  com  relação  aos  demais 

gêneros, quanto é fonte de crises de preços que se elevam por esse mesmo motivo. 

Talvez  nesse  sentido  a  teoria  da  auto-regulação  do  mercado  pudesse  servir  em 

relações mercantis simples, como queria Adam Smith, mas não no modo capitalista de 

produção. 
 
 
 
 
 

 
23 Ibidem, p. 137, nota 41, capítulo IV
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Como dito acima, a exploração da mais-valia é um aspecto central das relações 

capitalistas  de  produção  e  está  baseada  não  em  elevação  de  preços,  mas  na 

agregação  de um  novo  valor  durante  o processo  de produção,  aquele  do trabalho 

humano objetivado. 

 
“A formação da mais-valia e daí a transformação  de dinheiro em capital não 
pode  ser,  portanto,  explicada  por  venderem  os  vendedores  as  mercadorias 
acima  do  seu  valor,  nem  por  os  compradores  a comprarem  abaixo  do  seu 
valor.” 24

 

 
Portanto, tal fenômeno não pode ocorrer na esfera da circulação (própria das 

relações comerciais), mas em outro lugar específico: o da produção. O fato é que há, já 

como  resultado   das   representações   geradas   pelas   relações   mercantis,   uma 

determinada “mercadoria” que deve o capitalista fazer uso disponível no “mercado”: a 

força de trabalho. Essa “mercadoria” é necessária no processo da produção porque é a 

única capaz de, na sua própria utilização, gerar um novo valor que pode ser extorquido, 

permitindo  com  que,  ao  retornar  ao  mercado,  a  mercadoria  produzida  possa  ser 

vendida pelo seu próprio valor, ou com variações de preço que têm, no geral, na linha 

média do seu valor real seu referencial de oscilação para cima ou para baixo. 

 
“A modificação só pode originar-se, portanto, do seu valor de uso enquanto tal, 
isto é, do seu consumo.  Para extrair valor do consumo de uma mercadoria, 
nosso possuidor de dinheiro precisa ter a sorte de descobrir dentro da esfera da 
circulação,  no mercado,  uma mercadoria  cujo próprio valor de uso tivesse a 
característica peculiar de ser fonte de valor. E o possuidor de dinheiro encontra 
no mercado tal mercadoria específica – a capacidade de trabalho ou a força de 
trabalho.” 25

 

Nesse momento é que se opera a adequação do discurso voltado a criar as 

condições  para  o  livre  mercado  como  principal  ideologia  do  modo  de  produção 

capitalista, ou mesmo como sua principal fonte. A prevalência das trocas e o fato de 
 

24 Ibidem, p. 131, capítulo IV 
25 Ibidem, p. 134-35, capítulo IV
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tudo passar a ter um preço não nos leva, diretamente, à conclusão de que a força de 

trabalho também tem um preço, ou seja, não a torna mercadoria automaticamente a 

não  ser  em  determinadas  relações  de  produção  que  escapam  da  aparência  das 

relações mercantis, ocorrendo, portanto, fora delas. 

 
O processo de trabalho e sua organização, que aparecem como resultado da 

troca  e  o  consumo  de  mercadorias  por  um  proprietário  privado  se  dão,  como  em 

qualquer  consumo  individual,  fora  da esfera  da circulação,  ou seja,  a produção  (= 

consumo das mercadorias de propriedade do capitalista) torna-se o local oculto onde é 

necessário se buscar onde o capital produz e é produzido.26
 

 
“O processo de consumo da força de trabalho é, simultaneamente, o processo 
de produção de mercadoria e de mais-valia. O consumo da força de trabalho, 
como o consumo de qualquer outra mercadoria, ocorre fora do mercado ou da 
esfera de circulação. Abandonemos, então, junto com o possuidor de dinheiro e 
o possuidor de força de trabalho, essa esfera ruidosa, existente na superfície e 
acessível a todos os olhos, para seguir os dois ao local oculto da produção. No 
admittance except on business. Aqui há de se mostrar não só como o capital 
produz, mas também como ele mesmo é produzido, o capital. O segredo da 
fabricação da mais-valia há de se finalmente desvendar.” 27

 

 
 
 
 

 

A produção capitalista, portanto, aparece aos olhos dos seus agentes como 

relações mercantis e a força de trabalho (assim como os meios de produção) como o 

consumo de direito de um proprietário privado de mercadorias, ou seja, alguém que 

comprou  mercadorias  e tem,  por  isso,  como  seu  proprietário  legítimo,  o direito  de 

consumi-las  da  forma  como  bem  entender:  ao  vender  sua  força  de  trabalho,  o 

trabalhador  vende  também  ao  capitalista  o  direito  de  utilizá-lo  por  inteiro  durante 

determinadas horas do dia, conforme estabelecido em um contrato realizado pelos dois, 
 

26 Idem, p.141 
27 Idem, p.140-41
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ambos  aparecendo  como  indivíduos,  proprietários  privados  de mercadorias,  que se 

encontram no mercado e negociam: essa relação exige que entremos na discussão 

sobre os efeitos dessa ideologia na estrutura jurídico-política. 

 
 
 
 

 
3 – As implicações da ideologia do mercado na estrutura juríco-política e os aparelhos 

ideológicos 

 
O alçamento das relações mercantis como um dos principais aspectos das 

sociedades  européias  do século  XV para adiante  e o envolvimento  de um  número 

crescente das populações desses países nessas relações provoca mudanças dentro do 

modo de produção feudal e o surgimento de reivindicações voltadas diretamente às 

liberdades comerciais e ao fim dos monopólios concedidos pelos Estados Absolutistas a 

algumas   corporações   que   vão,   paulatinamente   e  seguindo   esse   rastro   das 

transformações econômicas, se expressando através de uma nova filosofia política e 

um novo pensamento econômico que coloca o mercado como centro regulador das 

relações sociais e erige como pressupostos da plenitude da vida humana determinadas 

características necessárias à existência da livre ação... dos “mercadores”28. 
 
 
 

 
28  Refere-se aqui, particularmente, ao pensamento liberal e suas variantes. Mais adiante se mencionará 
novamente o problema, mas esses novos comportamentos acabam tomando até mesmo os movimentos 
dos  trabalhadores.   Não  se  estabelecerá   nenhum   julgamento   comparativo   sobre  a  situação  dos 
trabalhadores no modo de produção feudal e no modo de produção capitalista e sabemos também que 
não se pode, para não cair no economicismo, tratar as mudanças da estrutura jurídico-política apenas 
como  manifestações  diretas  e  mecânicas  das  transformações  na  estrutura  econômica.  Apenas  é 
necessário  insistir  que  determinados  direitos  conquistados  pelos  trabalhadores  dentro  de  formações 
sociais capitalistas são expressão das lutas econômicas e, em alguns casos, das lutas políticas, como 
podem ser travadas dentro da ordem capitalista e até mesmo contra ela em determinadas conjunturas, 
mas  não  parecem  dever  representar  avanços  para  além  do  que  realmente,  no  geral,  são,  ou  seja, 
conquistas que podem de alguma forma auxiliar no avanço das lutas contra a ordem burguesa (e que as 
vezes representam revezes nesse processo), mas que fazem com que essa mesma ordem se perpetue,
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“Cada um dos dois só cuida de si mesmo. O único poder que os junta e leva a 
um  relacionamento  é  o  proveito  próprio,  a  vantagem  particular,  os  seus 
interesses privados. E justamente porque cada um só cuida de si e nenhum do 
outro, realizam todos, em decorrência  de uma harmonia preestabelecida  das 
coisas ou sob os auspícios de uma previdência toda esperta, tão somente a 
obra de sua vantagem mútua, do bem comum, do interesse geral”29

 

 
Das relações mercantis emerge uma nova concepção de mundo, de humano e 

novas propostas para a organização dos estados, tendo por base a defesa de princípios 

caros à liberdade comercial. A sua principal manifestação na organização social como 

um todo se expressa na figura jurídica do contrato, que tem como pressuposto a 

necessária  defesa  da  propriedade  privada  de  indivíduos,  necessariamente,  livres  e 

iguais, pois somente assim podem se apresentar no mercado. 

 
“Para que essas coisas se refiram umas às outras como mercadorias, é 
necessário que os seus guardiões se relacionem entre si como pessoas, cuja 
vontade reside nessas coisas, de tal modo que um, somente de acordo com a 
vontade  do  outro,  portanto  cada  um  apenas  mediante  um  ato  de  vontade, 
comum a ambos, se aproprie da mercadoria alheia enquanto aliena a própria. 
Eles   devem,   portanto,   reconhecer-se   reciprocamente   como   proprietários 
privados.   Essa   relação   jurídica,   cuja   forma   é   o   contrato,   desenvolvida 
legalmente  ou não, é uma relação  de vontade,  em que se reflete a relação 
econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade é dado por meio 
da relação econômica mesma”30

 

 
Dessa forma, as relações da esfera da circulação parecem mascarar as 

verdadeiras relações sociais de produção capitalistas, tornando-se, assim, base para a 

ideologia dominante e fonte de ideologias próprias do modo de produção capitalista, 

principalmente a jurídico-política. 

 
“A esfera  da  circulação  ou  do  intercâmbio  de  mercadorias,  dentro  de  cujos 
limites se movimentam compra e venda de força de trabalho, era de fato um 

 
 
 
 
 

ou  seja:  se  não  mantêm  as  mesmas  condições  de  exploração   dos  trabalhadores   (melhorando 
determinados aspectos de suas condições de vida e trabalho), mantêm os trabalhadores nessa mesma 
condição de vendedores de força de trabalho. 
29 MARX, Karl. Op. Cit., p. 141, capítulo IV 
30 Ibidem, p. 79, capítulo II
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verdadeiro éden dos direitos naturais do homem. O que aqui reina é unicamente 
Liberdade, Igualdade, Propriedade e Bentham.”31

 

 
Liberdade, pois é necessário que vendedor e comprador de força de trabalho 

encontrem-se livremente e dessa mesma forma estabeleçam um contrato, assim como 

todo comprador e vendedor de mercadoria  o faz de acordo com sua livre vontade. 

Como proprietários de mercadorias que são, tornam-se também, necessária e 

formalmente,  iguais  e  essa  igualdade  tem  ligação  direta  com  o  fato  de  serem 

proprietários privados de mercadorias e Bentham “pois cada um só cuida de si mesmo” 

e de seus interesses particulares e, dessa forma, realizam “tão somente a obra de sua 

vantagem mútua, do bem comum, do interesse geral.” 32
 

 

 
 

A legislação das sociedades capitalistas parte, portanto, de princípios universais 

de igualdade (individual) e liberdade, assim como trata a propriedade privada como um 

valor sagrado e intocável. A formalidade desses direitos expressa, no plano jurídico- 

político, as condições necessárias para garantir que as relações sociais (tratadas como 

sinônimos  das  relações  mercantis)  possam  se realizar  plenamente  e  vela  as  reais 

relações sociais de produção e exploração. 

 
As   sociedades   burguesas   tratam,   jurídica   e  formalmente,   igualmente   os 

desiguais, partindo da idéia mais geral de que a liberdade e igualdade entre indivíduos 

privados são as bases de uma sociedade aberta que, ao contrário dos demais modos 

de produção, permite a mobilidade social. 
 
 
 
 
 

31 Ibidem, p. 141, capítulo IV 
32 Ibidem, p. 141, capítulo IV. Jeremy Bentham (1748-1832) foi um dos maiores expoentes da escola 
utilitarista da filosofia, segundo a qual as ações devem se pautar pela finalidade da realização do maior 
bem-estar possível, não somente do que desenvolve a ação, mas de todos os que são afetados por ela.
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O papel dos aparelhos ideológicos 
 

 
 

Pode-se concluir que se defende aqui a tese de que a ideologia não é própria de 

uma classe, mas tem origem nas próprias relações sociais de produção. As 

representações parciais e deturpadas das reais relações sociais de produção (no caso 

capitalista, provocada pelas relações mercantis) é que promovem a coesão social. 

 
Falar em ideologia dominante não é afirmar que é produzida, como um discurso 

embusteiro, pela classe dominante. Mais correto é compreender que a ideologia 

dominante acaba por beneficiar a classe dominante, visto que é elemento fundamental 

para a garantia da reprodução das condições necessárias à continuidade do modo de 

produção. 

 
Os aparelhos ideológicos são instituições diversas da sociedade que têm o papel 

fundamental de reproduzir a ideologia dominante. Seus agentes cumprem esse papel 

não com a consciência dele, assim como todos os “indivíduos” não têm consciência de 

que estão dentro da ideologia. 

 
Portanto, os aparelhos ideológicos absorvem a ideologia dominante e a traduzem 

para o que lhes é específico. Tais representações se manifestam na organização do 

Estado e nas demais formas de manifestação e organização sociais. Por exemplo, o 

Estado aparece como o responsável por zelar pelo bem-comum de indivíduos privados, 

não revelando abertamente seu caráter classista; assim como a educação formal opera 

através das formas abstratas expressas por teorias humanistas e por outras que em
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nome da ciência e da técnica33  auxiliam a mascarar seu conteúdo político e de classe, 

tornando-se importante aparelho reprodutor da ordem capitalista; os meios de 

comunicação, ainda quando manipulam informações, partem da ideologia dominante; 

as religiões  passam  por um  processo  de adequação  ou novas  variações  religiosas 

surgem já como adequações à nova ordem, como disse Marx: 

 
“Para uma sociedade de produtores de mercadorias, cuja relação social geral 
de produção consiste em relacionar-se com seus produtos como mercadorias, 
portanto  como valores,  e nessa forma reificada  relacionar  mutuamente  seus 
trabalhos privados como trabalho humano igual, o cristianismo, com seu culto 
do homem abstrato, é a forma de religião mais adequada, notadamente em seu 
desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo etc.” 34

 

 
Ainda é necessário destacar que os variados grupos e classes acabam por gerar, 

a partir da ideologia dominante, ideologias específicas, de acordo com sua inserção nas 

relações sociais de produção. É assim que a burguesia, os setores médios e os 

trabalhadores manuais se vêm.  Os dois últimos, aliás, reivindicando apenas melhores 

condições para sua inserção nessas mesmas relações e sonhando com as condições 

da primeira, lutando pela sua escravidão como se lutassem pela liberdade. 

 
“O antigo possuidor  de dinheiro  marcha  adiante  como capitalista,  segue-o  o 
possuidor de força de trabalho como seu trabalhador; um cheio de importância, 
sorriso satisfeito e ávido por negócios; o outro tímido, contrafeito, como alguém 
que levou a sua própria pele para o mercado e agora não tem mais nada a 
esperar, exceto o – curtume.”35

 

 
 
 
 
 
 
 
 

33  Lembrar as diversas noções de racionalidade técnica e as formas que assumem a organização das 
corporações,  inclusive  a chamada  tecnocracia  etc. Bidet  atribui  grande  importância  para o elemento 
organização  e  aos  quadros  dentro  da  sociedade  capitalista  e  expõe  pontos  de  convergência,  mas 
também de contradições,  existentes entre capitalistas e esses quadros técnicos, responsáveis  diretos 
pela organização da produção. Deve-se insistir, no entanto, que a organização está submetida à ordem 
do capital, como o autor mesmo reconhece em certo momento. 
34 MARX, Karl. Op. Cit., p. 75, capítulo I 
35 Ibidem, p. 141, capítulo IV
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A  individualização  do  humano  e  a  associação  de  seu  sucesso  ou  fracasso 

pessoal à quantidade de dinheiro que possa acumular é o que norteia, no geral, as 

manifestações dos diversos grupos. 

 
O capitalista aparece então como alguém muito “bem sucedido”, assim como os 

setores médios buscam se justificar diante da burguesia por seu mérito pessoal e sua 

certificação escolar, o trabalhador manual busca também a melhor forma de vender sua 

força  de  trabalho  (isso,  aliás,  pode  explicar  a  tendência  reformista  do  movimento 

operário) etc. 

 
Para todos eles, o grande ideal não pode ser o de uma sociedade em que todos 

vivam  com  os recursos  necessários  e para além  deles  e livremente  associados:  o 

objetivo e sinônimo de realização plena é o enriquecimento individual. 

 
O que se reconhece é apenas um estado em que 

 

 
 

“Tudo se torna vendável e comprável. A circulação torna-se a grande retorta 
social,  na qual  lança-se  tudo,  para que volte  como  cristal  monetário.  (...) O 
dinheiro mesmo, porém, é uma mercadoria, uma coisa externa, que pode 
converter-se em propriedade privada de qualquer um. O poder social torna-se, 
assim, poder privado da pessoa privada.”36

 

A  exacerbação  do  individualismo  e  a  aversão  à  possibilidade  da  igualdade 

podem  ser explicadas  a partir dessas  características,  bem  como  outros  elementos, 

como por exemplo e já mencionado, novas manifestações religiosas, como as religiões 

individuais (que se expressam não somente por formas de culto privado, mas também 

por  semelhantes  formulações  “teológicas”)  e  a  expressão  máxima  de  uma  relação 
 

 
 
 
 

36 Ibidem, p. 111, capítulo III
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mercadológica  com  o  sagrado:  o  neopentecostalismo  e  a  chamada  teologia  da 

prosperidade. 

 
Considerações finais 

 

 
 

A idéia é terminar esse artigo com questões em aberto, que exigem ainda, nessa 

mesma linha, considerações. 

 
Partiu-se  de  um  conceito  de  ideologia  um  tanto  quanto  diferente  de  alguns 

autores e correntes do marxismo. Sem entrar na conceituação  de ideologia que se 

encontra em Lukács37, em Gramsci38  e até mesmo em Lênin39, o que foi apresentado 

diverge de suas posições. 

 
Ideologia aqui foi tratada como algo inconsciente e negativo, portanto, não se 

pode contrapor, simplesmente, uma ideologia proletária a uma ideologia burguesa, 

mesmo porque não se tratou também a ideologia como um conjunto de idéias que 

pautam as lutas de classe e, portanto, própria das classes. Tampouco ideologia aqui 

aparece associada ao conceito de alienação, assim como deixamos de lado a 

possibilidade de uma classe que aparece como a redentora da humanidade assim que 

tomar uma consciência que lhe é própria. 

Ideologia  é,  nesse  sentido,  produto  das  relações  sociais  reais,  própria  da 

sociedade e não de uma única classe, e tem nas relações mercantis sua base principal. 
 

 
37 LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Lisboa: Escorpião, 1974. 
38  GRAMSCI,  Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 9ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1995. 
            . Cadernos do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999 – 06 volumes. 
39 LÊNIN, V. I.. Que fazer? In: LÊNIN, V.I., Obras escolhidas. São Paulo: Alfa-Ômega, 1982. p.79-214
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As representações geradas pela universalização das relações mercantis, ainda antes 

da constituição do modo de produção capitalista, produzem novos comportamentos, 

novas teorias e o próprio questionamento da ordem feudal e sua destruição, através, 

por exemplo, de revoluções que abrem caminho para o desenvolvimento mercantil e, 

posteriormente, do modo de produção capitalista. 

 
“Tais formas constituem pois as categorias da economia burguesa. São formas 
de pensamento socialmente válidas e, portanto, objetivas para as condições de 
produção  desse  modo  social  de  produção,  historicamente  determinado,  a 
produção de mercadorias” 40

 

 
O direito comum medieval, invocado pelos revolucionários  ingleses do século 

XVII, tinha como objetivo a não-intervenção do Estado nos negócios comerciais e a 

possibilidade de exploração dos trabalhadores. A Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

dos franceses do século XVIII não se tornaram mais que a defesa da individualização 

crescente  de  proprietários  privados  de  mercadorias.  Ambos  os  movimentos  são 

anteriores ao modo de produção capitalista, assim como suas palavras de libertação 

humana  foram  postas  de  lado  quando  se  tratava  de  manter  outros  povos  sob 

dominação, seja através das mesmas relações feudais de produção no campo, seja 

através da escravidão como foi conhecida no Novo Mundo a partir do século XVI e se 

prolongou até o final do século XIX. 

 
Ideologia, enfim, não é um discurso embusteiro, assim como não pode ser um 

discurso  revolucionário.  Seria  necessário  um  acordo  incrível  para,  geração  após 

geração, a classe dominante conseguir organizar um grupo responsável pela criação e 

propagação de formas de se manter o povo passivo e dentro da ordem. Assim como 
 

 
 
 

40 MARX, Karl. Op. Cit., p. 73, capítulo I
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seria apenas uma questão de propaganda e convencimento a tarefa de arregimentar os 

trabalhadores para fazer a revolução. 

 
Dentre as questões que ficam abertas, duas merecem destaque especial: como 

é possível  “sair” da ideologia  e como  é possível  ocorrer  a revolução  e o início da 

transição socialista? 

 
Da primeira questão pode-se dizer que o reconhecimento da ideologia parece 

não ser a pura análise a partir da ciência da história das reais relações sociais de 

produção. É necessário um passo anterior... 

 
Esse passo anterior deve ser alguma forma de questionamento da ordem, ainda 

que teoricamente equivocada, ou ainda, antes mesmo da formulação e até mesmo do 

acesso a teoria marxista. 

 
Isso remete ao fato de que há formas de sublevação aparente contra a ordem, 

mas  que  estão  plenamente  dentro  da  ordem  para  seus  protagonistas.  Os  setores 

médios, os trabalhadores manuais, protestam contra a ordem dentro da ordem, ou seja, 

sua luta e sua perspectiva são, no geral, expressão do desejo de uma melhor inserção 

nas relações existentes e a contestação da ordem se dá apenas nesse nível. Isso é 

importante para a segunda questão, que retomamos logo em seguida. 41
 

 

Podemos acompanhar essa afirmação através de um estudo de reivindicações 

dos trabalhadores  e perceber que são formas de melhor situar sua inserção nessa 
 
 
 

41  O próprio movimento socialista sofre desse fenômeno. Ver: ENGELS, Friedrich; KAUTSKY, Karl. O 
socialismo jurídico. São Paulo: Ensaio, 1991.
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mesma ordem. O protesto por uma melhor divisão da riqueza material, assim como o 

questionamento dos setores que acumulam riqueza e, por vezes, a reivindicação de sua 

melhor divisão são manifestações que podem ser encontradas até mesmo em outros 

modos de produção. São, digamos assim, manifestações dentro da ideologia dominante 

de cada modo de produção, como que manifestações ideológicas comuns no sentido 

mais geral. 

 
Determinada quantidade dos participantes desses movimentos pode sentir 

necessidade de compreender  melhor a realidade em que vive, e aí pode ocorrer o 

segundo passo, qual seja, o de associar a militância política com a teoria revolucionária. 

Para isso, são inúmeros fatores que contribuem para esse desfecho ou outros variados, 

impossível, portanto, de desenvolver aqui essas possibilidades. 

 
Sair da ideologia, portanto, consiste em conhecer como se dão as relações reais 

de produção sob o capitalismo. Isso começa com a prática e conduz à teoria e precisa 

provocar a unidade de teoria e prática daí para diante. 

 
Não  parece  que  as  revoluções  ocorridas  até  hoje  tenham  partido  de  uma 

população que tenha adquirido consciência prática e teórica das estruturas capitalistas 

e,  portanto,  tenha  resolvido  bater-se  pela  sociedade  comunista.  Retoma-se  aqui  o 

aspecto do protesto que tem em vista ajustar as condições de sua inserção na mesma 

ordem, mas que numa situação de crise revolucionária (como a construiu Lênin em “A 

falência da II Internacional”) pode colocar toda a ordem no chão. 

 
As revoluções seriam então resultado de uma crise geral e profunda, que coloca 

abaixo a ordem existente, mas que também pode dar lugar a saídas ditatoriais dentro
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da mesma ordem e até a concessões aos trabalhadores, melhorando suas condições 

de vida e trabalho. 

 
A  importância  dos  partidos  revolucionários,  da  militância  dos  revolucionários 

junto   aos   movimentos   populares   e  do   desenvolvimento   constante   da   teoria 

revolucionária encontram aí sentido. Auxiliar numa ação política autônoma do 

proletariado, indicar o caminho a seguir, saber como conduzir o movimento, dentro das 

condições  impostas  pela conjuntura  de crise, pode significar boa parte do êxito da 

empreitada revolucionária. 

 
A classe, portanto, não toma consciência de sua missão histórica, como querem 

alguns. A crise leva a impasses que podem ser resolvidos, dependendo da correlação 

de forças, pela derrubada da ordem existente. A transição a outro modo de produção se 

inicia sobre as bases materiais do modo de produção anterior e, portanto, ainda sob a 

influência majoritária de suas representações e, em última palavra, de sua ideologia 

dominante. 

 
A  ideologia  dominante  continua  a  ser,  portanto,  durante  a  fase  inicial  da 

transição, a ideologia do modo de produção capitalista. Assim como o movimento 

revolucionário mesmo se expressa como se defendesse uma sociedade que realizaria 

os princípios  fundamentais  que o pensamento  liberal  e a sociedade  capitalista  não 

foram capazes de realizar (igualdade, liberdade, bem-estar material etc.), o novo Estado 

se  legitima  procurando  apresentar-se  como  o  possível  realizador  dessas  tarefas 

históricas e aparece, novamente, aos olhos de todos, como o responsável pelo bem- 

comum.
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Esse é o ponto inicial do processo de transição... A discussão sobre o papel da 

ideologia e sua relação com as demais estruturas nesse processo é assunto bastante 

controverso e que não pode ser nem mesmo sugerido aqui, por demandar um trabalho 

exaustivo de produção teórica ainda por se realizar. 

 
Outro ponto importante a se discutir nesse trabalho maior é a possibilidade de 

uma sociedade transparente, isto é, livre das ideologias. Sabe-se que Althusser afirmou 

que mesmo na sociedade comunista haverá representações ideológicas. Nos capítulos 

de “O Capital” que serviram de base a esse artigo, há uma afirmação de Marx que 

contraria isso: 

 
“A figura do processo social da vida, isto é, do processo da produção material, 
apenas se desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
homens  livremente  socializados,   ela  ficar  sob  seu  controle  consciente  e 
planejado.”42

 

Resta avançar mais nas pesquisas para procurar verificar suas possibilidades, 

utilizando do que se produziu até hoje sobre o tema e também fazendo uma análise 

mais objetiva dos processos revolucionários do século XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 MARX, Karl. Op. Cit., p. 76, capítulo I 


