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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo, a partir de uma interpretação específica daquilo que 

Kaplan e Sprinker denominaram “o legado althusseriano”, seu sistema teórico e seus 

objetos, pensar as relações específicas que ligam os conceitos de ideologia, direito e 

subjetividade. Assim, empreende uma análise da ideologia em seu sentido teórico e prático, 

suas conexões com a filosofia, a ciência e a política, para compreender que, enquanto a 

categoria de Sujeito está irremediavelmente banida da problemática filosófica materialista, 

ela desempenha na qualidade de conceito científico uma função decisiva no dispositivo do 

materialismo histórico. Ao longo das páginas vamos descobrindo a conexão existente entre a 

questão do conhecimento imposta pela filosofia burguesa clássica e as categorias 

efetivamente em operação na prática jurídica; entre o humanismo de juventude de Marx e as 

ideologias teórica e prática do Homem, que se constituem sempre na forma do par 

humanismo-economicismo; e entre a constituição da função imaginária do sujeito pela 

interpelação ideológica e as práticas da circulação mercantil. Tudo isso vai sendo 

desvendado através dos instrumentos da ciência e da filosofia marxistas expostos em sua 

absoluta especificidade nos dois primeiros capítulos, analisados sob a ótica de uma 

cronologia da sua constituição no interior dos trabalhos de Althusser, o que envolve uma 

série de aporias, e mobiliza expedientes de leitura cuja inspiração é o próprio autor. Trata-

se, portanto, ao cabo, de uma tentativa de apreender, a partir da problemática althusseriana 

desenvolvida, seus possíveis desdobramentos para o pensamento do campo jurídico, sua 

especificidade histórica e as funções que a ele correspondem na reprodução das relações 

sociais da produção capitalista. 

Palavras-chave: anti-humanismo teórico; ideologia jurídica; marxismo. 
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INTRODUÇÃO  

 

A pessoa que vos fala é, como todo o resto de nós, apenas um efeito estrutural 
particular desta conjuntura, um efeito que, como todos e cada um de nós, tem um 
nome próprio. A conjuntura que nos domina produziu um efeito-Althusser (...) 

Louis Althusser, A conjuntura filosófica e a pesquisa  
teórica marxista1 

 

A obra de Althusser é, como ele próprio sustenta, o resultado, o “efeito”, de uma 

conjuntura ideológica, teórica e, sobretudo, política do movimento comunista internacional, 

cujo elemento mais determinante é a desgraça pública e irremediável do stalinismo, que 

desnuda uma profunda crise do marxismo como instrumento de explicação e ação no mundo. 

O XX Congresso do Partido Comunista da URSS, em 1956, ao denunciar os crimes “de Stálin 

e seus agentes”, colocou a palavra “gulag” no léxico da filosofia ocidental, trazendo a lume 

não só os dramas inarráveis de um regime “totalitário”, mas um programa oficial de ataque ao 

assim chamado “culto à personalidade”. Se por um lado, setores revolucionários persistiram 

sustentando se não tanto a justeza, ao menos a inevitabilidade daquilo que se produziu entre 

1927 e 1953; por outro, diversas correntes de esquerda, ligadas ou não ao movimento operário 

internacional, experimentaram um “giro” social-democrata, mobilizando os aparatos teóricos 

fornecidos pela obra marxiana de juventude para operar uma “revisão” liberalizante da teoria 

marxista. 

Louis Althusser é, nesse contexto, o nome próprio de uma proposta de reconstrução do 

marxismo a partir de um novo começo2, de uma tentativa de solucionar, na vertigem do dia, a 

crise dramática vivida pelo movimento comunista da segunda metade do século XX e pela sua 

teoria revolucionária. Tenta edificar, assim, de um só golpe, uma alternativa teórica e política 

tanto ao dogmatismo stalinista, seus subprodutos e desdobramentos, quanto à reação 

ideológica de tendência liberal e social-democrata que se avolumava – ambas expressões 

antagônicas de uma mesma aporia no seio marxismo realmente existente. Tratava-se, 

portanto, de superar “uma dupla impotência”: “impotência de pensar na especificidade da 

                                                           
1 “The person who is addressing you is, like all the rest of us, merely a particular structural effect of this 
conjuncture, an effect that, like each and every one of us, has a proper name. The theoretical conjuncture that 
dominates us has produced an Althusser-effect (…)”. ALTHUSSER, Louis. The humanist controversy and other 
writings (1966-67). Londres: Verso, 2003. p.17 
2 Alain Badiou, em célebre artigo, referiu-se à proposta althusseriana como um “(Re)começo do materialismo 
dialético”. BADIOU, Alain. O (re) começo do materialismo dialético. ALTHUSSER, Louis; ________. 
Materialismo histórico e materialismo dialético. São Paulo: Global editora e distribuidora, 1979.  
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teoria marxista, confundida com uma ideologia pré-marxista; [e] a impotência de resolver os 

problemas reais (econômicos e políticos) propostos pela conjuntura pós-stalinista” 3.   

Por conseguinte, seu trabalho de “retorno a Marx” terá por escopo “traçar uma linha 

de demarcação” entre a ciência (marxista) da história e outras tendências ideológicas 

estranhas a ela – voluntarismo, empirismo, pragmatismo, historicismo –, que estão na base 

tanto do “marxismo oficial” quanto do humanismo socialista, captando, nisso, a “lógica 

profunda” das teorizações marxianas para, paralelamente, reposicionar seus significados, 

extrair seus potenciais, descartar e problematizar suas limitações e, afinal, derrubar as cercas 

que inviabilizam uma vida efetivamente produtiva no interior do novo “continente História”. 

Trata-se, portanto, de ir à fonte buscar a inspiração radicalmente crítica que fez de Marx um 

evento histórico em sentido forte.  

Tal retorno, que procura edificar a teoria marxista sobre um novo patamar, tem como 

pedra-de-toque, além da retomada das aquisições incontornáveis do sistema teórico marxiano, 

a construção de uma inédita teoria da ideologia com o objetivo de solucionar os impasses 

gerados pela concepção preponderantemente empirista do tema presente nos clássicos a partir 

da incorporação das críticas empreendidas pela filosofia da ciência e pela psicanálise 

francesas da época. Este caminho, conforme indica Sampedro, bifurca-se para abranger dois 

campos correlatos de pesquisa: o primeiro, de uma espécie de epistemologia, da ideologia 

teórica como o Outro da ciência; e o segundo, da ideologia “contemplada desde a sua vertente 

prática, (...) como imaginário necessário para a conformação e a percepção social da 

realidade”4 pelos agentes históricos5. Ou como Althusser dirá posteriormente, como categoria 

filosófica de um lado, e como conceito científico de outro.6  

Este trabalho analisará esses dois momentos da teoria althusseriana da ideologia – 

como ideologia “teórica” e como ideologia “prática” – em correlação com as problemáticas 

do jurídico, do sujeito e da subjetividade que a ela se conecta, com vistas a extrair daí 
                                                           
3  ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967. p.7 
4 SAMPEDRO, Francisco. A teoria da ideologia em Althusser. In: NAVES, Márcio Bilharinho (org.). Presença 
de Althusser. Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP, 2010. p.32 
5 Essa divisão, a bem da verdade, está explicitamente teorizada em Filosofia e filosofia espontânea dos 
cientistas, embora a articulação dos termos seja ainda provisória. A definição de ideologia prática está 
“permanentemente” acentada: “As ideologias práticas são formações complexas de montagens de noções-
representações-imagens nos comportamentos-condutas-atitudes-gestos. O conjunto funciona como normas 
práticas que governam a atitude e a tomada de posição concreta dos homens em relação a objetos reais e 
problemas reais da sua existência social e individual, e da sua história.” (p.30); enquanto a de ideologia teórica 
não aparece positivamente de maneira clara, uma vez que o texto indicado cuida de uma fase de transição do 
estatuto da própria filosofia. Veremos isso em detalhe mais adiante. 
6 ALTHUSSER, Louis. Posições 1. Rio de Janeiro: Graal, 1978. p.92 
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subsídios teórico-críticos aptos a interrogar, complementar e fazer avançar o entendimento 

científico das relações jurídicas tal como foi formulado pela primeira vez pelo Marx de O 

capital e retomado por Evgny Pachukanis. Pois se o tratamento do direito como é 

explicitamente evocado por Althusser não tem senão um caráter descritivo, o conjunto do seu 

método e as implicações de sua teoria da subjetividade comportam um imenso potencial 

explicativo da lógica de acoplamento entre as relações de mercadoria e a forma histórica do 

sujeito de direito. 

 Nesse sentido trata-se, depois de sua “segunda morte”, de procurar no seio daquilo que 

Kaplan e Sprinker denominaram “o legado althusseriano”, um novo fôlego para o marxismo e 

para a crítica estrutural do direito num momento histórico renovado. Pois, se formos fiéis à 

proposição althusseriana da relação indissociável entre pensamento e conjuntura que fez com 

que se encantasse profundamente pela obra de Maquiavel, não seria o caso de uma vez mais 

repisar as velhas fórmulas de uma leitura demasiado tendente a uma cristalização 

epistemológica, mas à luz dos desdobramentos da história que não viveu e das obras que não 

publicou, encontrar um novo Althusser na permanência algo intempestiva dos efeitos de seus 

textos que resistem em não envelhecer. A prova disso está não só na vitalidade do pensamento 

dito pós-althusseriano, que ocupa maciçamente os estudos literários e de crítica da ideologia 

contemporâneos, mas, sobretudo, a proficuidade do campo de estudos que tem a obra do 

próprio Althusser, incluindo aí com um peso decisivo seus textos póstumos, como objeto 

prioritário. Aqui, o espaço ocupado por revistas como Décalages, borderlands, Youkali, o 

surgimento de novas iniciativas como Demarcaciones e o sem número de coletâneas que não 

cessam de interrogar sob enfoques originais os “velhos” temas e textos, são um índice da 

potência de pensamento que advém ininterruptamente deste projeto de refundação da teoria 

revolucionária. 

 No que a isso concerne, o presente trabalho inscreve-se modestamente e na medida das 

suas forças ainda insipientes, no movimento de redescoberta e encantamento pelo radicalismo 

perdido no mar da “crítica” moral e, no limite, jurídica do capitalismo pela ótica dos seus 

efeitos indesejáveis. Se, salvo por raras e honrosas exceções, a obra althusseriana nunca 

logrou de fato permear o campo da teoria e da prática marxistas no Brasil, sendo, quando 

muito e no mais das vezes, tratada como um manual superado nos cursos de Educação, lê-lo 

sob os auspícios dessa nova conjuntura e a partir do terreno do direito é, para um jovem 

intelectual, paralelamente ao risco que se impõe por meio da recorrente dissociação entre a 
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sua problemática e a tradição do movimento comunista de que ela não é senão um 

instrumento e uma expressão, uma possibilidade de acessar a crítica da economia política a 

partir de uma matriz perfeitamente antiteleológica e, portanto, antieconomicista. 

 É no arco dessa viagem, portanto, que como toda viagem materialista não tem destino 

certo, que o direito deixa de ser visto como um epifenômeno da base econômica mobilizada 

sob a determinação das forças produtivas, para tornar-se constitutivo da realidade. Nesse 

sentido, pode ser apreendido ao mesmo tempo no seu papel nodal de estruturação das práticas 

da circulação mercantil e de base material de toda ideologia burguesa, de que a filosofia dos 

filósofos não é senão uma continuação no campo da teoria. À vista disso poderemos 

compreender o jurídico não só como uma instância do modo de produção capitalista dotada de 

história, mas desvendar a sua correlação com o humanismo teórico e a sua contraface que é o 

economicismo. 
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CAPÍTULO 1 – A CIÊNCIA MARXISTA E OS LABIRINTOS DA EPISTEMOLOGIA 

Nos estudos althusserianos sobre a prática teórica é possível perceber uma divisão 

temporal das temáticas em questão: no início o que se desenvolve é uma concepção a 

respeito do materialismo histórico (ciência7), para que depois tenha lugar mais 

sistematicamente o materialismo dialético (filosofia). Esse começo, que se dá sob o signo de 

uma premência política, faz nascer junto a uma extraordinária teoria sobre a cientificidade 

do empreendimento marxiano uma noção ambígua de filosofia. Embora intuísse desde 

sempre a existência de uma diferenciação qualitativa entre ambas, Althusser demora alguns 

anos até teorizar mais detidamente sobre isso – o que o fará mudar de posição –, reputando à 

filosofia marxista, no primeiro momento, um caráter científico. Tratava-se ali de uma 

epistemologia geral, um discurso meta-científico cuja função seria elaborar os princípios 

gerais das ciências existentes, uma teoria das condições de produção das ciências existentes, 

uma Ciência da ciência, afinal.8 

Nas primeiras obras por meio das quais Althusser “faz falar de si no mundo inteiro”9, é 

possível notar com tintas bastante carregadas a influência do historiador das ciências Gaston 

Bachelard, embora possa haver aí, conforme indica Balibar, uma série de “falsos 

reconhecimentos”10, que dificultariam sobremaneira estabelecer aqui uma correlação mais 

sistemática. O que parece se apresentar inequivocamente, contudo, é a tentativa de elaborar 

uma filosofia como Teoria geral das práticas teóricas11, fundada na descontinuidade e no 

caráter não cumulativo dos avanços científicos, pensada sob a articulação conflitiva entre a 

verdade e o erro12, da qual estaria tendencialmente proscrita a luta de classes. 

                                                           
7 “Em meus primeiros ensaios, preteri a Filosofia pela ciência (...)”. Althusser, Posições 1, p.85 
8 “[Para Althusser] Praticar filosofia é elaborar a teoria das relações atuais entre a problemática científica e a 
problemática ideológica, tomando posição por uma ou outra perspectiva. A filosofia se insere justamente nesse 
combate entre o ideológico e o científico, estabelecendo linhas de demarcação ou fronteiras entre essas práticas”. 
TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. Uma discussão sobre a ciência e a ideologia em Althusser. Cad. 
Dif. Tecnol., Brasília, n.2, vol.3, set/dez 1985. p.424 
9 EVANGELISTA, Walter José. Althusser e a psicanálise. In: ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan. Marx e 
Freud. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1991. p.25 
10 BALIBAR, Etienne. From Bachelard to Althusser: the concept of the epistemological break. Economy and 
Society, 7, 3. 1978. p.208. 
11 “Chamaremos de Teoria (com maiúscula) a teoria geral, isto é, a Teoria da prática em geral (elaborada, ela 
própria, a partir da Teoria das práticas teóricas existentes das ciências), que transformam em ‘conhecimentos’ 
(verdades científicas), o produto ideológico das práticas ‘empíricas’ (a atividade concreta dos homens) 
existentes. Essa Teoria é a dialética materialista que não constitui mais do que um só todo com o materialismo 
dialético” ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.145 
12 “a razão de ser do materialismo dialético consiste em proporcionar princípios que permitam distinguir a 
ideologia da ciência”. ALTHUSSER, Louis; BADIOU, Alain. Materialismo histórico e materialismo dialético. 
São Paulo: Global editora e distribuidora, 1979. p.55 



12 
 

Essa “oposição brutal”13 é operada por meio do conceito de “corte epistemológico”, 

“trabalho de transformação teórico específico (...) que funda uma ciência destacando-a da 

ideologia do seu passado, e revelando esse passado como ideológico”14. Com ele, portanto, 

seria possível estabelecer inequivocamente a linha que separa a verdade do erro, ciência do 

senso comum. Tal conceito, não obstante, só pode adquirir o significado claro que lhe é 

atribuído por uma epistemologia histórica quando correlacionado com o de “problemática”15. 

Se em Bachelard o conceito de problemática é definido como “a dialética entre uma síntese 

global e problemas claramente propostos como uma função dessa síntese global”16 e em 

Althusser como a “pressuposição orgânica dos seus conceitos fundamentais”17 que permitem 

pensar um problema no interior de um sistema teórico, poderemos dizer que um corte 

epistemológico indica o abandono de uma problemática específica a partir da produção de 

outra inteiramente nova que destrói “as [suas] abstrações ideológicas iniciais”18.  

O conceito de problemática, portanto, nos leva para o centro do debate sobre a 

natureza da ciência fundada pelo que Bachelard denominou “novo espírito científico”19. Aqui, 

não estamos mais operando no nível da prática empírica – como no positivismo – em que o 

conhecimento é produzido a partir da experiência imediata em face do objeto real que se visa 

a conhecer – “The proof of the pudding is in the eating”20. Ao contrário, está estabelecida uma 

separação entre o objeto real, que é o próprio mundo existente, e o objeto do conhecimento, 

que é o objeto real reproduzido como objeto de conhecimento, como articulação de conceitos 

que produzem uma problemática teórica. Aí, a ciência apropria-se da realidade, produz 

                                                           
13 ALTHUSSER, Louis. A querela do humanismo. In. Revista Crítica Marxista, n.9, São Paulo, Xamã, 1999. 
p.10 
14 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.145 
15 Ípola insiste sobre a centralidade do conceito de problemática em toda a obra althusseriana. ÍPOLA, Emílio de. 
Althusser, el inifinito adiós. Buenos Aires: Siglo Veinteuno Editores, 2007. p.79 
16 “the dialectic between a global synthesis and problems clearly posed as a function of this global synthesis”. 
BACHELARD, Gaston. Corrationalism and problematic. Traduzido por Mary Tiles. Radical Philosophy, n.173. 
p.28 
17 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.168 
18 BALIBAR, Etienne. L’objet d’Althusser. In: Lazarus, Sylvain (org.). Politique et philosophie dans l’oeuvre de 
Louis Althusser. Paris: PUF, 1993. p.90. 
19 “Em terceiro lugar, consideraríamos o ano de 1905 como o início da erado novo espírito científico, momento 
em que a Relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais que eram tidos como fixados para sempre. A 
partir dessa data, a razão multiplica suas objeções, dissocia e religa as noções fundamentais, propõe as abstrações 
mais audaciosas.” BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Tradução de Estela dos Santos 
Abreu. Rio Janeiro: Contraponto, 1996. p.9 
20 ENGELS, Friedrich. Socialisme utopique et socialisme scientifique. Paris: Éditions Sociales, 1971. p.33 
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conhecimento objetivo, inscrevendo e traduzindo os dados empíricos no interior de um 

complexo de categorias teóricas que trabalhará sobre eles.21 

É assim que Althusser teoriza a dupla disjunção, científica e filosófica22, entre o 

“jovem Marx” e o “Marx de maturidade”23: como um processo de substituição de uma 

problemática empirista cuja lógica de causalidade simples e linear encontrava-se fundada no 

conceito de alienação por outra que repousa sobre a separação entre objeto real e objeto de 

conhecimento, e a causalidade estrutural produzida pela articulação entre uma base 

comportando relações de produção, forças produtivas, e uma superestrutura política, jurídica e 

ideológica. Como veremos em seguida, este tipo de leitura que pauta a cisão da obra marxiana 

enfatiza o seu caráter plenamente materialista, rechaçando sistematicamente todas as 

armadilhas ideológicas do marxismo economicista e da reação humanista. 

No entanto, pelo modo como formula a relação entre a ciência proposta por Marx e a 

filosofia meta-científica que visa a produzir e, ainda mais, devido ao próprio caráter que 

atribui a esta, Althusser acaba incorrendo num tipo particular de desvio especulativo. Embora 

Bachelard de modo algum tenha pretendido com sua “filosofia das ciências” fixar garantias 

para a cientificidade24 das práticas teoréticas, se Balibar estiver correto, Althusser fez da 

apropriação do trabalho do primeiro um meio para estabelecer analogicamente uma 

salvaguarda essencialista para a prática do Marx cientista. 

Pois se o que “permite a identificação de um 'corte epistemológico' constitutivo do 

materialismo histórico” é o fato de este se enquadrar em critérios já estabelecidos pela prática 

teórica de outras ciências, o corte epistemológico reconhecido anteriormente por uma filosofia 

que, como quis Hegel, chega sempre atrasada, torna-se uma “garantia especulativa” para o 

corte epistemológico atribuído a Marx. A cientificidade do marxismo ora contestada é agora 

demonstrada analogicamente a partir de exemplos de outras ciências, que adquirem 

prontamente o estatuto de modelos prévios, como no Begriff hegeliano.  

Não é mais possível escapar à hipótese, em uma forma ou outra, de uma essência da 
CIÊNCIA EM SI, o objeto de uma Teoria geral que não pode absolutamente ser 

                                                           
21 “Ao seguir a física contemporânea nos afastamos da natureza para entrar em uma fábrica de fenômenos”. 
BACHELARD, Gaston. L’activité racionaliste de la physique contemporaine. Paris: PUF, 1951. p.17 
22 “Essa ‘cesura epistemológica’ compreende conjuntamente duas disciplinas teóricas distintas. Foi ao fundar a 
teoria da história (materialismo histórico) que Marx, com um só e único movimento, rompeu com a sua 
consciência filosófica ideológica anterior e fundou uma nova filosofia (materialismo dialético)”. ALTHUSSER, 
Análise crítica, op.cit., p.24.  
23 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.39 
24 BARBOSA, Elyana. Gaston Bachelard e o racionalismo aplicado. Revista Cronos, v.4, n.1/2, 2003. p.34 
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distinguido de uma teoria do conhecimento ou de uma Ciência das ciências, mesmo 
que Althusser dirija toda a sua polêmica explicitamente contra essa ideia e em 
particular contra a forma precisa que ela adquiriu na Terceira Internacional 
‘Stalinista’25 

E, se quisermos ir mais longe, extraindo as consequências mais plenas do que está no 

bojo do materialismo dialético ora afirmado, seria preciso levar em conta, como faz 

Evangelista, que tal tipo de procedimento poderia implicar na transformação do marxismo 

numa “teoria única, uma superteoria, uma nova matesis universalis, que acabaria por impor-se 

como um novo saber absoluto, a todas as ciências”26. Essa tendência se acirra e, a rigor, ganha 

contornos bastante bem definidos quando vamos à letra do próprio Althusser27.  Deve-se 

reconhecer, portanto, que se, como veremos adiante, Althusser avança com relação a 

Bachelard em vários aspectos decisivos, neste ponto específico retrocede em face dele e, com 

a sua ajuda, vai ao encontro de uma espécie muito peculiar, porque atenuada, de filosofia do 

fundamento.  

1. O que são a filosofia e a ciência marxistas?  

Dissemos que na primeira formulação de Althusser sobre o tema, o corte 

epistemológico é pensado como uma cisão entre dois momentos, duas problemáticas da obra 

marxiana. Diz Mascaro:  

Para dar conta de explicar essa aparente contradição interna da filosofia de Marx, 
Althusser valendo-se da terminologia da tradição filosófica francesa - em especial de 
Gaston Bachelard -, propõe uma leitura dos textos de Marx a partir de um corte 

                                                           
25 “It is then no longer possible to escape the hypothesis, in one form or another, of an essence of SCIENCE 
ITSELF, the object of a general Theory which cannot be absolutely distinguished from a theory of knowledge or 
of a Science of the sciences, even though Althusser directs his entire explicit polemic against such an idea and in 
particular against the precise form it had taken in the 'Stalinist' Third International.” BALIBAR, Etienne. From 
Bachelard to Althusser, op.cit., p.216 
26 EVANGELISTA, Walter José. Althusser e a psicanálise. In: ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan. Marx e 
Freud. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1991. p.20-21 
27 Por questão de economia textual citarei apenas dois exemplos particularmente explícitos relativamente à tese 
acima apontada: “Restaria – para justificar o seu alcance geral, para verificar que essa definição da dialética 
ultrapassa o domínio a propósito do qual ela foi enunciada, e pode aspirar a uma universalidade teoricamente 
provada – submete-la ao teste de outros conteúdos concretos, de outras práticas: por exemplo, à prova da prática 
teórica das ciências da natureza, à prova de práticas teóricas ainda problemáticas das ciências (epistemologia, 
história das ciências, das ideologias, da filosofia, etc...) para conformar-lhe o alcance e eventualmente, como é 
conveniente, retificar-lhe a formulação, afinal, para ver se apreendemos bem no ‘particular’ que examinamos o 
próprio universal que produziu esse ‘particular’” ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.193. “Mi artículo no 
solamente no prohíbe la posibilidad de la dialéctica de la naturaleza, sino al contrario (aunque no se trata del 
todo del contrario, lo real no es de ninguna manera, en el sentido estricto del concepto, contrario a lo posible) 
exige que sea definida, no a priori, sino teniendo en cuenta los resultados efectivamente adquiridos de las 
diferentes ciencias de la naturaleza, las estructuras propias de la dialéctica en práctica en la naturaleza, o, para 
hablar más rigurosamente, las estructuras propias de (en) los procesos naturales.” ALTHUSSER, Louis. 
Respuesta a uma critica. Texto datilografado recolhido no acervo do IMEC. Disponível em: 
<http://www.rebeldemule.org/foro/biblioteca/tema1691.html> 
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epistemológico. Trata-se de separar os dois momentos metodológicos distintos do 
pensamento do próprio Marx. (...). Na perspectiva de Althusser, há duas etapas do 
pensamento de Marx que metodologicamente, não podem ser consideradas 
idênticas, há um jovem Marx (...) ainda refém de algumas categorias burguesas, e 
um Marx pleno, autor então da grande ruptura filosófica contemporânea.28 

Tal corte é, para o Althusser dessa época, de natureza dúplice, abrangendo de um só 

ato, tanto o campo do materialismo histórico, isto é, a ciência marxista, quanto o do 

materialismo dialético, que é a sua filosofia. Agora será a hora de avançarmos um pouco mais 

sobre o caráter específico e o conteúdo explícito de cada uma dessas disciplinas nos dizeres 

do autor. 

1.1 Filosofia e leitura sintomal 

É célebre que está implicada no corte epistemológico a rejeição da obra marxiana de 

juventude, precisamente aquela em que está situado o maior volume de textos cuja natureza 

filosófica resta mais evidente. A localização de Teses sobre Feuerbach e A ideologia alemã, 

de 1845, como “obras do corte”29, traz toda uma série de problemas para a tarefa de pensar o 

estatuto do materialismo dialético. Isso porque, daí em diante poucas vezes será possível 

encontrar nos textos de Marx proposições de cunho estritamente filosófico, ao menos 

explicitamente. Mesmo os seus sucessores, ditos marxistas clássicos, como Lênin e Mao, e até 

mesmo o próprio Engels, nos legaram pouco material dessa natureza. Sem mencionar o fato 

de que, muito do que produziram tais autores, sobretudo este último, destoa de maneira pouco 

sutil daquilo que o próprio Marx estabeleceu30. 

Como, então, Althusser pretenderia “recomeçar o materialismo dialético”? Não seria 

temerário tomar algumas notas esparsas, manuscritos e pequenas introduções e atribuir-lhes 

caráter de obra teórica acabada? Não é exatamente isso que fez o “stalinismo”? É o próprio 

Althusser quem o diz. O que se trata aqui de fazer, no entanto, é algo bastante diverso, tanto 

surpreendente quanto ousado. 

Já indicamos, pelo uso repetido do termo “prática teórica”, o estatuto peculiar que 

Althusser atribui à teoria. Se, para ele, deve-se entender por prática “todo processo de 

transformação de uma determinada matéria-prima dada em um produto determinado” 

executado por um “trabalho humano [determinado], utilizando meios (‘de produção’) 

                                                           
28 MASCARO, Alysson. Filosofia do direito. São Paulo: Editora Atlas, 2012. P.554 
29 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.25 
30 Em Sur la pensée marxiste de 1982, Althusser falará mesmo de uma “unidade ilusória” entre a obra de Marx e 
Engels. 
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determinados”; a teoria não será mais do que “uma forma específica de prática”, um 

momento do complexo das práticas de uma sociedade31.  

Daí é possível depreender que não só a ideologia é uma prática, mas que também o seu 

avesso, a ciência, o é. Esta deverá, portanto, ser mirada como uma prática específica. Se tal 

prática é, de fato, científica, decorre que devem estar contidos nela, em estado igualmente 

prático, todos os princípios constitutivos de uma “epistemologia”, de uma teoria geral da 

prática científica. Seria, portanto, o caso de reconhecê-los, identificá-los, elaborá-los, enunciá-

los. Não teria, afinal, Platão sido fruto do advento das matemáticas gregas, Descartes da 

descoberta de Galileu, e Kant da de Newton32 – mesmo que de modo inconsciente? Não 

foram eles responsáveis por dar à luz uma filosofia que seguiu a abertura de grandes 

continentes científicos, mesmo que as suas elaborações em certos casos não os tenham 

tomado como objeto imediato e explícito? Sabendo disso, portanto, seria preciso apenas forjar 

um método de leitura capaz de procurar nos rincões da ciência estabelecida a filosofia em 

estado prático, para que seja possível formulá-la de acordo com a lógica requerida pelo seu 

estatuto próprio33. Mas essa tarefa é menos simples do que parece. 

Em 1964 Michel Foucault proferiu uma conferência tematizando o impacto gerado 

pelas “técnicas de interpretação” de Marx, Nietzsche e Freud sobre o pensamento ocidental. 

Desde os gregos, disse ele então, a filosofia nutre a suspeita de que “a linguagem não diz 

exatamente o que ela diz”34, que, sob o sentido imediatamente expresso nas palavras, haveria 

um outro, mais forte e mais essencial; e de que a linguagem “ultrapassa sua forma 

propriamente verbal”35, de modo que a natureza e os acontecimentos ao nosso redor, teriam, 

sob o seu véu obscuro, um discurso e uma significação inauditas. Surgiram, portanto, ao 

longo da história, uma miríade de formas de interpretação, de pensamentos sobre o verdadeiro 

modo de acessar a verdade desse discurso, sempre latente sob as palavras e os 

acontecimentos. Na modernidade – isto é, na aurora do capitalismo –, contudo, esse tipo de 

visão teria sido completamente soterrado. Os séculos XVII e XVIII teriam eliminado a 

                                                           
31 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.144 
32 ALTHUSSER, Louis; BADIOU, Alain. Materialismo histórico e materialismo dialético. São Paulo: Global 
editora e distribuidora, 1979. p.49 
33 “dar a essa existência prática da filosofia marxista, que existe em pessoa, em estado prático, na prática 
científica da análise do modo de produção capitalista que é O capital, e na prática econômica e política da 
história do movimento operário, sua forma de existência teórica indispensável às suas necessidades e às nossas 
necessidades” ALTHUSSER, Louis; BALIBAR, Etienne, et. ali. Ler o capital I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1979. p.32 
34 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud, Marx. In, Arqueologia das ciências e história dos sistemas de 
pensamento. Tradução de Elisa Monteiro. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p.40 
35 Idem. 
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interpretação e instaurado a soberania de uma leitura imediata da essência na existência, de 

uma unidade entre Logos e Ser. Marx, Nietzsche e Freud desempenhariam então, segundo 

Foucault, o papel de refundar a possibilidade – e a necessidade – da leitura e da interpretação 

dos textos e do mundo. Teriam sido, portanto, os responsáveis por restabelecer a metáfora do 

hieróglifo por decifrar, que estaria, entretanto, lastreada numa compreensão absolutamente 

nova do real, dos signos e da sua prática interpretativa. 

Retomo esse ensaio, pois considero que de modo algum é ocasional o fato de, no ano 

seguinte, Louis Althusser, ao abrir a obra coletiva Ler O capital com uma reflexão sobre “o 

que é ler?”, invocar esses mesmos três pensadores para apresentar uma linha de raciocínio 

bastante semelhante. É, sem dúvida, no rescaldo de tal contextualização que o autor afirma 

viver o tempo do aprendizado mais dramático da humanidade, aquele que diz respeito ao 

sentido dos atos mais simples da existência: ver, escutar, falar, ler. Esse recuo crítico tem 

como objetivo claro e imediato minar as bases teóricas da posição empirista, aquela que 

pugna, para falar em termos althusserianos, a unidade entre objeto real e objeto de 

conhecimento, e, portanto, a leitura do mundo como um livro aberto. Ler, então, não poderia 

mais ser um ato puro de absorção, um religare epistêmico entre o homem e o Logos. É esse o 

desafio imposto à leitura pelos tempos da morte de toda inocência. 

Mas há ainda um problema adicional na tarefa de empreender uma nova leitura dos 

clássicos do marxismo. Toda ciência nascente, diz Althusser, está obrigada a pensar a si 

mesma com os conceitos que lhe estão disponíveis. Foi assim com Marx e com todos que o 

precederam. Será assim com todos os seus sucessores. Na falta de termos, e mais 

precisamente, de conceitos, que lhe fossem domésticos, coube ao autor de A ideologia alemã 

pensar a ciência da história que ora inaugurava, com as palavras do idealismo alemão, da 

economia política clássica, dos socialistas utópicos, isto é, com palavras estrangeiras à sua 

problemática, ao seu empreendimento, emprestadas provisoriamente de outras ciências e/ou 

ideologias teóricas.  

É, necessário, portanto, como base para um retorno esclarecido a Marx, elaborar um 

método que leve em conta essa dupla limitação atinente à leitura e ao texto.  Método que torne 

explícita a “falibilidade constitutiva de todo discurso”36 e lide com ela, e que seja, ao mesmo 

tempo, capaz de interrogar os signos de um idealismo teórico ainda latente nas construções 

marxianas, para ir à sua “lógica profunda”, a partir do que elas dizem explicitamente, mas em 

                                                           
36 GILLOT, Pascale. Althusser et la psychanalyse. Paris: Press Universires de France, 2009. 



18 
 

certos casos, também contra a sua literalidade. Para isso Althusser precisou buscar 

instrumentos teóricos próprios, em muitos sentidos externos ao empreendimento do 

materialismo marxista. E é em Lacan que encontrará uma senda para seguir. Tendo tomado o 

retorno deste a Freud como um caso paradigmático, Althusser investiga seu método de leitura, 

e as influências teóricas por ele sofridas37. Tudo isso para, conforme diz, tornar manifesta a 

démarche praticada pelo próprio Marx na leitura dos textos teóricos daqueles que o 

precederam. Para submeter Marx à vertigem do materialismo por ele concebido, aplicando-o a 

si mesmo38. Eis a “leitura sintomal”. 

 “Trata-se de uma leitura dúplice, ou antes, de uma leitura que põe em jogo dois 

princípios de leitura radicalmente diferentes”39, diz. Num primeiro momento, pois, pode-se 

ver na leitura que Marx faz dos clássicos um tipo de postura transcendente – “eles não viram 

algo que eu vi”. Aí, segundo o autor, toda falta é denunciada como um vício do olhar, a partir 

de um outro ponto de vista externo que, ao mirar, viu. Mas haveria também uma segunda 

leitura, imanente, que vai buscar no próprio texto as razões do não ver, tentando identificar 

certa “relação invisível necessária entre o campo do visível e o campo do invisível”, relação 

definidora da “necessidade do campo obscuro do invisível, como um efeito necessário da 

estrutura do campo visível”40.  

Para se situar na esfera desta segunda leitura, que é a pedra-de-toque da metodologia 

sintomal identificada por Althusser41, é necessário abandonar o mito especular da visão e da 

                                                           
37 “o caso é que esta última leitura, sob a denominação de “leitura sintomal”, reconhece claramente uma origem 
freudiana e lacaniana.” GILLOT, Pascale. Althusser et la psychanalyse, op.cit. “E de fato, a reativação da noção 
psicanalítica de “discurso do inconsciente”, na própria leitura de Marx, é novamente a ocasião para Althusser de 
um extraordinário reconhecimento de uma dívida com Lacan. Esta dívida reivindicada, na ordem da teoria, se 
enuncia nesses termos em 1965, no momento da publicação de Ler o Capital: “É ao esforço teórico, durante 
longos anos solitário – intransigente e lúcido de J. Lacan, que nós devemos, hoje, esse resultado que abalou 
nossa leitura de Freud. No momento em J. Lacan traz a público o seu começo radicalmente novo, em que 
qualquer um pode, a sua maneira, fazer uso e se beneficiar dele, eu tenho que reconhecer nossa dívida em face de 
uma lição de leitura exemplar, que, veremos, ultrapassa certamente em seus efeitos, seu objeto de origem. Eu 
tenho que reconhecê-lo publicamente, para que o “trabalho do alfaiate (não) desapareça no hábito” (Marx), 
mesmo que seja o nosso.” Idem. 
38 “É ainda mais marcante, sob esse aspecto, constatar que uma tal obediência psicanalítica se conjunta, em 
Althusser, a uma outra origem, presente na própria obra de Marx. Dito de outro modo, seguindo um 
procedimento reflexivo extraordinário, o método althusseriano visa a aplicar ao próprio texto de Marx o tipo 
particular de leitura que foi utilizada precisamente no Capital, quando ele interroga os textos teóricos da 
economia política clássica, em particular as de Smith e de Ricardo consagradas à questão do valor em geral.” 
GILLOT, Pascale. Althusser et la psychanalyse. Paris: Press Universires de France, 2009.  
39 ALTHUSSER, Louis; BALIBAR, Etienne, et. ali. Ler o capital I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1979, 
p.17 
40 Ibid., p.18 
41 “Tal é a segunda leitura de Marx: uma leitura que nós ousaremos dizer ‘sintomal’, na medida em que, num só 
movimento, ela detecta o indetectável no próprio texto que ela lê, e o relaciona a um outro texto, apresentando 
uma ausência necessária no primeiro.” GILLOT, Althusser et la psychanalyse, op.cit.  
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leitura imediatas, e tratar, conforme enfatiza Gainza, a leitura e a escrita não como visão e 

expressão da consciência, mas como fazeres42. Desse modo, o que a Economia Clássica “não 

vê” – a diferença entre “valor do trabalho” e “valor da força de trabalho”, por exemplo – não 

pode ser interpretado como um objeto preexistente, mas deve, ao contrário, ser encarado 

como algo que ela mesma produz – do “mundo destruído” do fim do empirismo ao “mundo 

construído” das práticas científicas do novo racionalismo43. Assim, esse invisível que está ali, 

desestabilizando e denunciando o visível, apareceria como uma resposta sem pergunta, que 

funda uma nova questão latente. Essa leitura, portanto, ao recobrir a lógica da articulação 

interna dos conceitos que operam no texto, identifica um lapso entre o que a problemática da 

economia política produz e o que ela vê. 

Com isso já somos capazes de perceber que o que está no centro da questão da leitura 

sintomal é, novamente, o conceito de problemática. A problemática, como estrutura orgânica 

dos conceitos que esquadrinham um objeto teórico, é aquilo que funda o campo tanto da 

visibilidade quanto da invisibilidade dos elementos de um discurso científico44; que impõe o 

visível como visível e o invisível como invisível, e o vínculo orgânico entre ambos. É visível, 

então, aí, todo objeto ou problema que se situe no terreno, no horizonte, no campo estruturado 

definido de uma problemática determinada. A visão, portanto, já não é o fato de uma pessoa 

individual, que vê. A “vista é [, ao contrário,] o fato de suas condições estruturais, (...) a 

relação de reflexão imanente do campo da problemática sobre seus objetos e seus 

problemas”45, o espelhamento de uma necessidade imanente que liga objeto e problema a suas 

condições de existência e de produção. Assim, a faculdade de ver não é mais um atributo do 

olho, do sujeito que olha, mas do próprio campo. 

Se extrairmos disto as suas justas consequências, aquilo que apareceu antes sob a 

forma de uma resposta para uma pergunta inexistente irromperia agora não mais como um 

relâmpago em céu azul, mas como o índice de um novo problema, a evidência de uma outra 

                                                           
42 “a leitura é colocada sem ambigüidades no terreno do ‘fazer’: a leitura não é a visão de uma consciência, mas 
uma prática que se confronta com outra prática, a ‘atividade de escritura’ que é o objeto da crítica.” GAINZA, 
Mariana Cecilia de. Zizek y Althusser. Vida ou morte da leitura sintomática. Revista de Economia Política e 
História Econômica, n. 11, janeiro de 2008. p.139 
43 BACHELARD, Gaston. Corrationalism and problematic. Traduzido por Mary Tiles. Radical Philosophy. p.1 
44 “[A ciência] só pode formular problemas no terreno e no horizonte de uma estrutura teórica determinada, sua 
problemática, que constitui a condição de possibilidade determinada absoluta, e, pois, a determinação absoluta 
das formas de colocação de todo problema, num momento considerado da ciência” ALTHUSSER, Ler o capital, 
op.cit., p.24 
45 ALTHUSSER, Ler o capital, op.cit., p.24 
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problemática latente46, de um horizonte germinal que não cabe nos termos da problemática 

originária. O campo desta, portanto, interditaria e recalcaria a reflexão de termos como mais-

valia e a definição de “valor do trabalho”. Esses novos “elementos” que a Economia Clássica 

produz sem ver, diz Althusser, são invisíveis para ela em virtude da problemática existente e, 

não sendo seus objetos, estão interditados a ela. Por isso suas presenças só se dão a ver “em 

circunstâncias sintomáticas muito especiais”47, como estada fugidia, em absoluto transparente 

à luz do campo que os atravessa cegamente sem neles refletir-se. Esse invisível é, então, uma 

ausência, uma falta ou um sintoma, que se manifesta como o que é: invisível à teoria. 

Para que essas lacunas no discurso, esses espaços em branco no texto pleno, tornem-se 

visíveis fora do instante fugidio do jogo de esconde que a problemática lhes impõe, é preciso, 

pois, mais do que um olhar agudo ou atento, um olhar de natureza qualitativamente diferente, 

que só pode ser produzido no interior de um deslocamento de terreno teórico, isto é, de uma 

transformação de problemática.  Desse modo, Althusser sustenta que a leitura de Marx que 

faz ver aquilo que era invisível a Smith, torna-se possível não por uma agudeza de espírito, 

mas porque ele colocou-se no interior desta nova problemática, tornando-se um efeito desse 

campo “recém-chegado” de reflexão. É assim, por meio desse abrigar-se no interstício da 

nova problemática indicada pelo texto, que apesar de todo indício literal de um economicismo 

do primado das forças produtivas em Marx, Althusser pôde ver nele o seu antídoto 

desenvolvido que é o primado das relações produção. 

A bem da verdade, no caso do retorno a Marx o procedimento não se dá exatamente 

do mesmo modo. Isso porque se em Smith, por exemplo, é possível encontrar uma miríade de 

respostas sem questão, em Marx elas não existiriam. Neste, diz Althusser, as respostas 

encontram questões, mesmo que distantes, em outro lugar, e toda questão não formulada por 

Marx nos remete à indisponibilidade dos conceitos teóricos necessários para tanto. O objeto, 

portanto, estaria inteiro lá, mas a palavra indicativa de sua existência restaria ausente, o que, 

diga-se, não é sem consequência. Isso porque, tal “palavra” é um conceito, e a falta estrutural 

de um conceito repercute efeitos teóricos nas formas do discurso. A presença de certas formas 

do discurso hegeliano e a ausência da eficácia de uma estrutura sobre seus elementos que é a 

base invisível-visível, ausente-presente, da obra, encenam um drama real “onde antigos 

                                                           
46 “La lecture symptomale, en ce sens, est une partie éminente du travail théorique, elle n’est pas seulement 
critique d’erreurs et de fautes, mais aussi mise en évidence d’indices nouveaux et de questionnements inédits.” 
VINCENT, Jean-Marie. La lecture symptomale chez Althusser. In. Sur Althusser passages. Futur antérieur. 
Paris: Editions L’Harmattan, 1993. p.98-9  
47 ALTHUSSER, Ler o capital, op.cit., p.25 
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conceitos desempenham desesperadamente o papel de um ausente, que não tem nome, para o 

chamar em pessoa à cena”48.  

Localizar essa falta filosófica, diz Althusser, nos leva ao limiar da filosofia de Marx, e 

nos permite reconstruí-la em consonância com o máximo rigor presente em sua obra49. Uma 

falta consagrada como não-falta pode entravar o desenvolvimento de uma ciência, já que ela 

só progride mediante extrema atenção às suas fragilidades50. A prática teórica científica vive 

pelo que não sabe, de conseguir circunscrevê-lo como um problema. O que a ciência não sabe 

não é, assim, algo fora de si, que não poderia solucionar, mas o que traz em si de frágil, sob a 

aparência de evidências, silêncios, faltas conceituais, espaços em branco. Por isso, é papel do 

filósofo marxista se “pendurar selvagemente” nessa fragilidade para extrair daí o essencial do 

materialismo dialético, identificando a lógica da sua composição orgânica, mas, também, 

produzindo os conceitos que lhe faltem. 

A leitura sintomal como método de desentranhar a filosofia latente nos textos, diz 

Althusser, sem dúvida “acrescenta algo ao discurso de Marx”, mas ao fazer isso “restaura” e 

“ realiza” sua própria coerência interna, sua lógica própria de funcionamento, “sem ceder à 

tentação de seu silêncio”. “Eu ouço esse silêncio como a falha possível de um discurso sob a 

pressão e a ação repressivas de um outro discurso que, a favor dessa repressão, toma o lugar 

do primeiro, e fala no seu silêncio: o discurso empirista”51. É assim que, segundo Jean-Marie 

Vincent, Althusser abandona a “ortodoxia do conteúdo e a ortodoxia do método”, implicadas 

na questão de “encontrar a melhor receita de leitura” de O capital para “fazê-lo falar sobre 

seus impensados e suas contradições”52, para de fato, trabalhar sobre ele. Ler Marx a partir 

dos “sintomas” que o texto indica, portanto, significa restabelecer seu pensamento não como 

palavras de salvação, mas como o ato de crítica incessante e radical do mundo.  

 1.2 A especificidade da ciência marxista da história 

                                                           
48 ALTHUSSER, Ler o capital, op.cit., p.29 
49  “Nada sugeri além da leitura ‘sintomal’ das obras de Marx e do marxismo umas pelas outras, isto é, a 
produção sistemática progressiva dessa reflexão da problemática sobre seus objetos que os torna visíveis, e a 
atualização, a produção da problemática mais profunda que permite ver o que só tem ainda existência alusiva ou 
prática. Em função dessa exigência é que pude pretender ler, em sua existência diretamente política (e de política 
ativa: a do dirigente revolucionário Lênin imerso na revolução), a forma teórica específica da dialética marxista” 
Ibid., op.cit., p.32 
50 Aqui incide analogicamente a proposta bachelardiana de identificar obstáculos epistemológicos, uma das 
justificativas essenciais da existência de sua “história das ciências”. 
51 ATHUSSER, Lire le capital I, op.cit., p.271 
52 Ibid., op.cit., p.99 



22 
 

Já dissemos que em seus anos iniciais de trabalho, Althusser desenvolveu de maneira 

substancialmente mais consistente o conteúdo explícito do materialismo histórico se 

comparado ao do materialismo dialético, que permaneceu em grande monta nutrido pela 

afirmação do seu caráter “científico”. Se essa sobreposição filosofia-ciência responde em 

parte pelas causas dessa assimetria, há algo mais a ser levado em conta. É o próprio Althusser 

quem diz que nos clássicos tudo que se pode ler em estado mais avançado e sistemático está 

restrito ao campo da produção científica. Daí a necessidade de elaborar a filosofia, conforme 

acabamos de descrever. Daí também o acesso mais simplificado e uma aparição mais 

aperfeiçoada da prática científica já desde as primeiras versões da obra althusseriana. 

Em todo caso, é no campo científico que se especifica, por ora, a produção teórica 

marxista. É aqui que Althusser nos dá a ver a plena luz a natureza extraordinária e inédita do 

método, da problemática e do objeto teóricos que fizeram ruir de uma vez por todas a 

ideologia filosófica em que o próprio Marx esteve envolto pelo menos até 1845. Para ir direto 

ao ponto, diremos que para Althusser, o método em Marx, o Marx maduro de O capital, teve, 

na lógica profunda da articulação de seus conceitos fundamentais, o mérito de ser o primeiro a 

fornecer os elementos necessários para, de um só golpe: a) afastar todo empirismo e todo 

racionalismo idealista, delimitando precisamente a separação entre objeto real e objeto de 

conhecimento; b) afastar todo mecanicismo e toda teleologia, propondo uma concepção de 

sociedade, como um complexo sempre-já-dado de estruturas que se articulam em múltiplas 

temporalidades diferenciais, cujas contradições flutuantes estão sob permanente determinação 

das relações da esfera econômica. 

1.2.1 Objeto real e objeto de conhecimento: o antiempirismo marxiano  

Já indicamos a inscrição da teoria no campo das práticas sociais e a separação entre 

objeto real e objeto de conhecimento que ela produz como componentes nucleares da proposta 

ora estudada. Agora será o momento de apresentarmos detalhadamente esses dois elementos 

do que Althusser propôs ser a crítica marxiana tanto do empirismo quanto do racionalismo 

idealista. Aqui, uma vez mais, a influência da obra de Bachelard se faz notar, na forma de uma 

obsessão indisfarçada por uma rigorosa delimitação do objeto científico. 
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Se é possível encontrar no centro de gravidade de obras como Manuscritos de 1844, 

jamais publicada em vida por Marx, petições de natureza abertamente empirista53, bem como 

espécimes bastante conhecidas do idealismo, com o abandono dessa problemática de 

juventude, baseada numa compreensão específica da alienação feuerbachiana54, e a aquisição 

de um novo dispositivo teórico, fundado na articulação de conceitos como relações de 

produção, forças produtivas, base e superestrutura, o autor nos apresenta, segundo Althusser, 

um entendimento renovado e vertiginosamente materialista da prática científica e, mais 

genericamente, da prática teórica. 

Trata-se aí, como o próprio Marx indicou nas teses sobre Feuerbach55, de uma 

transformação do conceito de prática, que agora passa a ser definida como um processo 

perfilado por cinco elementos constitutivos: uma prática significa, então, (1) transformar (2) 

uma matéria-prima dada em um (3) produto final, através de um (4) trabalho humano, usando 

(5) meios de produção determinados. Assim, a prática científica será entendida como a (1) 

transformação de (2) representações, conceitos, fatos, provenientes de outras práticas 

empíricas, técnicas, em uma (3) teoria, através de um (4) trabalho intelectivo, que mobiliza 

(5) um sistema teórico e uma problemática específicos. É assim, por exemplo, que teria 

operado Lênin em Que fazer?, ao estudar as ações do Partido Social-Democrata Russo: 

                                                           
53“A sensibilidade (vide Feuerbach) tem de ser a base de toda ciência. Apenas quando esta parte daquela na 
dupla figura tanto da consciência sensível quanto da carência sensível – portanto apenas quando a ciência parte 
da natureza – ela é ciência efetiva. A fim de que o “homem” se torne objeto da consciência sensível e a carência 
do “homem enquanto homem” se torne necessidade (Bedürfnis), para isso a história inteira é a história da 
preparação / a história do desenvolvimento. A história mesma é uma parte efetiva da história natural, do devir da 
natureza até ao homem. Tanto a ciência natural subsumirá mais tarde precisamente a ciência do homem quanto a 
ciência do homem subsumirá sob si a ciência natural: será uma ciência. X – O homem é o objeto imediato da 
ciência natural; pois a natureza sensível imediata para o homem é imediatamente a sensibilidade humana (uma 
expressão idêntica), imediatamente como o homem outro existindo sensivelmente para ele; pois sua própria 
sensibilidade primeiramente existe por intermédio do outro homem enquanto sensibilidade humana para ele 
mesmo. Mas a natureza é o objeto imediato da ciência do homem. O primeiro objeto do homem – o homem – é a 
natureza, sensibilidade, e as forças essenciais humanas sensíveis particulares; tal como encontram apenas em 
objetos naturais sua efetivação objetiva, [essas forças essenciais humanas] podem encontrar apenas na ciência do 
ser natural em geral seu conhecimento de si. O elemento do próprio pensar, o elemento da externação de vida do 
pensamento, a linguagem, é de natureza sensível. A efetividade social da natureza e a ciência natural humana ou 
a ciência natural do homem são expressões idênticas.” (Itálico no original, sublinhado por mim). MARX, Karl. 
Manuscritos econômico-filosóficos. Tradução de Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004. p.112 
54 Cf. ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967. p.47 e 
seguintes. 
55 Tese I: “Até agora, o principal defeito de todo materialismo (inclusive o de Feuerbach) é que o objeto, a 
realidade, o mundo sensível só são apreendidos sob a forma de objeto ou de intuição, mas não como atividade 
humana sensível, enquanto práxis, de maneira não subjetiva. Em vista disso, o aspecto ativo foi desenvolvido 
pelo idealismo, em oposição ao materialismo – mas só abstratamente pois o idealismo naturalmente não conhece 
a atividade real, sensível, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente distintos dos objetos do 
pensamento; mas ele não considera a própria atividade humana como atividade objetiva. (...). É por isso que ele 
não compreende a importância da atividade ‘revolucionária’, da atividade ‘prático-crítica’”. MARX, Karl. Teses 
sobre Feuerbach. In. ________; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p.99. 
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tomando uma política oportunista e transformando-a teoricamente em uma prática 

revolucionária através da teoria marxista.  

Vejamos qual a lógica interna que opera nesse “processo da prática teórica”. Para 

entendermos o que se passa aí é preciso, em primeiro lugar apresentar cuidadosamente a tese 

da “ruptura de objeto”56, separação entre o objeto real e o objeto de conhecimento. Ela é 

encontrável em diversas passagens da obra marxiana, e mais enfaticamente na Introdução de 

59, onde se faz perfeitamente explícita: “O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas 

determinações, isto é, unidade do diverso”; “o concreto aparece no pensamento como o 

processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida”; “as determinações abstratas 

conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento”; “o método que consiste em 

elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder o pensamento para se 

apropriar do concreto, para reproduzi-lo mentalmente como coisa concreta”57. Por fim aquela 

passagem que parece ser particularmente cara a Althusser: 

a totalidade concreta, como totalidade de pensamento, como uma concreção de 
pensamento, é, na realidade, um produto do pensar, do conceber; não é de nenhum 

modo o produto do conceito que se engendra a si mesmo e que concebe 
separadamente e acima da intuição e da representação, mas é elaboração da intuição 
e da representação em conceitos58. 

O que está aí expresso é que o sistema científico cria-se a partir da abstração de formas 

realmente existentes, isto é, não se trata de tomar um objeto pré-existente, dado a priori, mas 

de forjá-lo, construí-lo como um concreto pensado, como a síntese teórica de uma série de 

determinações do real. Esse concreto é, portanto, a reprodução do real no pensamento, um 

real apropriado pelo pensamento, e não uma transposição direta desse real para o pensamento. 

Não é o próprio real que se torna objeto da prática científica. Assim, concebe-se, segundo 

Althusser, a divisão entre objeto real e objeto de conhecimento. Este é constituído a partir de 

intuições sensíveis ou representações como matéria-prima sobre a qual trabalharão os meios 

de produção teórica, distinguindo-se da história viva, dos processos orgânicos do todo social a 

partir do qual é concebido59. Desse modo, o objeto pensado de uma ciência de modo algum se 

confunde com os pseudo-objetos da ideologia, diz Althusser60. Na falta de um “objeto real”, 

cuja ausência seria, então, preenchida por um objeto ideológico ou presumido, não se pode 
                                                           
56 TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. Uma discussão sobre a ciência e a ideologia em Althusser. Cad. 
Dif. Tecnol., Brasília, n.2, vol.3, set/dez 1985. p.423 
57 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Tradução de Florestan Fernandes. São Paulo: 
Expressão Popular, 2008. p.258 
58  Ibid., op.cit., p.259 
59 No capítulo sobre o trabalho Marx deixa claro que matéria-prima é o real já trabalhado.  
60 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.147 
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estar no nível de uma prática efetivamente científica, ficando-se refém de uma prática que é, 

no limite, técnica.  

Essa distinção explica o que o empirismo é incapaz de explicar: transformação da 
posição dos problemas, e a transformação dos objetos de conhecimento no processo 
de conhecimento, isto é, a aparição de novos objetos até aí não vistos. O empirismo 
pensa que o conhecimento é uma visão: ele é incapaz de explicar a aparição de 
novos objetos no campo de “visão”, e portanto o fato de que esses novos objetos não 
eram “vistos” anteriormente. Ele não “vê” que a visão do que se vê na ciência 
depende do aparelho da visão teórica, portanto da história das transformações da 
teoria no processo de conhecimento. O que chamamos de problemas reais depende 
portanto da realidade do processo de conhecimento, de seu aparelho de visão teórica 
atual, de seus critérios teóricos de realidade A realidade é, no sentido preciso no 
qual nós a fazemos intervir, uma categoria do próprio processo de conhecimento. 

Esse processo é teorizado segundo o esquema das generalidades apresentado pela 

primeira vez no artigo A dialética marxista. Aí estão articuladas Generalidade I, primeira 

abstração que é matéria-prima a ser transformada em “conceitos” especificados; Generalidade 

II, que é o sistema teórico que opera como meio de produção; e Generalidade III, o 

“concreto”, que é um conhecimento propriamente dito. 

Contrariamente ao que afirmam o empirismo ou o sensualismo, uma ciência não 

trabalha “sobre um existente, que tenha, por essência, a imediatidade e a singularidade puras 

(das ‘sensações’ ou dos ‘indivíduos’)”, ou sobre “um ‘dado’ puro absoluto”61, mas sempre a 

partir de generalidades – mesmo quando elas apareçam sob a forma de “fatos” – que são 

fornecidas por diferentes práticas, tanto as de natureza científica (em que uma ex-

Generalidade III tornar-se Generalidade I), quanto de natureza técnica, empírica ou ideológica 

em sentido lato. Isso porque elaborar um “fato” é sempre pôr em movimento o sistema de 

conceitos (Generalidade II), já que ele só aparece enquanto tal, à medida que é 

correlacionado, tornado visível pelo campo teórico indicado pela segunda generalidade. É a 

partir disso, sobre essa matéria-prima, que a Generalidade II, constituída como um corpo mais 

ou menos unitário dos conceitos que são o núcleo teórico da ciência num momento 

considerado, trabalha, criando a Generalidade III que é o produto do processo da prática 

científica, isto é, um conhecimento concreto.  

Disso decorre que a Generalidade I e a Generalidade III jamais podem ser iguais. Seja 

pela transformação de uma generalidade ideológica em generalidade científica (corte 

epistemológico), seja pela produção de uma nova generalidade científica que abrange e rejeita 

a antiga, definindo a sua relatividade e subordinando sua validade, o concreto pensando que é 

                                                           
61 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.160 
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o resultado do processo deve necessariamente advir de um trabalho de transformação da 

Generalidade II sobre a Generalidade I. Este trabalho, contudo, que é o trabalho da prática 

teórica, ocorre completamente no conhecimento. É desse modo que o processo das 

generalidades apresenta-se conforme o dizer de Marx, “do abstrato para o concreto”. Deve-se 

tomar o máximo cuidado com essas distinções, para que não se confunda o abstrato com a 

própria ciência e o concreto com a realidade histórica efetivamente existente. Para enfatizar 

essa distinção, Althusser utiliza termos diferentes para indicar cada um desses “concretos”: 

concreto-do-pensamento, para o conhecimento; concreto-realidade, para o processo histórico.  

Daí, podemos dizer que o processo que produz o concreto-do-conhecimento se passa 

totalmente na prática teórica, como processo de apropriação do concreto-real. Este, contudo, 

independe do conhecimento que se tem dele e jamais se confunde com este conhecimento. 

Temos, assim, que a Generalidade III, isto é, o concreto-do-pensamento, é o conhecimento do 

objeto concreto-realidade.  

É uma tal confusão que, interpretando o binômio abstrato-concreto como articulação 

entre ciência e real, faz com que Feuerbach e o jovem Marx neguem a realidade da ciência, a 

validade das abstrações que ela produz, e o próprio conhecimento que resulta da Generalidade 

III. É ainda pela confusão entre Generalidade I e Generalidade III, tomadas com se fossem a 

mesma coisa, que Hegel baseia sua autogênese do conceito. Por isso, é que a crítica 

feuerbachiana à “ilusão especulativa hegeliana”, que no limite culminaria em “pôr a dialética 

sobre os seus próprios pés”, não resolve nem de longe a questão que está aí em jogo. Tal 

inversão não é mais que uma manobra ideológica de fundo empirista, que tenta, sem sucesso, 

por meio de uma nova confusão, desfazer uma confusão original. É, portanto, apenas com a 

separação das generalidades e com a organização do processo da prática científica a partir do 

abstrato para o concreto que tanto a dimensão especulativa quanto a empirista são 

adequadamente afastadas. 

Resumindo: reconhecer que a prática científica parte do abstrato para produzir um 
conhecimento (concreto) é também reconhecer que a Generalidade I, matéria-prima 
da prática teórica, é qualitativamente diferente  da Generalidade II que a transforma 
em “concreto-de-pensamento”, isto é, em conhecimento (Generalidade III). A 
negação da diferença que distingue esses dois tipos de Generalidade, o 
desconhecimento do primado da Generalidade II (que trabalha), isto é, da “teoria”, 
sobre a Generalidade I (trabalhada), eis o fundo de idealismo hegeliano, que Marx 
rejeita: eis, sob a aparência ainda ideológica da “inversão” da especulação abstrata 
em realidade ou ciência concretas, o ponto decisivo em que se decide a sorte, tanto 
da ideologia hegeliana quanto da teoria marxista. Da teoria marxista: porque todos 
sabem que as razões profundas, não as que são compensadas, mas as que atuam, de 
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uma ruptura, decidem para sempre a libertação que daí se espera não será senão a 
esperança de liberdade, isto é, sua privação, ou a própria liberdade62 

 

1.2.2 Um todo complexo sempre-já-dado determinado em última instância: a antiteleologia 

Ao menos desde Hegel o conflito, expresso no conceito de contradição, apresenta-se 

como o móbil da história e, portanto, como a chave teórica para compreendê-la. Entretanto, 

tal categoria assume no pensamento do autor o estatuto de uma causalidade simples que, para 

enunciar esquematicamente, pugna a redutibilidade do todo social a um único princípio de 

interioridade, que pensa os seus elementos como mera expressão fenomênica dessa unidade, 

como suas pars totalis63. Assim, segundo Althusser, em Hegel todas as contradições 

remontariam à mesma contradição originária, fundante, da qual são meros epifenômenos, 

essência alienada na história. A dialética hegeliana seria, portanto, conforme o autor argelino, 

“totalmente dependente dessa pressuposição radical de uma unidade originária simples, 

desenvolvendo-se no seio de si mesma pela virtude da negatividade”, restaurando 

reiteradamente, a todo tempo, tal “simplicidade originária”64. 

No ato de forjar um pensamento materialista como solução aos impasses apresentados 

por esse tipo de concepção espiritualista do todo, bem como pela noção de contradição e o 

modelo causal que a acompanham, Marx teria então, segundo Althusser, fundado uma 

problemática capaz de operar a reconstrução do objeto da ciência da história como um “todo 

complexo estruturado já-dado”65 com dominante. Nesse processo, a categoria de contradição 

desempenha papel central, sofrendo uma verdadeira transmutação de natureza. Pois se, como 

dissemos, em Hegel a contradição refere-se a um “processo simples de dois contrários”66, em 

Marx ela passaria a designar o choque de múltiplos contrários no interior de uma realidade 

cuja consistência é a de uma estrutura. Portanto, segundo a leitura althusseriana de Mao Tse-

Tung, para que sejamos capazes de compreender a natureza dessa transformação, será preciso 

entender a distinção decisiva entre a contradição principal e as contradições secundárias, seus 

                                                           
62 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.168 
63Cf. MORFINO, Vittorio. O primado do encontro sobre a forma. In, Revista Crítica Marxista, n.23. São Paulo, 
2005. 
64 ALTHUSSER, Análise crítica. op.cit. 
65 Ibid., op.cit., p.169 
66 Ibid., op.cit., p.173 
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aspectos principal e secundário67 e a lógica do seu “desenvolvimento desigual”68. É nessa 

articulação, diz ele, que reside a especificidade fundamental do pensamento marxiano. 

A distinção entre contradição principal e contradições secundárias remete diretamente 

à complexidade dos processos sociais que são objeto da ciência da história. Tal divisão supõe, 

evidentemente, por princípio, a existência de múltiplas contradições, sem as quais seria 

impossível opor uma e outras. É essa complexidade objetiva que afasta de uma vez por todas 

a possibilidade de remontar, como em Hegel, o processo histórico a uma origem simples – ou 

projetar seu Telos, o que é o mesmo –, de modo que ele só pode ser tomado como “já-dado”, 

como momento específico do desenvolvimento histórico de uma estrutura. A distinção entre 

aspecto principal e secundário de cada contradição vem, portanto, ao encontro da necessidade 

de pensar a vertiginosa multiplicidade da totalidade aberta que é a história. Essa separação é, 

assim, responsável por indicar o reflexo da complexidade do todo no interior de cada 

contradição, isto é, por expressar a condição de que cada contradição de uma cadeia complexa 

é dominada por um de seus aspectos internos. 

Diremos, portanto, que a cada momento da conjuntura é possível identificar uma 

contradição principal e uma série de contradições secundárias, cada uma delas dominada por 

um de seus aspectos internos. A ilustração é cristalina: 

na sociedade capitalista, as duas forças em contradição, o proletariado e a burguesia, 
formam a contradição principal; as outras contradições, por exemplo, a contradição 

entre os restos da classe feudal e a burguesia, a contradição entre a pequena 
burguesia camponesa e a burguesia, a contradição entre o proletariado e a pequena 
burguesia camponesa, a contradição entre a burguesia liberal e a burguesia 
monopolista, a contradição entre a democracia e o fascismo no seio da burguesia, as 
contradições entre os países capitalistas e as contradições entre o imperialismo e as 
colônias, todas são determinadas pela contradição principal ou sujeitas à influência 
desta.69 

Essa posição prioritária, contudo, não é um elemento inerte, componente da substância 

mesma da contradição, mas, ao contrário, o resultado de um longo processo histórico ao 

mesmo tempo que de movimentos imediatos e contingentes próprios de cada conjuntura. 

Assim, é da natureza profunda do funcionamento da totalidade complexa o deslocar-se da 

contradição principal, a alternância a cada temporalidade do papel desempenhado por cada 

contradição. É ao modo específico dessa variabilidade que nos referimos anteriormente com o 

                                                           
67“Na questão do caráter específico da contradição, restam dois elementos que requerem uma análise particular, a 
saber: a contradição principal e o aspecto principal da contradição” TSE-TUNG, Mao. Sobre a prática e sobre a 
contradição. Expressão Popular: São. Paulo, 1999. p.70 
68“Em qualquer contradição, os pólos contrários desenvolvem-se de maneira desigual”. Ibid., op.cit., p.73 
69 TSE-TUNG, Sobre a prática, op.cit., p.70 
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conceito maoísta de “desenvolvimento desigual”. Mais uma vez a análise do caso chinês é 

iluminadora: 

Quando o imperialismo lança uma guerra de agressão contra um tal país, as diversas 
classes desse país, excetuado o pequeno número de traidores à nação, podem se 
reunir temporariamente numa guerra nacional contra o imperialismo. A contradição 
entre o imperialismo e o país considerado passa então a ser a contradição principal e 
todas as contradições entre as diversas classes no interior do país (incluída a que era 
a contradição principal, a contradição entre o regime feudal e as massas populares) 
passam temporariamente para um plano secundário, para uma posição 
subordinada.70  

Compreender a contradição no interior dessa problemática significa num nível mais 

profundo, atribuir a dignidade de uma existência real a todas as contradições e, mais 

precisamente, conceber que cada contradição presente numa dada estrutura, por mais 

secundária que seja, é uma condição absoluta e necessária – necessidade do já-dado – da 

existência de todas as outras. Implica ainda, sob o conceito de “causa ausente” rejeitar 

terminantemente a questão ideológica da causa, já que mesmo que se aponte a “causa” mais 

imediata de um efeito, ela seria apenas um elo em uma cadeia infinitamente complexa. A essa 

imbricação profunda, princípio basilar da causalidade em cena nos processos históricos, a essa 

determinação recíproca, desigual, estrutural, complexa, Althusser dá o nome de 

“sobredeterminação”. 

Compreendido isso, poderemos avançar um pouco mais e responder à questão 

derradeira que se impõe imediatamente em face do que acabamos de sustentar. Estaria aqui 

Althusser contradizendo o princípio tão caro à tradição marxista de que a economia 

desempenharia um papel prioritário na determinação das transformações das formações 

sociais? De modo algum, responderá o autor. Embora esteja envolvido em uma série de 

impasses quanto a isso, sem dúvida está a quilômetros de distância do tipo de entendimento 

mecanicista, “que estabelece, de uma vez por todas, a hierarquia das instâncias, fixa a cada 

uma a sua essência e o seu papel, e define o sentido unívoco das suas relações”; “que 

identifica, de antemão e para sempre, a contradição-determinante-em-última-instância com o 

papel de contradição-dominante”71. Mas neste momento em que são publicadas várias teses 

com o objetivo de solucionar a questão da eficácia dessa determinação em última instância, as 

referências apresentadas por ele aparecem de forma bastante comedida. 

                                                           
70 TSE-TUNG, Sobre a prática, op.cit., p.71 
71 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.188 
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Poulantzas parece tentar resolver o problema a partir de uma indicação oferecida por 

Marx em O capital, que ao separar dominância e determinação, diz que à economia caberia 

sempre determinar qual instância seria dominante num modo de produção. Assim, durante o 

feudalismo a esfera ideológica teria sido a dominante, e no capitalismo, a própria economia72. 

Parece haver, contudo, outras soluções das quais Althusser se aproxima mais. Ípola aponta aí 

um debate do qual teriam participado Levi-Strauss, Jacques-Alain Miller e Alain Badiou, 

visando a determinar o modo de operação e a eficácia da causalidade estrutural73. Décio Saes 

sustenta74 que para Badiou a determinação em última instância é pensada como uma “causa 

ausente”. Ou melhor, que ela não pode mais ser pensada sob o modelo da instância, mas como 

práticas, que só entram em cena quando da transição entre os modos de produção. Althusser 

parece aproximar-se mais desta última, sobretudo nos seus textos póstumos. No entanto, se 

compreendemos bem, há um desenvolvimento considerável.    

Para ele, a determinação em última instância pelo econômico – pelas práticas e 

contradições econômicas – a que se referiu incessantemente Engels seria antes o princípio 

fundador dessa desigualdade essencial na lógica de desenvolvimento das contradições. Assim, 

não seria o econômico “em pessoa” a desempenhar a todo momento o papel dominante no 

modo de produção, mas é ele que articula a relação de dominância de cada contradição em 

cada corte da conjuntura, é ele que unifica a totalidade aberta sob o imperativo da valorização 

do valor: quando determinadas formas de existência do capital subsumem materialmente as 

relações de produção é que as categorias do modo capitalista de produzir a vida logra se 

generalizar enquanto tal e compactar a totalidade social sob a pulsão da mercadoria.  

Entretanto, esse debate sobre a causalidade estrutural deixa uma série de pontos sem 

nó, conforme indicam manuscritos de Althusser da época, por exemplo, e que abrirão espaço 

para a irrupção de novas nuances no desenvolvimento futuro de seus trabalhos. Em Sobre a 

gênese, por exemplo, está indicada a necessidade de uma abertura dessa lógica causal, que a 

lógica do vazio – em substituição à questão da origem – e da contingência – como teoria do 

significante não idêntico a si mesmo – virão ocupar mais tarde.  

2. Os problemas da relação entre ciência e ideologia 

                                                           
72 Cf. ÍPOLA, Althusser, el eterno adios, op.cit., p.88. Também, POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes 
sociais. São Paulo: Martins Fontes, 1986.  
73 ÍPOLA, Emílio de. Althusser, el infinito adiós.  op.cit., pp.86-114 
74 SAES, Décio. Marxismo e história. In: Crítica Marxista n.1. São Paulo: Brasiliense, 1994, pp. 39-59 
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Provavelmente o aspecto mais polêmico da obra de Althusser tenha sido o 

estabelecimento da relação que ideologia e ciência mantêm entre si. Na primeira metade da 

década de 60, estendendo seus efeitos ainda por alguns anos depois, um intenso debate 

ocupou-se de tentar compreender, extrair consequências e desdobrar essa questão. 

Indicaremos aqui, tentando propor um complemento à concepção geral acima exposta, os 

principais pontos de cristalização desse tema no período observado, a despeito das arestas 

contraditórias que apareceram no seu trabalho da época e a partir dele.  

2.1 A relação entre ciência e ideologia 

A primeira questão a ser abordada é da ordem de uma insuficiência – que é o traço 

característico dos trabalhos e concepções dados a ler ainda no curso de seu desenvolvimento – 

cujo impacto na recepção da obra de Althusser é sensível. Em Marxismo e humanismo (1963), 

o conceito de ideologia é apresentado num mesmo plano discursivo como um “sistema” que 

se distingue da ciência pela “preeminência” de uma “função prático-social” sobre a “função 

teórica ou de conhecimento”75 e, simultaneamente, como “elemento e atmosfera” 

“indispensáveis à respiração” de uma sociedade76. Ou seja, nesse texto de 1963 ainda não era 

possível estabelecer o caráter bidimensional da ideologia, de um lado como sistema teórico 

ideológico, e de outro como conjunto assistemático de elementos que representam a relação 

imaginária do sujeito com a sua própria realidade vivida, o que só apareceu mais claramente 

em um artigo de 196677 e, especialmente em 1967 com Filosofia e filosofia espontânea dos 

cientistas. 

Na falta de tal delimitação mais precisa, a concepção althusseriana de ciência como 

Outro da ideologia encontrava impasses insolúveis, enfrentando acusações de, e arriscando-se 

a, querer tomar o lugar da política. É essa, por exemplo, uma das principais dimensões do 

ataque desferido contra ela por Jacques Rancière tanto em Sobre a teoria da ideologia quanto 

em A lição de Althusser. Ali, seu ex-colaborador acusa Althusser de opor à posição política 

burguesa – fundada em princípios ideológicos – não uma posição proletária, mas imperativos 

de demonstração lógica e de rigor científico, o que implicaria numa percepção da ciência 

como algo universalmente revolucionário. A meu ver, deve-se dar crédito a Benton78 quando 

denuncia o caráter reducionista e unilateral, neste caso, da recepção da obra althusseriana por 
                                                           
75 ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista..., p.204 
76 Ibid., op. cit., p.205 
77 ALTHUSSER, Louis. Marxismo, ciência e ideologia. In: Marxismo segundo Althusser. Editora Sinal, s/d. 
pp.10-56 
78 BENTON, Ted. Discussion: Rancière on ideology, In Radical Philosophy 9, inverno de 1974. pp.27-8 
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Rancière. Do mesmo modo, sustento que Montag79 tem razão ao objetar o peso conferido por 

este a um texto tão marginal como “Problemas estudantis” – em contraste com a referência 

apenas incidental a outros mais importantes –, de onde extrai a maioria dos elementos que 

ensejam o seu ataque. No entanto, tanto a recusa em ouvir “o caráter conflitual e 

irredutivelmente contraditório do trabalho de Althusser”80, quanto a insistência num 

posicionamento conjuntural podem, com efeito, iluminar uma posição que se não é pacífica e 

cristalina, está a tal ponto autorizada pelo trabalho do autor argelino que ele próprio pôde, em 

certo contexto, extraí-la.  Tal perspectiva, portanto, não deixa aqui de nos interessar uma vez 

que permite captar e, talvez mais do que isso, ilustrar as possíveis consequências de se levar 

ao extremo essa indiferenciação. 

Desse modo, se com as aquisições de Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas é 

possível, portanto, estabelecer o princípio teórico que permite pensar uma lógica 

relativamente própria a cada esfera das práticas sociais, dando abertura, por exemplo, à não 

identificação entre verdade científica e estratégia política que, diga-se, faz-se presente, no 

mesmo Marxismo e humanismo81, na ausência da demarcação dessas fronteiras com que se 

debate o primeiro esboço da relação entre ciência e ideologia em Althusser, a lógica da prática 

teórica em sentido estrito ameaça ganhar uma dimensão indevidamente ampliada fora das 

suas fronteiras, autorizando-se a colonizar a esfera da política, da filosofia, da ideologia 

prática, e assumindo o risco de se apresentar como única modalidade efetivamente 

revolucionária de pensamento.82
 

2.2 A relação entre ciência e ideologia teórica 

Uma vez solucionado o problema da distinção entre ideologia prática e ideologia 

teórica – que estudaremos com maior detalhe adiante –, resta posto nesta primeira parte de 

nosso trabalho o problema da relação entre ciência e ideologia teórica que pode ser aqui 
                                                           
79 MONTAG, Warren. Rancière's Lost Object, In Cultural Critique 83.1, 2013. p.144: 139-155. . p.144 
80 Ibid., Introduction to Louis Althusser, Student Problems, In Radical Philosophy 170,  nov-dez, 2011. p.10. 
81 “O anti-humanismo teórico de Marx reconhece, ao pô-lo em relação com as suas condições de existência, uma 
necessidade ao humanismo como ideologia, uma necessidade sob condições. O reconhecimento dessa 
necessidade não é puramente especulativo. é somente sobre ele que o marxismo pode fundar uma política 
concernente às formas ideológicas existentes, quaisquer que sejam elas: religião, moral, arte, filosofia, direito – e 
humanismo em primeiro lugar. Uma política marxista (eventual) da ideologia humanista, isto é, uma atitude 
política a propósito do humanismo – política que pode ser ora a recusa, ora a crítica, ora o emprego, ora o apoio, 
ora o desenvolvimento, ora a renovação humanista das formas atuais da ideologia no domínio ético-político – 
essa política não é pois possível senão na condição absoluta de ser fundada sobre a filosofia marxista, de que o 
anti-humanismo teórico é a condição preliminar.” ALTHUSSER, Louis. Análise crítica da teoria marxista..., 
p.204 
82 Cf., sobre esse aspecto específico, o instigante Política e filosofia: Louis Althusser em Para uma nova teoria 
do sujeito de Alain Badiou. 



33 
 

identificado pelo que Althusser denominou em sua autocrítica “teoricismo”. Para ele, esse 

conceito designa o caráter ao mesmo tempo especulativo e racionalista da ligação então 

proposta. 

2.2.1 O caráter especulativo: superciência  

Já tratamos anteriormente – no início deste capítulo – do caráter especulativo 

assumido pela filosofia nas primeiras décadas do trabalho de Althusser. Ali, a inspiração na 

epistemologia histórica de Gaston Bachelard foi transformada no leitmotiv de uma manobra 

que impunha, apesar de suas possíveis contradições e de certo ar não intencional, uma 

salvaguarda essencialista à ciência. O espírito do Deus garantidor da verdade ou do 

reconhecimento jurídico da validade de uma proposição, que assume sempre a posição de um 

Outro capaz de solucionar um impasse decisivo, encarnou no corpo do materialismo dialético 

transformando-o, como disse o próprio Althusser anos mais tarde, em “Epistemologia, e nada 

mais que epistemologia”83. Desse modo, a relação de permanente conflito entre ciência e 

ideologia poderia ser resolvida, mesmo que à moda do pássaro de Minerva84 e estando sujeita 

a incessantes retificações, a partir de um ponto de vista externo a si, de onde o 

reconhecimento de uma objetividade poderia emanar.   

Se isso é exato poderíamos afirmar, então, que o mecanismo especulativo que 

descrevemos acima paira sobre essa batalha, representando um locus do científico para além 

da própria ciência, uma superciência que recolhe para si os sistemas e descobertas mais 

objetivos, autenticando-os. Isso é um problema per se que, creio eu, já foi apresentado de 

modo satisfatório no início do capítulo. Contudo, há uma outra implicação do funcionamento 

deste mecanismo que ainda não foi explorada aqui: o fato de ele operar o que Evangelista 

denominou de “ideologia da distinção entre a Ideologia e a Ciência”85. 

2.2.2 O caráter racionalista: separação entre a verdade e o erro 

                                                           
83 ALTHUSSER, Louis. Elementos de autocritica. Barcelona: Editorial Laia, 1975. p.35 
84 "Para dizermos algo mais sobre a pretensão de se ensinar como deve ser o mundo, acrescentaremos que a 
filosofia chega sempre muito tarde. Como pensamento do mundo, só aparece quando a realidade efetuou e 
completou o processo da sua formação. O que o conceito ensina mostra-o a história com a mesma necessidade: é 
na maturidade dos seres que o ideal se ergue em face do real, e depois de ter apreendido, o mundo na sua 
substância reconstrói-o na forma de um império de ideias. Quando a filosofia chega com a sua luz crepuscular a 
um mundo já a anoitecer, é quando uma manifestação de vida está prestes a findar. Não vem a filosofia para a 
rejuvenescer, mas apenas reconhecê-la. Quando as sombras da noite começaram a cair é que levanta vôo o 
pássaro de Minerva.” HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípos da filosofia do direito. Tradução de Orlando 
Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p.XXXIX 
85 EVANGELISTA, Walter José. Althusser e a psicanálise, op.cit., p.28 
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Em Althusser a ideologia é pensada “como a pré-história real cujo confronto real com 

outras práticas técnicas e outras aquisições ideológicas ou científicas, pode produzir, numa 

conjuntura teórica específica, o advento de uma ciência não como seu fim, mas sua 

surpresa”86. Diz Francisco Sampedro, portanto, que a ideologia é aquilo que “cobre o espaço 

vazio que a ciência preencherá, pensando o seu objeto, ainda que em termos imaginários”, isto 

é, sem conhecê-lo. Desse modo, a ciência agiria como um invasor, que ao ocupar seu espaço, 

compondo um novo tecido apto a gerar o efeito de conhecimento sobre um dado objeto, 

desaloja os antigos moradores da cidadela ideológica, circunscrevendo-os e dominando-os. 

Mas não há, contudo, vácuo nesta relação. A ideologia está sempre ali, imediatamente ao lado 

da fronteira demarcada pelo próprio lugar que a ciência ocupa, como seu inimigo vigilante, 

astuto e – por que não? – invencível. 

Para pensar essa relação conflituosa, Sampedro mobiliza um trecho do tópico 12 do 

Prefácio de Ler O capital: 

Poderia nos embaraçar que, ao ensejo do estudo desse problema, fôssemos 
convidados a pensar de modo inteiramente novo a relação da ciência com a 
ideologia de que ela nasce, e que continua de certo modo a acompanha-la 
surdamente em sua história; que essa pesquisa nos pusesse diante dessa verificação 
de que toda ciência só pode ser pensada como ‘ciência da ideologia’, em relação 
com a ideologia, de que ela sai; mas isso se não estivéssemos advertidos da natureza 
do objeto do conhecimento, que só pode existir na forma da ideologia quando se 
constitui a ciência que vai produzir o seu conhecimento, no modo específico que o 
define.87 

Daí extrai duas proposições que considera a chave para a compreensão dessa relação: 

“a) a ciência é a ciência da ideologia,”; e “b) a ideologia é companheira ‘surda’ da ciência”88.  

A partir da primeira faz-nos observar que o conhecimento produzido pela ciência é 

sempre o de um objeto pertencente à esfera do ideológico. A ciência produz-se enquanto tal, 

denunciando o caráter ideológico da ideologia, identificando um objeto enquanto ideológico e 

substituindo-o pelo seu conhecimento, de modo que à ideologia só é possível aceder à 

visibilidade a partir do “olhar retrospectivo” da ciência.89  

                                                           
86 ALTHUSSER, Ler o capital I, op.cit., p.33 
87 Id. Ibid., pp.47-48. 
88 SAMPEDRO, Francisco. A teoria da ideologia em Althusser, op.cit., p.33. 
89 "basta um simples vazio nos conceitos do materialismo histórico para que ali se instale imediatamente o pleno 
de uma ideologia filosófica (...). Só podemos reconhecer esse vazio esvaziando-o das evidências da filosofia 
ideológica que o ocupa. Só podemos determinar com rigor certos conceitos científicos ainda insuficientes de 
Marx sob a condição absoluta de reconhecer a natureza ideológica dos conceitos filosóficos que lhe usurparam o 
lugar: em suma, sob a condição absoluta de começar a determinar ao mesmo tempo os conceitos da filosofia 
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Quanto a isso, é perfeitamente claro, conforme indicado em uma série de passagens90, 

a compreensão de Althusser de que a ruptura originária da ciência da história operada por 

Marx deu-se em face de uma ideologia historicamente particular, a ideologia burguesa. No 

entanto, quando do momento de teorização abstrata dessa relação específica que liga a ciência 

às ideologias teóricas que são a sua pré-história, elaborou-a ainda que de modo ambíguo como 

uma ruptura da ciência em geral, com uma ideologia em geral. 

O que está na base desse desvio, conforme o próprio Althusser nos indicará mais 

tarde91, é um sub-reconhecimento da dimensão histórica do corte epistemológico. Aqui, 

portanto, o caráter “racionalista” do corte virá desempenhar uma função de oposição binária 

entre verdade e erro, entre a ciência e a ideologia em geral, tornando o antagonismo entre a 

ciência da história, i.e., o marxismo e a ideologia burguesa apenas um caso particular dessa 

disputa. Aqui, portanto, trata-se de um ponto de vista da ciência sobre si mesma, que só 

poderá ser abandonado a partir da localização da relação entre ideologia e reprodução do 

modo de produção, o que ocorrerá alguns anos depois 

Quanto à segunda proposição - a ideologia é companheira ‘surda’ da ciência –, 

prossegue o autor, tem o condão de indicar o fato de que a ciência “se articula em parceria, 

embora contraditória e processual, com a ideologia”, já que todo conhecimento científico 

precisa, para avançar, ocupar o espaço já preenchido pela ideologia. De maneira mais precisa, 

Sampedro nos diz que Althusser reconhece que toda ciência “carrega uma ideologia ao 

mesmo tempo em que a desestabiliza”92. E isso porque (1) a ciência só progride superando 

obstáculos; (2) porque por mais que a ciência trabalhe a ideologia resiste sempre como um 

“‘resto’ inconsciente”93; (3) porque a ciência não pode simplesmente abolir as ideologias 

teóricas e implantar-se como a única verdade. 

 

Enfim, cumpre indicar que nessas dificuldades que acabamos de ver, no que tange 

tanto a relação entre filosofia e ciência quanto aquela entre ciência e ideologia, esteve em jogo 

                                                                                                                                                                                     

marxista aptos a conhecer e reconhecer como ideológicos os conceitos filosóficos que nos escamoteiam as falhas 
dos conceitos científicos” ALTHUSSER, Ler o capital II, op.cit., p.92. 
90 O próprio texto “O objeto de O capital” que cuida em detalhe da diferenciação entre o marxismo e sua pré-
história toma a Economia Política Clássica nas figuras de Smith e Ricardo como referente. 
91 ALTHUSSER, Louis. Elementos de autocritica. Barcelona: Editorial Laia, 1975. 
92 SAMPEDRO, Francisco. A teoria da ideologia em Althusser. In: NAVES, Márcio Bilharinho (org.). Presença 
de Althusser. Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP, 2010, p.34. 
93 Idem. 
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um projeto de restabelecimento da política radical que procurou uma crítica medular do 

marxismo enquanto ciência e enquanto filosofia. A queda temporária nos labirintos de uma 

interpretação racionalista-especulativa do conhecimento, como o próprio Althusser pôde 

notar, pôs em xeque alguns aspectos decisivos do próprio materialismo da teoria em questão, 

já que, no limite, fez com que a luta de classes praticamente sumisse, dissolvendo-a num 

confronto entre o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e o erro através da história: 

Teoricismo quer dizer: primado da teoria sobre a prática; insistência unilateral na 
teoria; mas também e mais exatamente: racionalismo especulativo. Bastará explicar 
sua forma pura. Pensar na oposição verdade/erro era, com efeito, racionalismo. Mas 
era especulação querer pensar a oposição verdades detidas/erros rechaçados em uma 
Teoria geral da Ciência e da Ideologia e de sua diferenciação. Está claro que 
simplifico e levo as coisas ao extremo, raciocinando “no limite”.  Nossas análises 
estão longe de ter seguido este curso invariavelmente e sobretudo até suas últimas 
consequências. Mas o movimento é inegável.94  

O capítulo seguinte se ocupará do modo como essas dificuldades foram enfrentadas no 

desenvolvimento da obra de Althusser, e da maneira como as aquisições do período foram ou 

não restauradas. 

  

                                                           
94 ALTHUSSER, Louis. Elementos de autocritica. Barcelona: Editorial Laia, 1975. p.34 
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CAPÍTULO 2 – SAINDO DO LABIRINTO: FILOSOFIA, CIÊNCI A, POLÍTICA  

Os impasses da concepção epistemológica da filosofia começam a ter impacto não só 

teórico, mas também político na carreira acadêmica e na militância de Althusser. Se, como 

vimos, certos vieses racionalistas e especulativos de sua definição da ciência e da filosofia 

produziram problemas bastante espinhosos ao prosseguimento regular de seu trabalho 

intelectual, determinados efeitos políticos provenientes de suas posições provocaram tamanho 

desconforto ao bureau do Partido Comunista Francês que se tornaram objeto de uma sessão 

do Comitê Central sobre a dita desestalinização. A respeito dessa sessão, ocorrida em 

Argenteuil entre os dias 11 e 13 de março de 1966, Evangelista nos diz que “a tentação de 

considerá-la como o grande duelo entre um Garaudy, campeão da velha ortodoxia, e o jovem 

Althusser é muito grande”95. Ali, para encurtar o assunto96, Althusser é acusado de dar 

importância demais à teoria, num “neocientificismo doutrinário” que, ainda segundo apurou 

Evangelista, seria responsável para Garaudy, por ferir “os sentimentos dos militantes 

comunistas”, arriscando-se a “arrancar-lhes suas razões de agir e de viver”97. Consta também, 

que foi acusado por Aragon de “corromper a juventude” com seu “maoísmo” 98. Por outro 

lado, aparecem na ocasião alguns apontamentos pertinentes, como a dominação da esfera da 

prática política pela da teoria, da qual tratamos anteriormente99. Não nos deteremos aqui sobre 

o tema. Resgatamos essas passagens apenas para indicar que se no período que se seguiu à 

publicação de A favor de Marx e Ler o capital Althusser alcançou reconhecimento mundial e 

angariou incontáveis seguidores, ele também enfrentou ataques ferozes, de modo que as 

dificuldades encontradas pela sua prática teórica tornaram-se rapidamente a pedra-de-toque de 

um discurso que visava a invalidar teórica e politicamente a sua contribuição. 

Assim, Althusser viveu um momento decisivo. Se por um lado sua obra era de uma 

envergadura tal que não seria possível expurgá-la via o exercício burocrático de um poder nu, 

por outro, os impasses de uma definição demasiado engessada da filosofia marxista abriam 

um flanco a ser explorado por seus inimigos, não apenas provenientes das fileiras burguesas, 

mas também do próprio movimento operário stalinista e social-democrata. Por isso, a carta 

                                                           
95 EVANGELISTA, Walter José. Althusser e a psicanálise. In: ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan. Marx e 
Freud. Rio de Janeiro: Editora Graal, 1991. p. 27 
96 Para mais informações sobre a reunião e seu contexto cf. LEWIS, William S. Editorial Introduction to Louis 
Althusser's 'Letter to the Central Committee of the PCF, 18 March 1966'. In Historical Materialism 15, 2007. 
97 EVANGELISTA, Walter José. Althusser e a psicanálise, op.cit. p.27. 
98 LEWIS, William S. Editorial Introduction to…, op.cit., p.142 
99 A posição de Althusser, hostil às deliberações dessa reunião, pode ser lida numa carta não enviada por ele ao 
Comitê Central, escrita cinco dias depois do seu encerramento. Cf. ALTHUSSER, Louis. Letter to the Central 
Committee of the PCF, 18 March 1966. In Historical Materialism 15, 2007. pp.153-179. 
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escrita por ele dias após a sessão, mas jamais enviada ao Comitê Central, pôde ser 

considerada por William S. Lewis um marco da transformação do pensamento althusseriano 

sobre a prática filosófica100. 

Para avançar em seu anunciado “recomeço do materialismo dialético”, portanto, 

Althusser precisou voltar-se ao problema do estatuto teórico da filosofia para o marxismo. 

Inicialmente deve-se reconhecer que há algo errado101 para que se possa descobrir o que é102 

e, enfim, analisar em que medida os erros existentes comprometem o corpo inteiro da sua 

teoria, ou apenas partes específicas103. A primeira indicação amplamente divulgada desse 

recuo deu-se na forma de uma “Advertência” que abria a reedição de 1967 de Ler o capital, 

modificada e encurtada, cujas partes mais expressivas acabamos de anotar em rodapé. Mas 

antes disso Althusser já vinha dedicando-se a uma pesquisa mais extensa, marcada, 

novamente, pela leitura sintomal e por mais um retorno aos clássicos, que ganhou a forma de 

conferências e notas que só foram impressas e divulgadas em grande escala posteriormente. 

Marxismo, ciência e ideologia, em que tenta estabelecer a relação entre ideologia e ciência; 

Sobre Lévi-Strauss, em que tenta diferenciar-se claramente do estruturalismo; A filosofia 

como arma da revolução, Marx e Lênin diante de Hegel, Sobre a relação entre Marx e Hegel, 

Materialismo histórico e materialismo dialético, Notas sobre a filosofia, Do lado da filosofia, 

Sobre o trabalho teórico, em que tenta esboçar elementos para uma nova concepção, são 

alguns desses trabalhos. Há duas delas ainda não declinadas, no entanto, que merecerão aqui 

maior atenção: a abertura ao Curso de filosofia para cientistas intitulada Filosofia e filosofia 

espontânea dos cientistas e a conferência sobre Lênin e a filosofia. 

Se nas grandes obras de 1965 Althusser não diferenciava a filosofia da ciência por sua 

natureza, mas apenas por seu objeto, sendo uma ciência da própria ciência, i.e., uma ciência 

de segundo grau, nessas obras de transição e estabelecimento da nova concepção, a relação 

que conecta as duas práticas teóricas transmuta-se profundamente. Com o resgate de uma 
                                                           
100 LEWIS, William S. Editorial Introduction to.., op.cit. p.136-7 
101 “Por outro lado, temos agora razões de sobra para pensar que uma das teses que apresentei sobre a natureza 
da filosofia exprime uma tendência ‘teoricista’, apesar de todos os esclarecimentos feitos. Mais precisamente, a 
definição (dada em Pour Marx e invocada no Prefácio de Ler o Capital) da filosofia como teoria da prática 
teórica é unilateral e portanto inexata. De fato, não se trata de simples equívoco de terminologia, mas de erro na 
própria concepção”. ALTHUSSER, Ler o capital, op.cit., p.8 
102 “Definir a filosofia de modo unilateral como teoria das práticas teóricas e, por conseguinte, como teoria da 
diferença das práticas) não passa de uma fórmula que só pode suscitar efeitos e ressonâncias teóricas e políticas 
ou ‘especulativas’ ou ‘positivistas’”. Idem. 
103 “As consequências desse erro referente à definição da filosofia podem ser reconhecidas e delimitadas em 
alguns pontos precisos do prefácio de Ler o Capital. Mas a não ser quanto a pormenores insignificantes, essas 
consequências não prejudicam a análise que fizemos de O capital (‘O objeto de O Capital’), e a exposição de 
Balibar”. Idem. 
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dimensão política outrora em segundo plano, a filosofia torna-se representação da política 

junto à ciência e, em contraface, representação da cientificidade junto à política. Entretanto, a 

sutura104 da filosofia à logica científica desloca-se agora para a sua relação com a política. 

Nos dois textos destacados os temas se cruzam, com privilégio da temática científica no 

primeiro, e da política no segundo. São, entretanto, profundamente complementares de modo 

que muito do que é apenas indicado em um é desenvolvido no outro, e vice-versa. Por isso, 

tentaremos empreender sua abordagem conjunta, levando em conta a imbricação dos seus 

conteúdos e, no limite de nossa percepção, a sutileza de suas diferenciações. Outras 

referências nos ajudarão. 

Analisemos o que está aí em jogo, preliminarmente, quanto ao vertiginoso método de 

proceder. “Desde o princípio, não podemos falar da filosofia senão ocupando uma posição 

definida na filosofia”105, dirá Althusser, no que interdita que esta possa tornar-se objeto de 

uma ciência. Só se fala de filosofia de dentro da filosofia, no interior do seu campo de 

intervenção – primeira ruptura. E se a filosofia é, como já vimos, uma prática, só se fala de 

filosofia, praticando-a. A prática filosófica dá-se por meio da enunciação de teses, que nada 

mais são do que proposições dogmáticas, ou seja, proposições que não são passíveis de 

demonstração nem de prova – como são as proposições científicas. Segunda ruptura. É por 

isso que de uma tese não se pode dizer que seja verdadeira ou falsa, mas justa – no sentido de 

bem ajustada – ou não. Verdadeiro é um adjetivo que indica relação com a teoria, justo é um 

adjetivo que indica relação com a prática. Nisto seguimos bem de perto as primeiras páginas 

de Filosofia e filosofia espontânea..., e pudemos entrever já o esboço de uma primeira 

diferenciação entre filosofia e ciência. Nosso objetivo, aqui, contudo, é antes indicar 

imediatamente a circularidade dessa que é a prática filosófica, para “fazer sentir”, com 

Althusser, “que se é indispensável sair da filosofia para compreendê-la, deve-se ter cuidado 

com a ilusão de poder fornecer uma definição (...) da filosofia que possa fugir radicalmente à 

filosofia”106. É nesse sentido que o autor demarca: “todo o conhecimento objetivo sobre a 

filosofia é ao mesmo tempo posição na filosofia, portanto Tese na e sobre a filosofia”107. 

Não recrimino o estranhamento do leitor diante de uma apresentação tão brusca. O 

próprio Althusser considerou por bem deixar essa revelação mais para adiante, quando já 

                                                           
104 À colonização de uma disciplina pela lógica de outra, Badiou denominou sutura em seu ensaio sobre 
Filosofia e política em Althusser. 
105 ALTHUSSER, Louis. Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas. Lisboa: Editorial Presença, 1979. p.150 
106 ALTHUSSER, Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas, op.cit., p.66 
107 Idem. 
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dispunha de elementos necessários para persuadir quem quer que fosse da justeza de seu 

procedimento. Escolho adiantá-la, entretanto, por observar que é exatamente nesta revelação, 

na consciência a respeito da natureza indemonstrável, improvável, quase errante da filosofia, 

que reside o núcleo do seu caráter materialista. A filosofia é uma eterna queda para dentro de 

si mesma, o recomeço sem fim de um caminhar numa estrada que não leva a lugar algum. Foi 

Lênin quem nos mostrou isso pela primeira vez, e por isso Althusser não viu alternativa a não 

ser segui-lo. Sigamos os dois. 

1. A relação da filosofia com a ciência e a política 

Talvez seja preciso em primeiro lugar dizer que nessa reelaboração, a filosofia para 

Althusser já não é ciência. Isso pode ser observado, segundo ele, a partir dos seus efeitos, o 

que a nós parece a medula materialista de diferenciação entre as práticas sociais. Assim, 

enquanto a ciência produz um efeito teórico / de conhecimento, a filosofia produz um efeito 

prático / de ajustamento. Em todo caso seria a meu ver temerário negar que o texto de 

Althusser dê abertura, mesmo nos anos 1970, a um efeito de conhecimento produzido pela 

filosofia108. Por isso, não é demais sustentar essa diferenciação também em outros pilares. 

Dos efeitos descritos – conhecimento e ajustamento –, podemos depreender que enquanto a 

ciência tem um objeto próprio, a filosofia tem apenas um campo de intervenção, onde no que 

tange a primeira operariam conceitos e a segunda, categorias. Enquanto o conceito científico é 

mutável, transformando-se com o desenvolvimento da sua disciplina, a categoria filosófica é 

eterna, porque absoluta. Por isso podemos dizer da ciência que tem um método, enquanto a 

filosofia disporia de um sistema de categorias que podem, quando muito, funcionar como um 

“método filosófico”. Assim, o surgimento de um novo conhecimento científico tende a 

eliminar os erros anteriores ao passo que um novo ajuste filosófico só inverte a correlação de 

forças entre tendências perenes. Sigamos adiante. 

Para recomeçarmos a falar de filosofia marxista, nada melhor do que tomarmos como 

ponto de partida, como faz Althusser, a tese 11 sobre Feuerbach. Nela podemos ler que: “Os 

filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; o que importa é transformá-

lo”109. Aí está contido, nos diz, um anúncio grandioso. O anúncio de uma nova filosofia, 

diferente de todas aquelas que a história já viu, uma filosofia que deixando para trás todos os 

interpretadores do mundo, viria finalmente transformá-lo. Mas viramos a página em busca 

                                                           
108 Cf. ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.21 
109 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2013. p.535 
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dela, e nada encontramos, pois é a tese derradeira desse eloquente manifesto. E nossa 

frustração não se dissipa ao prosseguirmos na leitura dos textos marxianos. Em A ideologia 

alemã, de fato, a filosofia contemplativa, a especulação ideológica alemã, começa a ser 

minada em suas bases, num movimento que não cessa até os últimos dias de Marx. Mas não é 

uma filosofia o que deparamos ali, senão uma ciência: a ciência da história, argila do 

continente História aberto naquele ato. Filosoficamente, só encontramos silêncio.  

Eis portanto, uma situação bem estranha: uma Tese que parece anunciar uma 
revolução na filosofia – depois um silêncio filosófico de trinta anos e, enfim, alguns 
capítulos improvisados de polêmica filosófica publicados por Engels, por razões 
políticas e ideológicas, como introdução a um notável resumo das teorias científicas 
de Marx.110 

Althusser constata retoricamente que fomos, de algum modo, enganados. Ora, o que a 

tese deveria anunciar – o que tentou anunciar, na dificuldade de sua linguagem filosófica – era 

o advento de um corte epistemológico. Quem rompeu com a filosofia interpretativa, com a 

“ideologia alemã”, foi não uma nova filosofia, mas uma nova ciência. A filosofia repousou 

ainda como uma dívida, dívida que, como muitas outras, Marx não pôde quitar. 

Mas sigamos acompanhando o processo de abertura do que Althusser chamou de “o 

continente História”, pois isso dará onde queremos chegar. Para continuarmos advertidamente 

nesta trilha, contudo, é preciso fazer notar a dimensão desse acontecimento histórico. 

Althusser lança mão da metáfora geográfica para pensar a história das ciências e da formação 

dos dispositivos de conhecimento. Antes de Marx, diz, havia apenas dois continentes, o da 

Matemática e o da Física. A Química seria uma ciência regional do continente Física. A 

Biologia ao integrar-se à química molecular, também veio compô-lo. A Lógica pertence à 

Matemática, e assim por diante. Só é continente, portanto, aquele conhecimento que abre com 

seu objeto um campo inteiramente novo, ao qual outras disciplinas poderão vir a se integrar. 

Mas qual a importância de constatar isso? 

Althusser nos faz ver adiante que para que uma filosofia surja, é preciso que estejam 

dadas determinadas condições, dentre as quais, que haja ciência111. O choque de uma nova 

ciência é, portanto, um imperativo do nascimento da filosofia. Embora reconheça que é difícil 

de justificar essa tese com muito detalhe, Althusser invoca uma vez mais a correlação entre o 

surgimento da Matemática e a fundação da filosofia com Platão, a Física galileana e a 

                                                           
110 ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.23 
111  “A relação da filosofia com as ciências constitui a determinação específica da filosofia... Fora da sua relação 
com a ciência a filosofia não existiria” ALTHUSSER, Filosofia e filosofia espontânea, op.cit., p.79.  
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filosofia de Descartes, Newton e Kant, os axiomáticos e Husserl... para concluir que a 

filosofia se remodela às marteladas da ciência, mas prosseguir acautelando que não se trata de 

um acontecimento automático, já que dependente de um processo, às vezes longo, de 

gestação.  

Deveremos esperar até A transformação da filosofia para que seja possível desvendar 

com mais exatidão esse vínculo. Ali Althusser estabelecerá a relação de dependência da 

filosofia em face da ciência no modelo de discurso racional que só esta pode fornecer àquela.  

“A prova disto [de que a ciência é condição da filosofia] é que a filosofia não existe 
(e não pode separar-se dos mitos, da religião, da exortação moral ou política, e da 
sensibilidade estética) senão com a condição absoluta de poder oferecer, ela mesma, 
um discurso racional puro, isto é, um discurso racional, cujo modelo a filosofia só 
pode encontrar no discurso rigoroso das ciências existentes”112 

Quanto à filosofia materialista, há aqui ainda um outro ponto. Seu vínculo com a 

prática científica é profundamente mais umbilical, uma vez que na ciência residiria um 

princípio espontaneamente materialista que funda a possibilidade desse tipo de filosofia: a 

tese da objetividade do conhecimento. A termo, após movimentos em torno desse tema, nos 

deparamos com as seguintes inferências: 1) “Se Marx abriu, verdadeiramente, ao 

conhecimento científico um novo continente, a sua descoberta científica deveria provocar (...) 

uma importante remodelação na filosofia”; 2) “A filosofia só existe em atraso em relação à 

provocação científica. A filosofia marxista deveria, portanto, estar em atraso relativamente à 

ciência marxista da história” – disso Althusser extrairá o conceito de “atraso necessário”113; 

3) “Temos probabilidades de encontrar na gestação da ciência marxista, elementos teóricos 

para elaborar (...) a filosofia marxista”114. 

Com isso justificamos – conhecemos? – as causas do silêncio. Mas até quando durará? 

Esta é a deixa que esperávamos para trazer Lênin à baila, pois foi ele que de modo 

“selvagem”, ao arrepio da conjuntura e de seu autoproclamado amadorismo quanto ao 

proceder filosófico, tomou novamente a palavra, dando-nos a “possibilidade de começarmos a 

ter uma espécie de discurso que antecipa o que será talvez, um dia, uma teoria não filosófica 

da filosofia”115. Teoria em busca da qual Althusser trabalhou sem cessar, daí em diante. 

                                                           
112 ALTHUSSER, Louis. A transformação da filosofia. Seguido de Marx e Lênin perante Hegel. São Paulo: 
Edições Mandacaru, 1989. 16 
113 ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.38. 
114 Ibid. op.cit., p.36 
115 Ibid. op.cit., p.14 
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Essa prática consiste, em primeiro lugar, em perguntar o que diabos é, afinal, a 

filosofia. Ou, em termos menos “amadores”, interrogar a filosofia sobre a sua própria 

natureza, forçando-a a produzir algo que se aproxime de um conhecimento objetivo sobre si. 

É essa questão banal, quase pueril, nos diz Althusser, que ao sair da pena de Lênin fez 

escandalizarem-se todos os filósofos profissionais. Pois para o autor argelino o aparente 

desprezo demonstrado pela filosofia em face do político Lênin é a marca exterior de um medo 

inconfessável que emana do seu próprio âmago. “Tudo o que concerne à política pode ser 

mortal para a filosofia, pois esta depende daquela”116, já que o desvelar da relação necessária 

que estabelece a filosofia com a política, revelaria, e mais, a obrigaria a revelar, que não é 

mais do que ruminação117. 

Chegaremos a isso. Por ora, continuemos analisando, agora na companhia de Lênin, o 

vínculo que liga a filosofia às ciências. Até aqui, observamos que a filosofia sempre seguiu o 

surgimento e as revoluções das ciências. Veremos a seguir como a prática da filosofia já 

constituída relaciona-se, em Althusser, com as ciências. 

Para o autor, a filosofia tem por prática intervir “na realidade indistinta onde figuram 

as ciências e as ideologias teóricas e a própria filosofia”118, isto é, na teoria. Caracteriza-se, 

portanto, por intervenções teóricas. Essas intervenções se dão por meio de teses que são, 

como vimos, proposições dogmáticas. O que quer dizer que de uma tese não se pode esperar 

provas ou demonstrações, mas apenas justificativas. Essas teses, que podem ser justas ou não 

– mas jamais erradas, pois a filosofia nunca erra –, têm como único efeito, e é isso que nos 

interessará aqui, separar ideias e teorias umas das outras. Nas suas palavras: 

Ora, as proposições filosóficas têm justamente como efeito produzir distinções 
‘críticas’, isto é, ‘fazer uma triagem’, separar as ideias umas das outras e mesmo 
forjar ideias próprias para tornar perceptíveis a sua separação e a sua necessidade. 
Teoricamente podemos exprimir este efeito dizendo que a filosofia ‘divide’ (Platão), 
‘traça linhas de demarcação’ (Lênin), produz (no sentido de tornar manifestas, 
visíveis) distinções, diferenças. 119 

                                                           
116 ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.18 
117 “A filosofia universitária, ou qualquer outra, também neste ponto não se engana. Se resiste tão furiosamente a 
este combate aparentemente acidental em que um simples político lhe propõe começar a conhecer o que seja a 
filosofia, é porque este embate acerta no ponto mais sensível, no ponto intolerável, no ponto em que sangra a 
ferida, nisto de não ser a filosofia, tradicionalmente, mais que ruminação, precisamente no ponto em que, para se 
conhecer na sua teoria, a filosofia deve reconhecer ser apenas política investida de uma certa maneira, política 
continuada de uma certa forma, ruminada de uma certa forma.” Ibid. op.cit.,, p.22. 
118 Ibid. op.cit., p.75. 
119 Ibid. op.cit., p.15 
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Linhas de demarcação que, por sua vez, têm a função de distinguir ideias consideradas 

falsas de ideias consideradas verdadeiras, tornando assim visível algo da realidade que antes 

era invisível. Demarcação e visibilização. A filosofia materialista, de Lênin, por exemplo, 

traça essa linha de demarcação para preservar a prática científica dos ataques ideológicos. 

Toda a filosofia, no entanto, posiciona-se produzindo distinções que têm como único fito 

afastar as filosofias opostas. Esse traçado, assim, nos ajuda a desvendar outra dimensão da 

relação entre ciência e filosofia. Pois a vida desta é uma eterna batalha entre duas tendências, 

uma idealista e uma materialista120, em que o destino da ciência é virtualmente jogado, uma 

disputa entre a preservação e a exploração para propósitos ideológicos da prática científica. 

Essa tese nos remete a uma concepção de filosofia como um movimento circular em 

torno de um vazio, em que duas tendências imutáveis tentam se anular. É, como quis Kant, 

um campo de batalha (Kampfplatz), no qual tem lugar uma única luta. Diz-se, portanto, que a 

filosofia não tem objeto. Não no sentido de que não forje seus próprios objetos, o que faz, mas 

no sentido de que não tem objetos de conhecimento, cuja correspondência real poderia abrir as 

portas a um desvendamento infinito e em certo sentido cumulativo. Assim, na falta desse 

objeto, nada pode acontecer ali, além da ruminação de argumentos representativos do seu 

conflito fundamental. Isso implica, ao mesmo tempo, que a filosofia não seja mais definida 

simplesmente pela relação que mantém com a ciência. É com base nessa proposição que Lênin 

pôde dizer do esforço da filosofia em pensar seu “objeto” que são apenas sofismas e argúcias 

“cujo único objetivo é mascarar o ponto real do debate em que toda a filosofia está 

comprometida: a luta de caráter fundamental entre materialismo e idealismo”121. 

Mas não é porque gira em torno de um vazio que a filosofia é “inútil”, que não 

interfere na constituição do mundo. No seu trabalho sempre imanente – pois a filosofia só 

intervém nela mesma –, de produzir e ordenar categorias que têm sempre por objetivo impor a 

si mesmas novas hierarquias, anulando as hierarquias anteriormente vigentes, a filosofia 

produz efeitos na ciência. Essa incessante decomposição-recomposição categorial que alterna 

o polo dominante no binômino matéria-espírito, que se “estampa” sempre caindo para dentro 

de si mesma, desaparecendo nos efeitos da sua própria intervenção, intervém em si para 

                                                           
120 “Podemos dizer provisoriamente que a filosofia, praticada sobre estas posições, tem por função essencial 
traçar linhas de demarcação, que parecem todas poder reconduzir-se em última análise à linha de demarcação 
entre o científico e o ideológico. Daí a Tese 22. Todas as linhas de demarcação que traça a filosofia reconduzem-
se a modalidades duma linha fundamental: entre o científico e o ideológico.” ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, 
op.cit., p.63 
121 Ibid. op. cit., p.53 
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alterar algo que está além da sua fronteira. Já que, como disse Canguilhem na primeira página 

de seu O normal e o patológico, “A filosofia é uma reflexão para a qual qualquer matéria 

estranha serve, ou diríamos mesmo para a qual só serve a matéria que lhe for estranha”122.  

Essa interferência pode ser observada em diversas ocasiões. Em primeiro lugar, no que 

caracteriza a sua posição/dimensão materialista, a filosofia pode funcionar como o laboratório 

teórico que forja as categorias das quais a ciência necessita. Não é nisso, afinal, que consiste 

uma parcela considerável do trabalho empenhado por Althusser em A favor de Marx123? Daí 

decorre imediatamente sua função de removedora de “obstáculos epistemológicos”124, já que 

tais operações – estabelecer demarcações, gerar questões, enunciar teses – produzem um 

traçado que separa científico e ideológico dissolvendo barreiras que poderiam impedir que os 

problemas científicos sejam colocados adequadamente125. Mas há também uma função típica 

de intervenção da filosofia idealista, que age como o substituto ideológico para uma base 

teórica que falta à ciência. Aqui, em vez de utilizar a filosofia para remover as dificuldades 

que incidem sobre a produção de um objeto teórico, as “ciências” sem objeto fazem uso de 

categorias filosóficas para varrê-las para debaixo do tapete. 

Essas funções podem ser ilustradas e até mesmo visualizadas em maior complexidade 

mediante uma referência aos eventos que ocorreram no século XVIII francês. Sabe-se que até 

o advento da Revolução, e mesmo depois, o domínio ideológico na França, tanto teórico 

quanto prático, tinha as cores de uma aliança entre a aristocracia e o clero. Desse modo, a 

prática científica sofria severos influxos de uma ideologia espontânea, mas também de uma 

filosofia religiosa relativamente elaborada. Podemos encontrar em Bachelard uma dezena de 

passagens que o comprovam: 

Seria possível, aliás, escrever um livro com o estudo das obras, ainda numerosas no 
século XVIII, em que a Física está associada à Teologia, em que o Gênese é 

                                                           
122 CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2009. 
p.10 
123 “É claro que as novas categorias filosóficas se elaboram no trabalho da nova ciência, mas também é verdade 
que em certos casos (precisamente: Platão, Descartes) aquilo a que chamamos filosofia serve também de 
laboratório teórico onde são aperfeiçoadas novas categorias necessárias à conceptualização da nova ciência. Por 
exemplo, não foi no Cartesianismo que foi elaborada a nova categoria da causalidade necessária à física 
galileana que tropeçava na causa aristotélica como sobre um ‘obstáculo epistemológico’?” ALTHUSSER, Lênin 
e a filosofia, op.cit., p35 
124 “Há ideias falsas sobre a ciência, não apenas na cabeça dos filósofos, mas na cabeça dos próprios cientistas. 
Falsas ‘evidências’ que, longe de serem meios de progredir, são na realidade ‘obstáculos epistemológicos’ 
(Bachelard). É necessário criticá-los e reduzi-los, mostrando os problemas reais que encobre debaixo das 
soluções imaginárias que enunciam (Tese 9). ALTHUSESR, Filosofia e filosofia espontânea..., op.cit., p.41 
125 Mas como a filosofia não é ciência do todo, não dá solução a estes problemas. Ela intervém doutra maneira: 
enunciando teses que contribuem para desimpedir a via para a justa posição destes problemas. ALTHUSESR, 
Filosofia e filosofia espontânea..., op.cit., p.27 
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considerado uma Cosmogonia científica, em que a História do Céu é considerada 
‘segundo as idéias dos Poetas, dos Filósofos e de Moisés’. Livros como o do abbé 
Pluche, que trabalha com essa inspiração, encontram-se, no século XVIII, nas mãos 
de todos. São reimpressos várias vezes até o fim do século.126 

É igualmente célebre que nesse mesmo período chegou ao seu ápice o movimento 

Iluminista que mediante a composição de uma Enciclopédia e de grande número de 

intervenções filosóficas combateu ferozmente essa ideologia religiosa. Foi possível sentir aí 

um grande impacto da filosofia sobre as ciências, tanto na defesa ideológica de sua prática, 

quanto na eliminação de obstáculos epistemológicos que preenchiam o interior de seu campo 

de ação estabelecendo uma continuidade imaginária entre ciência e ideologia. Sem dúvida 

tratamos de um evento limite, mas Althusser sustenta que esse tipo de influência pode ser 

percebida, ainda que possivelmente em menor escala, em todos os momentos, já que a ciência 

não cessa, como vimos, de receber ataques da ideologia.  

As doutrinas iluministas, portanto, foram capazes de, em condições históricas 

determinadas, exercer um papel filosófico materialista, auxiliando a ciência em sua prática. E 

aí reside, além da que tratamos, uma outra questão de extremo interesse para a compreensão 

da prática filosófica. Pois ao atacar a ideologia religiosa, o Iluminismo fez avançar as ciências 

num certo sentido, sob o signo de sua dimensão materialista, ao mesmo tempo em que impôs, 

em outro local – precisamente onde ele é o mensageiro supremo da ideologia jurídica e da 

causalidade mecanicista –, toda uma série de novos obstáculos epistemológicos, por meio de 

que pôde exprimir sua dimensão idealista. Tal indicação tem o condão de nos fazer entender o 

sentido relacional da prática filosófica127, o caráter conjuntural de seus resultados e a tensão 

do vínculo que estabelece com as ciências. 

Quanto a este caráter conjuntural, Althusser é sempre muito insistente. Praticamente 

todos os seus textos tem na conjuntura da intervenção o seu ponto inicial, e grande parte do 

interesse que virá depois a demonstrar por Maquiavel guarda esse sentido. O caso é que, por 

seu caráter político, a filosofia relaciona-se de modo sensível com a conjuntura, e para 

comprová-lo basta indicar brevemente o fato de que a mesma proposição “É o Homem que 

faz a história” pôde cumprir um papel revolucionário em 1789 e um papel conservador hoje 

                                                           
126 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1996. p.108 
127 Esta tese pode se esclarecer naquele que é o último registro do pensamento althusseriano que veio a público, 
Filosofia e Marxismo. “Penso que em toda filosofa pode-se descobrir elementos idealistas e materialistas, com 
ênfase, obviamente, para uma das duas posições. Em outras palavras, não há uma divisão severa e cortante, pois 
em uma filosofia qualificada de idealista podem encontrar-se elementos materialistas e vice-versa. O certo é que 
não há filosofia que seja absolutamente pura. O que há são tendências.” ALTHUSSER, Louis; NAVARRO, 
Fernanda. Marxismo y filosofia. México DF: Siglo XXI, 1988. p.46 
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em dia. Tudo isso por conta de um deslocamento conjuntural em que a ideologia aristocrático-

religiosa – “Deus faz a história” – é substituída pela ideologia burguesa-jurídica – “Os 

homens nascem livres e iguais em direito”. Uma nova conjuntura, portanto, recoloca os 

termos das questões políticas, científicas, etc., reestruturando toda a lógica do sentido das 

proposições filosóficas, que se estabilizam justamente na oposição que estabelecem umas em 

face das outras. 

Com isso podemos visualizar, mesmo que um pouco precariamente, que na sua 

atividade imanente que é ao mesmo tempo um andar em círculos, a filosofia que coloca 

determinadas categorias no poder, subjugando outras, produz efeitos práticos que excedem o 

seu próprio campo de intervenção. No entanto, do ponto de vista de sua própria atividade, 

todo esse jogo de inversões – de deslocamento de categorias sob verdades últimas – não deixa 

de ser um jogo de tomada de poder, uma tomada de poder que pela própria natureza da 

filosofia não poderia ser outra coisa que uma tomada de poder sem objeto, o que nos leva 

diretamente ao vínculo existente entre filosofia e política. 

A partir das voltas dessa hierarquização categorial em que tudo se resolve pela 

conquista de uma hegemonia é que Althusser pode falar da filosofia como representação em 

última instância da luta de classes na teoria. A filosofia seria então, para o Lênin lido por 

Althusser, “a política continuada de uma certa maneira, num certo domínio, a propósito de 

uma certa realidade. A filosofia representaria a política no domínio da teoria, para ser mais 

exato: junto das ciências”128. O autor enfatiza a palavra “representação”. Com isso, pretende 

respeitar o limite da proposição em questão: não se trata de reduzir filosofia a luta de classes – 

como no caso da luta ideológica – mas de indicar um nexo constitutivo, no qual a política, 

assim com a ciência, funciona “fixando a natureza do ato filosófico”129.  

Um salto até Resposta a John Lewis de 1972 pode nos ajudar a esclarecer esse ponto: 

1) A filosofia não é o Saber absoluto, nem a Ciência das Ciências, nem a Ciência das 
Práticas. O que significa: não detém a Verdade absoluta, nem sobre nenhuma 
ciência, nem sobre nenhuma prática. Em particular, não detém nem a Verdade 
absoluta nem o poder sobre a prática política. O marxismo, ao contrário, afirma o 
primado da política sobre a filosofia. 2) mas a filosofia não passa a ser, por isso, a 
‘serva da política’, como outrora a filosofia era a ‘serva da teologia’: e isso por 
causa de sua posição na teoria e de sua ‘autonomia relativa’; 3) a filosofia tem como 
meta os problemas reais das práticas sociais. Já que não é (uma) ciência, a relação da 
filosofia com esses problemas não é uma relação técnica de aplicação. A filosofia 

                                                           
128 ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.65 
129 BADIOU, Alain. Política e filosofia: Louis Althusser. In _______. Para uma nova teoria do sujeito. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumara, 1994. p.89 
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não fornece fórmulas que seria preciso ‘aplicar’ a problemas: a filosofia não se 
aplica. A filosofia atua de modo inteiramente diverso. Digamos: modificando a 
posição dos problemas, modificando a relação entre as práticas e seus objetos.”130  

A prática filosófica, portanto, tem uma relação privilegiada com a política. Nesse 

sentido, estar no interior do campo filosófico significa tomar partido numa batalha em torno 

do vazio, numa disputa bipolar pela objetividade do conhecimento e pela ciência. 

Ruminações, diria Lênin. Ainda que efetivas, ruminações. É essa a verdade escandalosa que 

Lênin vem nos revelar. Pois se é verdade que toda a história da filosofia é a história desse 

embate, é igualmente verdadeiro que a grande maioria dos discursos pronunciados em seu 

nome tenta por todos os meios negá-lo.  

Desde que existe filosofia, desde o Oewpeiv de Platão, até ao filósofo como 
‘funcionário da humanidade’ de Husserl e mesmo até ao Heidegger de certos textos, 
a história da filosofia é dominada também por esta repetição que é a repetição de 
uma contradição: a negação teórica da sua própria prática e dos gigantescos 
esforços teóricos para registar esta negação em discursos coerentes.131

 

A nova prática da filosofia anunciada na tese 11, portanto, dá seus primeiros passos 

com Lênin que, em vez de negar, uma vez mais, que toma uma posição que é em última 

instância uma posição de classe – o que reforçaria a atitude condescendente que havia sido até 

então e quase sem exceções o pacto impronunciável de todos os filósofos – desnuda-a, 

possibilitando-nos um primeiro passo na compreensão da natureza do fazer filosófico. Daí 

surge a constatação da irredutibilidade da filosofia à ciência e também à política – apesar de 

algumas “suturas” ainda oscilantes – bem como da relação privilegiada que conecta aquela a 

estas duas. Althusser crê, portanto, que para Lênin “nenhuma filosofia pode escapar a esta 

condição, evadir-se do determinismo desta dupla representação, em suma, que a filosofia 

existe algures, como uma terceira instância, entre estas duas instâncias maiores que a 

constituem”132. Contudo, resta ainda aberta – provavelmente irrealizável em seus termos – a 

profecia marxiana, pois mesmo esse gérmen de filosofia renovada não é capaz, por si, de 

transformar o mundo. 

2. A relação entre filosofia e ideologia 

                                                           
130 ALTHUSSER, Louis. Posições 1. Rio de Janeiro: Graal, 1978. p.35. É exatamente este “salto”, que por 
economia textual não abordamos em detalhe, que desfaz a sutura da filosofia em relação à política. Em Lênin e a 
filosofia o estabelecimento do nexo entre filosofia e política é demasiado ambíguo para dar abertura a uma 
interpretação que denominamos suturada. Em Resposta a John Lewis, entretanto, o termo “política na teoria” é 
abandonado e o termo “em última instância luta de classes na teoria” entra em cena. No presente caso, forçamos 
o sintoma desta última categoria no texto anterior para que a tese central fosse exposta sem que nos perdêssemos 
em muitos detalhes. 
131 ALTHUSSER, Lênin e a filosofia, op.cit., p.64 
132 Ibid. op.cit., p.65 
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2.1 Tomada de poder na teoria 

Delinear a relação entre filosofia e política levou Lênin à compreensão de que os 

grandes discursos filosóficos têm constantemente negado a natureza de sua própria prática 

tentando encobrir o vínculo que os une à dimensão política do seu afazer. Restou a Althusser 

interrogar-se sobre os motivos dessa negação, bem como sobre os operadores que incidem, 

motivam e realizam esse ato de apagamento das próprias pegadas no e do fazer filosófico. 

Caminhando nesta trilha nos depararemos com um traçado geral sobre a relação que 

estabelece a filosofia com a ideologia. Para tanto precisaremos remover nossa âncora do ano 

de 1968 e estudar os desenvolvimentos teóricos que Althusser empreendeu na década 

seguinte. Se ainda nos remeteremos a Lênin e a filosofia e, principalmente a Filosofia e 

filosofia espontânea dos cientistas, precisaremos buscar em obras que levaram adiante as suas 

premissas – como Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado (1970), Elementos de 

autocrítica (1972) e A transformação da filosofia (1976) – aquilo que ainda lhes faltava. Indo 

direto ao ponto, cumpre responder à seguinte questão: o que é que há de inconfessável para a 

filosofia no seu vínculo com a política? O que nos levará à interrogação mais sensível: quando 

uma filosofia toma o poder, quem toma o poder?  

Com Lênin e a filosofia pudemos ver que a grande maioria das filosofias que 

conhecemos atua, consciente ou inconscientemente, mediante um tremendo esforço que visa 

ao encobrimento da natureza de sua própria prática. Em outra palavras, que a filosofia não faz 

mais do que tomar partido numa luta entre idealismo e materialismo, mas que está no sentido 

nuclear de sua atividade negar este seu componente fundador. Agora com A transformação da 

filosofia poderemos ver que a “filosofia produzida como filosofia”133, que é sempre um “jogo 

de nada”, que toma da ciência a matriz do seu discurso racional apresenta-se na consciência 

que tem de si mesma, paradoxalmente, como a própria ciência do todo, dizente da verdade 

sobre todos os objetos, operando no interior do seu próprio discurso uma inversão por meio da 

qual se estabelece como a condição de possibilidade sine qua non de toda ciência. Na ossatura 

dessa inversão encontraremos uma primeira mediação rumo ao vínculo que une filosofia e 

ideologia – a questão de como a filosofia constrói “objetos” unificados sob a égide de uma 

Verdade. 

                                                           
133 Em A transformação da filosofia Althusser empregará o termo “filosofia produzida como filosofia” para 
designar as grandes filosofias que, ao contrário da filosofia marxista – que não se produziu como filosofia, mas 
de outro modo – se estabeleceram mediante a negação da natureza de sua própria prática. 
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A filosofia tal como produzida por Platão, Descartes ou Kant – isto é, a filosofia dos 

filósofos – considera que tem uma tarefa indispensável, que é a de dizer a Verdade sobre 

todas as práticas sociais, motivo pelo qual se apodera da ciência, da política, ajustando-as no 

interior do seu sistema de Totalidade. Mas esse apoderar-se, essa dominação, constitui-se 

através de um expediente muito específico, em que a filosofia submete as práticas materiais à 

sua própria forma, decodificando-as como seus “objetos”134 próprios.  

Numa palavra: a produção da filosofia enquanto ‘filosofia’ respeita a todas as ideias 
e todas as práticas humanas, mas subordinando sempre todas elas à ‘filosofia’, isto é, 
submetendo-as a uma ‘forma filosófica’, radical. E é este processo de ‘subordinação’ 
das práticas e ideias humanas à ‘forma filosófica’ que vemos realizar-se nos 
diálogos, nos tratados e nos sistemas filosóficos135 

Essa forma de incorporação das práticas feitas ideias filosóficas se dá, portanto, 

mediante uma torção. Pois quando a filosofia nos fala de ciência, esclarece Althusser, ela está 

falando, na verdade, de um conceito deformado de ciência, que é o resultado necessário da 

adaptação do conceito de ciência no interior de um sistema de categorias filosóficas. 

Althusser diz do mundo reconstruído pela filosofia, portanto, que é “unificado enquanto 

desarticulado e rearticulado”. Isso é pleno de significação à medida que no ato de decompor o 

mundo em elementos e remontá-lo novamente, a filosofia altera o lugar de direito de cada 

uma das peças que são sua matéria-prima, estabelecendo uma nova hierarquia para elas. E aí 

não reside nada de banal, já que muito mais do que a dominação de objetos da totalidade 

social, o que dá significado efetivo à prática filosófica é o modo como distribui, organiza, 

prioriza, alguns em detrimento de outros.  

Por isso, a filosofia não se refere fortuitamente a nenhuma prática. Ao dar poder a 

determinados elementos do todo – hierarquização –, a filosofia produz a si mesma. Ela não é, 

nesse sentido, outra coisa além do todo reordenado que ela cria, a não ser a ordem dos 

elementos que pela singularidade de suas posições forjam uma nova lógica de sentido. Ao 

decompor e recompor, cortar e costurar retalhos, a filosofia elabora um planetário com os 

elementos que julga mais significativos, fabricando categorias que funcionam como referente 

ideológico dos objetos reais que lhe escapam, como a ciência, a moral, etc. É por meio disso 

que a filosofia consegue produzir-se a si mesma como totalidade sem exterior capaz de 

enunciar como resultado incontestável a sua própria Verdade. Assim, esse esvaziamento da 

referencialidade do “objeto” filosófico em face do objeto científico, tanto mais imperceptível 

                                                           
134 A filosofia não tem objeto, mas tem os seus “objetos”. 
135 ALTHUSSER, Louis. A transformação da filosofia, op.cit., p.19 
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quanto mais poderoso o efeito ideológico dele proveniente, é o resultado da acomodação das 

práticas enquanto “objetos” filosóficos coabitantes sob o signo de uma única Verdade, que é o 

produto final e a substância própria de cada filosofia. 

Dito isso, impõe-se interrogar de onde as filosofias retiram a Verdade que confere 

sentido aos seus elementos e à totalidade que os unifica. A essa questão responderemos 

bruscamente, na esteira de Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas, que é da sua relação 

com a ideologia. Que é no seu trabalho de impor os valores de uma determinada ideologia 

prática como ideologia dominante que a filosofia produzida como filosofia “conquista” a sua 

verdade. Desse modo, podemos dizer que quando uma filosofia toma o poder, são os valores 

de uma ideologia prática determinada que governam. É isso que Althusser tinha em mente 

quando propôs que a filosofia idealista explora as ciências – tomando-as como categorias – 

em proveito da ideologia. Vejamos do que isso se trata. 

Na primeira página do tópico “Existe uma exploração das ciências pela filosofia” 

contido em Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas, Althusser diz que  

a imensa maioria das filosofias conhecidas sempre exploraram, na história da 
filosofia, as ciências (e não apenas os seus fracassos) em proveito dos ‘valores’ 
(termo provisório) das ideologias práticas: religiosa, moral, jurídica, estética, 
política, etc. É uma das características essenciais do idealismo136. 

Ele pretende justificar essa tese por meio de uma ilustração em que estabelece a 

conexão entre filosofias francesas determinadas e as ideologias práticas que lhe 

correspondem. Inicia apenas citando as filosofias de Pascal e Teilhard de Chardin e como elas 

exploraram em prol da religião “para fins apologéticos, exteriores às ciências, as ‘grandes 

contradições’ teóricas das ciências do seu tempo”137. Depois disso, aborda o “caso das 

filosofias espiritualistas” que rotula como “um pouco mais complicado”138, uma vez que elas 

apresentam conexões mais consistentes com as categorias filosóficas provenientes da história 

da filosofia. Podendo já firmar um primeiro paralelo, o autor nos diz que o que distingue as 

filosofias espiritualistas das religiosas é que, apesar de ambas explorarem as ciências 

“diretamente em benefício de temas abertamente religiosos”139, e até mesmo sob certa estética 

canônica, quem de fato se beneficia disso são os temas do Homem - o Espírito humano, a 

Liberdade humana, os Valores morais humanos. Aqui Bergson torna-se o principal exemplo, 

                                                           
136 ALTHUSSER, Filosofia e filosofia espontânea..., op.cit., p.103-4 
137 Ibid. op.cit., p.105 
138 Idem. 
139 Ibid. op.cit., p.108 
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dando lugar a breves conexões entre conceitos como o de “suplemento de alma” e de “valores 

humanos” e o imaginário moralista de uma “defesa de nossa civilização”. Algo obscuro, mas 

que vai se tornando mais palatável à medida que entram em cena Ricoeur e, sobretudo, 

Garaudy. Uma vez mais encontramos os temas do humanismo marxista, e de como esse 

enfoque põe a perder a potência compreensiva da ciência marxista, utilizando-a como 

justificativa para objetivos que estão longe de ser os seus, “‘objetivos’ de tal modo falhos de 

garantia que se veem na necessidade de subtrair fraudulentamente ao prestígio das 

ciências”140. Neste ponto o paralelo se completa. Se as filosofias religiosas exploram as 

ciências em nome de uma ideologia prática religiosa, as filosofias espiritualistas o fazem em 

favor da ideologia prática moral, que, numa dada conjuntura, moveu-se do seu caráter 

subordinado que comumente ocupa a uma posição dominante na produção de valores.  

E podemo-lo verificar naquilo em que todas as filosofias espiritualistas culminam no 
comentário do Bem: numa Moral, numa Sabedoria, que mais não são do que a 
exaltação da Liberdade humana, quer seja contemplativa ou prática (prática-moral), 
na exaltação da Liberdade criadora simultaneamente moral e estética. A este nível 
supremo, o Belo da criação estética e o Bem da criação moral (ou até religiosa: no 
sentido em que a religião é a forma superior da moral) terçam, sob a bênção da 
Liberdade humana e no seu elemento, as suas armas e encantos.141 

Faz parte ainda da ilustração a filosofia idealista clássica, e é aqui que tudo começa a 

ficar mais claro. Num primeiro momento, diz Althusser, o confronto com filosofias como a de 

Descartes, Kant ou Husserl nos indica uma relação consideravelmente mais complexa com as 

ciências do que a que estabelecem as filosofias religiosas e espiritualistas. Descartes foi um 

grande matemático e deu contribuições importantes quanto ao método das ciências. Kant, 

indo ainda mais longe, denunciou as “ciências sem objeto”, e praticamente inaugurou o 

campo da epistemologia, enquanto Husserl “se alimentava de matemáticas e de lógica 

matemática”142. No entanto, mesmo “pretendendo reconhecer os direitos da ciência”, todas 

essas filosofias aparecem como “disciplina[s] que diz[em] o direito sobre as ciências, pois 

põe[m] a questão de direito e responde[m] fornecendo títulos de direito ao conhecimento 

científico”143. Apresentam-se, portanto, como garantias jurídicas dos direitos das ciências e 

como registro dos seus limites. 

O problema da garantia do conhecimento entra em questão com elas. Quem pode 

garantir que o conhecimento produzido pela ciência é de fato conhecimento? Quais sãos os 
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limites da sua objetividade? Aqui os “direitos da ciência” são usurpados via um “processo 

idealista racionalista-crítico” em que a filosofia coloca uma questão vinda do exterior da 

ciência, para ao mesmo tempo ser a única instância capaz de respondê-la. Esse exterior de 

onde emana a questão do conhecimento não é outro que a ideologia prática jurídica. E aqui a 

relação entre filosofia e ideologia passa a nos interessar duplamente. 

Pode-se com efeito dizer que toda a filosofia burguesa (os seus grandes 
representantes dominantes, porque é preciso não esquecer os subalternos, que 
fabricam em segunda mão filosofia religiosa ou espiritualista) não é mais do que a 
repetição e o comentário filosófico da ideologia jurídica burguesa (...). Que a 
intervenção maior desta ‘questão de direito’ no próprio coração da filosofia burguesa 
diga respeito ao domínio da ideologia jurídica, não devia sequer prestar-se à 
contestação, se bem que seja uma ‘verdade’ desconhecida, e com boas razões. Mas 
que a ‘teoria do conhecimento’ seja inteiramente baseada no pressuposto desta 
questão prévia, que os desenvolvimentos e portanto os resultados desta ‘teoria do 
conhecimento’ sejam no fundo comandados e contaminados por esse pressuposto de 
origem externa, eis o que é mais difícil de admitir.144 

Os indícios dessa conexão, contudo, multiplicam-se. Althusser interroga-se se seria 

mero acaso o fato de essa “questão de direito” ser respondida na filosofia clássica sempre a 

partir da categoria de sujeito. Ego cogito, sujeito transcendental. A referência ao conceito de 

sujeito de direito é óbvia. O mesmo acontece com o par sujeito-objeto, com a categoria da 

consciência etc. 

Em Elementos de autocrítica Althusser falará ainda da “oposição que constitui a base 

da ideologia jurídica e filosófica burguesa, a oposição da Pessoa (Liberdade = Vontade = 

Direito) e da Coisa” 145 ao que segue esta extraordinária nota: 

Quanto aos filósofos, ainda não atravessaram o nevoeiro em que se envolvem e 
quase não suspeitam da presença do Direito e da ideologia jurídica em suas 
meditações: na própria Filosofia. No entanto, deveremos nos curvar à simples 
evidência: a Filosofia clássica burguesa dominante (e seus subprodutos mesmo 
modernos) está edificada sobre a ideologia jurídica, e seus ‘objetos filosóficos’ (a 
Filosofia não tem objeto, ela tem seus objetos) são categorias ou entidades jurídicas: 
o Sujeito, o Objeto, a Liberdade, a Vontade, a Propriedade, a Representação, a 
Pessoa, a Coisa, etc. Mas para aqueles marxistas, que sentiram o caráter jurídico 
burguês dessas categorias, e as críticas, resta-lhes ainda se separaram da armadilha 
das armadilhas: a ideia e o programa de uma “teoria do conhecimento”. É a peça-
mestra da filosofia burguesa clássica, ainda dominante. Então ao menos que se 
utilize essa expressão em um contexto que indique por onde então sair, do modo 
filosófico e não do modo científico de ‘sair’ (como o fazem Lênin e Mao), toma-se 
essa ideia como constitutiva da Filosofia, inclusive de uma ‘Filosofia marxista’, e 
permanecemos presos na armadilha das armadilhas filosóficas da ideologia 
burguesa. Pois a simples questão à qual responde a ‘teoria do conhecimento’ é ainda 
uma questão de Direito colocada nos títulos de validade do conhecimento146 
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Com isso vemos que na sua defesa restrita das ciências – pois a defendeu efetivamente 

contra o obscurantismo religioso – a ideologia burguesa encontra o seu limite, justamente no 

ponto em que as submete a uma questão para a qual já tem uma resposta imaginária. É 

justamente nesta operação, consciente ou inconscientemente fraudulenta, que a filosofia 

clássica da burguesia fundamenta a própria importância e estabelece o seu domínio sobre o 

campo teórico. 

Antes de abandonar o tema, contudo, Althusser antevê uma objeção à sua posição em 

filosofia. Se toda filosofia fala em nome de uma ideologia prática, tentando instalá-la no 

poder, não estaria também ele capturado neste círculo? Ou nas suas próprias palavras: “Acaso 

a filosofia que professamos está isenta desta dependência, portanto, deste entrave, e assim 

preservada a priori do risco de também ela explorar as ciências?”. Ao que responde, talvez de 

forma um pouco desconcertante, mas perfeitamente coerente, que não pode oferecer garantia 

alguma, dando apenas as suas razões. Em primeiro lugar, uma que tange os efeitos da sua 

filosofia. Ao ver uma filosofia em prática, o cientista deve avaliar se ela explora ou serve à 

sua ciência. A justificativa do ato filosófico e o resultado da sua intervenção devem aqui 

servir de elementos para um julgamento que não pode vir de nenhum locus exterior, senão 

daquele próprio à prática científica.  E, em segundo lugar, o fato de que é graças à ciência 

marxista da história que conhecemos a relação orgânica mantida pela filosofia com valores 

das ideologias práticas. Assim, a filosofia daí proveniente, munida desse conhecimento, e que 

partilha da mesma posição política utiliza-o para produzir a si mesma, no esforço de forjar 

uma nova prática da filosofia, sem deixar-se capturar pelo modo de produzir filosofia como 

filosofia. 

2.2 Tomada de poder na prática 

Mas há ainda algo. Pondo a ideologia religiosa, moral ou jurídica no poder no campo 

teórico, a filosofia idealista ataca a ciência, saqueando-a e impondo-lhe limites. Entretanto, o 

seu trabalho de unificação de categorias sob uma Verdade não tem efeitos apenas teóricos. 

Dado que a filosofia é parte do mundo como qualquer outra prática o seu modelo de operação 

repercute no agir de outros aparelhos de disputa ideológica. Nesse sentido, diz Althusser, “o 

que a filosofia recebeu da luta de classes como exigência, devolve sob a forma de 

pensamentos que vão trabalhar nas ideologias [práticas] para as unificar e transformar”147. 
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Em Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado Althusser desenvolve a definição 

tópica do modo de produção dividido em base – central pulsional da luta de classes – e 

superestrutura, para indicar o papel crucial da ideologia na reprodução ampliada das relações 

sociais da produção capitalista148. Sendo a filosofia uma parte dessa superestrutura – e é 

justamente a questão de localizar as práticas sociais que está em jogo nesse ensaio –, ela 

“guarda uma relação estreita com o que ocorre nas ideologias”149, ideologias que, por sua vez, 

no desenvolvimento dessa própria tópica, têm estreita relação com a luta de classes. A 

filosofia como prática teórica trabalha, portanto, com as ideologias, utilizando-as como uma 

das matérias-primas do seu pensar. E, ao fazer isso, atua também sobre as ideologias, 

fornecendo-lhes novos modelos de unificação. 

Isso tem a ver com o que Althusser chamou de “a forma política da existência das 

ideologias no conjunto das práticas sociais”150, que diz respeito no campo teórico à conexão 

entre os conceitos de luta de classes e de ideologia dominante. Numa sociedade de classes o 

poder político é exercido em favor da classe dominante. Mas, para tornar duradoura sua 

dominação, toda classe dominante precisa transformar seu poder pela violência num poder 

consentido, obtendo uma obediência de tal natureza que a pura força não seria capaz de 

sustentar. Essa é uma das funções dos Aparelhos Ideológicos de Estado, instituições por meio 

das quais “a classe no poder, ao mesmo tempo que se unifica, consegue impor às massas 

exploradoras a sua ideologia peculiar, como sendo a própria ideologia das ditas massas”151. 

Logrado isso, a “massa popular penetra na Verdade da ideologia da classe dominante, aceita 

os seus valores (...) e a violência sempre necessária pode ser ou posta de lado ou utilizada 

como último recurso”152.  

O agenciamento desses aparelhos e o seu trabalho de inculcação, contudo, supõem 

algo: uma ideologia dominante, que é segundo Marx “a ideologia da classe dominante”153. 

Mas essa ideia só é exata, nos diz Althusser, se a ideologia em questão for pensada como o 

resultado de uma longa batalha. E, referindo-se à experiência histórica da burguesia, aponta 

para o fato de que leva muito tempo para que essa constituição possa efetuar-se e que ela é, 

em todo caso, sempre um assunto de luta de classes. Pois não se trata de simplesmente 
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“fabricar uma ideologia dominante por decreto”154, ou de tão somente lutar para impor 

determinadas ideias, mas de construí-las a partir de elementos da própria realidade social, 

tomando o legado contraditório do passado e reelaborando-o no calor dos acontecimentos 

políticos, científicos, etc.  

A filosofia, por seu turno, não está alheia a esse processo. Antes, é um dos atores 

privilegiados que se ligam a essa luta de classes na ideologia, tendo papel central na 

constituição hegemônica da ideologia enquanto dominante. Portanto, o trabalho filosófico de 

ordenamento teórico das práticas sociais, por mais abstrato que seja, encontra o seu paralelo 

na luta de classes ideológica. Luta filosófica e luta ideológica operam, então, analogamente, 

recortando e colando as práticas sociais para restaurá-las no mosaico de uma Verdade que 

corresponde, por sua vez, a uma posição no mapa espectral do político. A filosofia como 

continuação da luta de classes na teoria, responde então a uma exigência de cunho político. Se 

num sentido ela pode contribuir com a prática científica limpando o terreno de obstáculos 

epistemológicos, em outro pode contribuir com a prática ideológica através da unificação de 

ideologias parciais numa ideologia dominante, alicerçada na pedra fundamental de uma 

Verdade. E trabalha para isso justamente no seu ato de “pensar as condições teóricas de 

possibilidade de reduzir as contradições existentes”155, tentando eliminar a falha existente 

entre cada prática e a sua ideologia respectiva. 

Como produtora de uma problemática ideológica geral, portanto, a filosofia apresenta-

se como um laboratório em que os problemas que podem surgir na ideologia prática 

encontram-se sempre já resolvidos previamente. Assim, mediante as suas “figuras teóricas” é 

possível ultrapassar ideologicamente contradições reais e saltar de uma ideologia a outra sob a 

garantia de um discurso racional. 

Por isso, diz Althusser:  

Creio que, então, pode representar-se a filosofia da maneira seguinte: não está fora 
do mundo, fora dos conflitos e dos acontecimentos históricos. Na sua forma 
concentrada, a mais abstrata, a das obras dos grandes filósofos, é algo que está ao 
lado das ideologias, como uma espécie de laboratório teórico onde 
experimentalmente se põe na ordem do dia, na abstração, o problema 
fundamentalmente político da hegemonia ideológica, isto é, da constituição da 
ideologia dominante. É aí que se afinam as categorias e as técnicas teóricas que 
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tornarão possível a unificação ideológica que é um aspecto essencial da hegemonia 
ideológica.156

 

3. Contra a teoria do conhecimento 

Dito isso, podemos retomar a questão da ciência na obra de Althusser, tema 

interrompido na primeira parte desse trabalho. Lá, vínhamos expondo uma noção de ciência 

que recebia a posteriori da filosofia a confirmação de seu estatuto. Certa combinação entre o 

“atraso necessário” da ave de Minerva filosófica e o problema do conhecimento respondido 

de modo não transcendental. Com isso, a ciência podia colocar-se no papel “privilegiado” de 

afastar, na sua batalha diuturna, não ideologias historicamente especificadas, mas a ideologia 

em acepção geral. 

Vimos, contudo, que para escapar do beco sem saída dessa aporia, Althusser trabalhou 

sobre a revisão da definição de sua prática filosófica, produzindo uma concepção marcada 

pelo contraste entre os caracteres da prática científica e da intervenção filosófica. Assim, 

transitou de um conceito de filosofia como Teoria das práticas teóricas para o de 

representação da luta de classes na teoria. Nesse movimento distanciou-se da influência 

teoricista que assombrou seus primeiros textos aproximando-se de uma perspectiva mais 

efetivamente materialista. 

Resta-nos, portanto, interrogar, como que parafraseando um Dostoiévski, o que resta 

da ciência depois da morte de toda teoria do conhecimento? A resposta de algum modo 

desconcertante é: tudo. Pois justamente neste momento em que procede a uma reconfiguração 

dos termos de seu próprio pensamento, Althusser revisita seu vínculo com a filosofia de 

Spinoza, no que poderá ler claro em Hegel, e com o que cimentará princípios rigorosamente 

materialistas ao seu entendimento do campo científico. 

Em Elementos de autocrítica, ao tentar se desembaraçar das acusações de 

estruturalista, Althusser relaciona-as a uma confusão entre essa suposição e o seu spinozismo 

de fato. Diz que seus críticos, ao olharem para o Spinoza que irradiava de suas obras viram, 

na própria ignorância filosófica, algo como “o estruturalismo”. E prossegue explicando em 

que repousa a dita posição spinozista de sua obra. Fala de um uso de Spinoza como 

ferramenta de oposição a Hegel, para ver um Marx que de outro modo estaria invisibilizado; 

de uma continuidade com a sua teoria da ideologia etc., e fala do que nos importa aqui: do 

fato de partilhar da postura spinozista em face da “questão do conhecimento”.  
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Essa tomada de posição tem como principal objetivo funcionar como antídoto ao 

problema imposto pela ideologia jurídica à ciência e à filosofia conforme descrito 

anteriormente. A conexão entre teoria do conhecimento e ideologia jurídica, tal como é 

compreendida por Althusser e alinhavada por sua crítica pode ser descrita como contendo dois 

pontos principais de contato. Em primeiro lugar, é jurídica a questão imposta, a instalação de 

um tribunal da ciência, onde os seus títulos seriam submetidos à prova. E em segundo lugar, é 

jurídica a resposta a ela proposta, à medida que soluciona esse impasse referindo-se à garantia 

a priori de um Sujeito transcendental que é correlato da categoria de sujeito de direito. Sua 

unidade, contudo, está fixada pelo fato de que a pergunta só é colocada uma vez que a 

resposta lhe precede enquanto ideologia prática. 

O recurso de Althusser a Spinoza vem, portanto, para resolver essa dupla questão. 

Quanto ao primeiro aspecto, o autor parece agora autorizar a identificação do “corte” não 

mais na chegada constatadora da filosofia, mas nos próprios efeitos de conhecimento que 

emanam da abertura de uma ciência, transformando a ideia verdadeira por ela produzida no 

índice de si mesma e do falso157. Como quando o próprio Galileu, na peça de Brecht, toma a 

palavra para anunciar que “a partir de hoje, nem tudo o que é verdade deve seguir valendo”, é 

a própria ciência que impõe sua verdade ao denunciar a ideologia enquanto ideologia, pondo 

no seu lugar a verdade enquanto verdade. 

A legitimidade do tribunal da ciência é com isso negada e a sua busca por títulos e 

critérios de objetividade é respondida com uma interdição de princípio. A partir de então, é no 

processo da sua própria produção que os conhecimentos devem encontrar sua confirmação.  

Se pretendemos julgar a verdade que se detém por um ‘critério’ qualquer, nos 
expomos à questão do critério deste critério e assim até ao infinito. Sendo externo (a 
adequação do espírito e da coisa, na tradição aristotélica) ou interno (a evidência 
cartesiana) em todos os casos o critério pode ser rechaçado: porque ele é só a figura 
de uma Jurisdição ou de um Juiz que deve autenticar e garantir a validade do 
Verdadeiro. E, no mesmo movimento, Spinoza afasta a tentação da Verdade: como 
bom nominalista (o nominalismo então podia ser, Marx o reconheceu, a antecâmara 
do materialismo), Spinoza fala clinicamente do ‘verdadeiro’. De fato, a Verdade e a 
Jurisdição do critério vão sempre lado a lado, pois o critério tem sempre por função 
autenticar a Verdade do verdadeiro. Afastadas as instâncias (idealistas) de uma 
teoria do conhecimento, Spinoza sugeria então que ‘o verdadeiro se indica a si 
mesmo’, não como Presença, mas como Produto, na dupla acepção do termo 
‘produto’ (resultado do trabalho de um processo que o ‘descobre’), como se 
verificando em sua própria produção.158 
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Com isso, Spinoza está no mesmo barco do marxismo – ou antes, o inverso –, uma vez 

que também para ele o “critério” nunca vem de fora, mas do interior da própria prática 

concebida enquanto processo. E neste sentido específico nos aproximamos de Hegel, que 

prescreve todo critério de verdade “refletindo no verdadeiro como interior a seu processo”159, 

embora o relacione a um Telos, o que implicaria outro problema. O caso é que se Spinoza 

também funda o seu rechaço ao julgamento sobre o conhecimento na centralidade da 

categoria de processo, ele se diferencia de Hegel justamente ao negar a categoria de Origem 

como critério de autenticação. Quanto a isso Althusser é claro em sua Autobiografia: 

[Spinoza era] um homem que, sem esboçar nenhuma gênese do sentido originário, 
enunciava este fato: “temos uma idéia verdadeira”, uma “norma de verdade” que nos 
é dada pelas matemáticas – esse também um fato sem origem transcendental; um 
homem que, de repente, pensava na facticidade do fato: algo surpreendente para esse 
pretenso dogmático que deduzia o mundo de Deus e de seus atributos! Nada mais 
materialista do que esse pensamento sem origem nem fim. Mais tarde, eu iria tirar 
daí minha fórmula da história e da verdade como processo sem sujeito (originário, 
fundador de todo sentido) e sem fins (sem destino escatológico preestabelecido), 
pois, se recusar a pensar sobre o fim como causa originária (no reflexo especular da 
origem e do fim) é de fato pensar como materialista160  

E é precisamente a questão da Origem que pode nos levar à segunda dimensão do 

problema do conhecimento que Althusser tenta resolver com a ajuda de Spinoza: o Sujeito 

transcendental como garantia. Em A única tradição materialista, ao descrever as razões e os 

modos de seu afeto em face da obra do autor holandês, Althusser revela que se esforçou 

sempre para ler Spinoza em oposição a Descartes, o que é de máxima relevância para o 

assunto que nos ocupa aqui. Estabelecendo um paralelo entre Spinoza e Hegel contra 

Descartes e Kant no que concerne à questão da relação entre verdade e sujeito, Althusser 

desaloja com a ajuda dos primeiros o “cogito ergo sum” pondo em seu lugar o simples e 

lapidar “homo cogitat” 161.  Aqui, o conhecimento se desconecta de qualquer tipo de 

validação por instrumentos racionais do sujeito para, “impor-se a si mesmo”162 pelo que é, 

pela facticidade dos próprios efeitos. 

Não há teoria do conhecimento (isto é, garantia a priori da verdade e de seus efeitos 
científicos, sociais, morais e políticos) em Spinoza, não há tampouco teoria do 
conhecimento em Hegel, enquanto que Descartes apresenta na forma da garantia 
divina uma teoria da garantia de toda verdade, ou de todo conhecimento – enquanto 
que por sua vez Kant produz uma teoria jurídica do conhecimento sob o ‘eu penso’ 
do Sujeito transcendental e das condições a priori de toda experiência possível.163
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O pensamento e a ideia verdadeira passam então a ser concebidos como encontros. O 

homem pensa, dirá Althusser em seu A corrente subterrânea do materialismo de encontro, 

partindo de confusões, rumores, e nada pode lhe garantir que virá um dia a ter um pensamento 

verdadeiro. Pode-se viver sempre no imaginário, na ilusão de que se pensa, sem nunca pensar 

de fato. O pensamento pode ocorrer ou não, “não há estrada real para a ciência” dizia Marx, 

como não há certeza de que um pensamento confuso um dia tornar-se-á claro. Se no esquema 

hegeliano da consciência havia ainda um percurso do saber, que pode até não se cumprir, mas 

que é predeterminado, com Spinoza, contrariamente, o “tomar consciência” contido no 

movimento de romper com o ideológico para aceder ao científico se dá por meio de um 

encontro, que pode ou não acontecer, e que não está garantido por nada164. Não seria esse o 

sentido da antiteleologia radical contida no “Apêndice” do livro 1 da Ética? 

É nisto que radica o materialismo irretocável de Spinoza, em que ele seria capaz de ir 

mesmo além de Engels, diria Althusser: a rejeição de toda pergunta e de toda resposta sobre a 

possibilidade do conhecimento objetivo do mundo por meio da afirmação irredutível dos 

efeitos desse próprio conhecimento.  

Sem jamais propor uma gênese transcendental do sentido, da verdade, ou das 
condições de possibilidade de toda verdade, tenham sentido e verdade o significado 
que tiverem, instalava-se na factualidade de uma simples constatação: ‘Temos uma 
ideia verdadeira’, ‘Detemos uma norma de verdade’, não em função de uma 
fundação originária perdida nos começos, mas porque é um fato que Euclides, 
graças a deus, deus sabe o porquê, existiu como uma singularidade universal factual 
e [não é] necessário (...) ‘reativar seu sentido originário’, bastando pensar no 
resultado factual de seu pensamento, em seu resultado bruto, para dispor da potência 
de pensar.165 

[A ciência] nasce do concurso imprevisível, incrivelmente complexo e paradoxal, 
mas necessário em sua contingência, de ‘elementos’ ideológicos, políticos, 
científicos (dependendo de outras ciências), filosóficos, etc., que em um momento 
‘descobrem’, mas demasiado tarde, que se procuravam, pois se encontram sem se 
reconhecer na figura teórica da ciência nascente.166 

Ao que Althusser soma, no mesmo golpe, a denúncia da conexão entre essa questão e a 

ideologia prática jurídica. 

4. Para uma nova prática da filosofia 

E por fim, para encerrar esta parte do trabalho dedicada às concepções de ciência e 

de filosofia em Althusser, uma nota sobre o assim chamado materialismo do encontro.  

                                                           
164 ALTHUSSER, Louis. A corrente subterrânea do materialismo do encontro. In, Crítica Marxista nº 30, 2010, 
p.16-7 
165 Ibid., L’unique tradition matérialiste, op.cit., p.87 
166 Ibid., Posições 1, op.cit., p.86 
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Conforme vimos, Althusser identificou a ausência de uma filosofia na obra de Marx, e 

nada mais do que fragmentos extremamente contraditórios na de Engels. Atribuiu isso não a 

uma incapacidade ou à falta de tempo – Marx teria externado em mais de uma ocasião a 

intenção de escrever a sua Dialética –, mas a uma questão de condições de possibilidade da 

sua elaboração. E, posteriormente, revisitando a mesma questão em A transformação da 

filosofia, pôde perceber em Marx algo como o gérmen de uma prática filosófica distinta da 

dos filósofos. Em todo caso, o fato é que apenas com Lênin pudemos identificar efetivamente 

em operação aquilo que Althusser chamou de as bases do que um dia pode vir a ser uma nova 

prática da filosofia. 

E isso porque, da posição de dirigente político proletário, foi ele o primeiro a registrar 

que na filosofia dos filósofos tudo se resume a uma luta eterna entre materialismo e idealismo 

e que a essência da sua prática está justamente no vazio aberto por uma distância tomada em 

face de outra filosofia. Mas mais do que isso, porque quis e esforçou-se até ao limite das suas 

energias para romper com esse campo no qual permanecera ainda de certo modo cativo. 

Partilhando da mesma posição, Althusser estava perfeitamente consciente das dificuldades 

envolvidas nessa necessária transformação filosófica, podendo sentir também em si os 

grilhões que impediram Lênin de ir adiante, no sentido de uma prática filosófica que rompesse 

com o binômio matéria-espírito e, portanto, à altura de reverberar os efeitos gigantescos 

produzidos pela ciência marxista da história. 

Com os recursos de cultura filosófica a que tinha acesso, no entanto, pôde empreender 

um mosaico em que dispunha lado a lado elementos de uma filosofia futura, justapondo 

filósofos em interpretações bastante peculiares, naquilo que denominou uma “corrente 

subterrânea do materialismo de encontro”. Buscou investigar determinados autores e aspectos 

de seus pensamentos que tendo sido produzidos como filosofia, teriam o condão, se não de 

constituir uma nova prática da filosofia, ao menos de intervir como o partido filosófico dos 

explorados: “mas se o faço, é só para tentar compreender Marx, isto é, o seu silêncio”167. 

Tentou por meio disso, portanto, escrever uma outra história da filosofia, que pudesse servir 

de base para a renovação do marxismo que vivia, tanto prática quanto teoricamente, uma crise 

da maior envergadura. 

Aqui a dimensão efetivamente política da obra de Althusser aparece com nítidos 

contornos e sua produção toda pode ser lida a partir de dois centros de gravidade: o XX 
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Congresso do PCUS (1956), que denunciou os “crimes de Stálin” e o “culto à personalidade”; 

e o XXII Congresso do PCF (1976), marcado pela conversão deste ao eurocomunismo. Nessa 

chave, toda a obra althusseriana pode ser lida como uma tentativa de resolver as crises – ou a 

crise? – decisivas que se expressaram nesses eventos, mediante a crítica das posições teóricas 

que as orientavam e a proposição de vias alternativas a elas. 

Hoje é fácil notar, tendo em mãos seus textos à época inéditos e também os que 

publicara, pelo que declara e pelo que deixa transparecer neles, que Althusser  dedicou-se nos 

anos 80 mais do que tudo à produção de estratégias teóricas capazes de tirar o movimento 

comunista internacional de sua crise.  O principal tema não só do manuscrito sobre a Corrente 

subterrânea..., mas de toda uma série de textos não publicados, é a crítica feroz e decidida aos 

aspectos teleológicos da teoria marxista, no que Veríssimo pôde identificar uma continuidade 

do combate a Hegel iniciado nas primeiras obras169. Ressalta deste trabalho em especial uma 

enorme preocupação em produzir um pensamento não teleológico da gênese – que culmina 

nas suas referências à existência de duas teorias da transição em Marx – e estabelecê-lo no 

interior de uma problemática científica da história. 

Maria Turchetto é quem, a meu ver, nos dá as melhores chaves para que 

identifiquemos em que reside a contribuição decisiva do trabalho aí empreendido por 

Althusser – que, diga-se, merece todos os títulos daquilo que ele reputou ser uma filosofia 

materialista em Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas. O faz por uma parte 

problematizando a obra althusseriana e por outra desenvolvendo por sua própria conta uma 

teoria da transição em perfeita sintonia com os imperativos antiteleológicos de um 

pensamento materialista sobre a história. 

Façamos referência em primeiro lugar ao texto O que significa “ciência da história”? 

em que a autora pretende retirar das críticas feitas por Althusser a Monod um conceito 

positivo de ciência para então compará-lo com a análise althusseriana do mesmo problema no 

que tange a obra marxiana. Ali, Turchetto observa que Althusser atribui a introdução do 

“postulado da objetividade”170, mediante o qual a biologia tornou-se ciência, a duas operações 

teóricas, ambas designadas no trabalho de Monod pelo mesmo conceito de “emergência”.  

                                                           
169 MATA, José Veríssimo Teixeira da. Althusser ou Marx sem Hegel. In LOUREIRO, Isabel Maria; MUSSE, 
Ricardo (org.). Capítulos do marxismo ocidental. São Paulo: Unesp, 1998. 
170 TURCHETTO, Maria. O que significa “ciência da história”? In: NAVES, Márcio Bilharinho (Org.). Presença 
de Althusser. Campinas: UNICAMP, IFCH, 2010. p.81 
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Na sua primeira acepção, dirá, “emergência” quer significar “propriedade de 

reprodução”, ou seja, o modo de organização das relações entre os elementos que compõem 

uma estrutura, “a propriedade de reproduzir e de multiplicar estruturas ordenadas, sumamente 

complexas”171. E na segunda, a propriedade de gênese, isto é, “a aparição das primeiras 

estruturas primárias dotadas do poder de autorreprodução”172. “O primeiro significado 

corresponde àquilo que defini como ‘primeiro passo teórico’, definir a ‘vida’ como efeito de 

uma estrutura.”173 “O segundo (...) ‘prevalecer a emergência sobre a teleonomia’ como diz 

Monod; estabelecer ‘o primado do encontro sobre a forma’, como disse Vittorio Morfino”174. 

Passando à análise althusseriana de Marx, Turchetto pode constatar a persistência 

desses dois passos. O primeiro corresponderia segundo ela ao trabalho feito em Ler o capital, 

à “definição da ‘formação social’ como sistema complexo,” como “todo estruturado com 

dominante”, o que leva o autor a “pensar em termos de causalidade ‘metonímica’ ao invés de 

‘transitiva’ ou ‘expressiva’”175. Já o segundo, contido nos textos dos anos 80 aos quais nos 

referimos aqui, dá conta da “gênese aleatória’ do capitalismo” construído a partir do capítulo 

de O capital sobre a acumulação primitiva: “encontro de processos históricos diversos que a 

um certo ponto ‘pegam’, determinando a emergência da capacidade de autorreprodução da 

relação social capitalista”176. Assim, trata-se de pensar (1) a causalidade em operação na 

estrutura do objeto ao mesmo tempo que (2) a sua gênese num sentido não teleológico. Essa 

interpretação nos fornece instrumentos para situar a intervenção filosófica do último Althusser 

ainda no plano de um conjunto de teses para a construção de uma ciência marxista da história. 

Vejamos. 

Sabe-se que A corrente subterrânea do materialismo de encontro se inicia por uma 

referência a Epicuro e a uma chuva de átomos no vazio. Pretendendo afastar a interpretação 

da obra do grego de um “idealismo da liberdade”177, Althusser aproxima-o de Heidegger, que 

poderá nos fornecer o fundo de uma filosofia do es gibt, ou seja, um tomar como ponto de 

partida o mundo tal como “há”, tal como é, na contingência do seu ser atual. Aí, os átomos de 

Epicuro caem eternamente no vazio, e nada há além da sua chuva perfeitamente paralela. Não 

há mundo, nem Sentido, nem Razão, nem desrazão, Causa ou finalidade. Sem que se saiba 

                                                           
171 MONOD, Jacques apud TURCHETTO, O que significa “ciência da história”?, op.cit., p.82 
172 Idem. 
173 TURCHETTO, op.cit., p.83 
174 Idem. 
175, Ibid., op.cit., p.84 
176 Ibid., op.cit., p.85 
177 ALTHUSSER, A corrente subterrânea do materialismo do encontro, op.cit., p.10 



64 
 

onde, quando, nem como178 sucede, contudo, um clinamen, um “desvio infinitesimal”179, e 

com isso um choque, um encontro entre átomos vizinhos que por conta de semelhante evento 

têm rompido o seu paralelismo. Disso resulta uma “carambola”, que origina um mundo como 

agregado de átomos, de onde nasce o sentido. Mas para que do encontro nasça um mundo, e 

com ele necessidade, sentido, razão, é preciso que ele dure, que seja um encontro duradouro. 

Se o encontro não dura, não há mundo.  

Quanto aos átomos, não existem antes do encontro a não ser de modo fantasmático. 

Sua existência efetiva advém do encontro que é, nesse sentido, a realização de uma potência, 

cujo destino era anteriormente insondável, mas que uma vez se tendo feito mundo, nega todas 

as outras possibilidades de ser e de não-ser para instalar-se na necessidade do fato consumado.  

É o encontro que dá realidade aos átomos, que antes do encontro, eram apenas elementos 

abstratos, sem consistência ou existência, que passam a existir e podem por isso “pegar”.  

É nesse encontro duradouro, e apenas nele, portanto, que pode residir uma filosofia do 

mundo como “fato consumado”, dentro do qual o reino da Razão, do Sentido, da Necessidade, 

da Finalidade se instaura. Essa consumação é um puro efeito da contingência, já que depende 

de um encontro aleatório dos átomos, que dependem do desvio-clinamen, que podem ou não 

“pegar”. Antes do fato consumado, só há o fato-não consumado, o não-mundo, uma existência 

irreal dos átomos. É este o sentido preciso que Althusser quer dar à tese do “primado do 

encontro sobre a forma”.  

Só a partir daí é possível colocar a questão do sentido que devemos atribuir à palavra 

“lei”. Não há lei que presida a pega, mas uma vez “tendo pego”, uma vez estando constituída 

a “figura estável do mundo” – o único mundo que existe, porque ao existir um mundo, todos 

os outros possíveis passam a não existir – os acontecimentos desse mundo obedecem a “leis”. 

Não importa que o mundo existente tenha nascido de átomos caindo ou do big bang, mas que 

estamos neste mundo e não em outro, e que este mundo é regido por regras ou “leis”. É 

precisamente aí que surge a tentação, mesmo para os partidários do materialismo do encontro, 

diz Althusser, de esconder-se nesse encontro que “pegou”, de examinar as leis surgidas dessa 

“pega” de formas, projetando-as indefinidamente. É fato que há ordem neste mundo e que 

conhecê-lo é conhecer suas “leis” (Newton) e as condições de possibilidade não dessas leis, 
                                                           
178 “quando os corpos são levados em linha reta através do vazio e de cima para baixo pelo seu próprio peso, 
afastam-se um pouco da sua trajetória, em altura incerta e em incerto lugar, e tão somente o necessário para que 
se possa dizer que se mudou o movimento”. LUCRÉCIO. Da natureza. In: Epicuro, Lucrécio, Cícero, Sêneca, 
Marco Aurélio. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 58 
179 ALTHUSSER, A corrente subterrânea do materialismo do encontro, op.cit., p.10 
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mas de seu conhecimento. Isso equivale a rejeitar uma vez mais a questão da origem do 

mundo, para assentar a questão da origem desse segundo encontro que é a possibilidade de 

conhecer o mundo – o encontro entre conceitos e coisas. 

As consequências dessa tese para toda a filosofia – idealista e materialista – são 

extraordinárias, já que ela não pode mais ser o enunciado da Razão e da origem das coisas, 

obrigando a tornar-se a teoria da contingência das coisas, e o reconhecimento do fato da 

contingência, do fato da submissão da necessidade à contingência, e do fato das formas que 

dão forma aos efeitos do encontro. Mas a importância disso para a ciência da história não é 

menos notável, já que, como vimos anteriormente com Turchetto, estão contidos aí os 

princípios que nos permitem pensar a gênese de uma estrutura de estruturas, bem como o 

desembaraçamento do principal obstáculo epistemológico com que se defronta o marxismo 

ora em crise: a interpretação teleológica da história. 

E aqui, uma vez mais, a obra de Turchetto torna-se relevante. Pois ela, incluída na 

descendência teórica de Gianfranco La Grassa, é uma das principais responsáveis por elaborar 

e difundir uma leitura dessa natureza das obras clássicas do marxismo. Em Do capitalismo à 

sociedade de transição180, Qual marxismo em crise?181ou Para uma teoria da sociedade 

capitalista182, encontram-se denunciados a todo instante concepções da chamada “acumulação 

primitiva” pensadas sob categorias que são próprias do desenvolvimento do capitalismo e que, 

portanto, fundam o aparecimento de uma “lei” de reprodução no pressuposto dessa própria 

“lei”. 

Apesar de encontrar um desenvolvimento mais restrito, contudo, a conexão entre o 

materialismo aleatório e a teoria da transição em Marx é feita no próprio texto de Althusser. 

Talvez a opção editorial nos iluda – uma vez que o texto ora sob análise é uma montagem de 

fragmentos –, mas do modo como os excertos estão dispostos toda a exposição parece 

convergir para esse momento como que para um cume. 
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Neste trecho183 Althusser identifica dois conceitos de modo de produção em operação 

no interior da problemática marxiana. O primeiro que remete a A situação das classes 

trabalhadoras de Engels, e o segundo, contido em O capital. E aqui mais uma vez incidiria o 

gênio de Turchetto ao propor uma interpretação separada de Marx e Engels184. O caso é que a 

cada um desses conceitos, dada a sua natureza, corresponde uma concepção diferente de 

transição. Enquanto no primeiro o então futuro burguês e o então futuro proletário “são 

pensados e dispostos como se estivessem, desde toda a eternidade, destinados a entrar em 

combinação, a se agrupar entre si”185, de modo que a “pega” desses elementos parece 

garantida a priori por leis dialéticas, negação da negação, etc.; no segundo Marx “explica que 

o modo de produção capitalista nasceu do ‘encontro’ entre o ‘homem com dinheiro’ e o 

proletário desprovido de tudo, exceto de sua força de trabalho”186. 

Nesta segunda concepção é que reside o traço efetivamente científico da análise 

marxiana. Ali, o modo de produção é pensado como uma “combinação” particular entre 

acumulação financeira, acumulação de meios técnicos e de matéria-prima, e acumulação de 

produtores. No entanto, tais elementos “não existem na história para que exista um modo de 

produção, eles existem em estado ‘flutuante’ antes da sua ‘acumulação’ e ‘combinação’, 

sendo cada um o produto de sua própria história”187. 

A sociedade capitalista, portanto, objeto real ao qual a teoria visa a referir-se,  

não é anterior à ‘pega’ dos elementos, mas posterior, e por isso poderia não ter 
‘pegado’ e, com mais razão ainda, ‘o encontro poderia não ter acontecido’. Tudo 
isso é dito, certamente, com meias palavras, porém é dito na fórmula de Marx, 
quando nos fala tão freqüentemente do ‘encontro’ (das Vorgefundene) entre o 
homem com dinheiro e a força de trabalho nua. Podemos avançar ainda e supor que 
o encontro aconteceu na história numerosas vezes antes de sua “pega” ocidental, 
mas, por falta de um elemento ou da disposição dos elementos, não ‘pegou’, então. 
Servem de prova os Estados italianos do vale do rio Pó nos séculos XIII e XIV, nos 
quais havia evidentemente homens com dinheiro, tecnologia e energia (máquinas 
movidas pela força hidráulica do rio) e mão-de-obra (os artesãos desempregados), e, 
no entanto, o fenômeno não “pegou”.  

Com isso opõe-se não apenas uma parte do trabalho de Marx a outra, mas, sobretudo, 

dois modos de pensar a “a emergência em relação ao funcionamento auto-reprodutivo da 

                                                           
183 Trata-se do subtópico “Modo de produção e transição” de A corrente subterrânea do materialismo de 
encontro., op.cit., p.31ss 
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estrutura social”188. De um lado, ao identificarem o proletariado como “produto da grande 

indústria” Marx e Engels situam-se “na lógica do fato consumado da reprodução ampliada 

do proletariado” de modo que quando creem estar pensando a produção dessa classe, estão de 

fato pensando a sua reprodução, o que tornaria sua posição “essencialista”189. De outro, ao 

teorizar a constituição do modo de produção capitalista sob o ponto de vista histórico-

aleatório, a partir de “elementos independentes uns em relação aos outros”190, Marx consegue 

respeitar a “lógica” imanente dos atores e acontecimentos implicados nessa passagem, 

introduzindo através da categoria de desvio uma visão não-teleológica do processo histórico. 

Esse tipo de enfoque é frutífero em primeiro lugar, porque situa a obra de Althusser no 

campo daquilo que Morfino quis chamar de “racionalismo”191, compatibilizando-a com a 

possibilidade de uma análise científica da história. Esta é a mesma posição de Lewis quando 

afirma a respeito do tema que o “conhecimento científico ‘clínico’ ou social das constantes 

gerais é possível [para o Althusser materialista do encontro] porque as ocorrências singulares 

que as ciências sociais estudam estão atravessadas por constantes ou invariantes, que as 

compõe em sua especificidade”192, demonstrando uma vez mais a importância de uma 

teorização adequada sobre a relação entre o conceito de “lei” e o de contingência.  

Boutang, por seu turno, rejeita esse tipo de solução, pois considera que o cerne do 

materialismo do encontro estaria mais próximo de uma “arte da política revolucionária”193. De 

fato, essa é uma dimensão que não pode ser negligenciada, sobretudo porque nas análises 

sobre Maquiavel a preocupação mais constante da reflexão parece ser a da composição do que 

chamaríamos, na falta de outro termo, de uma subjetividade revolucionária. Some-se a isso a 

multiplicação das aparições da famosa máxima leninista que define o marxismo como a 

“análise concreta da situação concreta” sempre situando a política como pensamento.  

Entretanto, o preço que se paga ao seguir por esta via é alto demais, uma vez que a 

própria possibilidade de uma política efetivamente revolucionária sem uma análise objetiva da 

realidade torna-se bastante rarefeita. Sem enfatizar demais as inconsistências da análise de 

Boutang denunciadas por Lewis – que a bem da verdade consegue demonstrar como ao 
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mesmo tempo em que se encantava pela “solidão de Maquiavel”, Althusser reforçava a 

importância da ciência marxista da história como componente indispensável da ação 

revolucionária –, creio que a melhor saída para esse problema passe por demarcar os limites 

de abrangência da tese do materialismo do encontro, percebendo com Turchetto a que 

momento da prática teórica ela pertence, ao mesmo tempo em que reconhecemos na própria 

letra de Althusser que a chuva não cessa mesmo depois de o mundo já estar criado. 

Tal indicação nos levaria diretamente à tese da validade do materialismo do encontro 

como chave de compreensão da política, o que poderia nos ajudar, conforme propõe Illas194, a 

fugir do “leito de Procusto da luta de classes”, para pensá-la sob o signo da emergência. 

Nesse sentido, a política também poderia converter-se numa luta por demarcação que remove 

obstáculos criando “vazio” na presença incessante do aleatório. Assim, a teleologia do 

“sujeito histórico”, por exemplo, estaria afastada. Há, contudo, muito mais a se pensar nesse 

campo extremamente espinhoso.   
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CAPÍTULO 3 – O ANTI-HUMANISMO TEÓRICO E A IDEOLOGIA  BURGUESA 

NO PODER 

Pudemos ver ao longo dos dois primeiros capítulos deste trabalho, que o projeto de 

Althusser era renovar o marxismo que se encontrava combalido pela erosão provocada no seu 

interior tanto pelo “stalinismo” quanto pela social-democracia, representadas pelo autor, ao 

fim e ao cabo, como infiltrações da ideologia burguesa no campo das lutas proletárias. É 

sabido que o anti-humanismo teórico é uma das pedras-de-toque desse dramático combate, o 

que joga a obra althusseriana no centro de uma série de polêmicas. Dentre outras querelas, 

destaca-se o fato de que, a rigor, a posição anti-humanista não é exclusividade do marxismo e 

sequer foi formulada originariamente em seu interior. Pelo contrário, se em Althusser ela 

cumpriria um papel decisivo, foi com Nietzsche e Freud, sem falar em Spinoza ou Heidegger, 

mas, sobretudo com o movimento “estruturalista” das décadas de 50 e 60 que ela tornou-se 

“moda” no mundo todo. Tal constatação impõe, segundo Balibar, uma questão delicada sobre 

a situação de Althusser. Seria ele um marxista anti-humanista ou um anti-humanista 

marxista?195 E a razão dessa interrogação é séria já que tudo indica que o anti-humanismo 

genérico que pairava à época na atmosfera francesa não constituía mais do que o “pano de 

fundo de uma verdadeira metafísica, a philosophia perennis do anti-humanismo, sempre 

lutando contra o humanismo”.196 

O leitor atento não poderá deixar de notar nessa questão certo paralelismo com os 

temas do “teoricismo” que tratamos anteriormente. Ideologia em geral, ciência em geral; 

humanismo em geral, anti-humanismo em geral. Essa questão, portanto, poderá nos guiar 

pelas estradas, às vezes largas, às vezes estreitas, dos desenvolvimentos das noções de 

humanismo e de anti-humanismo teóricos em Althusser evidenciando já de início a correlação 

decisiva entre a transformação desses temas e a da concepção que o autor fazia da própria 

filosofia. Com isso poderemos chegar, ao final, à via asfaltada da especificidade absoluta do 

                                                           
195 "Considerei excelente o texto que me mandaste. Sinto-me tão próximo quanto possível deste ‘anti-humanismo 
teórico’ que propuseste com tanta força e vigor, compreendo claramente que é tua posição. Também 
compreendo claramente, creio, o que significa a noção de humanismo ‘ideológico’ em certos momentos, a 
necessidade da ideologia em geral, inclusive em uma sociedade comunista, etc. Convenceu-me menos tudo que 
vincula essas propostas com o próprio Karl Marx. Provavelmente haja muito de ignorância em minha 
desconfiança e na sensação de que outras premissas – não-marxistas – poderiam guiar esse anti-humanismo. O 
que expões, a partir da página 116 demonstra-me bem a ruptura de Marx com determinado humanismo, 
determinada conjunção do empirismo e do idealismo, etc. Mas a radicalização resta, parece-me, em seus 
momentos mais fortes e sedutores, muito althusseriana”. DERRIDA, Jacques. Carta de Derrida a Althusser de 1 
de setembro de 1964. In. PEETERS, Benoît. Derrida: a biography. Cambridge: Polity Press, 2013. p.142. Itálico 
no original, sublinhado meu. 
196 BALIBAR, Etienne. L’objet d’Althusser, op.cit., p.92 
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anti-humanismo teórico marxiano e da compreensão das condições reais que deram à luz o 

seu humanismo de juventude, indicando as razões de sua persistência e a necessidade de sua 

existência. 

1. Primeiras aparições 

O combate althusseriano ao anti-humanismo teórico teve as suas primeiras aparições 

ao grande público francês em 1960, na forma de uma resenha intitulada Sobre o jovem Marx, 

e depois, em 1963, com o artigo Marxismo e humanismo escrito a pedido de Adam Schaff 

para uma coletânea de Erich Fromm, que o recusou. Acasos – a leitura de uma edição de 

Recherches Internationales sobre o jovem Marx, o convite de um amigo para escrever – que, 

tendo encontrado uma conjuntura adequada – o pós-XX Congresso e o giro liberal dos 

partidos comunistas europeus – pegaram, transformando o seu autor num dos principais alvos 

das reações das forças moderadas e reacionárias do movimento operário. Mas isso apenas 

depois de ambos os textos serem reunidos no mundialmente famoso A favor de Marx. 

No primeiro desses textos o problema do humanismo teórico não é tematizado 

explicitamente, embora tudo na sua atmosfera denuncie a hostilidade de Althusser a ele. A 

estratégia aí empreendida mira os trabalhos do jovem Marx sob três aspectos fundamentais: o 

político, o teórico e o histórico. Uma série de expedientes de leitura vão sendo decifrados e os 

seus efeitos ideológicos denunciados. O conceito de “corte” ainda não aparece, mas já dá as 

caras uma oposição entre “o pensamento servo do Jovem Marx” e o “pensamento livre de 

Marx”, em que o primeiro é dito encoberto “por uma gigantesca camada de ilusões” e, 

portanto, “não pertence ao marxismo”197. Nem mesmo a interrogação a respeito do momento 

em que essa ruptura teria ocorrido encontra resposta. 

Três anos depois, porém, tudo se apresenta de maneira bastante diferente. Sobre os 

primeiros rudimentos de uma sofisticada teoria da ideologia, Althusser situa a ruptura de 

Marx com o humanismo no ano de 1845, periodizando a sua concepção humanista em duas 

etapas: a primeira, que vai até 1842, de um “humanismo racionalista e liberal”, sob a 

influência de Kant e Fichte; e a segunda, que vai de 42 a 45, de um “humanismo comunitário” 

próximo a Feuerbach. É no arco dessa definição que o autor lança a tese, escandalizante para 

o senso comum teórico, de que Marx “jamais foi hegeliano”. 

                                                           
197 ALTHUSSER, Análise crítica da teoria marxista, op.cit., p.71 
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Esse primeiríssimo Marx, envolvido na militância direta pelo combate à censura, às 

leis feudais e ao despotismo da Prússia, desenvolve suas polêmicas sobre o fundamento de 

uma teoria da história e de uma filosofia do homem específicas, cuja unidade pode ser 

esquematicamente definida por Althusser nos seguintes termos: o princípio de inteligibilidade 

da história é a essência do homem, caracterizada como uma soma de liberdade e razão.  

Sobre o primeiro conceito, Althusser nos apresenta uma citação da Gazeta Renana que 

não poderia ser mais significativa. “A liberdade constitui de tal modo a essência do homem 

que até mesmo os seus adversários a realizam ao combater a realidade dela...”. E outra: “A 

liberdade pois sempre existiu, ora como privilégio particular, ora como direito geral”198. 

Desse modo, segundo o autor, o feudalismo poderia ser definido aí como uma sociedade na 

qual a liberdade se apresenta sob a sua forma não-racional, porque não universal, qual seja, a 

do privilégio. O Estado moderno, por outro lado, reino dos direitos universais do homem, 

seria a terra da liberdade exercida sob a sua forma racional.  

Quanto ao conceito de razão, nesse contexto representaria o próprio fundamento da 

liberdade reivindicada/atribuída ao homem. A liberdade do homem é racional e sua 

autonomia, obediência à lei interior da razão. Tal “lei interior da razão”, contudo, deve existir 

na modernidade como razão de Estado, isto é, como as leis positivas de um Estado de direito. 

Desse modo, ao obedecer às leis do Estado, o indivíduo estará obedecendo às leis naturais da 

sua própria razão humana. O papel da filosofia, e da “crítica” no sentido mais kantiano, é 

exigir que o Estado seja o Estado da natureza humana, relembrando-o persistentemente de 

seus deveres. A política é então, política liberal, baseada no exercício da imprensa livre e na 

“crítica” teórica pública. 

Contudo, esse conto de fadas do racionalismo moderno não se realizou e o jovem 

Marx pôde ver in loco que na prática, a teoria era outra. O Estado-razão prussiano não se 

racionalizou, o humanismo racional foi desmentido pela história e o seu problema central 

deixou de ser mera “distração” da realidade de um país atrasado. Diante deste anticlímax, 

Marx passa a pensar o desenvolvimento histórico sob a lógica de uma contradição real entre a 

essência do Estado, que é racional, e a sua existência, que é irracional. E à época, ninguém 

melhor do que o jovem Feuerbach para fornecer uma teoria apta a refletir sobre tal 

contradição. Nele sob uma inspiração pseudo-hegeliana, a desrazão passa a ser pensada como 

                                                           
198 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.197 
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razão alienada. O Estado, então, é o lugar onde se alienam todos os predicados da essência 

humana, a liberdade e a razão do homem como ser social.  

A história, nesse sentido, passa aí a ser pensada como um processo de separação do 

homem e seus atributos, como produção da razão na desrazão, do homem verdadeiro no 

homem alienado. Nos produtos alienados do seu trabalho (mercadorias, Estado, religião) está 

a essência do homem: uma essência pré-definida, com a qual deve se reconciliar para tornar-

se novamente “homem total”. Nessa ocasião a política é pensada como reapropriação prática 

de uma essência abstrata: não há mais apelo à razão do Estado, o mote deixa de estar na 

crítica teórica, e se institui o primado da prática, como reapropriação real de uma essência 

perdida. Essa forma da política aparece claramente em Sobre a questão judaica. Neste 

momento, portanto, o Estado cumpriria para Marx a função de cindir o homem em duas 

dimensões, cidadão e homem civil. O homem viveria, então, apenas imaginariamente os 

direitos do cidadão, quando na realidade o que pode experimentar não extrapola os estreitos 

limites dos direitos humanos. A revolução não é aí, portanto, apenas o reapropriar-se de 

caracteres políticos alienados, mas da própria essência humana, a ser retomada do dinheiro, 

dos deuses. É aqui que o Marx comunista encontra pela primeira vez o proletariado como o 

sujeito capaz de portar a tarefa de desalienação necessária do homem. Se na filosofia o 

homem se arma teoricamente, toma consciência de seu lugar no mundo, no proletariado ele 

aparece negado praticamente. Assim, quando a filosofia entra no proletariado ocorre a 

afirmação contra a negação. Ao proletariado revolucionário, portanto, caberá negar a própria 

negação e tomar posse de si numa sociedade do gênero humano emancipado. Na desalienação 

a crítica reconhece suas armas no proletariado: a teoria diz ao proletariado quem ele é, o 

proletariado realiza a filosofia.  

Apenas com A ideologia alemã novos conceitos de natureza científica seriam 

introduzidos, denunciando e fazendo ruir tal problemática ideológica. Para estudá-la, portanto, 

Althusser instala-se no interior da nova problemática, que sendo capaz de pensar “os 

diferentes níveis específicos da prática humana nas suas articulações próprias”199 torna 

possível “definir o estatuto do humanismo ao rejeitar as suas pretensões teóricas e ao 

                                                           
199 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.202 
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reconhecer a sua função prática de ideologia”200, reduzindo a cinzas o “mito filosófico 

(teórico) do homem”201. 

Trata-se de uma apresentação esquemática, mas que é capaz de associar claramente a 

formação da problemática científica marxiana com ruptura em face do humanismo enquanto 

ideologia: “a essência do homem criticado é definida como ideologia, categoria que pertence 

à nova teoria da sociedade e da história”202. O texto tem dois motes principais: 1) demonstrar 

que o humanismo – associado aos conceitos de Homem, alienação e essência – é uma 

ideologia empirista-idealista; 2) e que por isso não tem estatuto científico, não podendo 

pertencer à teoria marxista. Essa tarefa foi cumprida adequadamente. Mas uma outra, 

suplementar, permanece aberta. É o próprio Althusser que nos explica que o “reconhecimento 

e o conhecimento”203 de uma ideologia como ideologia implica não só mirá-la do ponto de 

vista de uma teoria científica, mas partindo disso demonstrar “suas condições de 

possibilidade, sua estrutura, sua lógica específica e seu papel prático”, isto é, “as condições 

da sua necessidade”204. Nada disso apareceu aí, senão na forma de alusões e afirmativas 

confusas. 

Contudo, apesar da ausência de estabelecimento de vínculo entre a posição Humanista 

em teoria e as ideologias práticas às quais ela se liga e, portanto, sem poder fornecer o seu 

conhecimento, Althusser foi capaz de identificar e expor, no que diz respeito ao materialismo 

histórico, os principais efeitos perniciosos daí advindos: o empirismo do objeto e a teleologia. 

Assim, o humanismo do jovem Marx foi combatido de modo mediado, à medida que os 

obstáculos epistemológicos por ele erigidos recebiam como antídoto a própria problemática 

do anti-humanismo teórico marxiano. Textos como Contradição e sobredeterminação e A 

dialética marxista são provavelmente os melhores exemplos de intervenções em que, 

retomando a lógica profunda das intervenções de Marx – expondo a ruptura entre objeto real e 

objeto de conhecimento ou a causalidade estrutura e a sobredeterminação das contradições 

nela operantes – Althusser afastou, mesmo que indiretamente, a influência das filosofias do 

homem sobre o materialismo marxista. 

2. A ideologia religiosa no poder 

                                                           
200 ALTHUSSER, Análise crítica, op.cit., p.202 
201 Ibid. op.cit., p.203 
202 Ibid. op.cit., p.200 
203 Ibid. op.cit., p.203 
204 Ibid., op.cit., p.204. grifos meus 
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Só encontraremos um tratamento mais aprofundado dos problemas aí envolvidos, 

entretanto, nos manuscritos de 1967 sobre A querela do humanismo. Os dois textos foram 

aparentemente redigidos para comporem um livro jamais terminado. Dos escritos a que se 

pode hoje ter acesso este é o último no qual consta uma definição da filosofia como Teoria 

das práticas teóricas. A irrupção205 de uma nova concepção a esse respeito é provavelmente a 

causa do seu abandono ao que Goshgarian chamou, aludindo a Marx, a “crítica roedora dos 

ratos”206. Tal caráter inconcluso – de seis “problemas” que o autor compromete-se a tratar no 

segundo manuscrito, apenas um está de fato abordado – nos põe numa posição complicada em 

face dele: não se pode saber até onde ia a sua formulação a respeito do tema. No entanto, 

mesmo na sua incompletude, tais notas representam o nosso melhor ponto de partida. 

No primeiro dos dois manuscritos Althusser examinou “a trajetória da problemática 

humanista nas obras de juventude e de maturidade de Marx”207. De início, contudo, 

relacionou à “temível conjuntura”208 de reação a sensibilidade e o escândalo provocados no 

meio comunista pela intervenção de seu Marxismo e humanismo, sustentando, uma vez mais, 

que o que está em jogo nisso que poderia parecer uma querela escolástica, é antes a defesa da 

obra revolucionária de Marx contra o revisionismo que cada vez mais serve de “base teórica à 

ideologia burguesa no próprio seio de certas organizações da luta de classe proletária”209. 

Toda sua obra no que a isso concerne está profundamente marcada por um sentido de 

responsabilidade e de incansável combate aos ataques ideológicos sofridos pelos aparelhos 

revolucionários. 

Se nas intervenções anteriores sobre o tema Althusser não dedicou mais do que quatro 

ou cinco páginas para cuidar da evolução do pensamento do jovem Marx, em A querela do 

humanismo 1 o tema ocupa três dezenas de páginas. Pode-se, portanto, conferir com certo 

detalhe os principais movimentos que levaram o autor de O capital até o começo de um 

“corte” que não teve e não terá fim. 

Iniciando seu estudo pela tomada de posição política de Marx, o autor argelino dirá 

que aquele passou de uma postura liberal-radical nos anos de 1841-42 a uma comunista nos 

                                                           
205 Consta que os textos foram abandonados quando, num rompante, Althusser escreveu de um só fôlego o seu 
curso sobre a Filosofia e filosofia espontânea dos cientistas em que propõe retificar justamente esta questão. 
206 GOSHGARIAN, G. M. Introduction. In: ALTHUSSER, Louis. The humanist controversy and other writings. 
London: Verso, 2003.  p.xi. 
207 ALTHUSSER, Louis. A querela do humanismo II. In: Crítica Marxista, nº 14. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2002. p.48 
208 ALTHUSSER, Louis. A querela do humanismo. Crítica Marxista, nº 9. São Paulo: Xamã,1999. p. 13 
209 Idem. 
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anos de 1843-44. Se, como vimos, a ruptura filosófica com a ideologia burguesa e a passagem 

ao materialismo dialético só vieram em 1845, é possível caracterizar aí um “atraso” da 

evolução teórica marxiana em face de sua evolução política, o que implica que essa primeira 

tomada de partido tenha ocorrido sob o signo do idealismo. Toda a história teórica do jovem 

Marx é, portanto, sob esse ponto de vista, a história da sua luta heroica e selvagem para forjar, 

nas condições impostas pelas necessidades e contingências do seu mundo, uma teoria da 

sociedade à altura da sua pretensão política. 

Deixando de lado o momento anteriormente referido como kantiano-fitcheano do 

jornalista da Gazeta Renana, Althusser inicia o seu percurso pelo Marx que descobriu e se 

encantou pela obra de Ludwig Feuerbach no contexto do círculo dos jovens hegelianos de 

esquerda.  Tal obra é caracterizada por Althusser como “teoricamente retrógrada 

relativamente à grande filosofia idealista alemã”210, à medida que desafiava Hegel com base 

em fundamentos teóricos que datam do século XVIII. Podemos reconstruir sumariamente a 

argumentação do autor dizendo que por meio de uma artimanha de ecletismo vulgar, 

Feuerbach propunha retomar e solucionar a partir de Hegel os problemas das “Críticas” 

kantianas: “de modo geral, a crítica das distinções ou abstrações kantianas, que se relacionam, 

para Hegel, com um desconhecimento da Razão, rebaixada ao papel de Entendimento”211. 

Pretende, mais especificamente, pensar “a unidade das distinções ou abstrações kantianas” a 

partir da categoria de Homem, que equipara, no que Althusser considera uma demonstração 

de profunda ignorância a respeito de Hegel, ao conceito de Ideia. 

Dessa impostura teria resultado uma proposta teórica ao mesmo tempo “patética” e 

“perturbadora”, que encontrava suas soluções sempre no Homem, nos seus atributos e objetos 

essenciais, que são a reflexão especular da sua essência.  O “Homem é, em Feuerbach, o 

conceito único, originário e fundamental com várias serventias, que faz as vezes do sujeito 

Transcendental, do Sujeito Numenal, do Sujeito Empírico e da Ideia kantianos, que faz 

igualmente as vezes da Ideia hegeliana”212. Portanto, aquilo que Engels chamou de “o fim da 

filosofia clássica alemã”213 não seria para Althusser mais do que a solução dos problemas 

desta por meio de uma mistura sem pé nem cabeça das noções mais contraditórias da filosofia 

                                                           
210 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.19 
211 Idem. 
212 Ibid. op.cit., p.20 
213 ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. ________; MARX, Karl. Obras 
escolhidas: volume 3. São Paulo: Editora Alfa-Omega, s/d. 
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do século anterior “unificadas através de trocadilhos teóricos sob o conceito de Homem”214. 

Disso decorre o fato extraordinário de alguém que era “ao mesmo tempo, (...) materialista, 

idealista, racionalista, sensualista, empirista, realista, ateu e humanista”215. 

Essa operação paradoxal, que o autor cria se tratar de uma “inversão” de Hegel, teria 

como resultado, conforme Althusser, um brutal encolhimento da problemática filosófica 

hegeliana naquilo que ela tem de contribuição mais decisiva: a sua teoria da História como 

processo dialético de produção de formas. Trata-se de um tema bastante delicado, pois, 

segundo o autor argelino repetiu em uma série de ocasiões, provém da identidade entre os 

conceitos de História, Dialética e Alienação, ao mesmo tempo aquilo que é a maior dívida 

teórica de Marx para com Hegel, e o efeito mais pernicioso da filosofia deste sobre a daquele.  

Entrando no assunto por esta última questão, Althusser dirá que a grande mácula da 

filosofia hegeliana é justamente a estrutura teleológica da sua dialética, contida na Aufhebung 

e na categoria de negação da negação. É o finalismo, o sentido da história contido na própria 

origem, diante do qual a ciência histórica não pode por um segundo transigir. No entanto, e já 

tocando na questão da grande dívida de Marx para com Hegel, uma vez que se possa dispor 

dos instrumentos teóricos necessários para produzir a abstração e a rejeição dessa dimensão 

da concepção hegeliana nos sobra o conceito de história como processo de produção de 

formas. 

Mas isso não é tudo. Pois a história é também definida em Hegel como um processo 

de alienação, no que voltamos à cena com a teleologia, o que será fundamental para que se 

entenda como opera Feuerbach na visão de Althusser. Isso porque, na sua obsessão pelo 

Homem, o “idealista-empirista” alemão erigiria um Sujeito para o processo de alienação, 

dando uma dimensão antropológica totalmente estranha à estrutura conceitual que ele visa a 

reproduzir de modo invertido. Pois em Hegel não só não há Sujeito no processo histórico, 

uma vez que o “sujeito” seria o próprio processo – a rigor “esse sujeito é a própria teleologia 

do processo, é a Ideia no processo de auto-alienação, que a constitui como Ideia”216 –, mas 

esse processo teria início independentemente do Homem, como processo de alienação da 

própria Natureza, que seria, por sua vez, alienação da Lógica. Se levarmos esta última 

proposição a sério teremos que, uma vez retirada a dimensão teleológica do processo histórico 

contida no conceito de alienação, nos resta uma concepção da história como um processo de 
                                                           
214ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.20 
215 Idem. 
216 Ibid. op.cit., p.23. 
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produção de formas sem sujeito, ou simplesmente, um processo sem sujeito. A categoria 

resultante dessa dedução será a pedra de toque da crítica althusseriana do humanismo desse 

momento em diante.  

Para retornar a Feuerbach, e ao encolhimento que produz na filosofia alemã, que é 

aqui o que nos interessa para a compreensão do humanismo presente no jovem Marx, 

sabemos que ele toma de Hegel a categoria da alienação. Como vimos, ele transforma o 

conceito de alienação num certo sentido: o Homem torna-se Sujeito do processo, diríamos. No 

entanto, é preciso fazer notar que no mesmo golpe ele elimina também a noção de processo, 

reduzindo a alienação a uma exteriorização imediata. Nesse sentido falaremos, portanto, da 

“história” em Feuerbach como a objetivação imediata da essência do Homem que é o seu 

sujeito. Com isso a categoria hegeliana de trabalho estaria banida, e a alienação se reduziria a 

uma “equação especular”, uma inversão no sentido da identidade entre Sujeito e Objeto. Uma 

vez que “o objeto com o qual o sujeito se relaciona essencial e necessariamente nada mais é 

que a essência própria, objetiva deste sujeito”217, no processo de alienação o Homem que é 

Sujeito vê-se como Objeto de um Sujeito que é na verdade a sua Essência objetivada. 

Althusser ilustra o processo com um exemplo tomado diretamente de Feuerbach: “O homem 

acredita ser o objeto de um Sujeito que é Deus, enquanto que ele é o verdadeiro Sujeito de seu 

Objeto genérico que é Deus, onde ele reencontra apenas a sua própria essência, simplesmente 

na forma de uma inversão de sentido”218. A história resume-se aí, portanto, ao “horizonte 

absoluto da relação especular da Essência humana e seus objetos”219. E a alienação, deixando 

de ser um processo de transformação real, torna-se apenas um processo de inversão de 

significados. É por isso que a desalienação em Feuerbach não é mais do que uma tomada de 

consciência – inversão da inversão do olhar –, i.e., uma hermenêutica. Nesse sentido 

Althusser define o humanismo teórico de Feuerbach como “uma ideologia pequeno-burguesa 

descontente com o despotismo prussiano e com a impostura da religião estabelecida, mas 

assustada com a Revolução que seus conceitos morais tinham de antemão desarmado”220.  

Foi assim que Feuerbach, atribuindo a necessidade daquilo que não era conforme a 

Razão a uma Essência alienada, explicando porque o Estado, reino da Razão em Hegel, era de 

fato tão Irracional, pôde apresentar uma via de saída para a compreensão de matriz positivista 

do direito e da política então em voga, o que encantou profundamente os jovens hegelianos de 
                                                           
217 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo. Petrópolis: Editora Vozes, 2007. p.37. 
218 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.25 
219 Idem. 
220 Ibid. op.cit., p.26 
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esquerda entre os quais estava Marx. E é só a partir dessa contextualização que poderemos 

falar deste, uma vez que, conforme disse Althusser, até os Manuscritos de 1844, “Marx é, 

teoricamente falando, feuerbachiano, e sem nenhuma restrição”221. Pois, apesar de tomar a 

política como objeto de reflexão, coisa que Feuerbach faz pouco, e de se posicionar 

politicamente, coisa de que Feuerbach “era bem incapaz”222, em Crítica da filosofia do direito 

de Hegel ou em Sobre a questão judaica Marx apenas repisa o modelo feuerbachiano223: “não 

faz mais do que estender da religião à política uma mesma teoria: a teoria feuerbachiana do 

Homem e da alienação”224. Afinal, não é ele próprio a dizer que a tarefa da filosofia é tão só 

“depois de desmacarada a forma sagrada da autoalienação humana, desmascarar a 

autoalienação nas suas formas não sagradas” 225? Portanto, todos os efeitos novos produzidos 

pela reflexão de Marx nesse período são corolários já contidos em potência na problemática 

teórica de Feuerbach. 

Mas nos Manuscritos algo se altera. Marx reivindica abertamente o comunismo e a 

Economia Política Clássica entra efetivamente em questão, não só como um jogo de palavras, 

mas com todas as suas categorias teóricas. Nesse contexto o autor procede criticando-a a 

partir do humanismo feuerbachiano, de modo que a teoria da alienação como relação 

especular do Homem com os seus objetos transforma-se na teoria do trabalho alienado. E é 

precisamente aqui que uma novidade se manifesta. Se por um lado “o princípio da alienação 

permanece o mesmo”, atuando “no seio da relação especular: operário (sujeito) = seus 

produtos (seus Objetos), onde o Homem = seu mundo de objetos”226, por  outro o conceito de 

trabalho como um processo reintroduz um sentido histórico na teoria da alienação. Esse 

“retorno”, contudo, tem uma abrangência muito bem delimitada: 

Conhecendo aquilo que, de Hegel, é assim introduzido no interior do que 
reconhecemos como o campo teórico de Feuerbach, podemos então enunciar 
claramente o resultado dessa intervenção. A História hegeliana, como processo 
dessa alienação, uma vez incluída no campo teórico especular Sujeito (homem) = 
Objeto (produtos do mundo humano em suas diferentes esferas: econômica, política, 

                                                           
221 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.27 
222 Idem. 
223 Veja-se, por exemplo, “Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo 
do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida 
do mundo, porque eles são um mundo invertido.” Em MARX, Karl. Introdução à crítica da filosofia do direito de 
Hegel. In: _______. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Editora Boitempo, 2010. p.145; ou 
“Muito longe de conceberem o homem como um ente genérico, esses direitos deixam transparecer a vida do 
gênero, a sociedade, antes como uma moldura exterior ao indivíduo, como limitação de sua autonomia original.” 
em MARX, Karl. Sobre a questão judaica. São Paulo: Editora Boitempo, 2010. p.50. 
224 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.28 
225 MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2010 p.146 
226 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p. 30 
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religiosa, moral, filosófica, artística, etc.) reveste inevitavelmente a forma seguinte: 
História como processo de alienação de um sujeito, o Homem. A História dos 
Manuscrits de 1844 é, no sentido estrito dessa vez, para retomar uma fórmula da 
qual já dissemos que não poderia ser hegeliana, ‘a história da alienação (e de 
desalienação) do homem’. Essa fórmula exprime rigorosamente o efeito de 
intervenção de Hegel em Feuerbach, pois o conceito hegeliano da história como 
processo de alienação (ou processo dialético) é teoricamente submetido à categoria 
não-hegeliana de Sujeito (homem). Lidamos com aquilo que não possui nenhum 
sentido em Hegel: uma concepção antropológica (ou humanista) de história.227 

Desse modo, o processo reaparece sob a categoria de trabalho, mas apenas no espaço 

que está entre Sujeito e Objeto, restando estes dois fora da história. Para que isso ocorra o 

binômio Sujeito-Objeto ganha agora um novo termo: Trabalho. Sujeito = Homem = Trabalho 

= Essência. “O Trabalho não é nada mais do que o ato de objetivação das Forças Essenciais 

do Homem nos seus produtos. O processo de alienação do homem exteriorizando suas forças 

essenciais em produtos através do trabalho é a História”228. Não tratamos mais, portanto, de 

um Feuerbach puro, embora continue operando a sua problemática teórica apenas enriquecida 

pelo conceito de trabalho. Com isso, no entanto, a historicidade pode penetrar no processo de 

exteriorização, mitigando a imediaticidade da reflexão Sujeito-Objeto, mesmo que estes dois 

termos continuem a-historicizados. 

A diferença fica visível no seguinte diagrama: 

 

Mediante esta manobra o Marx dos Manuscritos de 1844 consegue amarrar numa 

mesma problemática a Economia política, a dialética hegeliana e uma teoria humanista da 

história, sob a dominância desta última. Resulta daí aquilo que Althusser chamou de “o mais 

extraordinário texto de ideologia teórica que Marx nos legou”, seu único texto “onde a 

dialética hegeliana mais pura exerce-se alegremente sobre as categorias da Economia 

                                                           
227 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.30-1 
228 Ibid. op.cit., p.31  
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Política”229. Sob a dominância de Feuerbach, contudo, a problemática hegeliana aparece 

“invertida” – de idealismo em materialismo num sentido específico – produzindo o famoso 

obstáculo da “inversão de Hegel” contido no posfácio à segunda edição do livro 1 de O 

capital . 

Sobre a posição desses Manuscritos no movimento de evolução do pensamento 

marxiano Althusser nos diz, portanto: 

Querendo-se ter uma idéia daquilo que foi chamado de Humanismo teórico, com o 
qual Marx rompeu, deve-se então voltar a Feuerbach. Querendo-se compreender até 
onde se estende em Marx o reino do Humanismo teórico de Feuerbach, deve-se 
reconhecer que os Manuscritos de 1844 são, contrariamente às opiniões interessadas 
que correm em certos meios, o texto onde essa concepção culmina e triunfa na sua 
maior potência, sendo ela capaz de submeter à sua lei a dialética hegeliana e a 
Economia Política em pessoa.230 

Isto posto arremata atribuindo a esse momento específico a ereção dos obstáculos 

epistemológicos mais decisivos, dos quais Marx nunca conseguiu livrar-se definitivamente. 

“A história é um processo de alienação de um Sujeito, o Homem”231 é uma frase capaz de 

sintetizar o que está aí em jogo. Alienação, Sujeito e Homem constituiriam três obstáculos 

epistemológicos em oposição ao único conceito que pode adquirir uma conotação 

efetivamente científica, o de processo.  

Temos aqui, cumpre ainda dizer, uma situação paradoxal. Se por um lado este é o 

texto marxiano em que Feuerbach culmina – consegue dominar Hegel e a Economia Política – 

será ao mesmo tempo o último em que o fará. Daí em diante, tanto nas Teses sobre Feuerbach 

quanto em A ideologia alemã inicia-se o longo processo de desalojamento e expulsão da sua 

influência sobre Marx. Enquanto na apresentação aos Manuscritos a sua obra é dita 

“profunda, extensa e duradoura” 232 nas Teses ele será enfaticamente hostilizado para em 

pouco tempo restar completamente abandonado.  

Mas, como dissemos, entre a declaração dessa ruptura e a sua efetivação muito se 

passou. Ao mesmo tempo em que nas Teses nega o legado de Feuerbach, apresentando novos 

modos de pensar a sociedade, Marx continua colocando as questões do mundo social em 

termos de essência do Homem: “a essência humana não é uma abstração intrínseca ao 

                                                           
229 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.32 
230 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.32 
231 Idem. 
232 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. p.20 
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indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais”233. A problemática 

do gênero humano, sob o conceito de “essência humana”, obstaculiza aí a proposição do 

problema da estrutura da sociedade. Por outro lado, neste texto a história logra penetrar, por 

meio do conceito de práxis, os conceitos de Sujeito e de Objeto. 

Filosoficamente, essa transformação é importante. Ela significa, de fato, que Marx 
tira certas conseqüências de sua ruptura com o Humanismo Teórico de Feuerbach, 
no que concerne às categorias típicas constitutivas do campo da relação especular, e 
também no que concerne à operação tentada nos Manuscrits...: Hegel em Feuerbach. 
De fato, superar o Sujeito=Objeto é fazer agir a dialética hegeliana sobre os próprios 
conceitos feuerbachianos de Sujeito e de Objeto. A práxis histórica é o conceito de 
um compromisso teórico, onde, desta vez, a relação anterior é modificada: a práxis 
histórica é o que resta de Feuerbach em um certo Hegel, e muito precisamente a 
transformação do Sujeito em práxis, e a historicização desse sujeito como sujeito.234 

  Em A ideologia alemã, portanto, Sujeito e Objeto já serão categorias históricas, e a sua 

essência tornar-se-á com isso dinâmica. Ocorre que o modo como esse binômio se mantém 

basta para sustentar ainda em certa medida seu traço humanista, como veremos a seguir. Não 

entraremos aqui na questão de que uma tal concepção historicista relativiza a própria 

objetividade do conhecimento para ir direto ao ataque empreendido por Marx e Engels à 

noção “abstrata” de Homem, e aos efeitos científicos que ela está apta a gerar. Quanto a isso 

Althusser reputa decisiva a recepção da crítica que Stirner opõe à teoria do homem de 

Feuerbach em seu O único e sua propriedade235. A denúncia da dimensão teológica do 

conceito de Homem utilizado por Feuerbach fez com que os autores o rejeitassem, pondo em 

seu lugar o conceito empírico de indivíduo. 

Essa substituição desalojou o Homem da posição de sujeito da história, alocando ali 

indivíduos tomados empiricamente, com suas condições históricas, suas relações interpessoais 

                                                           
233 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2013. p.538 
234 ALTHUSSER, A querela do humanismo, op.cit., p.36 
235 “Mas com isso [o expediente utilizado por Feuerbach] perdemos o ponto de vista estritamente religioso, 
perdemos o Deus que, deste ponto de vista, é o sujeito; mas, em compensação, obtemos a outra parte do ponto de 
vista religioso, a moral. Deixamos, por exemplo, de dizer «Deus é o amor», e dizemos «o amor é divino». Se 
colocarmos ainda no lugar do predicado «divino» o seu sinónimo «sagrado», as coisas voltam exactamente ao 
ponto de onde partiram. O amor será então o que há de bom no homem, o seu lado divino, aquilo que o honra, a 
sua verdadeira humanidade (é ele que «verdadeiramente o torna homem», que dele verdadeiramente faz um ser 
humano). Postas as coisas de forma mais exacta, poderia dizer-se: o amor é o humano no homem, e o inumano é 
o egoísta desprovido de amor. Mas precisamente tudo aquilo que o cristianismo e, com ele, a filosofia 
especulativa, a teologia, têm para oferecer como sendo o bem e o absoluto não é, para a singularidade-do-próprio 
(Eigenheit), o bem (ou, o que vai dar ao mesmo, é apenas o bem); deste modo, com a transformação do 
predicado em sujeito, a essência do cristianismo - e é o predicado que contém a essência  - acaba por fixar-se de 
forma ainda mais opressiva. E Deus e o divino confundir-se--iam ainda mais inextrincavelmente comigo. 
Nenhuma pretensão de vitória total pode fundar-se na expulsão de Deus do seu céu e da transcendência, se com 
isso apenas o  empurramos para o coração humano e lhe oferecemos uma imanência indelével. Agora diremos: o 
divino é o que há de mais verdadeiramente humano!”. STIRNER, Max. O único e sua propriedade. Lisboa: 
Antígona, 2004. p.45 
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e suas forças produtivas. Essa formulação já é capaz de nos indicar aonde chegaremos com 

isso. Pois a historicização do Sujeito-Homem, pela entrada em cena dos sujeitos-indivíduos 

não retira a noção de sujeito da posição de ponto originário de onde parte a teoria. Assim, o 

novo conceito de divisão do trabalho passa a fazer as vezes da antiga categoria da alienação, 

sendo responsável por separar os sujeitos daquilo que produzem como seus objetos. Nessa 

separação os indivíduos encontram o efeito de inversão especular na dominação que os frutos 

do seu trabalho exercem sobre eles. Etc. 

É precisamente como potência deste indivíduo empírico concebido como ponto de 

partida da teoria que as “Forças Produtivas” tornam-se em vários momentos do pensamento 

marxiano o motor do desenvolvimento histórico. Isso porque são pensadas ainda sob o 

esquema feuerbachiano dos atributos essenciais de um sujeito constituinte da história. Nesse 

sentido Althusser denuncia que a relação entre divisão do trabalho e alienação mantém a 

teleologia do processo histórico hegeliano: ao declarar que os indivíduos são os sujeitos no 

lugar do Homem abstrato a teleologia é aparentemente banida, mas a sua persistência como 

sujeitos de um processo de alienação a reintroduz em outro local. 

Essa aquisições, entretanto, tornaram possível pensar o que outrora era “a questão do 

Homem” a partir de três problemas específicos: uma teoria do indivíduo, uma teoria da 

sociedade e uma teoria da ideologia. Sob o signo desta última, o Homem torna-se pura ilusão. 

Mas a categoria empírica de indivíduo que entra em seu lugar não coloca teoricamente o 

problema da sua ausência, e por isso mesmo não pode resolvê-la. Essa solução só chega à 

medida que Marx torne-se capaz de problematizar o conceito de indivíduo a partir do ponto de 

vista da estrutura social, percebendo-o então como um obstáculo à compreensão da própria 

sociedade. É esta a via de fuga da ideologia humanista marxiana. 

Uma vez tendo dado cabo da evolução do pensamento do jovem Marx até desaguar em 

A ideologia alemã, obra em que o corte epistemológico teve o seu dramático início, Althusser 

pode avançar, nisto que será o segundo manuscrito sobre a “querela do humanismo”, 

indicando os principais obstáculos epistemológicos impostos pela ideologia do Humanismo 

teórico236 e anunciando a análise dos problemas reais que eles têm o condão de encobrir237. O 

                                                           
236 “1. a noção de Homem (essência ou natureza do Homem); 2. a noção de espécie humana ou Gênero humano 
(essência genérica do homem, definido pela consciência, o coração, a intersubjetividade, etc.); 3. a noção de 
indivíduo “concreto”, “real”, etc.; 4. a noção de sujeito (subjetividade “concreta”, sujeito constituinte da relação 
especular, do processo de alienação, da História, etc.); 5. a noção de consciência (por exemplo, como essência 
diferencial da espécie humana, ou como essência do ideológico); 6. a noção de trabalho (como essência do 
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que faz de fato é analisar um único problema, qual seja, o da “definição da espécie humana ou 

da diferença específica que distingue as formas de existência da espécie humana das formas 

de existência das espécies animais”238. Segundo o autor, colocando o problema desta forma 

estaria afastado o obstáculo produzido pela categoria de essência genérica do homem.  

Não seguiremos o tema em detalhe como faz Althusser. Para ir direto ao ponto, 

acompanharemos sua argumentação no que tange a teoria de Feuerbach a respeito do gênero 

humano, tido como “a espécie de todas as espécies”. Feuerbach situa a “diferença essencial 

entre o homem e o animal” na “consciência em sentido rigoroso”, o que quer dizer a 

capacidade que um ser tem de tomar o seu gênero como objeto. “De fato, é o animal objeto 

para si mesmo como indivíduo – por isso tem ele sentimento de si mesmo – mas não como 

gênero – por isso falta-lhe a consciência, cujo nome deriva de saber”239 diz Feuerbach. E mais 

adiante: “a consciência é essencialmente de natureza universal, infinita”240, no que também se 

diferencia dos animais. Essa teoria da consciência como “presença imediata do Gênero no 

indivíduo”241 tem segundo Althusser uma acepção prioritariamente moral e, mais 

especificamente, de moral religiosa. Por isso, diz o autor, a noção de Gênero Humano 

funciona não pensando, mas apenas declarando o caráter extraordinário do Homem em face 

de toda criação: “o Homem é esse ser excepcional que tem por atributos o Universal, a Razão, 

a Consciência (racional, moral e religiosa) e o Amor”242. 

A respeito da problemática do “Gênero humano” em Feuerbach, Althusser dirá, 

portanto, que 

serve para fundamentar a intersubjetividade “concreta” (o Eu-Tu) que atua em sua 
obra, ao mesmo tempo, como Sujeito transcendental e Sujeito Numenal ; serve para 
fundamentar a teoria especular do Horizonte absoluto onde o homem encontra no 
seus Objetos os reflexos de sua Essência; serve para “pensar” a História, 

                                                                                                                                                                                     

homem); 7. a noção de alienação (como exteriorização de um Sujeito); 8. a noção de dialética (enquanto ela 
implicar a teleologia).” ALTHUSSER, A querela do humanismo II, op.cit., p.50 
237 “1. Problema da definição da espécie humana ou da diferença específica que distingue as formas de existência 
da espécie humana das formas de existência das espécies animais (obstáculos : as noções de essência genérica do 
homem, de consciência, etc.); 2. Problema da estrutura das formações sociais obstáculos: as noções de Homem, 
de essência genérica do Homem, de “coração” ou de intersubjetividade, de consciência, de Sujeito, etc.); 3. 
Problema da dialética da história como processo sem sujeitos (obstáculos: as noções de Homem, de Gênero, de 
sujeito, de alienação, de dialética-teleológica); 4. Problema das formas da individualidade (obstáculos : as 
noções de Homem, de Gênero, de indivíduo, de sujeito, de concreto, etc.); 5. Problema da natureza do ideológico 
(obstáculos : as noções de Homem, de consciência, de subjetividade, etc.).” ALTHUSSER, A querela do 
humanismo II, op.cit., p.52 
238 ALTHUSSER, A querela do humanismo II, op.cit., p.52 
239 FEUERBACH, Ludwig. A essência do cristianismo, op.cit., p.35 
240 Ibid., op.cit., p.36 
241 ALTHUSSER, A querela do humanismo II, op.cit., p.56 
242 Idem. 
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distribuindo o Gênero Humano em todos os indivíduos passados, presentes e futuros 
- ela é portanto o nome desse Futuro do qual o presente tem perpetuamente 
necessidade como suplemento para compensar seu vazio teórico ; ela serve enfim 
para representar o “coração”, a natureza comunitária (do) Homem, que desenha de 
antemão a figura utópica do comunismo. Mas, para voltarmos ao nosso tema, a 
noção de Gênero Humano serve também para fundamentar a velha distinção 
espiritualista do privilégio do homem sobre todo o reino natural.243 

Com isso podemos perceber que, embora tenha funções teóricas as mais diversas no 

que concerne a sua imanência ao plano filosófico, essa estratégia de pensamento tem em 

última instância, no que recebe e no que transborda como efeito da e para a luta de classes, o 

papel de fundamentar uma tomada de partido de natureza religiosa. Assim, quando retrata o 

homem como o centro do mundo, Feuerbach não faz mais do que, sacralizando-o, remeter à 

divina criação e ao papel especial que Deus lhe concedeu. Nessa toada, Althusser define o 

movimento de diferenciação entre o Homem e o animal como um ponto decisivo da 

concepção filosófica de Feuerbach já que é aí que ganha sua estrutura especificamente 

filosófica a exploração ideológica que ele põe em prática: 

Não nos surpreenderemos, nessas condições, com a extrema importância ideológica 
da questão de definição da espécie humana, naquilo que a distingue das espécies 
animais. Essa questão serviu durante muito tempo sob formas abertas, e serve ainda 
maciçamente sob formas transpostas, como campo de disputa simbólica onde se 
decide (na medida em que ele se decide) o destino da ideologia religiosa e moral; 
antes de tudo o destino da religião, das Instituições (as Igrejas e seus podres) e dos 
grandes Interesses políticos que a eles estão ligados (no fim das contas, relações de 
dominação de classe)244 

Assim, pode-se inventariar os impactos da proposição ideológica desse “problema” em 

cada um dos campos de nossa análise. Na filosofia estabelece uma “distinção idealista entre 

ciências da Natureza e ciências do Homem”, que visa a desautorizar a “tese materialista 

marxiana da Unidade epistemológica de todas as ciências”245. Já nas ciências, funciona em 

vários sentidos como um obstáculo epistemológico de copiosa resistência. Aqui, sem dúvida, 

provoca efeitos devastadores, uma vez que não pode ser destruído neste terreno, pois está 

enraizado nas relações de classe. Mas é no campo teórico em sentido lato – ali onde interagem 

ciência, filosofia e ideologias teóricas – que as suas feições podem ser vistas de maneira mais 

clara. Ao decifrar o que acredita ser um enraizamento da concepção de Feuerbach nos valores 

da ideologia religiosa, Althusser pode, nos termos de Filosofia e filosofia espontânea, indicar 

quem toma o poder quando Feurbach toma o poder. Nesse sentido, tanto a teoria marxiana de 

juventude seria dominada pelos interesses de classe associados à ideologia religiosa, quanto a 

                                                           
243 ALTHUSSER, A querela do humanismo II, op.cit., p.55. Negrito meu. 
244 Ibid., op. cit., p.56 
245 Ibid., op. cit., p.57 



85 
 

sua intervenção colaboraria para difundir no tecido social uma concepção teológica do 

mundo. 

Podemos aqui constar que em contraste com os seus primeiros textos sobre a 

juventude de Marx, em que Althusser apenas identifica os efeitos teóricos regressivos 

produzidos pela problemática ideológica marxiana, agora ele é capaz de estabelecer uma 

correlação bastante detalhada entre o trânsito entre Hegel, Feuerbach, a Economia política e a 

sua unificação sob o humanismo, e os obstáculos epistemológicos contra os quais o autor de A 

ideologia alemã teve que se debater. Se anteriormente as ideologias teóricas idealistas 

flutuavam no campo filosófico, agora à cada tomada de posição filosófica corresponde a 

tomada de poder por uma ideologia prática particular e identificável. Com isso, Althusser foi 

capaz de atribuir, ainda que erroneamente, como veremos, à ideologia religiosa o papel de 

referente inconsciente da filosofia marxiana de juventude.  

3. A ideologia jurídica no poder 

 Mas as leituras do jovem Marx correntes à época (agora 1972), embora preservassem 

em certa medida o viés religioso que lhe imprimiu Feuerbach, nem sempre, ou melhor, na 

maioria das vezes não, poderiam ser definidas pela sua conexão com uma ideologia prática 

religiosa. Althusser chegou a isso após um longo período de elaboração teórica e de 

reconstituição do seu entendimento sobre a natureza da filosofia marxista, o que lhe permitiu 

analisar adequadamente as críticas que John Lewis havia lhe dirigido e conectá-las com uma 

apreciação abrangente do contexto do movimento comunista internacional. Creio que a 

ignorância caricatural do inglês, cuja única chance de preservação da memória intelectual 

reside exatamente em ter sido alvo de uma longa resposta por parte de Althusser, possa ter 

permitido a este autor ver em alto contraste as ideologias que operavam no seu interior, 

possibilitando um novo salto na compreensão do humanismo como ideologia. O estudo tem, 

portanto, dois momentos: o primeiro, de leitura do texto de John Lewis, e o segundo, de 

relacioná-lo com uma tese sobre a conjuntura política e teórica dos movimentos ligados ao 

marxismo, o que seguremos de perto aqui. 

3.1 Uma resposta a John Lewis 

Em seu ensaio, O caso Althusser, John Lewis, um filósofo militante do partido 

comunista britânico, acusa o autor argelino de, com seu “extremo dogmatismo”, encarnado na 

recusa em reconhecer o caráter humanista do marxismo e o “fato” de que é o “Homem quem 
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faz história”246, ser o “último campeão de uma ortodoxia em graves dificuldades”247. Pois, ao 

tentar opor-se ao existencialismo e às “teorias moralistas do socialismo” por meio de um anti-

humanismo teórico, Althusser estaria de fato curando “a dor de dente do paciente cortando-

lhe a cabeça”, o que evidentemente seria um “preço alto demais a ser pago”248. Mas talvez o 

índice mais sintomático da sua oposição a Althusser seja o fato de que enquanto este falava de 

uma crise decisiva que punha em risco todo o empreendimento do movimento comunista, 

John Lewis descrevia a situação da política e da teoria marxistas como em ascensão “em 

todos os lugares”249.   

No que concerne ao escopo propriamente teórico, embora abra seu ensaio citando 

Lukács e Korsch como expoentes de uma “renovação” na leitura de Marx, John Lewis 

mostra-se mesmo muito aquém desses autores. Althusser é capaz de resumir a intervenção 

deste em três teses fundamentais: “Tese nº 1: É o homem que faz a história”; “Tese nº 2: O 

homem faz a história transcendendo a história”; “Tese nº 3: O homem conhece apenas o que 

ele faz”250. E, em seguida, ouvir nisso uma “velha música idealista” de uma pequena-

burguesia às voltas com a ideologia burguesa da liberdade. 

Isso é escandaloso à medida que John Lewis reafirma o humanismo exatamente nos 

termos em que ele foi criticado por Althusser, sem ver problema, por exemplo, em pensar a 

transformação histórica do capitalismo em socialismo em termos de superação251, “este 

importante conceito hegeliano”252. Para ele tudo parece questão de encontrar na obra de 

maturidade de Marx, “contrariamente ao que afirma Althusser” (?), citações contendo os 

termos “homem”, “alienação”, bem como qualquer indício do idealismo de Hegel e/ou 

Feuerbach – que ele se demonstra bastante incapaz de diferenciar – ignorando integralmente a 

função que cada um deles desempenha no interior do sistema teórico. Segundo sua lógica, 

portanto, Marx apareceria como uma versão filosófica do Rei Midas, capaz de transformar 

todo idealismo em materialismo simplesmente tocando-o, bastando citá-lo para que qualquer 

demonstração da natureza dos conceitos empregados torne-se supérflua.  

                                                           
246 LEWIS, John. The case Althusser. In: Australian Left Review, 1(37), 1972. p.26 
247 Ibid., op.cit., p.25 
248 LEWIS, The case Althusser, op.cit., p.17 
249 Ibid., op.cit., p.16 
250 ALTHUSSER, Posições 1, op.cit., p.20 
251 LEWIS, op.cit., p.22 
252 Ibid., op.cit., p.17 
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Althusser denuncia sumariamente o caráter pequeno-burguês da filosofia de John 

Lewis: o que significaria, para o autor inglês, fazer história, questiona aquele, uma vez que tal 

fazer anda de par com a categoria hegeliana de superação e, portanto, com a lógica da 

negação da negação e da transcendência. Em que esses dois termos se conectam? Pois, diz 

Althusser, não ocorreria a Lewis nem a ninguém afirmar que ao fazer uma mesa um 

marceneiro transcende a madeira, de modo que esta última categoria só é aplicável de fato à 

história. E isso precisamente porque, enquanto a matéria-prima com que trabalha o 

marceneiro é qualitativamente diferente daquilo que terá como produto, a história “que o 

homem transforma” já era história “feita por ele próprio” antes de ser por ele refeita. Para J. 

L., portanto, diferentemente do marceneiro que precisa que a natureza forneça árvores ao 

serralheiro que lhe vende tábuas, o Homem faz “tudo: ‘faz’ a matéria-prima (a história), os 

instrumentos de produção (J. Lewis silencia sobre este ponto!, o que não é casual, pois do 

contrário seria obrigado a falar da luta das classes e seu ‘homem’ perderia o peso) e, 

naturalmente, o produto final: a história”253.  

 Para Althusser este tipo de onipotência só poderia ser atribuído a um deus, pois ele é o 

único “ser” conhecido capaz de fazer a matéria com que faz o mundo. Mas o homem de J. L., 

estando dentro, e não fora da história, não podendo estar dotado do poder de absoluta criação, 

contenta-se com a capacidade de “‘transcendência’, de negar-superar indefinidamente para o 

alto a história constrangedora na qual ele vive”, o poder de transcender a história através de 

sua própria liberdade. Mas em nome do que? 

O homem comum de J. Lewis é um pequeno deus laico, que como todo mundo 
(quero dizer, como todos os seres vivos) está ‘no banho’, mas que é dotado do 
prodigioso poder da liberdade de pôr a cada instante a cabeça para fora da água e 
mudar o ‘nível’ do líquido, um pequeno deus sartreano sempre “em situação” na 
história, dotado do inusitado poder de ‘superar’ qualquer situação e de dominar 
qualquer ‘situação’, qualquer obrigação, de resolver todas as dificuldades da história 
e de dirigir-se para o futuro cantado pela Revolução humana e socialista: o homem 
é, por essência, um animal revolucionário porque é um animal livre.254 

Nesse trecho, é possível observar uma nova ocorrência na obra de Althusser. Se o 

paralelo estabelecido em A querela do humanismo entre uma concepção idealista de Homem e 

deus é mantido, agora ele não encerra a explicação, funcionando apenas como um ponto de 

apoio para um movimento que prossegue. Neste caso, portanto, ao usurpar o lugar de deus, a 

categoria de Homem vem instalar o domínio não mais de uma ideologia religiosa, mas de uma 

                                                           
253 ALTHUSSER, Posições 1, p.22 
254 Ibid., Para una crítica de la práctica teórica: respuesta a John Lewis. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 
1974 p.26 



88 
 

ideia burguesa de liberdade. Aqui, portanto, a problemática da liberdade do Homem, 

equiparada à liberdade de Deus, ao acenar com o restabelecimento do sagrado como obstáculo 

político/científico, funciona de fato como oposição à “necessidade” da classe proletária, 

encobrindo o seu caráter determinante na compreensão da estrutura social. Mas isso não é 

mais do que uma primeira forma de colocar o problema. Para desenvolver seu argumento 

sobre as suas bases efetivamente teóricas, Althusser faz contrastar o humanismo de Lewis 

com o que considera uma resposta marxista-leninista aos mesmos problemas, tese por tese. 

Ao se deixar levar, mesmo que conscientemente, pela ordem de exposição de John 

Lewis, Althusser não poderá responder à primeira tese senão provisoriamente. Portanto, isto 

que aparece de um modo um tanto inadequado inicialmente vai sendo lapidado até adquirir 

seu correto sentido mais adiante. À tese 1 “É o homem quem faz a história”, assim, Althusser 

opõe a tese “São as massas que fazem a história”. Essa proposição tem um sentido 

prioritariamente performático, como veremos em seguida. 

Na Tese 2 tudo volta ao seu eixo. A “O homem faz a história ‘transcendendo’ a 

história” Althusser opõe “A luta de classes é o motor da história”. Se ao afirmar, na tese 

anterior, que quem faz a história são as massas e não o homem, o autor não fez mais do que 

dar uma resposta diferente a uma mesma questão – Quem faz a história?, questão que 

“pressupõe que a história é o resultado da ação (fazer) de um sujeito”255 –, mediante este novo 

avanço ele poderá situar adequadamente o caráter ideológico do próprio campo dessa 

problematização. Ao definir as massas como um conjunto heterogêneo e dinâmico de classes, 

camadas, frações, etc., Althusser tentou demonstrar o caráter impraticável de se pensar a 

transformação histórica sob os termos de um sujeito da prática. Mas só agora, ao deslocar a 

questão de “quem faz a história” para os termos de “qual relação move as revoluções na 

história”, o autor logra propor em sua base adequada o objeto a que a questão ideológica do 

“quem?” aludia. Esse reposicionamento dissolve as categorias do humanismo de J. L., 

avançando conceitos de natureza científica para ocuparem seu lugar. 

Assim, se antes as massas – como conjunto de classes exploradas –, sujeito que faz 

história, adquiriam o papel central na questão da transformação revolucionária, agora quem 

ganha o centro é a relação de luta de classes. Tal mudança pode ser exposta, 

simplificadamente, da seguinte maneira. Na primeira concepção, tipicamente a do 

reformismo, existem duas classes fundamentais, cada uma de um lado, como existem dois 

                                                           
255 ALTHUSSER, Posições 1,  p.25 
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times de futebol. A luta de classes teria início apenas quando as duas se encontrassem e 

começassem a se engalfinhar: aqui “as classes existem antes da luta de classes, 

independentemente da luta de classes e a luta de classes existe somente depois”256. 

Já na formulação da tese 2, torna-se impossível separar as classes de um lado, da luta 

de classes de outro: “a luta de classes e a existência das classes são uma só e mesma coisa”257. 

É a exploração de uma classe sobre a outra, conceito idêntico ao de luta de classes, que 

estabelece a própria divisão da sociedade em classes: “a exploração já é luta de classes”258. 

Desse modo, o ponto de partida da ciência da história não pode ser uma classe ou outra, mas a 

própria relação de exploração que as constitui, isto é, a luta de classes. Nessa toada, diz 

Althusser, “é preciso superar a imagem do campo de futebol e, portanto, de dois grupos de 

classes que trocam socos, para considerar o que delas faz tanto classes quanto classes 

antagônicas, a saber, a luta de classes” 259. A esse tipo de démarche o autor denomina 

“primado absoluto da luta de classes” ou, de maneira mais ampla, “primado da estrutura sobre 

os elementos”260. 

Mas não basta afirmar o primado da luta de classes para que se esteja livre do 

idealismo. É preciso antes levar em conta e apreender a forma da sua existência material, 

como prática reprodutiva da sociabilidade. Deve-se perceber, desse modo, que a luta de 

classes está “enraizada no modo de produção e, portanto no modo de exploração de uma 

sociedade de classes”. Tal enraizamento material encontra-se 

em última instância, na unidade das Relações de Produção e das Forças Produtivas 
sob as Relações de Produção de um dado modo de produção, numa formação social 
histórica concreta. Essa materialidade é, ao mesmo tempo, a ‘base’ (Basis: Marx) da 
luta de classes; e, simultaneamente, é sua existência material, já que é na produção 
que tem lugar a exploração, é nas condições materiais da exploração que se funda o 
antagonismo das classes, a luta de classes. É essa verdade profunda que foi expressa 
pelo M. L. na conhecida Tese da luta de classes na infra-estrutura, na ‘economia’, na 
exploração de classe; e na Tese do enraizamento de todas as formas da luta de 
classes na luta de classes econômica. É sob essa condição que a tese revolucionária 
do primado da luta de classes é materialista.261 

Disso decorre que a história seja pensada como um “imenso sistema ‘natural-humano’ 

em movimento, cujo motor é a luta de classes”262, ou como dissemos em outro lugar, como 

                                                           
256 ALTHUSSER, Posições 1, p.27 
257 Idem. 
258 Idem. 
259 Ibid., op.cit., p.28 
260 Ibid., A corrente subterrânea do materialismo do encontro. In, Crítica Marxista nº 30, 2006. p.27 
261 ALTHUSSER, Posições 1, p.28 
262 Idem. 
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um processo sem sujeito. Tal modo de entender tem por corolário não apenas a expulsão da 

problemática do “sujeito da história”, mas um abandono de todo fetichismo do homem. O que 

significa dizer que ao tomar as relações de exploração como ponto de partida da análise 

social263 o autor afasta uma ideologia da essência humana naturalizada que em última 

instância é jurídica:  

as relações sociais não são, exceto para o direito e a ideologia jurídica burguesa, 
‘relações entre pessoas’. Todavia, é o próprio mecanismo da ilusão social que está 
em jogo quando se considera que uma relação social é a qualidade natural, o atributo 
natural de uma substância ou de um sujeito. É o caso do valor: essa relação social 
‘aparece’, na ideologia burguesa, como a qualidade natural, o atributo natural da 
mercadoria ou da moeda. É o caso da luta de classes: essa relação social ‘aparece’, 
na ideologia burguesa, como a qualidade natural, o atributo natural do ‘homem’ 
(liberdade, transcendência). Nos dois casos, a relação social é ‘escamoteada’: a 
mercadoria ou o ouro passam a ter valor por natureza; o ‘homem’ é livre e faz 
história por natureza.264 

Esse fetichismo que põe a ideia burguesa de homem como ponto de partida da teoria é, 

segundo Althusser, a alma de toda a filosofia burguesa e também da Economia Política 

Clássica. E isso abrange, compreenda-se bem, tanto o conceito abstrato de Homem dos 

Manuscritos de 44 quanto o homem empírico de A ideologia alemã. Desaparecendo, contudo, 

a noção de um sujeito da história a questão da ação política ganha novo fôlego teórico. Ela 

deixa de ser pensada em termos de liberdade individual e de transcendência para virar 

problematização da ação coletiva e contextualização do “papel do indivíduo na história” e 

também do papel das massas a partir “do estado da luta de classes, pelo estado do Movimento 

operário, pela ideologia do Movimento operário (...)”, isto é, dos desdobramentos da 

conjuntura e da abertura que ela dá a seus agentes. 

Passemos, por fim, à análise da terceira tese de J. L.: “O homem conhece apenas o que 

ele faz”. A ela, Althusser replica: “Conhece-se apenas o que é”265 ou com maior rigor “só é 

conhecido o que é”266. Aqui, o que está em jogo adquire um caráter bastante precário, uma 

vez que rejeitada a tese que sustenta que é o homem quem faz a história, o sentido desta 

terceira proposição resta bastante prejudicado. No entanto, Althusser aproveita a ocasião para 

desfazer um outro equívoco relacionado a esse ponto. Quanto à natureza, diz o autor, não há 

muito que comentar: ninguém sustentaria que o homem a fez, e o que restaria disso, portanto, 

                                                           
263 “...meu método analítico, que não parte do homem, mas de um dado período econômico da sociedade...”. 
MARX, Karl. Randglossen zu Adolph Wagners "Lehrbuch der politischen Ökonomie", 1897. Notes on Adolph 
Wagner´s "Lehrbuch der politischen Ökonomie", 1879. 1881. Disponível em: 
<marxists.org/archive/marx/works/1881/01/wagner> 
264 ALTHUSSER, Posições 1, p.29 
265 Ibid., op.cit., p.31 
266 Ibid., op.cit., p.33 
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é no máximo a afirmação de impossibilidade do seu conhecimento. Mas não é por aí que J. L. 

iria. Já no que tange a história, seria possível sustentar na esteira de Vico, que por ser feita 

pelo homem, ela seria mais fácil de conhecer. Althusser não só rejeita tal tese ao afirmar que 

“a história é tão difícil de conhecer quanto a natureza”, como conjectura a possibilidade de 

que seja até mesmo mais difícil. Isso porque, se as massas estabelecem com a natureza em 

certa medida uma relação de prática direta, são separadas da história pela ilusão de conhecê-

la, embaraçadas pela narrativa ideológica das classes exploradoras267.  

Independentemente dos resultados dessa querela sobre a consistência de cada objeto 

de conhecimento há, contudo, algo que está subjacente tanto à natureza quanto à história e que 

dá sentido à afirmação althusseriana sobre a possibilidade de apreensão do que “é”. É a tese 

materialista do “primado do ser sobre o pensamento”. Essa proposição é, segundo o autor, “ao 

mesmo tempo Tese de existência, Tese de materialidade e Tese de objetividade”: ela tem por 

base a afirmação de que “se pode conhecer apenas o que existe; que o princípio de toda 

existência é a materialidade; e que toda existência é objetiva, isto é, ‘anterior’ à 

‘subjetividade’ que a conhece e independe dela”.268 

Isso nos leva de volta à temática do processo de conhecimento, abordada no primeiro 

capítulo deste trabalho. Pois no que a isso concerne o anti-humanismo teórico tem também 

papel fundamental. Ao dizer “conhece-se apenas o que é” Althusser elimina qualquer 

referência a um sujeito do conhecimento, dizendo desta prática que é um processo sem 

sujeito: “os conhecimentos científicos surgem (na descoberta de um indivíduo determinado, 

cientista, etc.) como resultado histórico de um processo dialético, sem Sujeito nem Fim 

(s)”269. Aqui, as descobertas científicas, à medida que são elas também acontecimentos 

históricos, não podem ser pensadas sob o prisma do voluntarismo do homem, mas como 

concurso de circunstâncias que envolvem o pano de fundo da história própria da teoria e das 

lutas políticas que compõem uma dada conjuntura social. 

Tendo, portanto, apresentado réplica a todas as 3 teses expostas por J. L., Althusser 

propõe-se a retirar os efeitos científicos e políticos de seu confronto. Pois, se como vimos, a 

filosofia como luta de classes na teoria gira em torno de um vazio, os seus efeitos sobre as 

                                                           
267 Se a história é difícil de conhecer cientificamente, é que entre a história real e as massas há sempre uma 
cortina, uma separação: uma ideologia de classe da história, uma filosofia de classe da história, na qual as 
massas humanas crêem ‘espontaneamente’, á que essa ideologia lhes é inculcada pela classe dominante ou 
ascendente e serve á unidade dessa classe e assegura a sua exploração. ALTHUSSER, Posições 1, p.32 
268 Ibid., op.cit.,  p.31 
269 Ibid., op.cit., p.33 
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outras práticas sociais são plenos de realidade e de interesse. Quanto a isso seremos muito 

breves, uma vez que para os propósitos específicos deste trabalho, a maior parte do que 

poderia ser dito aqui já pôde ser intuída do que acima expusemos. Do ponto de vista dos 

efeitos sobre as ciências, dizer com J.L. que a história tem um sujeito com o rosto do homem 

significa colocar-se em situação pré-científica. Como os físicos que depois de Galileu ainda 

defendiam a física aristotélica, J.L. é aqui, segundo Althusser, um exemplo de anacronismo 

teórico que funciona como um obstáculo epistemológico, tentando subtrair dos filósofos 

marxistas algumas das suas principais armas para o combate teórico. Por seu turno, a tese de 

que a luta de classes é o motor da história não só é uma afirmação filosófica da própria 

descoberta científica marxiana, como dá as bases para a ruptura com princípios ideológicos 

burgueses tal como o economicismo. Já a respeito dos seus efeitos políticos, tudo é, segundo 

Althusser, ainda mais claro. Tendo já decaído o tempo de combater a ideologia religiosa que 

submetia as massas270 algum gaiato poderia afirmar que a proposição de que “os homens 

fazem a história” beneficiaria igualmente proletários e burgueses, já que são, afinal, todos eles 

homens. Isso é perfeitamente falso, afirma autor, à medida que ao falar de homem, não se fala 

de massas, de classes e de luta de classes, e é do máximo interesse dos exploradores que esses 

termos não entrem para o léxico teórico/ideológico.  Ao falar da liberdade do homem, não se 

fala das restrições que a natureza lhe impõe, e sobretudo, que a natureza é propriedade privada 

de uma única classe que dela dispõe não em nome da liberdade, mas da apropriação do 

trabalho das massas. Ao falar de liberdade sem falar da propriedade dos meios de produção, 

que são o gatilho de mobilização de toda força produtiva, ou das relações de produção que são 

a ossatura material das relações sociais entre os indivíduos no capitalismo, elimina-se a 

questão das condições concretas de exercício da sua liberdade. 

Diante de uma oposição tão clara Althusser não dá seu trabalho como encerrado, indo 

até o fundo do problema para perguntar: como é possível que no ano de 1972, diante de tudo 

que se vê, filósofos comunistas, dos quais J. L. é apenas um exemplar, defendam uma 

filosofia burguesa da liberdade pensando que defendem o marxismo? 

3.2 A crítica do culto da personalidade e o efeito-John Lewis 

A resposta a esse questionamento Althusser irá buscar justamente nas condições 

gerais, i.e., na conjuntura que fez emergir a ideologia prática e teórica que tem como efeito a 

                                                           
270 É notável que essa afirmação vá exatamente de encontro a outra contida em A querela do humanismo em que 
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produção por toda parte de um exército de Johns Lewis. O ponto de partida é, obviamente, 

conforme já pudemos esboçar anteriormente em mais de uma ocasião, o XX Congresso do 

PCUS. 

Se, façamos justiça, só após essa sessão os filósofos militantes dos partidos comunistas 

da Europa começaram a poder expressar livremente as conclusões mais diversas a que haviam 

chegado com suas pesquisas solitárias – liberdade que, diga-se, os revoltosos de Praga não 

puderam exercer igualmente –, ao mesmo tempo ele foi responsável por instituir um programa 

comum de crítica às desventuras da prática do movimento que sendo totalmente estranha à 

problemática teórica do marxismo apresenta, segundo Althusser, todos os títulos de uma 

ideologia burguesa sobre a história. Esse programa não é outro que a “crítica ao culto da 

personalidade”. 

Em 25 de fevereiro de 1956, último dia de reunião do referido Congresso, Nikita 

Khrushchev, então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, leu em sessão 

fechada e com presença restrita, um relatório “Sobre o culto à personalidade e suas 

consequências”. Nele, o orador visa a examinar como “o culto à pessoa de Stálin”, elevado ao 

status de um “super-homem, dotado de características sobrenaturais semelhantes às de um 

deus”, “transformou-se na fonte de uma série de perversões excessivamente sérias dos 

princípios do Partido, da democracia do partido e da legalidade revolucionária”271. Tudo ali 

gira em torno da “insolência”, da “deslealdade” e dos “caprichos” de Stálin e de como 

desrespeitava as leis para perseguir àqueles que elegia como “inimigos do povo”: 

Assim, todos os erros sérios que desviaram a União Soviética do seu projeto de futuro 

são apresentados aí como “derivados do culto à personalidade”272 e se expressam na forma de 

“abertas violações à legalidade revolucionária”. Esses termos tornam-se verdadeiros mantras 

do discurso de Khrushchev: “culto à personalidade”, “culto ao indivíduo”, “culto à pessoa de 

Stálin” e “violando assim todas as normas da legalidade revolucionária”, “contra todas as 

normas da legalidade revolucionária”, “violações da legalidade revolucionária”, “descarados 

abusos à legalidade socialista”, “minando gravemente a legalidade revolucionária”, “contra a 

legalidade socialista”, “violação criminosa da legalidade socialista”, etc. 

                                                           
271 KHRUSHCHEV, Nikita. Informe secreto al XX Congreso del PCUS. 2006. Disponível em: 
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272 Idem. 
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Ao avaliar os graves problemas por que passava em termos de violações à lei por parte 

de um indivíduo, restringindo o seu desvio aos fatos ocorridos na superestrutura jurídica que 

aparece completamente ilhada do restante da sociedade, o PCUS coloca, segundo Althusser, 

“os filósofos comunistas e outros ‘intelectuais’ comunistas na ‘órbita’ da ideologia e da 

filosofia burguesas”273:  

Em vez de relacionar ‘as violações da legalidade socialista’ com 1) o Estado mais o 
Partido, e 2) as relações de classe e as lutas de classe, o XX Congresso relacionou-as 
com ‘culto da personalidade’, ou seja, com um conceito do qual já disse – em Pour 
Marx – que ‘não é encontrável’ na teoria marxista e do qual pode-se dizer agora que 
é perfeitamente ‘encontrável’ em outro lugar: na filosofia e na ideologia psico-
sociologista burguesas.274 

 É inquestionável que havia 30 anos que o movimento comunista internacional estava 

dominado por uma prática que pode ser identificada, na falta de um termo melhor, como um 

“desvio stalinista”, diz Althusser. No entanto, e é exatamente a isso que se dirige a crítica do 

autor, não basta pronunciar palavras como “culto à personalidade” ou denunciar crimes que 

foram cometidos não por um homem, mas por um regime, para que uma nova política surja. É 

preciso antes que todo o legado e os componentes dessa prática específica sejam analisados 

sob os auspícios da ciência da história, para que mediante a identificação dos erros uma nova 

linha possa ser formulada. 

Pois o “pseudoconceito” de culto à personalidade além de não ter a menor relação com 

a problemática teórica envolvida na prática de nenhuma ciência, não fornece qualquer 

elemento que permita pensar as condições, as causas, a determinação interna e as formas que 

induziram e que permitiriam a compreensão dos fenômenos descritos como “os crimes de 

Stálin”. A alusão a um culto, diz Althusser, antes de ser um signo de engajamento de um 

intelectual antireligioso, representa na ocasião do XX Congresso não mais do que “um certo 

modo unilateral de colocar os problemas (...) do que vulgarmente se chama de 

‘stalinismo’”275 sem pô-los efetivamente em questão:  

era um modo de buscar as causas de eventos graves e de suas formas em certos 
defeitos das práticas da superestrutura jurídica, mas sem pôr em questão o conjunto  
dos Aparelhos de Estado que formam a Superestrutura (o Aparelho repressivo, os 
Aparelhos ideológicos e, portanto, o Partido), e, sobretudo, sem tocar na raiz: nas 
contradições da construção do socialismo e de sua linha, isto é, nas formas 
existentes das relações de produção, nas relações de classe e na luta de classes, a 

                                                           
273 ALTHUSSER, Posições 1, p.50 
274 Idem. 
275 Ibid., op.cit., p.54. 
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qual foi então declarada, segundo uma fórmula não desmentida, como já ‘superada’ 
na URSS276. 

Não é que não haja fenômenos cuja análise pode restringir-se à superestrutura: sem 

dúvida os há. Entretanto, este não parece ser o caso do desvio em questão. Ocorre que, e este 

é o verdadeiro alvo de Althusser, em vez colocar o problema sobre as suas corretas premissas, 

o XX Congresso encarou-o sob o viés de uma crítica de direita, que no limite não faz mais do 

que invocar, em uníssono com a mídia ocidental, os direitos humanos contra uma violação 

abstrata da humanidade do Homem. Longe, portanto, de oferecer um programa político e 

teórico hostil à ideologia burguesa e ao esquerdismo trotskista, atua reforçando as suas 

premissas teóricas.  

Com isso uma “onda abertamente direitista” ganhou o fôlego de que necessitava para 

saquear da despensa do marxismo-leninismo em nome da ideologia do Homem e da 

Liberdade, suas ferramentas mais úteis e preciosas. Paradoxalmente, em meio a esta maré, a 

obra teórica de Stálin e os princípios da sua prática continuaram indo muito bem, obrigado, 

restando à linha marxista efetivamente radical o ocaso de ter visto as suas interpretações e 

práticas banidas de fato do mapa de possibilidades de resgate daquele empreendimento 

anticapitalista então em sua crise terminal.  

Essa filosofia conservadora que reivindica o título de marxismo sustenta-se, segundo 

Althusser, no par humanismo/economicismo: pois “quando as litanias humanistas ocupam, 

em plena luta de classes, o primeiro plano do palco teórico e ideológico, no fundo da cena é 

sempre o economicismo que triunfa”277. Quando de um lado a problemática teórica da 

alienação e da liberdade do homem tornavam-se os termos principais da problemática teórica 

do jovem Marx, estruturando o seu campo visível, era uma visão economicista proveniente de 

uma “humanização” do evolucionismo hegeliano o ponto nodal por onde operava a teleologia 

com que sempre se debateu o autor argelino. 

Mas qual é a relação que liga de modo tão firme humanismo e economicismo a ponto 

de Althusser dizer que se trata de um “par orgânico e consubstancial”278? Inicialmente isso 

tem a ver com o fato de que se a ideologia burguesa é no seu cerne economicista, uma vez que 

tanto os capitalistas quanto os teóricos da Economia Política enxergam “tudo do ponto de 

vista das relações mercantis e do ponto de vista das condições materiais que lhe permitem 

                                                           
276 ALTHUSSER, Posições 1, p.55 
277 Id. Ibid., op.cit., p.58 
278 Idem 
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explorar essa ‘mercadoria’ bastante particular que é a força de trabalho operária” e, portanto, 

“do ponto de vista da acumulação capitalista”279, é igualmente verdade que seus epígonos não 

defendem o que defendem nestes termos, senão por meio de enunciados de liberdade e de 

liberalismo que “encontram suas bases nas categorias do Direito burguês e da ideologia 

jurídica”280: “a liberdade da Pessoa, isto é, em princípio, a livre disposição de si, a 

propriedade de si, de sua vontade e de seu corpo (o proletário: Pessoa ‘livre’ para se vender!), 

bem como de seus bens (a propriedade privada: a verdadeira, que abole as outras – a dos 

meios de produção)”281. Desse modo, numa primeira aproximação seria possível dizer que as 

categorias humanistas provenientes do direito são o veículo visível de um imperativo 

econômico invisível.  

Mas isso não faz mais do que indicar uma dimensão desse vínculo. O que está na 

medula de tal conexão é o seguinte. Por um lado, o modo de produção e exploração capitalista 

cria e dá sentido à ideologia humanista-economicista, mas “o liame e o local preciso onde 

essas duas ideologias se articulam num par” é o próprio “Direito burguês, que, ao mesmo 

tempo, fornece um suporte real às relações de produção capitalistas e abastece com suas 

categorias a ideologia liberal e humanista, inclusive a filosofia burguesa”282. Ou seja, é na 

própria prática do direito burguês que o casal economicismo/humanismo encontra a base 

sólida do seu matrimônio, uma vez que ao mesmo tempo em que constitui as relações 

produtivas de capital, o direito produz uma ideologia que serve como fonte de categorias 

filosóficas. Isso é possível porque a ideologia prática jurídica compartilha com a filosofia 

burguesa uma mesma função: a de, visibilizando os seus termos, invisibilizar as operações das 

relações econômicas de exploração. Pois, segundo Althusser, a função de classe desse par 

ideológico “é o escamoteamento daquilo que não está em questão nem no economicismo nem 

no humanismo, o escamoteamento das relações de produção e da luta de classes283. 

Quanto à relação disso com John Lewis, Althusser não encontra muita dificuldade em 

demonstrá-lo. É que, dentro ou fora do movimento comunista a ideologia burguesa continua a 

ser o que é: ideologia burguesa. “O humanismo continua humanismo: com os acentos 

socialdemocratas postos não na luta de classes (...), mas na defesa dos Direitos do Homem, da 

                                                           
279 ALTHUSSER, Posições 1, p.59 
280 Idem 
281 Idem 
282 Ibid., op.cit., p.58. Sublinhado e negrito meus. Tradução modificada. 
283 Ibid., op.cit., p.60 
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liberdade e da justiça”284; “o economicismo continua o economicismo: por exemplo, sob a 

exaltação do desenvolvimento das Forças Produtivas, de sua ‘socialização (qual?), (...) da 

‘produtividade’, etc.”285.  

Que a burguesia fale de produtividade e de democratização para não falar de 

exploração é perfeitamente compreensível, nos diz Althusser. Mas que intelectuais ditos 

comunistas o façam é bem outra coisa. O caso é, que ao fim e ao cabo, ao propor a crítica ao 

desvio stalinista sobre as bases de uma ideologia humanista-jurídica, o Comitê Central do 

Partido Comunista Soviético abriu um flanco não só para os ataques provenientes das 

posições burguesas ocidentais, mas orientou toda uma geração de intelectuais a procurarem 

numa superestrutura ilhada que era muito menos do que a causa, o resultado dos problemas 

que afligiam o país, as razões e os meios de sair da crise provocada pelo governo Stálin. Ao 

silenciar sobre a forma da luta de classes que se desenvolvia à época – luta de transição para o 

comunismo em uma sociedade capitalista de Estado – os agentes do Partido não faziam mais 

do que reproduzir no interior do próprio movimento operário uma ideologia de posição 

burguesa. 

Mas não nos enganemos, contudo. Se Khrushchev foi o grande porta-voz do 

humanismo à época, não foi ele o seu criador. Precisamente aqui Althusser lança a hipótese de 

um ressurgimento do economicismo que caracterizou a tendência principal da II 

Internacional. Tal “retorno” seria explicável, segundo o autor, não por místicas características 

de fênix de tal ideologia, mas porque representando o momento do XX Congresso uma 

continuidade da mesma luta de classes na qual se envolvia a organização internacional dos 

trabalhadores, é bastante possível que os problemas práticos com que lidou se repetissem, 

ensejando a sua resolução ideológica a partir de quadrantes semelhantes. Seja como for, o que 

logra o autor neste pequeno e extraordinário ensaio é estabelecer uma correlação detalhada 

entre um revisionismo ocasionado pela penetração da ideologia burguesa no seio do 

movimento comunista, e a produção em massa de filósofos marxistas que pensam defender o 

marxismo quando defendem, de fato, o seu extremo oposto: o efeito John Lewis.  

 

                                                           
284 ALTHUSSER, Posições 1. Tradução modificada. 
285 Idem. 
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Uma vez tendo estudado aquilo que consideramos serem os pontos mais relevantes da 

problemática althusseriana, bem como as questões mais sensíveis de suas análises sobre o 

humanismo deveremos fazer uma breve retomada para avaliar o seguinte: 

1. A transformação na compreensão do que é filosofia para Althusser tem um efeito homólogo 

na sua crítica ao humanismo. Se na época em que a definia como ciência da ciência, sua 

posição priorizava a crítica científica aos efeitos ideológicos da concepção humanista, sendo a 

aquisição da causalidade estrutural a pedra-de-toque contra o efeito teleológico da 

problemática da alienação, com a perspectiva de uma filosofia como produtora de 

demarcações, o mote tornou-se produzir a fronteira entre o humanismo como ideologia e a 

realidade subjacente de que é sintoma, isto é, o par humanismo/economicismo sustentado pelo 

direito. 

2. Temos portanto que em sua primeira aparição, o anti-humanismo teórico althusseriano 

antes de ir à raiz da existência prática daquela ideologia que constitui o seu alvo particular, 

opera apenas como crítica de seus efeitos. Isto é, como a reconstrução da lógica causal geral 

marxiana286, capaz de eliminar genericamente o impacto pernicioso do humanismo enquanto 

ideologia, mas impossibilitada de ir à raiz de sua concretude e expor a necessidade de sua 

presença na teoria como efeito teórico de uma conjuntura política, econômica, ideológica. 

Com o desenvolvimento da sua problematização, Althusser pôde encontrar os meios para 

relacionar a tomada de posição em filosofia com as ideologias práticas operantes na 

sociedade. No entanto, por uma incompreensão do papel que o direito287 desempenha nas 

sociedades capitalistas estabelecidas, o autor atribuiu ao humanismo do jovem Marx um 

caráter religioso, o que indica, a meu ver, que se deixou confundir pelo que ele próprio 

denominou “obstáculo da Origem”. Pois se é evidente que a ideologia do Homem presente no 

jovem Marx provém de uma matriz filosófica religiosa, os ulteriores desenvolvimentos dos 

próprios estudos althusserianos foram capazes de demonstrar que a sua incidência naquela 

conjuntura específica está relacionada muito mais ao assédio produzido pela ideologia jurídica 

sobre a filosofia, do que pelos reflexos de uma ideologia teísta. 

3. Nessa esteira seremos capazes de responder à questão que abriu o presente capítulo: seria 

Althusser um marxista anti-humanista ou, ao invés disso, um anti-humanista marxista? Como 
                                                           
286 “A questão das estruturas da dialética, uma questão aparentemente formal, governa então a crítica do 
humanismo...” BALIBAR, L’objet d’Althusser, op.cit.  
287 Esta tese, que constitui o argumento central deste capítulo foi sustentada originalmente por Nicole-Édith 
Thevenin em seu O itinerário de Althusser e desdobrada em Ideologia jurídica e ideologia burguesa. Ambos os 
textos estão traduzidos no excelente volume Presença de Althusser organizado por Márcio Bilharinho Naves. 
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pudemos ver, o alvo do autor é desde o início aniquilar as bases da ideologia – e apenas 

posteriormente, da ideologia burguesa especificamente –, cuja existência ameaça de modo 

persistente as aquisições da ciência da história.  

Se por um lado Althusser jamais tomou como objeto o humanismo de um suposto período 

axial, de Chuang-tse ou Leh-tsu, dos profetas do judaísmo, de Parmênides, Arquimedes, ou 

Platão288, de modo que a estirpe humanista que mobiliza o seu empreendimento é, desde o 

início, rigorosamente moderna – são sempre Kant, Fichte, a teleologia hegeliana, e, sobretudo, 

Feuerbach, como caudatários da ideologia burguesa, que estão na sua mira – por outro lado, 

só com a vinculação deste termo ao economicismo que veio a reboque de uma nova 

compreensão do papel da ideologia jurídica na sociedade capitalista é que o autor pôde livrar-

se do fantasma da ideologia em geral.  

Com isso o Marx althusseriano passa a ser observado especificamente como o crítico da 

solidariedade ineliminável entre humanismo e economicismo, exposta “como uma 

consequência de sua análise da forma de circulação da mercadoria generalizada para todas as 

relações sociais”289. Atacando simultaneamente esses dois pontos, o autor alemão teria 

conseguido afastar conjuntamente, portanto, os dualismos da antropologia (o sujeito e suas 

necessidades, consciência e interesses), da política (Estado e sociedade civil), da teoria do 

conhecimento (sujeito e objeto). “É, de fato, com Marx que humanismo e anti-humanismo 

aparecem não como essências eternas, mas como posições teóricas determinadas” 290. É, 

portanto, por ser ao mesmo tempo crítica do economicismo de matriz burguesa, que a crítica 

do humanismo em Althusser se especifica e se define em relação tanto às vertentes 

metafísicas alemãs, quanto às formalistas e mecanicistas francesas. 

  

                                                           
288 Cf. JASPERS, Karl. The Origin and Goal of History. New Haven: Yale University Press, 1953. 
289 BALIBAR,  L’objet d’Althusser, op.cit., p.93 
290 Idem. 
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CAPÍTULO 4 – MODO DE PRODUÇÃO, IDEOLOGIA E DIREITO 

1. Um novo ponto de vista sobre o sujeito 

Chegamos, à abertura deste capítulo, ao momento de alterar o ponto de vista de nossa 

análise sobre as relações entre direito e ideologia. Até aqui essa conexão girou em torno do 

humanismo teórico “marxista” que, mobilizando categorias como Alienação e Essência, 

ajudou a estabelecer a hegemonia em teoria de uma ideologia jurídica que se apresentava sob 

a forma do Homem concebido como Sujeito da história. Tivemos ocasião de compreender 

com certo detalhe o modo de funcionamento dessa articulação no decorrer das obras 

marxianas de juventude até o início do corte localizado no ano 1845. Vimos também, quais 

estratégias teóricas Althusser pôde utilizar não só para captar sua lógica, mas para fulminar-

lhe com uma crítica implacavelmente materialista. A categoria filosófica de “processo sem 

sujeito nem fim” desempenhou aí um papel de síntese teórica da solução proposta pelo autor. 

Sua incidência impôs, assim, a proscrição da noção ideológica de Sujeito(s) da história, em 

ambas as suas formas: o idealismo-essencialista do Homem e o empirismo dos indivíduos. 

Com isso, a dimensão teleológica contida em princípio no sistema dialético que compreendia 

esses conceitos pôde ser desarticulada, removendo-se a concepção finalista do processo 

histórico legada a Marx por Hegel. 

Mas esta é só uma parcela do enigmático tratamento dado por Althusser à noção de 

sujeito. Aqui, contrariamente e em complemento ao que poderia dar a entender o que 

escrevemos até agora, é preciso afirmar com Gillot, e veremos os seus fundamentos, que 

“longe de empreender uma desqualificação do [conceito de] sujeito, [o autor] tentou pensá-

lo”291 sob uma base que permitisse esclarecer as dificuldades com as quais a sua história está 

quase que perfeitamente confundida. O novo enfoque que observaremos aqui, portanto, em 

que o sujeito passa a aparecer como conceito cuja referência concreta está ligada à sua criação 

pela ordem ideológica, deve ser lido como inscrito nessa mesma tarefa de rejeição filosófica 

do Cogito. 

A ambiguidade do estatuto teórico concedido ao termo sujeito pode ser melhor 

compreendida pela leitura de uma nota produzida por Althusser sobre a categoria de 

“processo sem sujeito nem fim (s)”. Ali o autor esclarece que a “questão da constituição dos 

indivíduos em sujeitos históricos, ativos na história, nada tem a ver, em princípio, com a 

                                                           
291 GILLOT, Pascale. Althusser et la psychanalyse. Paris: PUF, 2009. p.150 
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questão do ‘Sujeito da história’ ou mesmo dos ‘sujeitos da história’”292, uma vez que cada 

uma delas está endereçada a uma esfera diferente da prática teórica. Assim, enquanto o 

problema da efetiva existência de sujeitos concretos na história diz respeito à ciência, uma 

noção tal qual a de um Sujeito da história teria natureza estritamente filosófica. 

No que tange o objeto da ciência da história é um fato, diz Althusser, que os 

“indivíduos humanos” são agentes de práticas sociais no processo histórico. O caso é que, 

sendo agentes, tais indivíduos não podem ser ditos nem “livres” nem “constituintes” em 

sentido filosófico, estando antes submetidos às “determinações das formas de existência 

histórica das relações sociais de produção e reprodução”293. Ocorre, entretanto, que para ser 

agente de uma prática é preciso, como veremos adiante, que um indivíduo seja sujeito, i.e., 

revista-se de uma forma de existência histórica específica, que é a forma-sujeito. Toda ação 

de um agente é assim, ação de um sujeito. Daí a afirmação de que todo indivíduo agindo na 

história é um sujeito histórico. Mas, objeta Althusser, a aquisição dessa forma não converte 

um ou mais indivíduos em sujeitos da história, mas apenas em agentes-sujeitos “ativos na 

história”.  

Já do ponto de vista filosófico – sobre o qual tratamos no capítulo anterior – a questão 

se inverte. “Foi com finalidades ideológicas precisas”, diz Althusser, “que a filosofia burguesa 

apoderou-se da noção jurídico-ideológica de sujeito, para dela fazer uma categoria filosófica, 

sua categoria filosófica nº 1”294 na forma do Sujeito do conhecimento, do homo oeconomicus, 

etc. Contudo, para uma filosofia que seja sob este aspecto materialista, tal questão seria 

completamente desprovida de sentido: “a filosofia marxista deve romper com a categoria 

idealista do ‘Sujeito’ como Origem, Essência e causa, responsável em sua interioridade por 

todas as determinações do ‘Objeto’ exterior”295, uma vez que as suas categorias seriam de 

natureza absolutamente distinta. A questão para ele, portanto, não consistiria em rejeitar as 

aquisições da ciência da história que opera mediante o conceito de sujeito, mas “saber se a 

história pode ser filosoficamente pensada, em seus modos de determinação, sob a categoria 

idealista de Sujeito”. A resposta obviamente negativa foi por nós analisada ao longo do 

capítulo precedente. Fiquemos, contudo, uma vez mais com as palavras do autor sobre o tema: 

“Não se pode compreender, ou seja, pensar a história real como capaz de ser reduzida a uma 

Origem, uma Essência ou uma Causa, que seria o seu Sujeito (...) existente sob a forma da 
                                                           
292 ALTHUSSER, Posições I, op.cit., p.67 
293 Idem. 
294 Id. Ibid., p.68 
295 Idem. 
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unidade de uma interioridade capaz de prestar contas do conjunto dos ‘fenômenos’ da 

história’”296. “A história é certamente um ‘processo sem Sujeito nem Fim (s), cujas 

circunstâncias dadas, nas quais ‘os homens’ agem como sujeitos sob determinação de 

relações sociais, são o produto da luta de classes”, e, assim sendo, não tem “no sentido 

filosófico do termo, um Sujeito, mas um motor: a luta de classes”297. 

Para compreendermos essa acepção do conceito de sujeito até agora inédita neste 

trabalho precisaremos, como dito, partir de um novo ângulo. Pois se antes mirávamos para o 

sujeito como indicador de uma inexistência da ótica estrita da filosofia, agora deveremos vê-

lo pela lente daquilo que aparece em Althusser como uma análise científica da história. Essa 

nova perspectiva cuja relação com O capital Balibar teorizou preliminarmente em Ler o 

capital298 é o que o autor denomina em Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado “o ponto 

de vista da reprodução” 299 das condições da produção capitalistas300, o que nos permitirá 

“lembrar os princípios fundamentais da teoria marxista-leninista sobre a natureza da 

exploração, da repressão e da ideologização capitalistas”301, embora como afirma Jacques 

Bidet, a inserção do autor na linhagem dessa ortodoxia, sobretudo a que governava à sua 

época, seja em grande medida imaginária302. 

O presente estudo terá como fonte primária o manuscrito intitulado Sobre a 

reprodução, redigido em 1969 e publicado postumamente em francês no ano de 1995 graças 

ao esforço conjunto do Institut de Mémoires de l’édition contemporaine e da editora PUF. 

Este texto abandonado já em fase bastante adiantada de revisão é de onde Althusser extraiu 

seu famoso ensaio Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado dado a ler no número 151 da 

revista La Pensée em junho de 1970. O manuscrito conta com dois capítulos sobre o direito 

em que uma série de hesitações são confessadas sob a designação de uma “ignorância 

provisória”303 e que são recalcados da versão publicada304, mas não sem deixar rastros. É 

interessante notar aqui com Montag que mesmo na variante de La Pensée o autor se propõe a 
                                                           
296 ALTHUSSER, Posições I, op.cit., p.69 
297 Id. Ibid., p.71 
298 BALIBAR, Etienne. Sobre os conceitos fundamentais do materialismo histórico - III. Da reprodução. In: 
ALTHUSSER, Louis; ________. Ler o capital II. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p.215 
299 ALTHUSSER, Louis. Sobre a reprodução. Petrópolis: Vozes, 2008. p.253 
300 Id. Ibid., p.71 
301 Id. Ibid., p.21 
302 BIDET, Jacques. “Um convite a reler Althusser”. In: Id. Ibid., p.8  
303 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.82 
304 “As categorias jurídicas (embora pressentidas no conceito de sujeito, novamente em uma nota) nesse caso 
não estão ausentes dela [da teoria] (pois atuam no inconsciente da teoria) mas precisamente recalcada (no pé da 
página) frente à impossibilidade de as teorizar (de fazê-las funcionar).” THÉVENIN, O itinerário de Althusser, 
op.cit., p.25 
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tratar, nesta ordem, do direito, do Estado e da ideologia305, ao que se segue imediatamente o 

subtítulo “O Estado”. Tentaremos entrar nisso aos poucos. 

2. O modo de produção como base econômica 

Aqui seguiremos muito de perto a ordem de exposição de Althusser. Nosso ponto de 

partida será, portanto, o conceito de “modo de produção”. Com a abertura do continente-

História, nos diz o autor, Marx substituiu a noção ideológica de “sociedade” pelo conceito 

científico de “formação social”. Este conceito serve, conforme o filósofo argelino, para 

designar cada sociedade concreta historicamente existente. A individualização de cada uma 

dessas formações sociais, por sua vez, repousa sobre o conceito de modo de produção. Para 

expor isso Althusser adianta quatro teses ditas “clássicas” sobre o referido conceito: 1) toda 

formação social é composta por dois ou mais modos de produção dentre os quais um sempre 

assumirá a posição dominante; 2) o modo de produção é definido como a unidade entre 

“forças produtivas” e “relações de produção”; 3) embora as forças produtivas sejam a base 

material dessa unidade, são as relações de produção que exercem aí o papel determinante (o 

autor chama isso de “primado das relações de produção”); 4) não se deve confundir o primado 

das relações de produção, que diz respeito à dominância no interior da “base” ou “infra-

estrutura”, com a determinação em última instância exercida pela própria base em relação à 

superestrutura da formação social. 

Para progredir nesse esforço de exposição do sistema de conceitos teóricos que nos 

permitirão chegar à análise da ideologia, do direito e da subjetividade que os conecta, situados 

na superestrutura do modo de produção, seguiremos com Althusser mediante uma operação 

de abstração que nos permite referir-nos a termos que designam apenas um modo de produção 

isolado dos outros que com ele compõem necessariamente uma formação social. Assim, 

quando falarmos de forças produtivas, não estaremos falando da multiplicidade de forças 

produtivas que agem paralelamente numa formação social real, mas de forças produtivas que 

são definidoras de um único modo de produção daí abstraído. 

Um modo de produção, diz Althusser, é uma “maneira” de produzir os bens materiais 

de que necessitam para viver os indivíduos reunidos numa formação social. Todos esses bens 

são em última instância provenientes da natureza, de modo que devem daí ser extraídos. 

                                                           
305 Cf. ALTHUSSER, Ideologia e aparelhos ideológicos, op.cit., p.62: “Analisaremos brevemente o Direito, o 
Estado e a ideologia a partir deste ponto de vista. E mostraremos ao mesmo tempo o que ocorre a partir do ponto 
de vista da prática e da produção por um lado, e da reprodução por outro.”. 
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Pode-se colher frutas silvestres ou plantar uma lavoura. Em ambos os casos, contudo, tratar-

se-á de um conjunto de processos de trabalho que unidos constituem o “processo de 

produção” de um modo de produção determinado. Um processo de trabalho, diz Althusser, é 

“uma sequência de operações sistematicamente reguladas, efetuadas pelos agentes do 

processo de trabalho que ‘trabalham’ um objeto de trabalho (matéria bruta, matéria-prima)”, 

“empregando para tal fim instrumentos de trabalho (ferramentas mais ou menos elaboradas, 

em seguida máquinas, etc.) de maneira a ‘transformar’ o objeto de trabalho” “em produtos 

próprios a satisfazerem as necessidades humanas diretas (alimentação, vestuário, moradia, 

etc.)” e “em instrumentos de trabalho destinados a garantir a prossecução ulterior do processo 

de trabalho.”306 

Para fazer parte de qualquer processo de trabalho um agente deve ser capaz de utilizar 

adequadamente os instrumentos de trabalho requeridos. Essa aptidão procedimental é definida 

por esses próprios instrumentos. Isso quer dizer que o nível técnico dos agentes de cada 

processo de trabalho é “determinado pela natureza dos instrumentos de trabalho” e dos meios 

de produção disponíveis. Pode-se aperfeiçoar ou não esses instrumentos, não obstante sempre 

se os tem como ponto de partida. Mas somente no modo de produção capitalista, nos diz 

Althusser, é que o aperfeiçoamento continuado e revolucionário dos meios de produção como 

o conhecemos tem lugar – e isso devido a uma peculiar necessidade de intensificação do 

processo de extração da mais-valia, poderíamos completar.  

Ainda quanto ao processo de trabalho, pode ocorrer mediante cooperação ou não-

cooperação. Pode-se passar uma rede em dupla, ou pescar sozinho com um anzol. E com este 

exemplo já pudemos notar que o estado da técnica dos meios de produção determina de algum 

modo esse tipo de relação. Num navio pesqueiro que estica redes quilométricas e opera via 

satélite a cooperação é indispensável. Certas relações de produção, contudo, podem viabilizar 

formas de cooperação que, utilizando as mesmas forças produtivas, atingem resultados 

inimagináveis com relações de produção diversas. Veja-se, por exemplo, o caso da China pós-

revolucionária, em que com os mesmos instrumentos que utilizavam na agricultura familiar, 

camponeses construíram barragens monstruosas. 

Na definição de um modo de produção, todo processo produtivo deve implicar mais de 

um processo de trabalho, podendo inclusive se conceber alguns com milhares de operações. 

Tais processos devem ser combinados de modo que “todos os processos de trabalho exigidos 

                                                           
306 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.45 
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por determinado modo de produção” estejam garantidos ao mesmo tempo. Por isso, todo 

modo de produção está baseado em alguma forma de divisão do trabalho – p. ex., enquanto a 

mulher caça, o homem cuida da plantação.  

Assim, Althusser definirá as forças produtivas como a “unidade de um jogo complexo 

e regulamentado que coloca em cena” “o objeto de trabalho”, “os instrumentos de produção” 

e “os agentes de produção (ou força de trabalho)”. Sendo que daí resultam os conceitos de 

“Meios de Produção” que são “o conjunto: objeto de trabalho + instrumentos de trabalho (ou 

de produção)”; e de “Força de trabalho” que é o “conjunto dos agentes dos processos de 

trabalho, portanto, dos indivíduos tecnicamente aptos a utilizarem os Meios de Produção 

existentes das formas exigidas de não-cooperação ou de cooperação”. Com isso compõe “a 

famosa equação: Forças Produtivas = (Unidade) Meios de Produção + Força de Trabalho”. 

Advirta-se, contudo, que apesar do modo de exposição didático da definição – uma fórmula 

de adição – não se deve entender o conceito de Forças Produtivas como um conjunto de 

elementos agregados ao acaso, “mas [como] uma combinação específica que, para cada modo 

de produção, possui uma unidade específica que, justamente, fundamenta a possibilidade 

material dessa combinação, dessa conjunção, que apreendemos empiricamente sob a forma da 

decomposição de elementos que adicionamos”  307. 

Mas tudo isso – o conceito de Forças Produtivas – só é inteligível, nos diz Althusser, 

no contexto da sua unidade com as relações de produção que o determinam. Estas são 

“relações de um tipo muito particular” que se estabelecem entre os agentes da produção numa 

sociedade sem classes, e entre agentes e não-agentes da produção nas sociedades de classes. 

Não nos enganemos, contudo: mesmo que estes “personagens” – os não-agentes – não 

participem do processo produtivo propriamente dito, eles intervém nele como detentores dos 

meios de produção que, valendo-se desta condição, apropriam-se de uma parte dos produtos 

do trabalho dos agentes produtivos. A esta parcela que os detentores dos meios de produção 

tomam para si “sem contrapartida” dá-se o nome de “sobretrabalho excedente”308 – que no 

modo de produção capitalista toma a forma da “mais-valia”. Este excedente o capitalista 

deverá dividir em três partes: com uma pagará o salário dos agentes produtivos, com outra 

recomporá os meios de produção e matérias-primas gastos na produção, bem como fará 

possíveis investimentos em expansão do negócio e por fim, reterá uma parte para sustentar 

suas próprias necessidades, além de outras atividades e investimentos que possa ter.   

                                                           
307 Todas as citações do parágrafo estão em ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.48 
308 Id. Ibid., p.51 
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O caso é que esse processo de produção de objetos úteis “à sociedade”, que são 

condição de existência de qualquer formação social e que, portanto, se dá em todos os modos 

de produção, tenha ele classes ou não, toma nas sociedades com classes a forma, ao mesmo 

tempo, de um processo de exploração – como se deve ter notado. “As relações de produção 

capitalistas são as relações da exploração capitalista”309 diz Althusser. Embora uma formação 

social seja composta por mais de um modo de produção, há sempre aí um que domina. No 

caso de uma formação em que o modo de produção capitalista é dominante todas as relações 

aí estabelecidas entram na determinação desse modelo: cooperativas e pequenas propriedades 

rurais, inclusive, adquirem um papel no circuito da reprodução do modo dominante.   

Numa formação social com dominância do modo de produção capitalista os meios de 

produção pertencem ao burguês – seja ele uma Sociedade Anônima ou um sujeito individual –

, mas a força de trabalho pertence a princípio a cada um dos trabalhadores. Desse modo, para 

que a produção real de bens úteis tenha lugar é necessário que o detentor dos meios de 

produção compre a força de trabalho por meio do assalariamento daqueles que nada possuem 

para vender a não ser sua capacidade de trabalhar. Precisamente,  

essa colocação em contato dos Meios de produção – que não pertencem aos 
operários assalariados, mas ao proprietário capitalista – com esses operários que 
permite a efetivação da produção material, efetua-se em regime capitalista e 
unicamente segundo essas relações, por um lado, de posse dos Meios de produção e, 
por outro, de não posse dos mesmos meios de produção (os não-detentores dos 
Meios de produção apenas detêm sua força de trabalho individual), que convertem 
ipso facto as relações de produção capitalistas em relações de exploração.310 

Como já indicamos, o sobretrabalho apropriado pelo detentor do meio de produção reside 

justamente na diferença entre o valor efetivamente gerado pelo trabalhador e o salário que 

este recebe, descontando-se os gastos com os insumos. Daí a especificidade da mercadoria 

força de trabalho, que como propôs Marx, é a única capaz de gerar mais valor do que aquele 

necessário à sua aquisição. Assim, quando um capitalista põe em curso um processo 

produtivo os bens daí advindos são apenas um meio para o seu objetivo final, que é a 

transformação de uma quantidade de dinheiro em uma quantidade maior de dinheiro (D-M-

D’) pela extração da mais-valia. É por isso que se pode dizer que o modo de produção 

capitalista não tem como finalidade a satisfação de necessidades dos consumidores, mas 

realizar o circuito tautológico de valorização do valor pela satisfação das “necessidades” do 

mercado. 

                                                           
309 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.52 
310 Id. Ibid., p.55 
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 É justamente a subordinação da produção à exploração, sem a qual aquela é 

impossibilitada de ocorrer num modo de produção com classes, o mecanismo definidor do 

primado das relações de produção sobre as forças produtivas. Esse primado é inclusive o que 

nos permite compreender como se opera a conversão da divisão “técnica” do trabalho em 

divisão social do trabalho que é seu efeito. Do início: todo processo produtivo é o conjunto 

orgânico de processos de trabalho que exigem “localizações funcionais”311 – para usar o 

termo feliz de Foucault –, isto é, uma adequação do agente produtivo à necessidade utilitária 

do instrumento técnico de trabalho ao qual ele virá se acoplar. O trabalhador, portanto, deve 

ser qualificado tecnicamente para a sua função, e tal qualificação, diz Althusser, é distribuída 

desigualmente entre as classes sociais. Deste modo, a distribuição dos postos no interior de 

uma unidade produtiva capitalista é – salvo raras exceções que confirmam a regra – um 

espelho vitalício da distribuição dos indivíduos em suas classes. Isso advém de e ao mesmo 

tempo cria um monopólio das formas de saber. A proibição de fato do acesso a determinadas 

formas de saber pelos agentes produtivos, que se liga à divisão técnica que os parqueia na 

empresa, conecta-se no mesmo processo a uma divisão hierárquica da autoridade do processo 

produtivo.  

 Aqui tudo se iluminará da seguinte maneira. As relações de produção capitalistas são 

simultaneamente relações de exploração que, por sua vez, ocorrem mediante o assalariamento 

de trabalhadores que ocupam funções no processo produtivo. Neste processo, se dá uma 

“dominação irredutível da divisão social sobre a pseudodivisão ‘puramente técnica do 

trabalho’”. A divisão social que é efeito da divisão dos indivíduos em classes “chega a uma 

dupla e conjugada demarcação, na própria empresa, entre o monopólio de certos empregos 

(vinculados a certos ‘saberes’) reservados a uma parte do ‘pessoal’ e o ‘parqueamento’ nos 

empregos subalternos (e a proibição de ‘saber’) para a outra parte do ‘pessoal’, os 

operários”312.313 

                                                           
311 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. p.124 
312 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.64 
313 Cumpre aqui anotar que justamente por não ter a seu dispor todos os instrumentos teóricos aptos a tornarem 
explícita a relação entre divisão técnica e divisão social do trabalho que Pachukanis pôde propor, 
equivocadamente a nosso ver, em seu A teoria geral do direito e o marxismo uma divisão entre “normas 
técnicas” e “normas jurídicas”. Essa distinção que advém da coexistência conflitiva de “duas tendências sobre a 
natureza da sociedade de transição” em sua obra está exposta de maneira clara em Direito e marxismo: um 
estudo sobre Pachukanis de Márcio Bilharinho Naves que tem, ademais, o mérito de aplicar com rigor à obra do 
jurista soviético o método da leitura sintomal tal qual proposto por Louis Althusser, sendo capaz de, contra toda 
evidência de determinados caracteres economicistas, restabelecer a “lógica profunda” de seu pensamento sobre 
quadrantes efetivamente materialistas. 
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 Todo esse sistema é montado, como vimos, unicamente com o objetivo de exploração 

do trabalho dos proletários. No entanto, cada um dos indivíduos que compõem essa massa de 

trabalhadores apresenta-se por conta própria para fazer parte do processo de sua própria 

exploração. E o fazem, como causa determinante, para que possam adquirir os bens úteis de 

que precisam para viver. Mas essa não é a única razão. É determinante também para tal 

processo um imperativo ideológico que Althusser denomina “ideologia do trabalho”, uma 

conjugação entre “a ilusão jurídica burguesa segundo a qual ‘o trabalho é pago segundo o seu 

valor’”; “a ideologia jurídico-moral correspondente de que é necessário ‘respeitar seu 

contrato’ de trabalho”; e “a ideologia economicista-tecnicista de que ‘é necessário que 

existam postos diferentes na divisão do trabalho’ e tais indivíduos para ocupa-los”314. Só nos 

casos em que tudo isso falha é que a repressão incidiria como ultima ratio. 

 Assim, diz Althusser: 

Compreende-se que, nessas condições, a luta de classe operária na produção não 
aconteça por si só. Está enraizada e forma-se nas realidades cotidianas 
extremamente duras da experiência da exploração; da demarcação de classe 
existente entre os ‘manuais’ e os não-manuais, demarcação que não é minorada pelo 
comportamento ‘liberal’ ou, até mesmo, ‘progressista’ deste ou daquele engenheiro 
ou técnico; do comportamento real dos quadros, engenheiros e dos agentes da 
repressão. Mas essa mesma luta de classes esbarra nas formidáveis armas da luta de 
classe capitalista, tanto mais temíveis pelo fato de que nem todas são visíveis como 
armas: em primeiro lugar, depois da posse dos Meios de produção e da extorsão da 
mais-valia, as ilusões-imposturas da ideologia burguesa do trabalho que acabam de 
ser mencionadas.315  

É, portanto, para encobrir a exploração e a luta de classes que é o seu sinônimo que os 

ideólogos da classe capitalista tentam impor (1) uma visão da divisão social do trabalho como 

puramente técnica (economicismo) e (2) “por outro lado, as relações de produção capitalistas 

como simples relações de propriedade, simples relações jurídicas”316 (juridicismo), e não 

como a apropriação real e a despossessão de fato dos meios de produção. Sobre isso, o autor é 

sempre enfático a afirmar “que as relações de produção já não têm nada a ver com simples 

títulos de propriedade” e que “os títulos jurídicos e, portanto, as relações jurídicas, não 

passam de uma forma que sanciona um conteúdo real completamente diferente dessa forma: 

as relações de produção e seus efeitos”317.   

O modo de produção de uma sociedade de classes é, portanto, segundo Althusser  

                                                           
314 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit.,  p.66 
315 Idem. 
316 Id. Ibid., p.67 
317 Idem. 
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exatamente o oposto de um processo técnico de produção. Além de ser o lugar da 
produção, é ao mesmo tempo o lugar de uma exploração de classe. E de uma luta de 
classes. É no processo de produção do próprio modo de produção que se 
estabelecem as relações de classe e a luta de classe associada à exploração. Essa luta 
de classes opõe a luta de classe proletária à luta de classe capitalista: trata-se de uma 
luta de classe econômica, mas desde agora e ao mesmo tempo, uma luta de classe 
ideológica, portanto, uma luta de classes que, conscientemente ou não, tem um 
alcance político. É nessa luta de classes de base que se encontra enraizada uma 
forma de luta de classes completamente diferente, inclusive a luta de classes 
propriamente política, em que todas as formas de luta de classes estão ligadas em 
um nó decisivo318. 

 É neste tipo de formulação que Althusser apoia-se para criticar as “fórmulas 

puramente jurídicas” do socialismo concebido como soma de propriedade “coletiva” dos 

meios de produção e otimização técnica do processo de trabalho. Essa conceituação das 

relações de produção capitalistas como relações de apropriação e despossessão reais é a 

pedra-de-toque da crítica althusseriana ao par economicismo/humanismo que dão as caras 

novamente aqui sob uma nova roupagem.  

3. A reprodução das condições da produção 

A esta altura é hora de retomarmos nosso propósito inicial. Dissemos anteriormente 

que este capítulo seria guiado pelo ponto de vista da reprodução das condições de produção. 

Ora, até aqui tratamos apenas de expor de maneira mais ou menos estática alguns dos 

conceitos elementares necessários para ocuparmos essa perspectiva: forças produtivas, 

relações de produção, divisão do trabalho. Para avançarmos é preciso agora constatar o fato 

de que para sobreviver no tempo enquanto tal uma formação social precisa não só produzir os 

bens úteis para a vida dos indivíduos que a compõem, mas ao mesmo tempo reproduzir as 

condições necessárias para essa produção.319 Resgatando o que vimos no tópico anterior 

poderemos ter claro que toda formação social produz valores de uso sob a dominação de um 

modo de produção específico. Nesse sentido, portanto, diremos que para nos colocarmos sob 

o ponto de vista da reprodução das condições de produção – que é o único capaz de romper 

com as ideologias provenientes da “consciência cotidiana” adquirida na prática da produção – 

deveremos observar a forma de reiteração no tempo dos componentes do modo de produção, 

quais sejam, as forças produtivas e as relações de produção. 

                                                           
318 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.68 
319 “Contrariamente à produção das coisas, a produção das relações sociais não está sujeita à determinação do 
precedente e do seguinte, do ‘primeiro’ e do ‘segundo’. Marx escreve que ‘todo processo de produção social é ao 
mesmo tempo processo de reprodução. As condições da produção são também as da reprodução’; e são ao 
mesmo tempo as que a reprodução reproduz: nesse sentido, o ‘primeiro’ processo de produção (numa forma 
determinada) é sempre já processo de produção.” BALIBAR, Etienne. Sobre os conceitos fundamentais do 
materialismo histórico. In: Ler o capital II. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. p.234 
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No que tange ao primeiro desses dois conceitos, o de forças produtivas, deveremos 

retomar que ele é constituído por dois elementos: os meios de produção e a força de trabalho. 

Os meios de produção referem-se aos instrumentos de produção, que englobam tanto as 

instalações físicas, quanto máquinas e outros tipos de ferramentas, “uma coisa ou um 

complexo de coisas que o trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve 

de guia de sua atividade sobre esse objeto”320; e aos objetos de trabalho, que são os elementos 

sobre os quais é aplicado o trabalho humano, i.e, matéria bruta e matéria-prima. Enquanto a 

força de trabalho refere-se à capacidade de trabalho dos agentes produtivos. 

Para reproduzir, portanto, os meios de produção é preciso que o capitalista organize 

um método de reposição dos seus componentes gastos durante o processo produtivo: 

matérias-primas, máquinas, etc. No entanto, para pensar adequadamente essa questão é 

preciso abandonar o horizonte do capitalista individual – que neste caso é o mesmo da 

Economia Política burguesa – para pensar naquilo que Althusser chama de “o procedimento 

‘global’ de Marx”321 que envolve a circulação do capital e a realização da mais-valia. Assim, 

logo poderemos ver que o dono de uma indústria capitalista de casacos não é ele próprio 

criador de ovelhas, e que, portanto, para que seja capaz de reproduzir sua matéria-prima deve 

comprá-la junto a outro capitalista. Obviamente o mesmo ocorre com os seus meios de 

trabalho, que devem ser fabricados por uma indústria de maquinaria pesada. Com isso já 

podemos ter a ideia de que para que as unidades produtivas se reproduzam é preciso que do 

ponto de vista de uma totalidade que é o mercado nacional ou mundial haja uma correlação 

entre demanda e oferta de meios de produção.  

Quanto à garantia da reprodução da força de trabalho, diremos que ela se manifesta na 

forma do salário, que é o meio material de subsistência dos sujeitos que são os agentes 

produtivos. O salário é, portanto, responsável por prover tudo aquilo que é indispensável à 

reconstituição da força de trabalho capitalista, tanto a biologia do próprio trabalhador, quanto 

a sua prole que é o futuro da produção. Esse mínimo indispensável tem, contudo, além do 

caráter de uma determinação biológica, uma dimensão histórica, que diz respeito não só aos 

hábitos culturais de uma formação social, mas também à luta das classes em torno da 

remuneração e do tempo do trabalho.  

                                                           
320 MARX, Karl. O capital. São Paulo: Boitempo, 2013. p.256 
321 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.73 
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Mas para que um vivente seja também um trabalhador de um modo de produção 

determinado é preciso que ele detenha determinadas competências técnicas definidas, 

precisando ser qualificado “segundo as exigências da divisão social-técnica do trabalho, em 

seus diferentes ‘postos’ e ‘empregos’”322. No regime capitalista essa qualificação tende cada 

vez mais a ser adquirida fora do ambiente produtivo, nas escolas e instituições formativas 

correlatas. Ali ocorre um processo mais ou menos homogêneo de distribuição de algumas 

técnicas elementares como ler, escrever, fazer contas, ao mesmo tempo que a inculcação de 

normas de comportamento  

que todo agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o posto que lhe é 
‘destinado’: regras de moral e consciência profissionais, o que significa dizer, de 
forma clara, regras de respeito à divisão social-técnica do trabalho e, no final das 
contas, regras da ordem estabelecida pela dominação de classe (...) [bem como] 
‘falar corretamente a língua materna’, ‘redigir’ bem, isto é, de fato (para os futuros 
capitalistas e seus servidores) ‘saber dar ordens’, ou seja (solução ideal), ‘saber 
falar’ aos operários para os intimidar ou iludir, em suma, para os ‘enrolar’. 

Isso quer dizer, abstratamente, que a reprodução da força de trabalho é ao mesmo 

tempo reprodução da qualificação técnica e reprodução da submissão à ideologia 

dominante, o que para os agentes da exploração envolve capacidade de manipular tal 

ideologia. Assim, diz Althusser, a escola “ensina determinados ‘savoir-faire’, mas segundo 

formas que garantam o submetimento à ideologia dominante, ou sua ‘prática’”323, o que se 

estende tanto aos explorados quanto aos exploradores. 

Tais são as condições e necessidades do processo de reprodução das forças produtivas. 

Agora, contudo, é hora de analisar a reprodução das relações de produção, mas para que isso 

possa se dar de maneira adequada será necessário “um grande desvio”. Esse desvio passa por 

falar uma vez mais sobre o que é uma sociedade. 

4. O modo de produção: da tópica à teoria 

 Em seu prefácio de 59 à Contribuição à crítica da economia política Marx sintetiza a 

sua concepção de sociedade na seguinte fórmula: 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus 
estudos, pode ser formulado, resumidamente assim: na produção social da própria 
existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes 
de sua vontade (...). A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 

                                                           
322 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.74 
323 Id. Ibid., p.76 
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jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de 
consciência.324 

Aí, diz Althusser, está expressa uma “representação da estrutura de toda sociedade 

como um edifício que comporta uma base (infra-estrutura) sobre a qual se erguem dois 

‘patamares’ da superestrutura”325. Esta base corresponderia então à unidade das forças 

produtivas com as relações de produção, enquanto o nível superestrutural seria composto 

pelos níveis jurídico-político e ideológico. A natureza dessa imagem do prédio é, segundo o 

autor, a de uma metáfora, a que denomina “metáfora espacial” ou simplesmente tópica326.  

Embora apresente o inconveniente capital de ser apenas descritiva – uma metáfora é 

sempre apenas uma imagem, e não uma teoria – a tópica marxiana do todo social é de grande 

interesse teórico e pedagógico. Isso porque, além expor um plano com os principais conceitos 

relativos às instâncias das práticas sociais, permite relacioná-los com os índices de eficácia da 

sua determinação na totalidade. Assim, faz ver que é a base que determina em última instância 

o todo, além de impor a elaboração do problema do tipo de eficácia “derivada” da 

superestrutura: a autonomia relativa e a ação de retorno da superestrutura sobre a base. Some-

se a isso o fato de tornar manifesta a diferença do índice de determinação da ideologia e do 

Estado. Lembre-se, contudo, que a causalidade aí em jogo não é mecânica, mas da ordem de 

uma sobredeterminação conforme apresentada no primeiro capítulo. 

No entanto, se quisermos pensar adequadamente as questões da superestrutura e do 

direito é imprescindível abandonar o plano descritivo e adentrar a dimensão teórica, isto é, 

“representar, de uma forma diferente da lógica da metáfora descritiva do edifício, as relações 

existentes, por um lado entre o Direito-Estado e, por outro, as ideologias”327 e, com isso, até 

mesmo a ligação – o hífen – entre direito e Estado poderá ser objeto de novos 

questionamentos. A única condição de efetuarmos isso é nos mantendo do ponto de vista da 

reprodução.328 

                                                           
324 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Tradução de Florestan Fernandes. São Paulo: 
Expressão Popular, 2008. p.47 
325 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.79 
326 “Uma tópica representa, em um espaço definido, os lugares respectivos ocupados por esta ou aquela 
realidade: assim, o econômico fica embaixo (a base), a superestrutura por cima. Portanto, ela torna visível o que 
se encontra nos ‘alicerces’ (a base) e o que é determinado pela superestrutura. Com efeito, todos nós ‘sabemos’, 
e ‘vemos’, que os andares de uma casa não se mantêm por si sós no ar, mas ‘repousam’ sobre uma base e seus 
alicerces”. Idem. 
327 Id. Ibid., p.81. 
328 “Além disso, a própria noção de base e superestrutura, cuja importância na prática e na teoria do marxismo 
tem levado não apenas a erros graves, mas a desastres políticos, como a experiência da União Soviética mostrou, 
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4.1 O Estado como conjunto de aparelhos 

No rastro da metáfora tópica os clássicos da tradição marxista sobre a temática do 

Estado têm também um caráter descritivo. No Manifesto Comunista, no 18 de Brumário de 

Luís Bonaparte ou em O Estado e a revolução “o Estado é concebido explicitamente como 

aparelho repressor” 329, como uma máquina de violência cuja função é sustentar a dominação 

de classe. Aí estão englobados mais ou menos explicitamente a polícia, os tribunais, as 

prisões, as forças armadas, o governo. Essa descrição nos dá os pontos essenciais de uma 

explicação sobre o Estado, dirá Althusser. 

Mas os “pontos essenciais” já não são suficientes. Alguns anos mais tarde Althusser 

dedicará a maior parte de Marx em seus limites para tratar de como Marx “não foi muito 

longe”330 em sua teoria do Estado, reputando a isso um dos limites fundamentais da 

experiência do movimento comunista. O caso é que no estágio em que se encontra à época, a 

prática política dos partidos revolucionários precisa, para dar conta dos desafios que se lhe 

impõem, de um pensamento mais denso e desenvolvido sobre esse “objeto”. O que o autor faz 

é avançar alguns elementos de concepções correntes que permitem colocar de maneira justa 

as questões que envolvem uma adequada concepção do Estado capitalista para, com isso, 

delinear os traços gerais de uma perspectiva da reprodução das condições de produção da 

exploração em seus principais momentos. 

A análise dessa “função fundamental” do Estado como aparelho repressor, dissemos, 

nos dá uma definição do objeto correspondente “à imensa maioria dos fatos observáveis no 

campo do que lhe diz respeito”331,  mas gera ao mesmo tempo uma instabilidade sensível que 

dá abertura a uma série de concepções idealistas, como aquela que o concebe como puro 

instrumento das classes dominantes. Para ir além disso, portanto, é preciso, acrescentar 

elementos que permitam “compreender os mecanismos do Estado em seus funcionamento”332 

a essa definição, superando a tendência meramente classificatória dos textos pioneiros. O 

primeiro desses itens, que diz respeito mais a uma retomada explícita do que a uma criação, é 

o conceito de poder de Estado, que nos obrigaria a produzir uma distinção entre esta noção e 
                                                                                                                                                                                     

era finalmente nada mais do que uma metáfora, uma metáfora espacial para ser preciso, que serviu para 
descrever mais do que conceituar os mecanismos causais que fazem das sociedades o que elas são e, mais 
importante, determina-las para persistirem na sua existência” MONTAG, Warren. The threat of the outside: 
Althusser’s reflections on law. In: SUTTER, Laurent de. Althusser and law. Nova Iorque: Routledge, 2013. p.17 
329 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.97 
330 ALTHUSSER, Louis. Marx dentro de sus límites. Madrid: Humanes, 2003. p.81 
331 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.98 
332 Id. Ibid., p.100 
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a de Aparelho de Estado. Pois, diz Althusser, conforme pode nos demonstrar a revolução de 

1917, é possível que o poder de Estado troque os seus detentores – neste exemplo extremo da 

aristocracia-burguesia para o proletariado-campesinato – sem que a natureza do aparelho de 

Estado transforme-se significativamente. Isto quer dizer que é perfeitamente possível que 

diferentes classes exerçam o poder estatal, dominando e desempenhando as funções no 

interior dos seus aparelhos, sem que a ossatura333 do aparelho de Estado conheça qualquer 

transformação decisiva. E para prosseguir, ainda no âmbito de um esclarecimento do o 

pensamento marxista clássico, é preciso dizer que essa distinção nos permite pensar uma 

teoria da revolução como composta por duas missões elementares. A primeira, atinente à 

tomada de posse do Estado e à implementação de uma ditadura do proletariado que tenciona 

fazê-lo operar de acordo com objetivos desta classe, o que implica uma profunda mutação no 

Aparelho. E a segunda, que consiste em instalar um processo radical que visa à destruição do 

próprio poder de Estado e, via de consequência, todos os seus aparelhos. 

Dito isso, a questão do acréscimo propriamente dito pode ser formulada. Ela está 

designada pelo conceito de “Aparelhos ideológicos de Estado”. Assim, ao lado do poder de 

Estado e do Aparelho (repressivo) de Estado , surge uma outra realidade, irredutível a eles, 

que deve ser considerada. Essa realidade refere-se a “instituições” ou “organizações 

conformadas num sistema de práticas materiais ancoradas em “realidades não-

ideológicas334”, isto é, em formas de existência social que funcionam para além da sua função 

meramente ideológica. Isto pode ser ilustrado pelo caso do aparelho familiar, que antes de ser 

uma unidade ideológica é uma unidade de produção e consumo, ou pelo aparelho escolar, que 

tem como função a repartição social de saberes objetivos. Nesse sentido, o autor define um 

Aparelho ideológico de Estado como 

um sistema de instituições, organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas 
instituições, organizações e práticas desse sistema é realizada toda a Ideologia de 
Estado ou uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação típica de certos 
elementos). A ideologia realizada em um AIE garante sua unidade de sistema 
‘ancorada’ em funções materiais, próprias de cada AIE, que não são redutíveis a essa 
ideologia, mas lhe servem de ‘suporte’.335 

 Quanto a esse conceito é preciso fazer notar, em primeiro lugar, uma dimensão 

próxima do óbvio: enquanto o Aparelho Repressivo de Estado (singular) atua prioritariamente 

mediante a violência, os Aparelhos ideológicos de Estado (plural) atuam de modo 

                                                           
333 O termo feliz é de POULANTZAS, Nicos. O estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 2000.  
334 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.103 
335 Id. Ibid., p.104 
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predominante por meio da ideologia. Mas a pertinência da designação de “aparelho” para 

ambos os tipos de sistemas organizacionais denota o fato de que cada um deles atua 

simultaneamente nas duas funções, ocorrendo, contudo, sempre a dominação de uma pela 

outra. Assim, se o exército cumpre internamente uma tarefa de inculcação ideológica e 

mesmo em certos momentos uma função externa de organização do imaginário social – 

lembre-se que a definição de um Aparelho como ideológico ou repressivo se dá segundo a 

função material que exerce, de modo que ele pode, em casos limite, transformar-se de um em 

outro - a predominância de suas funções está relacionada à sua função repressiva. Do mesmo 

modo a escola, que tendo um papel de repressão de seus alunos e funcionários, tem como 

dimensão mais sobressalente a de intervenção ideológica. 

 Em segundo lugar, tendo compreendido a pertinência do termo Aparelho, cumpre que 

nos desembaracemos de uma possível objeção que parece surgir espontaneamente em relação 

à designação “de Estado”. É que, poder-se-ia dizer, uma grande parcela daquilo que se pode 

descrever como Aparelhos ideológicos de Estado segundo a enumeração althusseriana 

pertencem por direito ao setor privado: os partidos políticos, os jornais, os sindicatos, 

televisões, rádios, teatros, cinemas, igrejas, etc. Ocorre que, diz o autor, “esse argumento 

repousa, de fato, sobre uma distinções do direito burguês, a distinção entre o público e o 

privado”336 ligada tão somente às definições de sujeitos de direito e de propriedade formal das 

instituições. O que importa notar para esta delimitação é, portanto, a conformação à política 

de garantia das formas de sociabilidade que instituem e reproduzem o Estado burguês e à sua 

“ Ideologia de Estado” 337. 

Não é, portanto, a distinção privado/público que pode atingir nossa Tese sobre os 
aparelhos ideológicos de Estado. Todas as instituições privadas citadas, quer sejam 
propriedade do Estado ou de tal particular, funcionam, por bem ou por mal, 
enquanto peças de Aparelhos ideológicos de Estado determinados sob a Ideologia de 
Estado, a serviço da política do Estado, o da classe dominante, na forma que lhes é 
própria: a de Aparelhos que funcionam de maneira predominante por meio da 
ideologia – e não por meio da repressão, como o Aparelho repressor de Estado. Essa 
ideologia é, como já o indiquei, a Ideologia do próprio Estado.338 

 Já no âmbito de cada um dos Aparelhos ideológicos – a escola, a família, teatro – é 

necessário que estabeleçamos a seguinte distinção. Cada uma das instituições aí envolvidas no 

sistema de aparelhos secreta uma série de ideologias próprias em suas práticas. Há assim, uma 

ideologia escolar, composta pela ideologia dos professores primários, secundários, etc., suas 

                                                           
336 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.106 
337 Id. Ibid., p.107. 
338 Idem. 
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publicações, debates. Os partidos políticos também produzem cada um a sua visão de mundo 

e as suas representações sobre as condições das lutas sociais. Essas ideologias, ditas por 

Althusser “secundárias”, não devem, no entanto, ser confundidas com a ideologia de Estado 

que unifica todos os diferentes aparelhos ideológicos. Esta ideologia de Estado, dita primária, 

é responsável por produzir as próprias instituições, determinando-as segundos os seus 

imperativos. Há um primado, portanto, da ideologia de Estado sobre os aparelhos de Estado, 

um primado da forma sobre os elementos que a compõem339. Isso que poderia parecer uma 

concepção idealista, que faz uma ideia preceder à sua existência material, justifica-se a nosso 

ver na própria ordem do processo de conhecimento, que designa a ideologia de Estado a partir 

de uma prática de abstração da ideologia que estabelece a unidade entre os Aparelhos 

ideológicos de Estado. Incontinenti, pode-se dizer que a ideologia primária que institui o 

aparelho como seu pressuposto será predominante em relação ao subproduto da prática 

ideológica secundária própria a cada aparelho.  

 Há ainda uma última coisa a ser dita sobre os Aparelhos ideológicos de Estado no que 

tange sua “fragilidade e solidez”. Invocando exemplos históricos Althusser pode indicar que 

diferentemente do aparelho repressivo que tem um funcionamento nuclear bastante bem 

garantido, os aparelhos ideológicos de Estado apresentam uma tendência maior a entrarem em 

curto-circuito, desprendendo-se de sua função “de Estado”. Contudo, mesmo nas ocasiões em 

que o aparelho repressivo pôde conhecer uma alteração extrema de sua composição de classe 

e ossatura, sempre alguns aparelhos ideológicos continuaram operando segundo a sua função 

de classe anterior, como ocorrido, por exemplo, com a igreja em relação à aniquilação da 

ordem feudal. É por isso que o autor afirma que os aparelhos ideológicos são ao mesmo 

tempo o local onde se instala a vanguarda das classes transformadoras e o último bastião das 

classes reacionárias cujo poder entra em declínio.  

 Façamos, portanto, uma síntese da teoria marxista do Estado tal como a expomos até 

aqui. Em primeiro lugar há a questão do poder de Estado e de sua posse, em torno da qual gira 

a luta de classes política. A posse desse poder se dá sempre por uma classe ou aliança de 

classes. Tal posse incide sobre os Aparelhos de Estado, cuja ossatura própria compreende uma 

divisão em um aparelho repressor de Estado centralizado e em múltiplos aparelhos 

                                                           
339 “Com efeito, para compreender o novo conceito que propomos (Aparelhos ideológicos de Estado), é 
necessário admitir o seguinte fato paradoxal: não são as instituições que ‘produzem’ as ideologias 
correspondentes; pelo contrário, são determinados elementos de uma Ideologia (a Ideologia de Estado) que ‘se 
realizam’ ou ‘existem’ em instituições correspondentes, e suas práticas” ALTHUSSER, Sobre a reprodução, 
op.cit., p.109. 
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ideológicos de Estado relativamente independentes enquanto unificados pela Ideologia de 

Estado. O aparelho repressor de Estado opera predominantemente mediante a repressão ao 

passo que os aparelhos ideológicos de Estado agem segundo o domínio da ideologia. A 

unidade desse sistema de aparelhos estatais é garantida “pela unidade da política de classe da 

classe que detém o poder de Estado e da Ideologia de Estado que corresponde aos interesses 

fundamentais da classe (ou das classes) no poder”340. Tanto a política dessa classe quanto a 

sua ideologia – no esquema, “ideologia dominante = ideologia da classe dominante” – têm 

como sentido último a garantia das relações sociais de produção vigentes na formação social 

em questão, de modo que “tudo repousa sobre a infra-estrutura das relações de produção, isto 

é, das relações de exploração de classe”. Assim, “a base do Estado de classe, é efetivamente, 

como dizia Lênin, a exploração. A superestrutura tem por efeito garantir, simultaneamente, as 

condições de exercício dessa exploração e a reprodução das relações de produção, isto é, de 

exploração”341.  

4.2 O direito: legalidade, aparelho, ideologia 

 Sem dúvida o que vimos até aqui é sumário e não tem o condão de constituir uma 

teoria do Estado propriamente dita a não ser mediante um considerável esforço de 

desenvolvimento. No entanto, reiteramos o fato de que tudo que aqui entra em cena só o faz à 

medida que permite colocar o problema da existência do modo de produção capitalista do 

ponto de vista da sua auto-reprodução. Portanto, é sob esse aspecto também que a questão do 

direito como esfera do modo de produção capitalista será abordada.  

 O direito em Althusser é, segundo a definição constante do capítulo XI do manuscrito 

Sobre a reprodução, “a peça de um sistema que comporta o direito [aqui sinônimo de 

legalidade], o aparelho repressor especializado, e a ideologia jurídico moral”342. O presente 

tópico cuidará de analisá-lo a partir desses três momentos constitutivos tentando o quanto 

possível extrair as consequências de uma tal concepção. 

4.2.1 A legalidade ou “um sistema de regras codificadas” 

 A primeira aparição mais ou menos sistemática da questão do direito em Sobre a 

reprodução tem lugar no “Capítulo V - O direito” em que este é identificado a partir de um 

                                                           
340 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.119 
341 Idem. 
342 Id. Ibid., p.191 
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ponto de vista “somente descritivo” com o que os estudos jurídicos marxistas vieram designar 

como legalidade343: “Trata-se de um sistema de regras codificadas (cf. Código Civil, código 

de Direito penal, de Direito Público, de Direito comercial, etc.) que são aplicadas, isto é, 

respeitadas e contornadas na prática cotidiana”344.  

A influência kelseniana aí esboçada cresce no tópico seguinte. Apesar de conceber o 

direito privado “contido no código civil” como constituinte da “base jurídica da qual os outros 

setores do Direito tentam sistematizar e harmonizar suas próprias noções e suas próprias 

regras”345 a descrição da legalidade – referida pelo autor até aqui sempre como “o direito” (le 

droit) – segue-se pela enunciação de suas “três características que devem ser levadas em 

consideração”346. São elas: a sistematicidade, a formalidade e a repressividade.  

Sistematicidade – Quanto ao primeiro dos três aspectos, a sistematicidade, Althusser 

diz que ela é responsável por garantir a “não contradição” e a “saturação” do “direito”. Isso 

quer dizer, no que tange a não-contradição, que a legalidade como sistema de regras é guiada 

por um princípio de coerência, o que veda que uma regra seja invocada contra outra, 

garantindo uma aplicação sólida e segura das prescrições jurídicas. Assim, cada regra adquire 

seu sentido próprio em relação com o todo do ordenamento de que faz parte, de modo que o 

esforço de interpretá-la deve tender sempre à sua harmonização347. Já o caráter saturado da 

legalidade, explica o autor, refere-se à sua tendência de “abranger todos os casos possíveis 

apresentados na ‘realidade’, de maneira a evitar ser surpreendida por um ‘déficit’ jurídico de 

fato”, o que poderia acarretar que eventos extrajurídicos penetrassem o sistema minando-o. A 

afirmação de Kelsen de que tudo o que não está proibido pela ordem jurídica, está 

negativamente regulado como permitido348 e que por isso seria errôneo falar em lacunas no 

ordenamento é uma expressão bastante indicativa deste princípio. Para Althusser, contudo, tal 

                                                           
343 Cf. MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 
2008. 
344 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.83 
345 Idem. 
346 Idem. 
347 Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, tópicos “e) A unidade lógica 
da ordem jurídica; conflitos de normas”: “Como, porém, o conhecimento do Direito - como todo conhecimento 
- procura apreender o seu objeto como um todo de sentido e descrevê-lo em proposições isentas de contradição, 
ele parte do pressuposto de que os conflitos de normas no material normativo que lhe é dado - ou melhor, 
proposto - podem e devem necessariamente ser resolvidos pela via da interpretação”, p.144; e “j) Conflito entre 
normas de diferentes escalões”: “uma ‘norma contrária às normas’ é uma contradição em termos”, p.186. 
348 KELSEN, Teoria pura do direito, op.cit., p.171 
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caractere da legalidade capitalista tem como significado ideológico a negação da existência de 

um lado de fora da lei349, associado às decisões de casos-limite e a algo mais, como veremos.  

Formalidade – Em segundo lugar, o tema da formalidade, em que Althusser identifica 

o mecanismo de expulsão da “ameaça do lado de fora”350 pelo direito burguês. Diz, portanto, 

do “direito” que é formal porque incide “não sobre o conteúdo do que é trocado pelas pessoas 

jurídicas nos contratos de compra-venda, mas sobre a forma desses contratos de troca”: “atos 

(formais) das pessoas jurídicas formalmente livres e iguais perante o Direito”351, funcionando 

como uma abstração do conteúdo real das relações sociais. Essa formalidade, em muitos casos 

criticada de modo pueril sob julgamentos morais como um “formalismo” – p.ex. “é preciso 

pensar em outro fundamento ético-político para a legalidade, edificar um novo paradigma 

teórico-crítico do Direito” – é na visão de Althusser uma característica imprescindível da 

legalidade jurídica, cuja existência restrita ao modo de produção capitalista a conecta 

subterraneamente a conteúdos que estão necessariamente ausentes do seu próprio interior, 

quais sejam, as relações de produção: 

O direito reconhece a todos os homens, sujeitos jurídicos iguais, o direito de 
propriedade [aqui a universalidade do direito aparece como correlata à 
universalidade do mercado capitalista]. Mas nenhum artigo reconhece o fato de que 
alguns sujeitos (os capitalistas) sejam proprietários dos meios de produção, e outros 
(os proletários) desprovidos de qualquer meio de produção. Esse conteúdo (as 
relações de produção) está, portanto, ausente do Direito que, ao mesmo tempo, o 
garante.352 

 Diz, portanto, que a singularidade do “direito” é não existir “a não ser em função de 

um conteúdo do qual faz em si mesmo totalmente abstração” 353, sendo a forma de um 

conteúdo que encontra-se sempre fora de si: as relações capitalistas de produção e exploração. 

E é neste ponto que o autor insere o que considera a questão capital da diferenciação – e da 

confusão – entre as relações de produção e a propriedade jurídica dos meios de produção. 

Assim denuncia a impostura do socialismo jurídico contida na identificação da propriedade 

                                                           
349 “A própria atividade de sistematização deve ser, então, compreendida não só como redução das contradições 
possíveis entre as regras do Direito existentes, as também e sobretudo como redução das contradições possíveis 
entre as regras já definidas no sistema interno do Direito e as práticas-limite parajurídicas da jurisprudência, cujo 
caráter próprio é reconhecer os ‘casos’ que o Direito ainda não integrou e sistematizou verdadeiramente. Sob 
esse aspecto, a jurisprudência deve ser, evidentemente, vinculada a esse exterior do Direito cuja existência soba  
forma do que se chama, diferentemente Direito escrito (todo sistema de regras jurídicas dá lugar a uma 
consignação escrita), de Direito dito ‘dos costumes’, é reconhecida pela história do Direito. Mas deixemos esse 
ponto que só nos interessa enquanto indica, do ponto de vista da segurança do próprio Direito, a existência de um 
exterior do Direito, mais ou menos ameaçador” ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.84 
350 MONTAG, The threat of the outside, op.cit., p.15 
351 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.85 
352 Idem. 
353 Idem. 
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coletiva pelo “direito socialista” soviético com relações ditas socialistas de produção: “se 

nos limitarmos a essa definição puramente jurídica do modo de produção socialista, 

correremos o risco de gravíssimas decepções – a experiência está aí para prová-lo”354. Desse 

modo, em oposição à propriedade coletiva soviética, o modo de produção socialista deve, para 

ele, ser definido pela “apropriação coletiva” dos instrumentos e objetos produtivos de modo 

que o seu reconhecimento jurídico torne-se aí entre irrelevante e impossível:  

Em Marx, essa recusa vai muito longe já que, manifestamente a seu ver, todo 
Direito, sendo em última instância o Direito de relações mercantis, permanece 
definitivamente marcado por essa tara burguesa: portanto, todo Direito é, por 
essência, em última instância, desigualitário e burguês.355  

 Aí a planificação econômica em curso nos países do Leste é compreendida por 

Althusser mais ou menos sob as mesmas chaves, como contraface dessa definição jurídica das 

relações de produção – par humanismo/economicismo. Operando como um modo de 

organização das forças produtivas capitalistas em sociedades pós-revolucionárias, a 

planificação não teria para ele o condão de fazer transitarem relações de propriedade jurídica 

coletiva para relações de apropriação real, senão sob o influxo de uma intervenção política 

das massas. A questão da transformação das relações de produção é, portanto, em Althusser 

uma questão de luta de classes e neste caso de ditadura do proletariado, de que a planificação 

não pode ser senão um instrumento subordinado. 

 Repressividade – Por fim, a terceira característica da legalidade jurídica: a 

repressividade. Aqui, o conceito de sanção356 que funciona como uma das pedras-de-toque da 

concepção kelseniana é trazido à luz sob uma série de referências elogiosas a Kant. O 

“direito” é “necessariamente repressivo porque esta é a única maneira de ele ganhar sua 

eficácia”357 de modo que ele “não poderia existir sem um sistema correlativo de sanções”: 

“não existe Código Civil possível sem um Código Penal que é sua realização no próprio nível 

do Direito”358.  Isso porque, o contrato jurídico que é para o autor a base de todo o “direito” só 

adquire significado, como em Kelsen, mediante o seu cumprimento ou à possibilidade de 

fazê-lo cumprir. A sanção como ato de repressão diante do descumprimento da legalidade 

funcionaria aí, no entanto, agora em oposição ao autor austríaco, como a garantia das 

condições de funcionamento da subjetividade jurídica e, assim, da normalidade da circulação 
                                                           
354 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.86 
355 Id. Ibid., p.87 
356 KELSEN, Teoria pura do direito, op.cit., p.76 
357 LEWIS, William. Althusser on laws natural and juridical. In: SUTTER, Laurent de (org). Althusser and law. 
Nova Iorque: Routledge, 2013. p.41 
358 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.90 
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mercantil. O fato de esta sanção estar ligada à ação do aparelho repressivo de Estado nos 

levará ao próximo tópico sobre a conexão entre direito e aparelho estatal. Antes disso, 

contudo, gostaríamos de gastar algumas linhas extraindo conclusões do trato althusseriano 

sobre a legalidade. 

Em face do que foi exposto até aqui, podemos notar graças à leitura atenta de Warren 

Montag359 que a relação estabelecida por Althusser com a obra de Kelsen é bastante ambígua. 

Por um lado, os temas gerais da caracterização althusseriana da legalidade jurídica são 

retomados diretamente do sistema teórico do autor austríaco. Enquanto por outro lado, há um 

deslocamento dessa própria problemática à medida que toma corpo um ataque violento ao seu 

método a partir da denúncia do efeito ideológico produzido por ele. Ao estabelecer, pois, que 

a subjetividade jurídica é anterior e fundada num lado de fora absoluto em relação ao direito, 

operando nas relações de produção independentemente do reconhecimento legal que se faz 

dela, Althusser fere mortalmente a teoria kelseniana. Pois este Outro “ideológico” que a 

pureza do método de Kelsen visa a eliminar é justamente o centro pulsional da fundação da 

própria legalidade. A proposição por este autor de uma variante de autogênese da legalidade, 

portanto, não apenas encobre a exploração que está necessariamente associada ao direito 

capitalista – fazendo com que seu esquema possa ser aplicado indistintamente a qualquer 

modo de produção – mas funciona antes como um mecanismo de defesa contra aquilo que 

Montag chamou de uma “ameaça do lado de fora que não cessa de emergir”360 como substrato 

da sua existência.  

Para escapar da ancoragem da legalidade jurídica num sujeito livre, igual, proprietário 

– o que aniquilaria o seu intuito de pureza, já que seria aqui necessário uma infiltração de 

“valores capitalistas”361 –, Kelsen abstrai a realidade dos sujeitos que são a base material das 

relações jurídicas tomando-os apenas na dimensão da sua personalidade jurídica criada 

pela/interna à lei:  

A pessoa física ou jurídica que ‘tem’ - como sua portadora - deveres jurídicos e 
direitos subjetivos é estes deveres e direitos subjetivos, é um complexo de deveres 
jurídicos e direitos subjetivos cuja unidade é figurativamente expressa no conceito 
de pessoa. A pessoa é tão-somente a personificação desta unidade.362 

                                                           
359 MONTAG, The threat of the outside, op.cit. 
360 Id. Ibid., p.30 
361 KELSEN, Teoria pura do direito, op.cit., p.VIII 
362 Id. Ibid., p.121, grifo meu 
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 Se, de um lado, portanto, o autor se recusa a aceitar a soberania burguesa do sujeito de 

direito atacando-a como uma ideologia, de outro e mediante o mesmo movimento, ao rejeitá-

la como um resíduo impuro, interdita a possibilidade de compreensão de que o próprio 

funcionamento do direito está fundado numa prática ideológica que encontra significado 

pleno apenas em conexão com as relações de produção de que faz parte: 

Mas as impurezas ‘ideológicas’ que Kelsen espera eliminar da doutrina do direito, a 
Rechtslehre, são para Althusser suas propriedades, ou talvez até mesmo o seu 
fundamento. O direito nas sociedades capitalistas é regido em primeiro lugar por um 
imperativo de sistematicidade (a primeira das três características que ele identifica), 
um imperativo que envolve uma representação coerente e não-contraditória das leis 
e decisões que resultam da sua aplicação, mas de maneira mais importante, a 
saturação de todo o campo ao qual o direito se aplica, isto é, a existência social na 
sua totalidade. Este imperativo apresenta uma iniciativa preventiva contra a 
imprevisibilidade do caso concreto que pode apresentar características que excedem 
o alcance da presente lei codificada e exigem a sua extensão. Mas, mais 
fundamentalmente, a sistematicidade é uma reação defensiva ‘à existência de um 
lado de fora da lei {d'un dehors du loi} mais ou menos ameaçador’, que não é 
qualquer lado de fora, indiferente ou acidental, mas o seu lado de fora, o lado de fora 
que lhe é próprio e que a jurisprudência, não importa o quão habilidosa ou astuta, 
não pode eliminar, porque o direito em sua aplicação, isto é, em sua existência 
prática, produz este lado de fora absoluto como seu resultado.363 

 No mesmo sentido, também indicado por Montag, pode-se estabelecer na senda mais 

abrangente de Estop, uma relação disso com a obra de Carl Schmitt. Na sua tentativa de livrar 

o direito da neutralização imposta pela concepção kelseniana, Schmitt voltou-se ao problema 

da universalidade impossível da legalidade – isto é, da necessidade do seu lado de fora. 

Procedendo assim, o autor alemão encontrou na decisão sobre o caso-limite a emergência 

deste Outro, que estaria dentro, mas ao mesmo tempo excederia as fronteiras da legalidade364. 

Entretanto, enquanto Schmitt funda a pulsão desta exceção criadora que é a base de existência 

da própria legalidade num princípio de soberania remetido à superestrutura política365, 

Althusser vai buscar na base das relações de produção e exploração o sentido da sua 

                                                           
363 MONTAG, The threat of the outside, op.cit., p.27 
364 SCHMITT, Carl. Teologia política. In: ______. A crise da democracia parlamentar. São Paulo: Scritta, 1996, 
p.87 
365 “Apesar de sua insistência na decisão soberana, Schmitt não reconhece qualquer tipo de ‘determinação em 
última instância’ ao antagonismo fora da ‘superestrutura’. O antagonismo certamente alcança o domínio 
econômico supostamente neutralizado, mas nunca está enraizado nele enquanto tal, já que, para haver um 
antagonismo econômico real e não uma mera competição econômica, seria necessário um ato de política externa 
de um Estado, como uma guerra comercial de bloqueio. Isto significa que, em Schmitt, cada instância pode ser 
subordinada ao domínio de outra, que se torna conjunturalmente dominante, mas não há nenhuma determinação 
última, não há nenhum lado de fora ‘material’ da interação das superestruturas. A decisão política parece capaz 
de desempenhar este papel, mas ela não pode porque não está – e nem pode estar – enraizada em um lado de 
fora. A política em si não é externa ao direito e, em última análise, depende de uma escolha teológico-política. 
Em outras palavras, não existe ‘lado de fora’ para as instâncias superestruturais e sua interação fechada.” 
ESTOP, Juan Domingo Sánchez. Althusser’s paradoxical legal exceptionalism as a materialist critique of 
Schmitt’s decisionism. In: Althusser and law, op.cit., p.75-6 
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existência. Se em ambos os autores a legalidade não encontra – como encontraria em Kelsen – 

no seu próprio interior todos os elementos de que precisa para existir, a inclusão por Schmitt 

deste “lado de fora obsceno” na figura de um ditador deixa ainda encoberta a questão da 

natureza de classe dessa fundação366. Althusser por sua vez, não apenas reconheceria que “o 

direito é uma das condições de existência do mercado capitalista”367 e que “o capitalismo não 

poderia existir sem direito”368, mas inclusive pensaria as condições da sobredeterminação que 

conecta a existência superestrutural da legalidade com o núcleo das relações de produção. 

4.2.2 O aparelho jurídico como aparelho ideológico de Estado 

A centralidade da sanção no funcionamento da legalidade jurídica a que nos referimos 

ainda há pouco nos leva diretamente para o tema dos aparelhos repressivos de Estado: “quem 

diz sanção diz repressão e, portanto, necessariamente aparelho de repressão. Esse aparelho 

existe no Aparelho repressor de Estado no sentido estrito da expressão (...). É por esse motivo 

que o direito faz corpo com o Estado” 369. Contudo, nos diz Althusser, a sanção tende a dar 

conta, do ponto de vista da reprodução social, apenas de uma minoria dos casos regulados 

pela legalidade jurídica, uma vez que só incide quando da sua violação. Para ser estável, por 

outro lado, uma formação social precisa que as funções elementares reconhecidas pelo seu 

direito “funcionem sozinhas”, sem necessidade da efetivação da sanção. 

Nesse sentido, se o “medo do policial” exerce um papel imprescindível à estruturação 

da legalidade ao qual se pode atribuir em certa medida a efetividade da lei, seria simplista e 

redutor dizer que é por causa dele que os contratos são cumpridos. Quando um “homem de 

bem” assina um contrato, diz Althusser, nem lhe passa pela cabeça a possibilidade de ser 

perseguido pelo poder coator do Estado, uma vez que a “boa consciência moral” faz com que 

cumpra com seus deveres jurídicos mais ou menos em dia. Esta conscienciosidade o autor 

denomina ideologia jurídica em cuja apresentação concreta encontra-se comumente mesclado 

um suplemento de ideologia moral: 

Se a imensa maioria das pessoas jurídicas respeitam as cláusulas dos contratos que 
subscreveram, é, com efeito, sem a intervenção nem tampouco a ameaça preventiva 
do Aparelho repressor de Estado especializado: é porque elas estão ‘impregnadas’ 
pela ‘honestidade’ da ideologia jurídica que se inscreve em seu comportamento de 

                                                           
366 ESTOP, Althusser’s paradoxical legal exceptionalism…, op.cit., p.74 
367 Idem. 
368 Idem. 
369 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.91 
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respeito pelo Direito e permite propriamente ao Direito ‘funcionar’, isto é, à prática 
jurídica ‘agir sozinha’, sem a ajuda da repressão ou da ameaça370. 

 Em face disto e retomando a informação de que todo aparelho de Estado funciona por 

meio da combinação entre repressão e ideologia Althusser considera o direito, ou mais 

rigorosamente, “o sistema real que essa denominação designa, dissimulando-a, já que faz 

abstração da mesma, a saber: os Códigos + a ideologia jurídico-moral + a polícia + os 

tribunais e seus magistrados + as prisões, etc.”371 sob o conceito de “Aparelho ideológico de 

Estado”, meio material dessa ideologia. 

 E daí partem duas questões dicotômicas que estão no cerne da discussão deste tópico. 

A primeira, que se dá em absoluta continuidade com o raciocínio que localiza o direito na 

superestrutura refere-se a ele como um Aparelho ideológico de Estado “que exerce uma 

função absolutamente específica nas formações sociais capitalistas” fazendo parte “não das 

relações de produção, cujo funcionamento é regulado por ele, mas do Aparelho de Estado”372. 

E a segunda, que na sua aparente contiguidade traz um desdobramento em certa medida 

anômalo à problemática ora em operação. A função específica e dominante do direito, diz 

agora Althusser, não é a de reprodução das condições de funcionamento das relações 

produtivas capitalistas, embora também o faça de modo subordinado, mas o de “assegurar 

diretamente o funcionamento das relações de produção capitalistas”373. Isto é dizer que, 

diferentemente de outros aparelhos ideológicos como as televisões e jornais, por exemplo, o 

direito em sua função de inculcação ideológica não apenas serve como mantenedor da 

dominação de classe pelo seu efeito de estabilização social e de aceitação da exploração, mas 

como garantidor de relações específicas da base econômica que são elas próprias relações de 

produção – igualdade e liberdade entre os agentes da circulação econômica. Nesse sentido o 

autor pode afirmar que o “Aparelho ideológico de Estado jurídico”, “é o aparelho específico 

que articula a superestrutura a partir da e na infra-estrutura”374.  

Essas duas definições são um pouco desconcertantes na sua contradição latente. 

Enquanto (1) articula a superestrutura a partir e na infra-estrutura, o direito (2) não faz parte 

das relações de produção.  Estando adstrito à superestrutura liga-se às relações de produção à 

medida que garante funções determinadas da sua reprodução, mas a sua função ao mesmo 

                                                           
370 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.92-3 
371Id. Ibid., p.192 
372 Idem. 
373 Idem. 
374 Idem. 
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tempo teria que ver com a peculiaridade de sua capacidade de articulação entre a 

superestrutura de que faz parte e a base que é o seu próprio lado de fora. Aqui, a nosso ver, 

mais do que um enigma a ser descoberto, reside uma oscilação decisiva e, para usar a 

terminologia althusseriana, sintomática. Talvez o grande índice dessa variação esteja no fato 

de que no texto de todos os comentadores do tema um ou outro desses pontos de vista seja 

dominante. Assim, poderíamos classificar a interpretação deste tópico em duas vertentes: uma 

de tendência “superestruturalista” e outra de tendência “infra-estruturalista”. Na primeira, 

representada, por exemplo, por Sutter375 ou Montag, a dimensão da legalidade ganha um peso 

maior na definição do jurídico e o próprio tema do fim do direito é tratado, sob o signo da 

eternidade da ideologia, como absurdo. Já na segunda, mais explícita em Estop376 e 

Demichel377, o direito da subjetividade jurídica está encravado nas relações de produção, e a 

pista deixada por Althusser referente à erupção daí para a superestrutura é levada a produzir 

seus máximos efeitos. No balanço da querela, a primeira vertente parece dispor de um número 

incontestavelmente superior de referencias textuais explícitas, o que a torna robusta do ponto 

de vista filológico. Contudo, a interpretação que conecta Althusser a Pachukanis – e 

invariavelmente o faz declinando a filiação – nos parece dispor do maior mérito uma vez que 

percebe na obra do autor argelino uma problemática subterrânea e tem a coragem de se 

instalar no seu interior para encontrar na lógica profunda dos lapsos do texto a possibilidade 

de uma leitura herética e inovadora. 

No rastro dessa disjunção, é preciso fazer constar que ela remonta a uma definição 

preliminar. Althusser demonstra copiável clarividência ao observar a necessidade de implosão 

do esquema tópico do modo de produção, uma vez que só mediante esta operação seria 

possível situar adequadamente o direito e a função que ocupa não só na composição da 

“superestrutura”, mas principalmente na constituição das relações de produção. Pois se por 

uma parte é imprescindível “localizar” o funcionamento de cada instância e as suas 

determinações específicas, por outro essa circunscrição generalizante tal qual a encontramos 

em Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado cria “pontos de estrangulamento”378 e 

impede que se perceba que a ideologia jurídica está assentada na própria prática da circulação. 

Ao não realizar essa destruição, a não ser de maneira vaga a oscilante, – os termos base e 

                                                           
375 MONTAG, The threat of the outside, op.cit. 
376 ESTOP, Althusser’s paradoxical legal exceptionalism…, op.cit. 
377 DEMICHEL, Francine. Althusser et le Droit. In: LAZARUS, Sylvain (org.). Politique et philosophie dans 
l’œuvre de Louis Althusser. Paris: PUF, 1993. 
378 THÉVENIN, O itinerário de Althusser, op.cit., p.24 



126 
 

superestrutura não desaparecem nunca do texto, mesmo muito depois de sua superação ter 

sido declarada – Althusser fica alijado da base379 da teoria dos aparelhos ideológicos de 

Estado, que só se expressa em momentos muito específicos. Isso faz com que, de um lado seja 

capaz de empreender uma crítica aguda ao socialismo jurídico por meio da conexão entre a 

necessidade do sujeito de direito e as relações de produção capitalistas, mas por outro 

continue concebendo o direito como um aparelho ideológico de Estado. Nesse sentido, uma 

leitura consequente do texto do autor nos imporia completar essa tarefa, forçando o sintoma a 

falar. 

E é aqui precisamente que intervém sua descoberta do direito. O direito pensado não 
nos/pelos filósofos no interior da filosofia, mas o direito tal como ele se dá alhures 
como região autônoma, o direito em sua função e seu funcionamento concreto de 
todos os dias, tal como um jurista poderia lê-lo na jurisprudência e nos manuais de 
direito, e tal como um jurista, com efeito, o leria como marxista e filósofo. Pode-se, 
então, compreender o que pôde representar a publicação de um livro como Le droit 
saisi par la photographie, (...). Vimos o conceito de direito se constituir ‘em 
categoria ideológica/jurídica tendo uma ‘história’ própria e estruturando 
verdadeiramente todo o discurso da ideologia (em todos os seus níveis)’, e a 
recuperação de um conceito fundamental, o conceito de ‘Forma sujeito de direito’ e 
de ‘Forma-sujeito’. É certo então que a ‘forma-sujeito’, que se encontra também em 
Réponse à John Lewis, só pode ser compreendida sob a ‘Forma sujeito de direito’. 
Desse modo todos os ‘sujeitos’ em ação nas ideologias da ideologia dominante são 
apenas formas diversas de um mesmo sujeito, o sujeito jurídico. Que a ideologia 
jurídica assim apareça como a ‘base’ da ideologia burguesa, como afirma Élements 
d’autocritique, é o que Le droit sais par la photographie nos permite, não apenas 
compreender, mas também teorizar a partir de seu ‘terreno comum’, a circulação, 
isto é ‘o terreno comum do valor de troca e de suas determinações’, ele próprio 
regulado pelo direito.380 

A partir dessas indicações somos capazes de perceber que, se no momento de redação 

de seus manuscritos Sobre a reprodução Althusser demonstra-se muito fixado a um esquema 

rígido de demarcação entre base e superestrutura, fazendo com que o direito caiba 

integralmente no interior desta, já era possível encontrar ali a tensão de outra problemática 

inconsciente, que comandava o próprio esquema da análise da ideologia que estudaremos a 

seguir, e que se dava a ler nas entrelinhas do seu trabalho. Se Nicole-Édith Thevenin estiver 

certa esta segunda problemática poderá vencer o cabo-de-guerra à medida que o trabalho de 

Bernard Edelman de resgate do debate jurídico soviético381 chegue ao conhecimento de 

Althusser, que adotaria suas conclusões.  

                                                           
379 THÉVENIN, O itinerário de Althusser, op.cit., p.25 
380 Id. Ibid., p. 25-6 
381 É curioso notar se em 1969 Althusser não conhecia profundamente as obras do debate jurídico soviético, já 
tinha notícia de seus rumos e "contratempos, cf. “Parece que, na tradição da erudição e da pesquisa teórica 
marxista, particularmente na URSS após 1917 e até o ‘desaparecimento’ dos especialistas, alguns dos quais eram 
notáveis, considerando os problemas que tinham o mérito de colocar, tenha sido abundantemente discutida a 
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 Se isso é correto, tal avanço poderia significar um modo de recolocar não só os temas 

do jurídico, mas o próprio debate sobre o Estado e sobre a superação da metáfora tópica. Pois 

conforme Mascaro, a própria noção de instância como aparece na teorização que acabamos de 

expor tem ainda estatuto descritivo. Isso fica claro quando nos diz que tal conceito encontra 

limites para “operar distinções pela estrutura ou pela função de instituições reunidas”, 

fazendo-o comparativamente a partir de manifestações fenomênicas e por isso, acaba “quase 

sempre soma[ndo] regiões cujas formas sociais e instituições são distintas entre si”382. Nesse 

sentido é apenas com o conceito de forma que os temas do jurídico e do político fixam um 

ponto de não-retorno em face da problemática descritiva do modo de produção, conforme 

tentei demonstrar em outras duas ocasiões383, e como se pode ler em A teoria geral do direito 

e o marxismo384 ou em A teoria materialista do Estado385. 

 Mas para que seja possível entender corretamente o deslocamento de problemática 

implicado nessa operação será preciso estudar o movimento por meio do qual o conceito de 

sujeito liga-se ao de ideologia e o modo como a recepção da crítica de Edelman transforma o 

direito na categoria central dessa ligação. 

4.3 Ideologia e ideologia jurídica 

Se levarmos a sério a expulsão da problemática da alienação propugnada por 

Althusser, o ponto de partida necessário e único para o estudo de uma teoria materialista do 

imaginário, i.e., uma teoria da ideologia em Marx será necessariamente os seus manuscritos 

de 1845 sobre A ideologia alemã, já que depois disso não há nenhum outro texto que trate do 

tema com um mínimo de sistematicidade. No entanto, segundo o autor argelino, é apenas isso 

que tal texto pode nos fornecer: um ponto de partida. É que ali residiria, para além do 

empirismo do sujeito ao qual nos referimos anteriormente, uma “teoria” da ideologia 

fortemente influenciada por uma problemática empírica da consciência: 

                                                                                                                                                                                     

questão de saber se o Direito fazia parte da superestrutura ou não estaria antes ‘do lado das relações de 
produção’. Trata-se de uma questão absolutamente pertinente” ALTHUSSER, Sobre a reprodução, p.187   
382 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. p.38 
383 Cf. DAVOGLIO, Pedro. Forma jurídica e luta de classes. In: Revista Lugar Comum n.42. Rio de Janeiro: 
Uninômade, 2014. e DAVOGLIO, Pedro. A ‘coerção da forma’: elementos teóricos para a compreensão do 
direito como forma social. In, Anais do seminário direito e democracia (2012). Florianópolis: Cultura e 
Barbárie, 2013. pp.25-39. 
384 PASUKANIS, Evgeny. A teoria geral do direito e o marxismo. Tradução de Paulo Bessa. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1989. 
385 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado. Tradução de Luciano Martorano. Rio de Janeiro: Revan, 
2010. 
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A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 
imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material 
dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 
espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu 
comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se 
apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. 
de um povo (...). A consciência [Bewusstsein] não pode jamais ser outra coisa do 
que o ser consciente [bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de vida 
real. Se, em toda ideologia, os homens e suas relações aparecem de cabeça para 
baixo como numa câmara escura, este fenômeno resulta do processo histórico de 
vida, da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo 
de vida imediato físico.386 

(...) parte-se dos homens realmente ativos e, a partir de seu processo de vida real, 
expõe-se também ao desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse 
processo de vida. Também as formações nebulosas na cabeça dos homens são 
sublimações necessárias de seu processo de vida material, processo empiricamente 
constatável e ligado a pressupostos materiais. A moral, a religião, a metafísica e 
qualquer outra ideologia, bem como as formas de consciência a elas 
correspondentes, são privadas, aqui, da aparência de autonomia que até então 
possuíam. Não têm história, nem desenvolvimento (...)387 

 

 Assim, se ressaltam daí uma série de elementos inovadores e consistentes aptos a 

darem fundamento a uma teoria materialista da ideologia – como a afirmação da 

materialidade irredutível desta categoria que aparece como impermeável à história, etc. – eles 

encontram-se absorvidos por um tipo particular de filosofia idealista da história. Esta se 

manifesta ao longo de todo o texto estabelecendo uma série de proposições a serem superadas 

pelo trabalho teórico da ciência marxista. Em primeiro lugar, a existência de uma 

equivalência plena entre ideologia e consciência, o que significaria uma intensa redução não 

só destes dois conceitos, mas do próprio aparelho psíquico em que ele tem lugar e, 

consequentemente, de todo o campo de estudo do tema. Em segundo lugar, certa concepção 

da consciência ideológica como um reflexo direto e imediato das práticas, sobretudo 

econômicas, restando alijada de toda autonomia: a esfera ideológica é aí um efeito especular 

mecânico da base econômica. Isso faz com que a ideologia não tenha história, reduzindo-se a 

um epifenômeno da base, já que todas as suas determinações e todo o processo que engendra 

e transforma as suas formas e os seus conteúdos têm lugar num tempo-espaço alheio ao seu. 

Por fim, o efeito de inversão sofrido por este reflexo, que faz da ideologia necessariamente 

uma consciência iludida com base em um dispositivo fisiológico das sociedades de classes. 

 Para superar esses impasses, cuja descrição sumária ofereço apenas a título de um 

índice da sua distorção, Althusser propôs um recomeço da teoria da ideologia que se iniciou 
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no tópico IV de Marxismo e humanismo de 1963, passando por um subtítulo de Ideologia e 

luta ideológica (1966) e chegando a sua máxima sistematização nos manuscritos Sobre a 

reprodução (1969) e depois na versão publicada de Ideologia e aparelhos ideológicos de 

Estado (1970) para sofrer intermináveis ajustes ao longo dos anos subsequentes, com 

destaque a Resposta a John Lewis (1972) e Elementos de autocrítica (1972). Ao longo desse 

processo é que se operou a separação entre ideologia teórica e ideologia prática sobre a qual 

construímos neste trabalho o movimento de transição da análise da categoria filosófica de 

sujeito para a do seu conceito científico que está em questão.  

 Para analisar o tema seguiremos o esquema três teses-balizas principais proposto por 

Francisco Sampedro:  

Existem, ao nosso ver, três teses fundamentais, ademais de correlativas, a este 
respeito na obra de Althusser: 1ª) a ideologia obedece a uma dinâmica inconsciente; 
2ª) a ideologia possui uma função matricial de coesão social, e responde à 
necessidade de representação da totalidade existencial por parte do sujeito. Esta 
função ‘matricial’ é inevitável – ainda que sua determinação nas sociedades de 
classe possa ser transformada e superada –, daí a proposição althusseriana que 
descreve o ser humano como ‘animal ideológico’; 3ª) a ideologia possui uma 
materialidade, não consiste só numa pura quimera. Ela é uma ilusão, um ‘fantasma’, 
no preciso sentido psicanalítico, como constructo imaginário que informa e situa um 
indivíduo em relação com o seu entorno e a sua prática388 

 

4.3.1. Ideologia e inconsciente  

Contrariamente às convenções que advêm não só do marxismo clássico, mas 

remontam muito antes à filosofia das Luzes e outras vertentes da filosofia idealista, Althusser 

diz que a ideologia pouco tem a ver com a região da consciência, definindo-a prioritariamente 

como uma estrutura de representações que engloba imagens, conceitos, “objetos culturais 

percebidos-aceitos-suportados, e que agem funcionalmente sobre os homens por um processo 

que lhes escapa”389. A ideologia, diz o autor, “é profundamente inconsciente”, impondo-se à 

“imensa maioria dos homens, sem passar pela sua ‘consciência’”390, mas como a própria 

experiência que eles têm do mundo. “Os homens ‘vivem’ a sua ideologia”, “vivem as suas 

ações, comumente relacionas pela tradição clássica à liberdade e à ‘consciência’, na ideologia, 

através e pela ideologia”, não “como uma forma de consciência, mas como um objeto do seu 

‘mundo’ – como o seu ‘mundo’ mesmo”. É nesse sentido que o autor pode dizer que “a 
                                                           
388 SAMPEDRO, Francisco. A teoria da ideologia em Althusser. In: NAVES, Márcio Bilharinho (org.). 
Presença de Althusser. Campinas: Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UNICAMP, 2010. p.37 
389 ALTHUSSER, Análise crítica da teoria marxista, op.cit., p.206 
390 Idem.  
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ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária dos indivíduos com suas condições 

reais de existência”391. 

 Cumpre destacar, contudo, que afirmar que a ideologia é inconsciente não equivale a 

dizer que ela nada tem a ver com a esfera da consciência, mas mais precisamente que a 

relação representada na ideologia “não parece ‘consciente’, a não ser na condição de ser 

‘ inconsciente’”, ou seja, que ela “consiste numa elaboração sujeita a condições inconscientes 

que permite aos indivíduos e aos grupos imaginar a sua prática”392. Tal articulação, em certa 

medida enigmática, serve para pôr em questão o cruzamento entre as determinações causais 

do real e a causalidade do inconsciente, instaurando uma autonomia relativa da esfera 

psíquica em contraste com o esquema de mero registro especular em funcionamento no 

sistema teórico de A ideologia alemã. 

Aqui a problemática freudiana da Traumdeutung é reivindicada implicitamente por 

Althusser através de uma alusão crítica à teoria da ideologia como sonho composto por 

“resíduos diurnos”393. Nesse sentido a hipótese do inconsciente como núcleo definidor da vida 

psíquica dos indivíduos avançada por Freud através de uma “generalização da teoria do 

sonho”394 vem servir ao autor argelino como instrumento de interrupção da redução marxiana 

do psíquico à consciência e da consciência a um reflexo invertido do real. Isso se encontra 

perfeitamente justificado uma vez que, se é pouco provável que Freud tenha tido contato com 

a teoria marxiana da ideologia, em seu A interpretação dos sonhos ele se move abertamente 

contra tendências da psicologia clássica e da “filosofia” que incorrem neste mesmo tipo de 

impostura.  

A primeira dessas concepções, diz Gillot, reduz o sonho “a um fenômeno de origem 

fisiológica, remetendo-se a uma etiologia somática, ou, quando muito, a um resíduo caótico 

da vida diurna, da ordem da ilusão e do sem-sentido”395, enquanto a segunda impõe uma 

“estrita equivalência, de ordem conceitual, entre a consciência e a vida psíquica”, fazendo do 

consciente “o caráter indispensável do psíquico”396. Contra isso, prossegue a autora, Freud 

desenvolve uma teoria que explica a incoerência do sonho a partir de uma causalidade 

                                                           
391 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p227. Grifei para destacar o ponto exato em que reside a 
inconsciência ideológica nesta definição. 
392 SAMPEDRO, A teoria da ideologia em Althusser, op.cit., p.41. 
393 ALTHUSSER, Sobre a reprodução, op.cit., p.276 
394 GILLOT, Pascale. Althusser et la psychanalyse, op.cit., p.98 
395 Id. Ibid., p.99 
396 Id. Ibid., p.102 
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complexa em que as instâncias do consciente e do pré-consciente operam censurando o 

inconsciente, que precisa produzir, a partir de uma lógica totalmente inacessível ao 

“pensamento normal”, “rodeios” para manifestar-se: 

a ‘transposição total de todos os valores psíquicos’ entre os pensamentos do sonho e 
o conteúdo do próprio sonho não designam na atividade onírica uma ausência de 
causalidade, um simples não-sentido: a ignorância do princípio de contradição, a 
intemporalidade, os mecanismos de deslocamento e de condensação, traçam, no 
caso, uma lógica particular e uma causalidade propriamente psíquica, que são as do 
inconsciente. A concepção psicanalítica do sonho implica, então, uma revisão 
considerável da própria noção de causalidade psíquica, articulada à hipótese do 
inconsciente, e dos processos primários que o governam. A causalidade psíquica 
postulada a partir de então não é mais identificável àquela da vigília, cujas 
características, inversas às do processo primário e surgidas do sistema pré-
consciente-consciente, são a ‘capacidade de comunicação entre os conteúdos das 
representações’ a ‘ordenação temporal’ desses conteúdos, a ‘introdução da censura 
ou de várias censuras’, e o ‘princípio de realidade’.397

 

Essa descoberta, de que “as mais complexas realizações do pensamento são possíveis 

sem a assistência da consciência”398, é suficiente aqui para justificar o propósito althusseriano, 

tornando fútil uma análise mais detalhada do trabalho do sonho ou mesmo da sintomatologia 

das neuroses. O que cumpre destacar na apropriação de Althusser desta problemática é além 

do seu enfoque crítico ao mecanicismo e à filosofia da consciência, a possibilidade de 

estabelecer uma causalidade própria do funcionamento psíquico da ideologia. Erige-se 

portanto uma teoria da determinação psíquica da vida ideológica dos sujeitos. Mas, para 

continuar expondo a teoria althusseriana da ideologia em sua complexidade, isso não deve 

significar um abandono do tema à problemática psicanalítica reduzindo-a às suas 

determinações subjetivas. Nesse sentido, é necessário então fazer incidir junto às 

determinações do real pelo imaginário, as determinações do imaginário pelo real. Aqui, a 

relação dos homens com o seu mundo vêm então sobredeterminar a imaginação que dela se 

faz, compondo um todo: “A ideologia é, então, a expressão da relação dos homens com o seu 

‘mundo’, isto é, a unidade (sobredeterminada) da sua relação real e da sua relação imaginária 

com as suas condições de existência reais”399.  

Assim, se o sujeito “só se constitui como conjunto de relações, do qual ele não é a 

origem”400 – quanto a isso remeto à crítica ao humanismo tratada no capítulo anterior –, é 

impossível pensá-lo sem pensar ao mesmo tempo essas próprias relações de que ele é o 

portador. Aqui, portanto, o sujeito é o ponto de encontro de uma dupla determinação, pelo 
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inconsciente e pelas relações de produção. Mas essa dupla determinação está submetida em 

última instância à articulação social produzida pelas relações produtivas uma vez que não 

basta dizer da família ocidental que é patriarcal e monogâmica para pensar as proibições 

melancólicas que têm efeito no mundo capitalista como poderia dar a entender Butler401, 

sendo imprescindível que a ciência da história estabeleça, para uma correta análise desses 

mecanismos inconscientes, o “conhecimento da estrutura geral onde se geram esses efeitos”402 

ideológicos. 

4.3.2 Os dois princípios da deformação ideológica: matricidade e sobredeterminação 

 Em Ideologia e luta ideológica403, Althusser diz que cabe à ideologia fazer com que os 

indivíduos reconheçam e aceitem como natural o seu lugar de destino na escala da divisão 

social do trabalho, caracterizando-a assim, do ponto de vista de sua função social, a partir do 

seu efeito de coesão: “a ideologia tem por função assegurar a ligação dos homens entre si no 

conjunto das formas de sua existência e a relação dos indivíduos com as tarefas fixadas para 

eles pela estrutura social”404. Aqui, diferentemente do que propunha Rancière405, esse efeito 

de coesão nada tem a ver com aquele proposto por Durkheim, uma vez que, dentre muitas 

distinções consideráveis, ele é proveniente não de um tipo de solidariedade entre os 

indivíduos, mas do estabelecimento de funções sociais mais ou menos especializadas. Isso faz 

com que, enquanto para o autor francês uma superdiferenciação do trabalho e o 

individualismo daí decorrente gerem uma dissolução dessa coesão406 pela falta de 

convencimento de seus atores, em Althusser essa tendência fortaleça tal unidade.  

 Nesse sentido, contudo, a ideologia não seria uma estrutura social pertencente apenas 

às sociedades baseadas na exploração e na divisão em classes, como rezaria uma leitura mais 

“clássica” do marxismo, mas uma instância de todas as formações sociais existentes. 

Entretanto, o fato de existirem classes não é indiferente ao efeito de mistificação ideológico, 

que desempenha o um papel determinante na sua compreensão. Daí decorre que, para a 

composição de uma teoria materialista da ideologia, deva-se levar em conta estes “dois 

princípios de deformação necessários”407 provenientes da ação ideológica no interior do todo 
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social. Assim, sendo a ideologia uma “representação do real necessariamente falseada, porque 

necessariamente orientada e tendenciosa”408, numa sociedade sem classes sua deformação far-

se-ia “socialmente necessária em função mesmo da natureza do todo social, precisamente em 

função de sua determinação por sua estrutura, determinação que o torna, como todo social, 

opaco para os indivíduos que aí ocupam um lugar determinado por esta estrutura”409. Segundo 

Laclau, portanto, “o que é objeto de um não-reconhecimento [neste sentido específico] é o 

princípio da estruturação social como tal, o fechamento operado por todo sistema 

simbólico”410. Enquanto isso, numa sociedade dividida em classes esse efeito mistificador 

teria que ver com a sua produção enquanto deformante “ao mesmo tempo pela opacidade da 

determinação pela estrutura e pela existência da divisão em classes”411. 

 Nesse sentido é que Sampedro pode falar de uma “dupla função da ideologia”: a 

primeira dita “matricial”, e a segunda “dominada pela função social específica que lhe impõe 

a existência da divisão em classes, portanto, a exploração e a sua reprodução”412. 

No grau matricial, a ideologia representa uma realidade objetiva independente da 
subjetividade dos indivíduos submetidos a ela, e resulta indispensável – segundo 
Althusser – para a existência de uma formação social. A ideologia matricial é essa 
representação do mundo que vincula os homens, tanto às suas condições de 
existência como aos outros homens. O que acontece é que essa ligação se encontra 
por sua vez determinada nas sociedades de classe pelos efeitos estruturais 
específicos produzidos – reiteremo-lo – pela divisão em classes e a exploração. Nas 
sociedades de classe a função matricial vê-se dominada pela forma que toma a 
divisão do trabalho na repartição dos seres humanos em classes antagônicas. Sendo 
assim, a ideologia encontra-se então destinada, antes de qualquer outra coisa, a 
assegurar a dominação de uma classe sobre as outras, fazendo que os explorados 
aceitem a sua condição de explorados.413 

 É, pois, precisamente em referência a esse sentido matricial que Althusser pode 

reiterar a proposição marxiana de que a ideologia não tem história, deslocando-lhe, contudo, o 

sentido. A esta altura já é sabido, uma vez que o dissemos anteriormente, que em Marx a 

ahistoricidade da ideologia está ligada à sua percepção como mero reflexo das práticas 

materiais, o que a torna alijada das determinações próprias de que é fenômeno. Aqui, 

entretanto, trata-se de outra coisa: o “cárter próprio da ideologia é ser dotada de uma estrutura 

e de um funcionamento tais que estes a transformam em uma realidade não-histórica, isto é, 

oni-histórica no sentido que essa estrutura e esse funcionamento estão presentes, sob uma 
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mesma forma, imutável”414 em toda a extensão da história. O estudo desta forma tomará o 

próximo tópico. Nesse sentido, e em referência a Freud, Althusser dirá que “a ideologia é 

eterna, do mesmo modo que o inconsciente”415 justificando tal tese na sobredeterminação que 

já indicamos entre real e imaginário: “essa aproximação me parece teoricamente justificada 

pelo fato de que a eternidade do inconsciente está relacionada com a eternidade da ideologia 

em geral”416. 

 Dessa acepção segundo a qual a ideologia se designa eterna em ligação com Freud, e 

mais especificamente com a recepção lacaniana de sua obra, pode-se dizer na companhia 

segura de Martel417, Močnik418 e Gillot419 que aparece em Althusser associada à ordem da 

linguagem e, portanto, ao campo do simbólico. Ela está, assim, ligada à existência omni-

histórica do desejo, do inconsciente, ou nos termos de Laclau, à própria operação de qualquer 

“ordem do discurso”420. De outro lado, contudo, embora Gillot aponte para uma indefinição 

da relação entre simbólico e imaginário em Althusser421, é robusta a interpretação de Močnik 

quando diz que a relação que figura na ordem do imaginário “refere-se a ‘conteúdos’ 

ideológicos, onde o conflito ideológico como uma instância da luta de classes é realizado”422, 

e portanto, à segunda função aqui tratada. 

4.3.3 A materialidade da ideologia e a duplicidade da função-sujeito 

 Ao tratar da questão da materialidade da ideologia expressa no enunciado de que “A 

ideologia tem uma existência material”, Althusser suspende momentaneamente a referência à 

da ideologia em geral, isto é, à função matricial da ideologia enquanto isolada de sua função 

deformativa classista, para tratar ambas em relação de sobredeterminação já estabelecida. Isso 

se dá à medida que para pensar as representações ideológicas em sua materialidade o autor 
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obriga-se a fazer referência aos aparelhos ideológicos de Estado, de que tratamos antes. E, é 

ponto comum no marxismo, mesmo em suas vertentes mais vulgares, que só se há de falar em 

Estado em sociedades divididas em classes. 

 Aqui, portanto, a ideologia deixará de ser pensada “exclusivamente desde o ponto de 

vista da sua existência e função nos campos imaginário e simbólico” dando lugar a uma 

perspectiva que a mira “a partir da sua gênese material, das instituições concretas de que faz 

parte: os AIE”423. Nesse sentido, passa a ser concebida “como um processo social de 

interpelações, inscrito em estruturas sociais materiais”424, do que ressalta um primado da 

“determinação dos interesses da classe dominante sobre a ideologia matricial”425, cujo 

mecanismo de organização, a interpelação subjetiva, deve ser estudado em correlação com “as 

instâncias materiais a partir das quais este se exerce”426. 

 Neste ponto a questão da inculcação ideológica via aparelhos de Estado adquire 

densidade mais propriamente teórica. Uma ideologia, diz Althusser, “existe sempre em um 

aparelho ou suas práticas”427. Não podendo basear-se unicamente na repressão, toda classe 

dominante que queira reproduzir-se enquanto tal deve instalar ao lado de seus aparelhos de 

violência, mecanismos de domínio ideológico, fazendo da ideologia dominante, a ideologia da 

classe dominante. Assim, como vimos, a ideologia dominante opera nos aparelhos de Estado 

capitalista reproduzindo a capacidade técnica e a submissão da força de trabalho, ao mesmo 

tempo que institui os funcionários com função de dominação. E o faz impondo-se 

“violentamente, brutalmente, às consciências livres dos homens, interpelando os indivíduos 

de tal modo que estes se encontrem obrigados de fato a reconhecer livremente que essas 

ideias são verdadeiras” 428. 

 Aqui a “‘dialética’ defensiva de Pascal”429 é convocada a ilustrar, se não a pensar, a 

inversão proposta pela teoria materialista da ideologia relativamente ao esquema da 

representação imaginária tal como concebida pelo senso comum. Nesse sentido, o Pascal 

althusseriano oporá à ordem tradicional do arranjo conceitual da ideologia que é “acreditar, 

ajoelhar-se, orar” a escandalosa proposição de que tudo opera na ordem contrária. Roga, 
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portanto, subversivamente: “Ajoelhai-vos, orai e acreditareis”, restabelecendo à existência 

material do aparelho ideológico de Estado que é a igreja a prática que não é senão uma com a 

ideologia que lhe corresponde.  

Diremos, portanto, considerando um sujeito, que a existência das ideias de sua 
crença é material, pois suas ideias são seus atos materiais inseridos em práticas 
materiais, reguladas por rituais materiais, eles mesmos definidos pelo aparelho 
ideológico material de onde provém as ideias do dito sujeito. (...) O sujeito portanto 
atua enquanto agente do seguinte sistema (enunciado pela sua ordem de 
determinação real): a ideologia existente em uma aparelho ideológico material, que 
prescreve práticas materiais reguladas por um ritual material, práticas estas que 
existem nos atos materiais de um sujeito, que age conscientemente segundo sua 
crença430 

 Disso decorre, segundo o autor, que “só há prática através de e sob uma ideologia” e 

que “só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito” o que nos levaria a abordar a tese central 

que conecta Estado, ideologia e subjetividade: “a ideologia interpela os indivíduos enquanto 

sujeitos”431. Aqui entra em cena uma tautologia que, a nosso ver, seria preciso desfazer para 

que se possa avançar no desenvolvimento da teoria em questão: a categoria de sujeito é vista 

aí como “constitutiva de toda ideologia”432 ao mesmo tempo em que “toda ideologia tem por 

função ‘constituir’ indivíduos concretos em sujeitos”433. 

 Parece-nos que todo o problema dessa proposição gira em torno do significado da 

palavra “enquanto” – na definição “a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeitos”. A 

rigor, nesta definição, para que a interpelação tenha resultado ela deve incidir sobre um 

sujeito já constituído. Entretanto, se como Althusser não cansou nunca de dizer, o sujeito não 

é uma categoria constituinte, seria preciso perguntar a que tipo de processo responde essa 

primeira instituição da subjetividade. Mocnik propõe uma saída para esse impasse através 

identificação entre interpelação e subjetivação mediante de dois “mecanismos 

interdependentes”: a subjetivação propriamente dita, um mecanismo simbólico puramente 

formal que tem sempre a mesma estrutura estereotípica; e a identificação, uma relação 

imaginária relacionada com ‘conteúdos’ ideológicos, onde o conflito ideológico como uma 

instância da luta de classes se realiza”434. Assim, a questão da interpelação em sentido estrito 

refere-se à introjeção ideológica da ordem do imaginário cuja função é a de 

sobredeterminação de classe. Esta, contudo, tem por pressuposto a existência de uma primeira 
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subjetivação que responde à função simbólica e à relação de identificação com a função do 

“sujeito suposto saber” . 

 Assim, quando falarmos da interpelação dos indivíduos enquanto sujeitos pelos 

aparelhos ideológicos de Estado, o que estará em questão é o chamamento que cada indivíduo 

já sujeitado à ordem da linguagem recebe para se auto-sujeitar às relações de produção e de 

exploração, no processo de uma subjetivação logicamente segunda. É apenas neste segundo 

investimento, portanto, que entra em questão aquele sujeito de que, segundo Althusser, “a 

filosofia burguesa apoderou-se (...) para dele fazer sua categoria filosófica nº 1”435, isto é, o 

sujeito de direito da moderna sociedade capitalista. Aqui, o investimento da subjetividade 

jurídica como função das relações de produção capitalistas é justificado pela sua função 

específica na esfera da circulação de mercadorias, que é núcleo do processo do capital. Nas 

palavras de Edelman: 

se é verdade que toda a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos, o conteúdo 
concreto/ideológico da interpelação burguesa é o seguinte: o indivíduo é 
interpelado como encarnação das determinações do valor de troca. E posso 
acrescentar que o sujeito de direito constitui a forma privilegiada dessa interpelação 

na exata medida em que o direito assegura e assume a eficácia da circulação.436 

 Essa solução teórica, que ora pomos a prova, nos permitiria ir ao encontro não só das 

proposições de Edelman, mas também do modo como o lê Thévenin. Para esta autora a 

questão da eternidade da ideologia e da especificidade da função-sujeito é, nesse sentido, 

resolvida mediante a reivindicação do estatuto de uma “verdadeira subjetividade” ao conteúdo 

da interpelação da ordem do imaginário do sujeito moderno:  

Parece-nos que esta proposição [os indivíduos são sempre-já sujeitos] contém uma 
ambiguidade. De fato, ela pode nos levar a crer que em qualquer tempo e lugar a 
categoria de ‘sujeito’ é a categoria dominante da ideologia. Ora, se a ideologia não 
tem história, na medida em que ela é ideologia (efeito necessário de ilusão de um 
modo de produção), a categoria de sujeito tem uma história. Ela não existiu sempre 
enquanto tal. Ela nasce com a produção mercantil, e só se torna dominante, isto é, 
ela só intervém como interpelação ideológica privilegiada, com a produção 
capitalista, isto é, com o nascimento e a reprodução do trabalhador livre. Se, 
portanto, estamos de acordo com a análise althusseriana do funcionamento da 
ideologia, e de sua interpelação, o conteúdo histórico dessa interpelação precisa ser 
definido a cada vez.437 
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 Cumpre notar, contudo, que esse tipo de perspectiva não é pacífica uma vez que, para 

Martel, por exemplo, Edelman utiliza de maneira inadequada a construção teórica 

althusseriana, à medida que, ao trabalhar com uma noção de gênese histórica da subjetividade, 

faz abstração das teorizações e prescrições explícitas do autor438. Nesse sentido, seria preciso, 

como faz Thévenin, buscar em textos posteriores tais como Resposta a John Lewis a revisão 

dessa posição e alusões mais explícitas à forma-sujeito e à sua conexão com a categoria de 

fetichismo. De todo modo, e sem querer simplificar, cremos que pelo seu caráter inconcluso e 

em certo sentido fragmentário, a teoria da ideologia em Althusser e as suas conexões com a 

“subjetividade” do inconsciente e a subjetividade jurídica não podem ser desvendadas senão 

mediante um esforço ativo de desenvolvimento da sua problemática teórica.  

5. Sobre reprodução das relações de produção 

 Só agora, mediante esse desvio, seremos capazes de recolocar a questão que abriu este 

capítulo e falar, munidos de todas as determinações necessárias para a sua compreensão, do 

processo de reprodução das relações de produção. Para dar conta disso, nos referiremos, uma 

vez mais, às formações sociais capitalistas, que são, conforme pudemos ver, caracterizadas 

pela dominância do modo de produção capitalista, isto é, de um modelo de produção da vida 

dominado por relações de produção, que são, ao mesmo tempo relações de exploração de tipo 

capitalista. 

 Dizer isso é, portanto, dizer que toda instalação onde ocorre a produção, seja ela uma 

fábrica ou um pedaço de terra para o plantio, além de toda matéria-prima e instrumentos 

produtivos, isto é, todos os meios de produção, são propriedade de um capitalista que tem o 

poder de, mediante o controle sobre esses itens, controlar de fato o processo produtivo. Por 

dispor deles em quantidade que supera a sua capacidade laborativa individual esse capitalista 

vê-se obrigado a contratar trabalhadores assalariando-os para que seja capaz de pôr em curso 

o processo produtivo. Tais trabalhadores, por seu turno, são indivíduos que, não tendo como 

participar por conta própria desse processo uma vez que estão alijados do acesso aos meios de 

produção, não têm alternativa de subsistência a não ser vender a sua capacidade de trabalho 

para o proprietário dos meios de produção. 

 Essa ligação criada mediante o contrato de assalariamento entre os trabalhadores livres 

e os meios de produção é um tipo específico de relação produtiva à medida que é por meio 
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dela que numa dada sociedade é possível produzir bens úteis. Mas essa relação de produção é 

simultaneamente uma relação de exploração, e mais rigorosamente, uma relação de 

exploração de tipo específico capitalista uma vez que envolve a apropriação do excedente do 

trabalho por uma classe em detrimento de outra sob a forma da mais-valia. E isso porque, 

necessitando conquistar sua subsistência em relações sociais de mercado, o capitalista segue 

como única motivação para dar início ao processo produtivo, a produção de mercadorias 

vendáveis, capazes de transformar uma quantidade determinada de dinheiro em mais dinheiro. 

Nesse sentido, poderemos dizer que numa formação social de tipo capitalista, todos os 

processos econômicos e não-econômicos de reprodução estão organizados em  torno do 

imperativo de valorização do valor, que está na base da unidade entre produção e circulação 

dos bens úteis. Daí decorre, portanto, que todo funcionamento regular da superestrutura esteja 

voltado à constituição e à estabilização desse tipo de relação, que é o sentido último da 

existência desse modo de produção. 

 Aqui, portanto, os aparelhos repressivos e ideológicos de Estado não agem senão com 

o objetivo mediato de reiterar as condições imprescindíveis à repetição de relação produtivas 

de um tipo determinado. Assim, a família como aparelho de subjetivação e a escola como 

aparelho de formação técnica e de inculcação da submissão operam criando a força de 

trabalho que é a portadora material das relações sociais de produção e exploração. Nesse 

sentido também, o direito e a ideologia jurídica atuam constituindo os agentes da circulação 

mercantil e fazendo-os aceitar a forma do contrato como modelo natural de intercâmbio de 

bens úteis. Também aqui a polícia e os presídios não operam senão afastando do convívio e da 

possibilidade de levar a cabo suas intenções os agentes que, por um motivo ou outro sejam 

considerados nocivos à estabilidade dessas relações. 

 Tudo o que fizemos neste capítulo não foi, assim, mais do que localizar no interior de 

um sistema teórico cada um dos principais momentos da reprodução da sociedade do capital. 

Nesse sentido será forçoso notar que, a despeito de alguns componentes a que nos referimos 

apenas colateralmente, não há nada de contingente no arranjo entre os elementos da base 

econômica capitalista e os da sua superestrutura. Aqui, o direito como exemplo por excelência 

da necessidade do maquinário superestrutural para a existência do modo de produção 

capitalista, pode servir como índice do caráter insubstituível de cada uma dessas peças 

segundo a absoluta especificidade que lhes corresponde, para a definição do conceito de modo 

de produção. 
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Assim, entre os subtítulos do presente capítulo que levam a palavra “modo de 

produção” na sua composição – “2. O modo de produção como base econômica” e “4. Modo 

de produção: da tópica à teoria” tentamos registrar o deslocamento que esse próprio conceito 

vai sofrendo ao longo do manuscrito sobre a reprodução. O leitor atento verá que no decorrer 

da exposição ele foi reproposto. Se antes era possível definí-lo como a unidade dos elementos 

da base econômica, a perspectiva da reprodução da sua própria existência fez entrar em 

questão uma série de condições extraeconômicas sine qua non. Isso, a meu ver, se choca com 

a tentativa althusseriana de definir o modo de produção apenas pela unidade entre forças 

produtivas e relações de produção e impõe o restabelecimeto em cena de uma tese que 

Althusser deliberadamente propôs abandonar: a de que “todo modo de produção ‘induz’ ou 

comporta necessariamente sua própria Superestrutura” 439 . 

Nessa senda, poderemos dizer com Balibar que o conceito de reprodução deixa de ser 

o indicador de uma “‘consistência’ da estrutura” para tornar-se “o da determinação necessária 

do movimento da produção pela permanência dessa estrutura”, sendo assim, “o conceito da 

permanência dos elementos iniciais no próprio funcionamento do sistema, e, portanto o 

conceito das condições necessárias da produção, que precisamente não são criadas por 

ela.”440. Daí decorre uma definição do modo de produção como todo articulado base-

superestrutura, reconhecido implicitamente na definição da tópica, e que pode receber para 

que se assinale a sua abrangência a denominação de “modo de produção da vida”. Esse 

“novo” ponto de vista da reprodução, produzido no próprio movimento do texto althusseriano 

é, a nosso ver, não só mais coerente com o seu projeto teórico e mais justo do ponto de vista 

explicativo, mas prenhe de uma vasta gama de desenvolvimentos. A título de ilustração 

poderíamos falar da possibilidade de, a partir dos seus quadrantes, produzir uma economia 

política do racismo que não precisasse lançar mão de categorias tais quais as de 

interseccionalidade ou reconhecimento, superando definitivamente a definição da 

superestrutura como epifenômeno da base econômica.  

CONCLUSÃO 

Diferentemente daqueles que interpretam a evolução do pensamento althusseriano 

como um desmanche do seu sistema teórico original consistente no abandono da ciência e na 

capitulação diante de uma filosofia do puro acontecimento desligada do pensamento sobre as 
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determinações do real, tentei sustentar que ao longo dos anos e no interior dos processos de 

autocrítica apenas o caráter teoricista e as suturas da filosofia, primeiro à ciência e depois à 

política foram eliminados, permanecendo vigente o grosso de suas aquisições teóricas iniciais 

até o fim. O adensamento e a precisão crescente da análise sobre o humanismo, que expus no 

capítulo 3, devem funcionar como um índice do modo como o ajustamento da concepção 

teórica de Althusser pôde produzir efeitos cada vez mais poderosos na explicação de seus 

objetos prioritários.  

Em outro sentido, todo o esforço aqui empreendido voltou-se ao delineamento de um 

Althusser radicalmente antipositivista e anticientificista, no que tentei traçar uma linha de 

demarcação entre esta interpretação e a de uma certa vulgada muito difundida entre nós. 

Assim, se de um lado sustento a importância do conceito e da prática da ciência da história no 

interior do dispositivo althusseriano, por outro busquei desfazer o nó que poderia liga-lo a 

uma interpretação perfeitamente revisionista de seus trabalhos – o que, no contexto de uma 

nova onda de interesse pela sua obra, já se dá a ver em número crescente em uma série de 

escritos. 

Nesse movimento foi possível visualizar a transição de uma concepção epistemológica 

da filosofia como teoria das práticas teóricas para outra apta a reconhecer as determinações 

políticas do afazer teórico, que culminou na aniquilação absoluta de toda teoria do 

conhecimento. Os liames construídos para essa passagem, entretanto, nos fizeram ver que, 

muito longe de indicar uma indecisão por parte do autor ora estudado, ela representa um 

esforço continuado de, mediante numerosas e variadas estratégias, renovar o instrumental da 

teoria revolucionária pelo combate aos seus principais inimigos que, em última instância 

remontam todos à posição burguesa em política e às configurações ideológicas daí relevantes. 

E é no bojo desse confronto que a dimensão mais propriamente jurídica do presente 

trabalho entra em cena, justificando-o. Ao longo de nossa exposição nos deparamos em três 

ocasiões com o desvendamento por parte de Althusser da conexão entre a prática do direito e 

o imaginário a ele correlato. No primeiro caso, trabalhado no capítulo 2, a ideologia jurídica 

apareceu sob a forma da “questão do conhecimento” e da sua resolução por meio da soldagem 

entre Sujeito e objetividade. Ali vimos como a filosofia burguesa, fazendo suas as categorias 

que operam concretamente na prática do direito, impõe à ciência uma provação que não tem 

por função senão subjugá-la à posição de classe da qual aquela é portadora. Contra isso 

pudemos ver Althusser mobilizar certo nominalismo de matriz spinozana, cuja implicação 
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essencial é o rechaço a todo problema da garantia, mediante a instauração da verdade como 

índice de si mesma do falso. A segunda aparição desse tema se deu quando da análise do 

humanismo teórico marxiano e das condições reais de sua existência. Aí, depois de associar a 

ideologia do Homem com os motivos de certa concepção religiosa do mundo, Althusser tem 

ocasião de perceber, no contexto de uma querela contra John Lewis e da investigação sobre os 

eventos que impulsionaram sua forma de pensar, o papel nodal desempenhado pela ideologia 

jurídica, pensada sob o par humanismo-economicismo, como base ao mesmo tempo de 

justificação e de constituição da sociedade burguesa e da filosofia que visa a conservá-la. Por 

fim, o terceiro ponto de tratamento do direito diz respeito ao seu lugar e função na reprodução 

do modo de produção capitalista. Assim, no quarto capítulo tratamos de abordá-lo a partir de 

definição tríplice enquanto legalidade, aparelho e ideologia. Nesse sentido pudemos constatar 

os potenciais e os limites do pensamento althusseriano sobre a prática jurídica em sentido 

estrito, constatando que esta permanece em uma série de aspectos ainda descritiva, apesar de 

oferecer, pela análise dos seus lapsos e sintomas, possibilidades extraordinárias de avanços 

nesse campo.   

No que tange a esse último ponto pudemos observar contra toda apologética, que o seu 

esforço de conferir à análise marxista sobre o Estado um estatuto propriamente teórico chegou 

a resultados apenas oscilantes uma vez que, se indica as bases sólidas sobre as quais ela 

poderia ser construída, permanece ausente de sua problemática o conceito de forma social, o 

único que é, a nosso ver, capaz de criar um ponto de não retorno à teoria da reprodução das 

relações de produção. Apesar disso, é da máxima relevância a indicação do primado das 

relações de produção sobre as forças produtivas, e da análise do modo de produção a partir 

das relações de apropriação real em contraste com aquela que toma por índice a propriedade 

jurídica.  

Ainda sobre esta perspectiva, é importante não encarar o que aí se disse como uma 

teoria sobre o direito, mas apenas como a proposição rudimentar de uma compreensão que 

permite pensar a reprodução das relações de produção e exploração no capitalismo. Nem 

mesmo a questão da ideologia, amplamente mais elaborada, tem as características de uma 

teoria sistemática. Interpretar assim o texto althusseriano não nos parece muito produtivo. 

Indo em outro sentido, cremos que a grande contribuição que pode ser dada por Althusser à 

compreensão da prática jurídica nas sociedades capitalistas tem a ver com a correlação sob o 

conceito de sujeito com uma teoria da ideologia. Foi o que tentamos de algum modo explorar. 



143 
 

Avanços nesse sentido poderiam nos permitir uma aproximação a pesquisas mais avançadas 

como a de Evgny Pachukanis removendo do seu interior elementos economicistas, bem como 

a problemática idealista do fetichismo, fazendo-se pensar o par forma-sujeito/forma-

mercadoria sob as determinações de um materialismo do imaginário que só a problemática 

althusseriana seria capaz de fornecer. 
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