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RESUMO 

 

O presente trabalho se desdobra em três etapas. A primeira aborda a relação 

existente entre o modo de produção e portanto de sociabilização dos indivíduos no presente 

momento do capitalismo contemporâneo com os conceitos de Ideologia, Aparelhos 

Ideológicos de Estado (AIE), e os impactos que causam nos indivíduos e em suas relações. A 

segunda parte se debruça sobre como a Mídia (um dos AIE), particularmente os meios de 

comunicação, afeta a realidade social e a interação desses indivíduos com esse meio social, 

especificamente na maneira que se dá a Democracia Representativa do Estado de Direito. Por 

fim, na terceira etapa, de caráter mais empírico, estudar-se-á a realidade midiática do Brasil, a 

concentração de poder que ocorre em um meio de comunicação social, o serviço de 

radiodifusão, especificamente a questão das concessões de TV aberta, e a forma que se dá a 

exploração desse bem público por oligopólios. 

 

Palavras-chave: Ideologia, Aparelhos Ideológicos de Estado, Mídia, Democracia, 

TV aberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work unfolds in three stages. The first addresses the relationship between the 

mode of production and therefore of socialization of individuals in this moment of 

contemporary capitalism with the concepts of Ideology, Ideological State Apparatuses (IEA), 

and the impacts that cause in individuals and their relationships. The second part focuses on 

how the media (one of IEA), particularly the means of communication, affects the social 

reality and the interaction of these individuals with this social environment, specifically in 

what concern our representative democracy. Finally, the third stage, more empirical, will be 

studied the media reality of Brazil, the concentration of power that occurs in a means of social 

communication, broadcasting service, specifically the issue of broadcast TV concessions, and 

the way that gives the exploitation of this public good by oligopolies. 

 

Keywords: Ideology, Ideological State Apparatuses, Media, Democracy, 

broadcast television. 
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INTRODUÇÃO 

 

No processo evolutivo orgânico da história do pensamento marxista, surge Louis 

Althusser, no final do sec. XX. Bebendo de fontes teóricas clássicas do pensamento crítico, 

tais quais Marx e até o próprio Gramsci, o jus-filósofo tece, a partir de elaborações 

antecedentes, uma nova sistemática na análise materialista-histórica. 

Cria-se uma outra visão sobre a relação de conceitos como “estrutura” e 

“superestrutura”, de maneira interdependente, abandonando a mera relação de causa-efeito. 

Aparece, então, o conceito de Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) e a sua 

dominação pela classe burguesa hegemônica (termo típico da filosofia gramsciana), causando 

a reprodução de sua lógica dominante, excludente e desigual. 

Nessa relação estrutural, o Direito e a Mídia, como parte dos AIE, revelam-se no 

contexto belicoso entre as classes e, muitas vezes também, entre eles mesmos. 

A Democracia não é mais entendida, apenas, como pleno gozo e exercício dos 

direitos civis, políticos e sociais. Hoje, a problemática diz respeito à questão de 

representatividade, como a participação nos mecanismos de decisões político-administrativas 

e judiciais, voltando-se para a vontade da sociedade que se faz ser efetivamente figurada e 

ouvida.  

Com isso, promove-se o trânsito “da visão liberal das liberdades públicas” até o 

“reconhecimento de direitos sociais, das conquistas do Estado Social” e “do desenvolvimento 

como forma de liberdade”, fixando uma “noção do Estado como promotor dos direitos 

fundamentais por meio de sua atuação na ordem econômico-social.”1 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.mackenzie.br/cidadania_modelando_estado.html?&L=0>. Acesso: 11/05/2013 
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O estudo do tema proposto surge como uma maneira nova de percepção da 

realidade, sendo uma ferramenta analítica valiosa que dá a possibilidade de conscientização e 

mudança do meio social.  

 Pois se como nos diz Althusser, em seu Marxismo como teoria finita2 , o 

marxismo é a teoria da “fase da exploração capitalista”, nada pode ser mais oportuno para 

explicar o mundo hoje. 

Estudar o direito sob a lente marxista, entretanto, não é tarefa fácil. É que na 

ausência em Marx de um tratamento sistemático do tema e, mais, com a sua presença apenas 

em referências esparsas ao longo da obra, a elaboração de uma teoria marxista do direito 

contemporâneo deverá passar necessariamente pela reconstrução do itinerário percorrido por 

outros que nos precederam e pela análise de autores que propuseram um tratamento articulado 

e científico ao assunto. 

Dessa forma, Althusser surge no presente trabalho para revelar a forma e estrutura 

dos institutos da Ideologia e  dos Aparelhos Ideológicos de Estado (Direito e Mídia), bem 

como o seu papel no momento das práticas sociais. 

Fazer isso sob os auspícios da genialidade metodológica de Louis Althusser, mais 

do que obter uma análise objetiva da realidade, é equipar-se de instrumental necessário para a 

sua transformação.    

A situação problemática se revela na dinâmica do capitalismo, na medida que os 

AIE, como o Direito e a Mídia in casu, passam a se tornar instrumentos de Ideologia a favor 

dos valores da classe hegemônica. Determina-se através deles o pensar e, como consequência, 

o agir dos indivíduos, contribuindo-se para a reprodução dos meios de produção capitalistas, 

compondo peça importante nestaa máquina.  

                                                           
2 ALTHUSSER, Louis. O marxismo como teoria “finita”. In Revista Outubro n.2. p.63-73. Disponível em: 

<http://www.revistaoutubro.com.br/edicoes/02/out2_05.pdf>. Acesso: 13/05/2013 
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Alguns dos problemas a serem enfrentados são: Como se dá o processo da 

Ideologia? Qual a função dos AIE nessa dinâmica estrutural? Como seria a relação entre a 

Mídia como um AIE e a Democracia Representativa que vivemos? De que maneira se 

desenvolvem os interesses das classes políticas e econômicas? Como se dá a prestação desses 

serviços públicos através das concessionárias? Existe concentração nesse meio? O Direito e a 

Mídia compõem-se como elementos independentes ou há certa coerência entre si? Se sim, 

seria possível produzir tal consciência para uma transformação social por meio do Direito? 

 Uma vez que o Direito está presente, regulando a atividade humana, no que tange 

à política e economia, por suposto que este regularizará a Mídia. Assim, essas duas figuras, 

dotadas de ideologia, ao se relacionarem, muitas vezes se colidem, vez que cada AIE 

representa valores semelhantes à classe hegemônica preponderante no conflito das classes 

sociais. Em outras oportunidades, unificam-se, sustentando um ao(e) outro a relação de 

dominação de nosso momento histórico. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar como as formas 

política (Estado) e econômica (Capitalismo “imaterial”), mesmo fora do campo das práticas 

sociais diretas (esfera do privado), as influenciam ideologicamente através dos AIE, 

relacionando-se de maneira a criar “um grande espaço do Estado ampliado”3 tornando-se 

objetivas as práticas e relações, moldando de maneira repressiva e ideológica, através da 

crítica de Althusser, e também de outros referenciais jus-filosóficos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 MASCARO, A. L. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. p.69. 



15 
 

CAPÍTULO 1: IDEOLOGIA E OS APARELHOS IDEOLÓGICOS DE ESTADO 

 

1 Considerações iniciais 

 A obra de Louis Althusser foi, nas palavras de Mascaro, “a maior inovação do 

marxismo da parte final do século XX”4. Seus dois livros lançados em 1965 – A favor de 

Marx5 e Ler O capital6 – portadores de uma interpretação rigorosa e radical do legado teórico 

de Karl Marx, produziram um impacto notável, não só no cenário intelectual francês, 

exercendo influência nos debates dos Partidos Comunistas e universidades por todo o mundo.  

A proposta althusseriana girava em torno de dois eixos principais: a) expulsar da 

teoria marxista leituras especulativas e idealistas sobre a natureza humana, ora embasadas nas 

obras do jovem Marx; b) opor-se às interpretações economicistas da teoria marxista. Para 

tanto, tomou o conceito de corte epistemológico, cindindo a obra de Marx e tomando apenas 

os seus momentos de máximo desenvolvimento (ciência da história).  

Com isso, tem-se uma ruptura “com a dialética como negação da negação” e a 

rejeição dos “ímpetos de ler Marx a partir do viés hegeliano”, de modo a afastar qualquer 

sentido teleológico da história, rejeitando a visão desta como uma sucessão de “conflitos 

lineares”.7 

Distante assim de Hegel, Althusser cunha os conceitos de “determinação em 

última instância”, “sobredeterminação”, que lhe permitem construir uma teoria ampliada do 

modo de produção. Entendida desta maneira, a superestrutura – a política, a ideologia, o 

                                                           
4 MASCARO, A. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. p.550. 

5 ALTHUSSER, L. A favor de Marx. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. 

6 ALTHUSSER, L.; RANCIÈRE, J.; MACHEREY, P. Ler O capital. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. v.1, 

e ALTHUSSER, L.; BALIBAR, É.; ESTABLET, R. Ler O capital. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. v.2 

7 MASCARO, A. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010. pp.552-553. 
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direito – não poderia mais ser encarada de maneira mecanicista, como reflexo imediato de 

uma base econômica onde as verdadeiras contradições operariam.  

É por esta via original que logra visualizar o papel da política e do direito no 

interior do modo de produção capitalista. Justamente no sentido de uma investigação do papel 

desempenhado pela superestrutura (embora com ênfase sobre o papel da ideologia) na 

reprodução social é que vem à luz, em 1970, o seu polêmico - excerto do póstumo Sobre a 

reprodução – Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado. 

Importa, neste primeiro momento, nos debruçarmos sobre o Apêndice8 de sua 

obra e a reviravolta teórico-epistemológica que Althusser enseja na teoria marxista, propondo 

uma leitura de fato marxista sobre o próprio Marx, retirando resquícios hegelianos e 

idealistas, num esforço heroico (até mesmo pretensioso dirão alguns), sobre a questão do 

primado das relações de produção sobre as forças produtivas. 

Começamos pelo Apêndice, pois é “necessário que as coisas sejam tão claras 

quanto possível”9, tendo em vista a dificuldade histórica vivida e a sua confusão gerada, e 

principalmente pela ideologia burguesa do economicismo, que insiste em martelar em nossas 

cabeças o discurso que, em última instância, a nossa história depende das Forças Produtivas, 

da evolução técnico-científica. 

Eis, então, a tese proposta pelo autor: “Na unidade específica das Forças de 

Produção que constitui um Modo de Produção, o papel determinante é desempenhado pelas 

Relações de Produção, com base e nos limites objetivos fixados pelas Forças Produtivas 

existentes”.10 

                                                           
8 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 229.  

9 Idem. 

10 Idem. 
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Adiante, serão conceituados todos os termos presentes desta tese, o que se 

objetiva neste momento é evidenciar a inversão althusseriana sobre a teoria marxiana na 

relação entre as Forças Produtivas e as Relações de Produção. 

Marx propõe em seus textos a tese oposta a Althusser: seriam as Forças 

Produtivas que determinariam, exerceriam o primado, sobre as Relações de Produção num 

determinado Modo de Produção. 

 Althusser cita a célebre frase de Marx no texto Miséria da  filosofia (1847), em 

que escreve: 

(...) com o moinho de água, temos o Feudalismo; com a máquina a vapor, o 

Capitalismo. São, portanto, as Forças Produtivas que, segundo seu “nível de 

desenvolvimento”, fornecem, de alguma forma, suas próprias Relações de 

Produção – entendamo-nos, as Relações de produção correspondentes, 

adequadas a essas Forças Produtivas.11 

 

Em suma, seguindo essa tese de Marx, a história da economia (evolução histórica 

da Humanidade segundo Marx) é impulsionada pela revolução das Forças Produtivas, 

representada nos termos “moinho de água” e “máquina a vapor”, que ensejariam na necessária 

transformação das Relações de Produção e conseguinte do próprio Modo de Produção, 

representados no texto pelos termos “Feudalismo” e “Capitalismo”. 

Nota-se, assim, a tendência ao mecanicismo, além da retomada da própria 

concepção idealista hegeliana, ainda que haja nomenclatura diversa da dialética da não-

contradição (“correspondência”) e da contradição (“não-correspondência”) entre Forma e 

Conteúdo.12 

Essa concepção hegeliana pretende que cada “povo histórico” representa um 

momento (grau) do desenvolvimento da Ideia; que o conteúdo desse tenha 

                                                           
11 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 230. 

12 Nota: Para maior aprofundamento nesta questão, sugere-se a leitura por completo do Apêndice do livro Sobre 

a Reprodução de Louis Althusser, com destaque ao trecho em que se coloca trecho do famoso Prefácio (1859) 

de Karl Marx seguido de críticas e apontamentos sobre a marca de Hegel em sua obra.  
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sido formado no âmago do antigo momento desenvolvido “povo”, como o 

caroço de uma amêndoa e que, em determinado momento, o novo conteúdo 

(a amêndoa) entre em contradição com a antiga forma (a casca) e leva-a a 

estourar para obter suas próprias formas de desenvolvimento (a sua nova 

casca).13  

 

Segundo Hegel, esse processo de contínua exteriorização do conteúdo sobre a 

antiga forma, rompendo com ela, e assumindo posteriormente nova posição de casca (forma) 

e um novo conteúdo (gérmen), ocorreria até o fim da História, momento em que a contradição 

final fosse resolvida “para Hegel, na unidade da Revolução Francesa com a religiosidade 

alemã consagrada por sua própria filosofia.”14    

Retomando a passagem de Marx, temos o mesmo modelo, já que o 

desenvolvimento das Forças Produtivas (moinho de água – máquina a vapor) para um grau 

superior ocupa o locus do conceito de Ideia. 

Este modelo adotado pelo jovem Marx é superado em sua obra-prima, O Capital, 

pois nessa obra a unidade das Forças Produtivas com as Relações de Produção já não é 

pensada na forma hegeliana Conteúdo/Forma, além da ênfase ser depositada nas Relações de 

Produção, seguindo o primado posto por Althusser. 

Observamos na história o embate sobre esse primado entre Forças Produtivas e 

Relações de Produção na esfera política e teórica. Louis Althusser identifica essas posições 

colocando, por exemplo, os líderes da II Internacional, Stalin e Kaustsky, como defensores do 

primado pelas Forças Produtivas, enquanto Lenin e Mao se posicionariam (em seus textos e 

atos, ainda que alheios a essa questão específica) pelas Forças Produtivas. 

                                                           
13 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 232. 

14 Idem. 
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Essa é a própria tese de Kautsky contra Lenin, acusando-o de ter “feito a 

Revolução cedo demais” em um país atrasado, cujas Forças produtivas se 

encontravam a mil léguas de serem suficientemente desenvolvidas(...)
15

 

 

Em Stalin, observamos esse caráter pela maneira concentrada e planificada que 

geriu a URSS, com a competição econômica com os EUA pela produção em escalas 

colossais, corrida tecnológica/armamentista, tendo o Partido inclusive qualificado “o homem 

como o capital mais valioso”.16 

É sintomática essa qualificação na medida em que se coloca os agentes das 

Relações de Produção dentro da esfera das próprias Forças Produtivas (o capital mais 

valioso), reduzindo de maneira mecanicista o caráter dessas relações. 

Nesse sentido, Althusser argumenta a favor da sua tese do primado das Relações 

de Produção. Pelo viés histórico, tece que Mao e Lenin, por darem preferência a este 

elemento, foram bem-sucedidos ao levarem seus Partidos Comunistas à vitória da Revolução 

em países recém-egressos de um modo de produção anterior ao capitalismo, pouco 

desenvolvidos no que diz respeito à produção industrial e tecnológica.17 

Como não ver, por exemplo, que a Revolução russa de 1917 e a Revolução 

chinesa eclodiram na sequência de guerras mundiais, exatamente onde os 

elos “eram mais fracos”, sendo que tais elos eram os de uma cadeia que se 

chama Imperialismo? Como não ver que, ao triunfarem em países 

tecnologicamente atrasados, essas revoluções conseguiram e estão 

conseguindo recuperar, em um tempo relativamente curto, o atraso de suas 

Forças produtivas, exatamente em função do estado das Forças produtivas 

mundiais, em particular, do estado mundial bastante avançado da 

tecnologia?18 

 

                                                           
15ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 234. 

16 Ibid. p. 235 

17 Ibid. p. 234. 

18 Ibid. p. 236. 
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Não estenderemos sobre esta questão histórica específica, apenas colocamos 

certos exemplos para que possamos fundar a tese sobre o primado, lembrando que o Primado 

das Relações de produção sobre as Forças produtivas não pode ser invocado, a torto e a 

direito, mas com base e nos limites objetivos fixados pelas Forças de Produção. O que 

importa nesta altura é passarmos à análise e conceito desses termos que vêm sendo utilizados 

até o presente momento, a começar pelo Modo de Produção. 

 

1.1 Modo de Produção 

Toda formação social historicamente localizada se difere de outras pelo modo de 

produção adotado naquele período. Assim, temos a formação social escravagista no império 

romano, a formação social servil (“feudal”), a formação social absolutista (pré-capitalismo), 

até a formação capitalista contemporânea. 

Althusser postula que qualquer formação social depende de um modo de produção 

dominante, denotando, portanto, que exista no mínimo dois ou mais modos em uma 

determinada formação, sendo um deles o dominante e o outro o dominado. Sendo os modos 

dominados os que subsistiram do passado ou os que estão em sua fase embrionária na 

presente formação social.19 

Como abordado no início do capítulo, essa relação entre os modos de produção 

presentes em uma determinada “sociedade” (conceito ausente na teoria marxista, mas que 

tomaremos emprestado) é marcada necessariamente por uma tensão dialética. 

A respeito disso, Althusser pontua: 

Essa pluralidade de modos de produção em toda formação social, a 

dominância atual de um modo de produção sobre modos em vias de 

reabsorção ou de constituição, permitem explicar a complexidade 

                                                           
19 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 42 
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contraditória dos fatos empíricos observáveis em toda a formação social 

concreta e também as tendências contraditórias que se enfrentam nela, e se 

traduzem através de sua história (suas transformações reais observáveis, na 

economia, política e ideologia).20 

 

Posto isso, o que de fato constitui um Modo de Produção é a unidade entre as 

Forças Produtivas e as Relações de Produção. Ainda que meramente descritivo, não 

entraremos na questão teórica de como esta unidade se dá. Por ora, será utilizado somente o 

conceito descritivo, que pode ser resumido na equação: 

 

MP (modo de produção) = FP (forças produtivas) + RP (relações de 

produção) 

 

Não devemos nos confundir com o que foi postulado anteriormente, pois há a 

unidade intrínseca de um modo de produção (MP = FP + RP), mas há também a unidade 

necessariamente contraditória, que se dá em uma formação social no seu conjunto dos modos 

de produção entre o modo de produção dominante e dominado(s). Basta pensarmos no 

modelo da física newtoniana de vetores de força, que quando somados (unidade) geram um 

vetor resultante. Esta equação conflituosa se dá tanto no nível interno de cada MP, quanto no 

nível externo nas relações conflituosas entre os MP dominante e dominado.  

A respeito desses dois níveis de tendências contraditórias, Althusser coloca que: 

Quando se diz, por exemplo, que as Relações de Produção deixaram de 

“corresponder” às Forças Produtivas e que essa contradição é o motor de toda 

revolução social, já não se trata, ou não unicamente, da não-correspondência 

entre Forças produtivas e as Relações de Produção de determinado modo de 

produção, mas também e, sem dúvida, quase sempre, da contradição existente 

em uma formação considerada, entre as Forças produtivas do conjunto dos 

                                                           
20 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 42 
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modos de produção existentes na formação social, por um lado, e, por outro, 

as Relações de produção do modo de produção então dominante.21  

 

Prosseguindo, dada esta relação (MP = FP + RP), e sendo a teoria marxista 

essencialmente materialista, por bem que exista uma base material nesta unidade, que se 

revela nas próprias Forças Produtivas. Mas estas somente operam sujeitas em e sob as 

Relações de Produção. Vale dizer, e retornamos à já enunciada tese de Althusser, que “com 

base e nos limites das Forças Produtivas existentes, são as Relações de Produção que 

desempenham o papel determinação.” 22 

Um último apontamento de Althusser que merece destaque paira sobre a possível 

e comum confusão da Tese acima mencionada com a famosa Tese clássica da 

sobredeterminação, ou determinação em última instância, que seria, grosso modo, que na 

unidade entre a Superestrutura (Direito, Estado, Ideologia) à Infraestrutura (unidade das 

Forças Produtivas com as Relações de Produção, seria a Infraestrutura econômica que é 

“determinante em última instância.”23 Assim, temos uma relação dialética materialista entre 

os dois elementos, sendo a determinação dada pelo polo material (economia), sem, no entanto, 

cairmos no economicismo vulgar ou no discurso batido e já superado do mecanicismo. 

Assim, todos esses enunciados de Althusser até aqui expostos, entre Forças 

Produtivas e Relações de Produção, que se dão no bojo de um certo Modo de Produção (MP = 

FP + RP), que por sua vez compõe um dos muitos Modos de Produção, sendo um deles o 

dominante, enquanto os outros dominados, que conflitam em uma determinada Formação 

Social, ocorrem somente na esfera da Infraestrutura. 

                                                           
21 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 43 

22 Idem. 

23 Ibid. p. 44 
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1.2 As Forças Produtivas 

Temos o seguinte conceito para as Forças Produtivas: são constituídas, em 

determinado modo de produção, pela unidade dos Meios de produção mais as Forças de 

Trabalho (agentes). Que pode ser traduzido na famosa equação: 

FP (forças produtivas) = (Unidade)  Meios de Produção + Forças de 

Trabalho24 

Meios de produção são a unidade entre o objeto de trabalho - a natureza bruta em 

diversas formas, seja energia a ser captada (hídrica, eólica etc), matéria-prima a ser 

transformada, passiva (mineral), ativa (animais, plantações); com os instrumentos de trabalho 

– que podem ser desde ferramentas rudimentares até mesmo maquinário, conhecimento e 

tecnologia de alta ponta. 

Forças de Trabalho diz respeito à unidade dos agentes produtores de um 

determinado modo de produção e suas peculiaridades técnicas e formas de cooperação. Trata-

se do elemento humano dessa equação, e somente sobre esse elemento que recairá a 

intervenção das Relações de Produção.  

Um modo de produção nada mais é que um conjunto de processos de trabalho, 

realizado pelos agentes desse sistema, com o fim de produzir os bens indispensáveis para 

existência material dos indivíduos, por meio da transformação da natureza. 

Um processo de trabalho é uma sequência de operações sistematicamente 

reguladas, efetuadas pelos agentes do processo de trabalho que “trabalham” 

um objeto de trabalho (matéria bruta, matéria prima, animais domésticos, 

terra, etc.), empregando para tal fim instrumentos de trabalho (ferramentas 

mais ou menos elaboradas, em seguida, máquinas, etc.) de maneira a 

“transformar” o objeto de trabalho, por um lado, em produtos próprios as 

necessidades humanas diretas (alimentação, vestuário, moradia, etc.) e, por 

                                                           
24 Ibid. p. 48 
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outro, em instrumentos de trabalho destinados a garantir a prossecução 

ulterior do processo de trabalho.25   

 

Em todo processo de trabalho, os agentes devem possuir o domínio técnico 

necessário exigido pelos instrumentos de trabalho, especialmente em sociedades de classe, em 

que há divisão social do trabalho e alto aperfeiçoamento tecnológico. Assim, uma geração 

atual de agentes somente sabe operar tais instrumentos por serem herdados da geração 

anterior. 

Diz Althusser sobre essa tese marxista: 

O nível técnico dos agentes de um processo de trabalho é, portanto, sempre 

determinado pela natureza dos instrumentos de trabalho e, de maneira geral 

dos meios de produção existentes. Daí a importância da seguinte Tese 

marxista: nas Forças produtivas em que figuram os agentes dos processos de 

trabalho, o elemento determinante é constituído não por esses homens, mas 

pelos meios de produção. Marx sempre foi formal sobre esse ponto.26 

 

Os agentes do processo de trabalho podem se relacionar, ou seja, trabalhar 

seguindo o modo da não-cooperação (caçador/coletor isolado, pequeno produtor 

independente), ou sob diferentes modos de cooperação, dependendo também, em última 

instância, do estado dos meios de produção existentes.27  

Um exemplo simplificado citado pelo autor a respeito da cooperação, e que 

corrobora com a tese do primado das Relações de Produção, seria o fato destas imporem ou 

tornarem viáveis “certas formas de cooperação que, com as mesma forças produtivas, 

permitem obter resultados que seriam impossíveis com as antigas relações de produção e a 

antiga política.”28 Temos, então, a cooperação do “trabalho forçado” colonial com a prática 

                                                           
25 Ibid. p. 45 

26 Ibid. p. 46 

27 Ibid. p. 47 

28 Idem 
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de plantation, na China pós-revolução, que mesmo com seu tardio e tímido processo de 

industrialização, conseguiu erguer enormes barragens de terra “sem nada modificar nos 

instrumentos de produção existentes (os cestinhos transportados nas extremidades da vara 

apoiada nos ombros, as enxadas e as pás) (...)”29 

Fica evidente que nessa combinação de vários processos de trabalho, a mão-de-

obra deva ser suficiente para garanti-los, sendo exigida, portanto, ainda que de maneira 

simples, uma certa divisão do trabalho. 

Ainda, é necessário expor o óbvio e internalizá-lo, passar do simples 

entendimento para a compreensão, adequando o adágio popular para “o que muito se ouve e 

pouco se escuta”: no capitalismo, os Meios de Produção não são possuídos pelos detentores 

da Força de Trabalho (agentes), mas por indivíduos externos ao processo de trabalho. 

Resta evidente que tomar as Forças Produtivas per si não é suficiente para 

explicar um modo de produção. Há que se abordar o elemento faltante da equação e principal 

objeto deste trabalho: as Relações de Produção. 

1.3. As Relações de Produção 

Nas sociedades de classes, como a capitalista por exemplo, relações de produção 

são aquelas dadas entre os agentes da produção e outros personagens (o capitalista) que não 

participam efetivamente do processo produtivo, mas que, no entanto, o influencia. 

Esses personagens detêm os meios de produção e se apropriam, sem 

“contrapartida”, de uma parte dos produtos do trabalho dos agentes da 

produção: uma parte do sobretrabalho excedente. Portanto, conservam-se, por 

assim dizer, nas duas “extremidades” do processo de produção já que detêm a 

propriedade dos meios de produção, antes do processo de produção, e já que, 

após esse processo, apropriam-se do produto, do qual cedem somente uma 

parte aos agentes da produção para que esses possam viver e se reproduzir. 

Guardam o resto (que, em regime capitalista, é a mais-valia) para si mesmos. 
30   

                                                           
29 Idem 

30 Ibid. p. 51 
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É evidente, também, que parte deste resto extraído (sobretrabalho), no fim do 

processo de trabalho, deva ser relocado nos meios de produção, já que há desgasto de 

ferramentas, máquinas quebram, terras perdem sua fertilidade, novas tecnologias são 

desenvolvidas etc. 

Vimos que MP = FP + RP, sendo o fim de um dado MP a produção de objetos de 

utilidade social, seja “individualmente” ou “coletivamente” (alimentos, moradia, automóveis, 

aparelhos, e outros bens de consumo), mas também “produtivamente” (os próprios meios de 

produção). 

Assim, não podemos definir, nas Sociedades de classes, as relações de produção 

como repartição unilateral dos meios de produção entre seus detentores (capitalistas) e os 

desprovidos (proletários), pois o que determina a repartição dos produtos é diretamente a 

partilha dos bens de produção. 

O que aparenta ser uma mera questão jurídica, de propriedade privada dos meios 

de produção, que teoricamente não afetaria no processo produtivo (já que é a simples 

utilização das forças produtivas nos meios de produção), que reduziria o Modo de Produção a 

uma mera técnica, esconde por baixo do véu da legalidade o segredo do Modo de Produção 

capitalista: a produção de bens socialmente úteis efetua-se segundo Relações de produção 

capitalistas. 

Vale dizer, conforme constatou Marx e Althusser: “Ora, essas relações de 

produção capitalistas são, ao mesmo tempo, as próprias relações de exploração 

capitalista.”31 

                                                           
31 Ibid. p. 53 
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Alguns poderiam dizer: “Ora, mas o “trabalho” do capitalista é empreender, 

planejar, assumir riscos, enquanto o “trabalho” do proletário é produzir! Cada qual dentro 

de suas possibilidades!”32 

A infelicidade deste raciocínio, que foi desmantelado por Marx, é que: 

 1) nenhuma categoria jurídica ou outra pode registrar a “necessidade” de dar, àquele 

que tem a sorte de possuir um capital, lucro “em troca...do risco” que correu – aliás, 

situação que, geralmente, não se verifica;  

2) o valor cedido ao trabalhador individual sob forma de salário não representa, de 

modo algum, o “valor de seu trabalho”, mas somente o valor necessário à 

reprodução de sua força de trabalho individual, valor que nada tem a ver com o 

“valor do trabalho”, o qual é, aliás, propriamente destituído de qualquer sentido 

teórico. O trabalho, cuja “quantidade” serve para medir –comparar os valores dos 

produtos, não pode, por definição, “ter valor.33  

  

Além disso, há outra faceta do Modo de produção capitalista que o torna muito 

peculiar: se em outros modos de produção a finalidade do processo de trabalho é produzir 

bens de utilidade social, no capitalismo, ela passa a ser reprodução do capital, os bens de 

utilidade social tornam-se mercadorias, e no processo de sua produção há extração de mais-

valor pela diferença entre os valores do sobreproduto e do salário. É simplesmente produzir 

para produzir. 

Nesse sentido, Althusser postula que: “o motor do capitalismo é a produção da mais-valia 

por meio da produção dos objetos de utilidade social, é o crescimento ininterrupto, portanto, 

ampliado da exploração por meio da produção.”34 

Para que haja produção em qualquer sociedade de classes é necessário que tenha 

organização e divisão do trabalho entre os agentes produtivos. Isso vale também para o 

capitalismo, pois as relações de produção não dizem respeito somente às relações de 

                                                           
32 Ibid. p. 54 

33 Ibid. p. 56 

34 Ibid. p. 56 
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exploração e extração do mais-valor, elas determinam radicalmente a divisão social do 

trabalho em nosso processo produtivo. 

Como conceituado por Althusser: “(...) designaremos divisão social do trabalho o 

efeito das relações de produção enquanto relações de exploração no próprio âmago do 

processo de produção.”35 

Novamente, o conceito de divisão social esbarra com a ideologia tecnicista-

tecnocrata, a visão “economicista” que para cada fase da produção há necessidade de uma 

divisão técnica em diversos postos para cada agente na cadeia produtiva, o que nos levaria à 

mais óbvia conclusão: no processo de produção apenas se passam fenômenos puramente 

técnicos: a divisão, organização e direção do trabalho estão sob a égide da técnica. 

Dirão esses “economistas” que as próprias exigências da produção resultariam na 

divisão entre “trabalhadores braçais” e “intelectuais”, operários e técnicos, diretores e 

administradores, por fim os chefes, orquestrando todos as etapas produtivas. 

Trata-se de erro grave reduzir tal fenômeno somente à esfera da neutralidade 

técnica. É certo que há, sim, reflexos tecnológicos na divisão, mas eles não são determinantes 

em última instância. No processo de produção capitalista que observamos a todo momento, os 

fenômenos da luta de classes permeiam as relações sociais, dentre elas, a própria divisão do 

trabalho. Exemplificaremos, a seguir, a razão pela qual a divisão social do trabalho está 

separada da simples técnica. 

Primeiramente, observa-se que os postos de trabalho são ocupados por uma 

divisão de classes “implacável e insuperável”36, com os trabalhadores braçais e alguns postos 

técnicos e pequenos quadros ocupados de maneira vitalícia por membros da classe operária. 

                                                           
35 Ibid. p. 58 

36 Ibid. p. 60 
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Quanto aos postos de organização, concepção, e direção parcial do processo de trabalho, 

temos os engenheiros, técnicos, quadros médios e superiores, todos pertencentes a outras 

camadas sociais. Por fim, temos os postos mais importantes, ocupados pelos próprios 

capitalistas ou por seus representantes diretos. 

Apesar de a maioria dos quadros superiores, diretores, serem simples assalariados, 

evidentemente que há diferenças de classes patentes, quando comparados aos proletários em 

estrito senso. Que haja exceções em que um operário galgue os degraus de nossa sociedade de 

classes, tornando-se um engenheiro ou diretor, de nada desvalida essa simples constatação. 

Simplesmente revela que os exibicionismos dessas exceções não passam de um contínuo 

esforço que a ideologia burguesa tem para acobertar a existência de classes sociais e dos 

impactos em sua divisão do trabalho. 

 Portanto, a divisão social em classes se dá, também, pela simples distribuição de 

postos de trabalho, conforme a classe originária do indivíduo, um verdadeiro “parqueamento” 

das funções na produção. 

Em segundo plano, temos que essa divisão do trabalho se dá pelo monopólio de 

certas práticas, conhecimentos técnicos e savoir faire, conforme a divisão das classes sociais, 

chegando até a uma proibição prático-material (ou alguma vez a política de cursos noturnos e 

supletivos se mostrou efetiva na alteração dessas relações?), quando o “saber” é restrito 

conforme a classe dos agentes produtores. Ao fim, seria o monopólio de certos empregos, que 

se vinculam a certos saberes, que são restritivos conforme a classe social do agente, 

formando uma exata prática do parqueamento. 

Assim, aos quadros diretivos e técnicos superiores são ensinadas técnicas de 

administração, gerência, de relacionamento, ou seja, de como coordenar e se relacionar com 

os quadros inferiores (mandar e subjugar), já que são meros produtores, sem um 
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conhecimento abstrato específico, enfim, meros “peões” (trata-se de um termo sintomático 

revelando muito sobre essa divisão).  

Esses trabalhadores, por sua vez, são bombardeados com lições de subserviência, 

de como seu trabalho que nem sempre técnico, mas quase sempre braçal, necessita de líderes 

que os coordenem e os guiem para que a empreitada tenha êxito, sempre martelando em suas 

mentes a necessidade de se existir os poucos que “pensam” e os muitos que “fazem”. Dirá 

Althusser: “Com efeito, não existe divisão, organização, e direção do trabalho, sem relações 

hierárquicas de autoridade.”37 

O autor simplifica essas relações em três grandes categorias, a saber: 

a – As categorias daqueles que garantem que garantem unicamente funções 

de produção: todos os operários, peões, OS, OP38 e alguns técnicos (se for o 

caso): os proletários no sentido estrito do termo 

b – A categoria que garantem funções de exploração, as quais são sempre ao 

mesmo tempo funções de produção (engenheiros, técnicos superiores, 

diretores da produção, etc.) 

c – A categoria daqueles que garantem funções de repressão que podem ser 

confundidas  com funções de exploração (quadros, em seguida, o 

contramestre, chegando até  a certos engenheiros) ou não (vigias recrutados 

para tal efeito em inúmeras fábricas para a acalgüetageme todas as manobras 

policiescas de baixa luta anti-sindical, etc.).39   

 

Não resta dúvida que todos esses agentes são assalariados e, portanto, explorados, 

mas há diferenças drásticas entre as condições de trabalho e os salários pagos a cada qual, sem 

mencionar, evidentemente, as diferenças entre funções de produção pura com a combinação 

entre produção e exploração. Ao cabo dessas diferenças de classes e funções, observa-se uma 

complexidade das formas conscientes e inconscientes das lutas de classes que permeiam o 

próprio cerne do processo produtivo. 

                                                           
37 Ibid. p. 62 

38 Nota: OS = Ouvrier spécialisé (operário sem qualificação) OP = Ouvrier professionel (operário qualificado) 

39 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 64 
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Um dos aspectos que mais contribui para essa diferenciação entre os trabalhadores 

e a relação produção-exploração desenvolvida por eles se dá por conta da ideologia burguesa 

do trabalho, muito mais efetiva que a simples repressão, vez que o discurso é internalizado e 

defendido com unhas e dentes pelo próprio explorado, uma ideologia proveniente da classe 

dominante que, segundo Althusser, “leva os operários na conversa”, e apresenta-se em três 

grandes eixos a serem combatidos pelos proletários: 

1) A ilusão jurídica burguesa segundo a qual “o trabalho é pago segundo seu 

valor”; 

2) A ideologia jurídico-moral correspondente de que é necessário “respeitar 

seu contrato” de trabalho e, através dele, as regras da ordem interna da 

empresa; 

3) A ideologia economicista-tecnicista de que é “necessário que existam 

postos diferentes na divisão do trabalho” e tais indivíduos para ocupá-los.40 

 

Resta claro, então, que a luta de classe se exerce fundamentalmente nas condições 

do trabalho e nas formas da divisão do trabalho nas empresas, sendo que a luta de classes 

política está enraizada na luta de classe econômica. E essa luta não se dá simplesmente da 

forma material, contra menores salários e maiores ritmos e períodos na produção; ela se dá 

também contra a repressão, a ideologia burguesa e a própria “divisão-técnica” do trabalho.41 

Assim, não é possível reduzir a construção do socialismo simplesmente a uma 

fórmula puramente jurídica: propriedade dos meios de produção + melhor organização 

técnica do processo de trabalho. Trata-se de erro grave e muito recorrente até mesmo entre 

estudiosos marxistas, que não identificam o gérmen da ideologia burguesa-economicista-

tecnicista-jurídico-humanista do trabalho nessa equação que aparenta neutralidade. Althusser 

ressalta esse aspecto em dois predicados: 

Portanto, dupla confusão ideológica a ser evitada radicalmente: 

                                                           
40  Ibid. p. 66 

41 Idem. 



32 
 

1) A confusão técnica: 

As relações de produção não são relações puramente técnicas, mas relações 

da exploração capitalista, inscritas como tais na vida concreta da produção 

inteira, como acabamos de ver; 

2) A confusão jurídica: 

As relações de produção não são relações jurídicas, mas algo completamente 

diferente: colocam em questão as relações de classes, no próprio âmago da 

produção.42 

 

Vimos suscintamente o conceito de Relações de Produção, e como elas se 

inserem no processo produtivo que, em última instância, determina como se dá a sociabilidade 

do capitalismo. A seguir, explanaremos os conceitos de infraestrutura e superestrutura, e 

como esta teoria entra em contato com a dinâmica dos Modos de Produção. 

 

1.4 Reprodução das condições de produção 

Resta evidente que, ao mesmo tempo em que há o processo produtivo, há a 

necessidade constante da renovação das condições de produção. Caso contrário, este processo 

em pouco tempo seria exaurido, impossibilitando a produção de bens de consumo. 

Por isso, se toda formação social depende de um modo de produção dominante, 

toda vez que pensamos nesse processo (MP = FP + RP), temos que ter em mente que 

continuamente há a reprodução dessas condições de produção, quer seja das forças 

produtivas, bem como as relações de produção. Sem uma constante renovação desses 

elementos, não seria possível a sustentação de um modo de produção. 

A reprodução das forças produtivas (meios de produção + força de trabalho), 

especificamente sobre os meios de produção, não será objeto de estudo aprofundado no 

presente trabalho. Basta notar que há necessidade de reprodução dessas condições materiais.   

                                                           
42 Ibid. p. 68 
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Também, sobre a reprodução dos meios de produção, importa lembrar que esses 

postulados se aplicam para um todo social, seria um erro pensar de uma maneira individual tal 

qual uma unidade fabril, ou uma fazenda. Ainda mais em nosso tempo, trata-se de um 

processo global:  

Para pensar esse mecanismo que desemboca em uma espécie de “parafuso 

sem fim”, é necessário acompanhar o procedimento “global” de Marx e, 

sobretudo, estudar as relações de circulação do capital entre o Setor I 

(produção dos meios de produção) e o Setor II (produção dos meios de 

consumo), e a realização da mais-valia, nos livros II e III de O capital.43 

 

Sobre a reprodução da força de trabalho, deve-se considerar, do ponto de vista 

material, a questão do salário, que garante a sua existência (alimentação, moradia, vestuário, 

lazer etc.) para que continue desenvolvendo suas funções produtivas, bem como sua 

reprodução (o suficiente para sustentar sua família, educação de seus filhos), sendo este 

montante variável por questões biológicas e culturais. Aí coloca-se a questão da luta de classe 

do proletariado, à primeira vista, por melhores salários, condições e por jornadas reduzidas.  

Como observado anteriormente, não bastam apenas as questões materiais de sua 

reprodução para que ele seja reinserido no processo produtivo. É necessário, também, que 

haja a divisão social do trabalho, sendo a força de trabalho diversamente qualificada entre 

seus postos de trabalho. 

O Capitalismo apresenta uma característica diferente das outras formações sociais, 

como as escravistas e feudais. Nestas, a reprodução da qualificação se dava 

predominantemente de maneira prática, empirista, enfim, “com a mão na massa”. No 

capitalismo, cada vez mais vemos a necessidade de se ter esse aprendizado fora da produção, 

através do sistema escolar, religioso, familiar e outros aparelhos a serem conceituados 

posteriormente. 

                                                           
43 Idem. 
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Por fim, há que se ter a reprodução das relações de produção, que de certa 

maneira, engloba a divisão de trabalho-tecnicista, o savoir faire aprendido conforme os 

cargos, e principalmente a produção-exploração do sistema capitalista. 

Além desses conhecimentos técnicos, observa-se que aprendemos nesses 

ambientes certas “regras de convivência” que devemos obedecer, “regras de moral, de 

consciência cívica e profissional, o que significa dizer, de forma clara, regras de respeito à 

divisão técnica do trabalho e, no final das contas, regras da ordem estabelecida pela 

dominação de classe.”44 

Esta ordem estabelecida para garantir a (re)produção, na qual os agentes 

produtivos em sentido estrito (proletariado) se submetem de maneira orientada, jamais seria 

conseguida pela simples repressão, é necessário uma amálgama que forme esse “consenso” 

no qual o agente não apenas se submeta à exploração, mas a sinta como natural, que defenda 

com unhas e dentes esse sistema. A isso damos o nome de Ideologia. 

Que nenhuma forma de poder se sustenta somente com a repressão, mas sim com 

um certo grau de aceitação e identificação, já era sabido desde Machiavel, ou pelo viés 

marxista com Gramsci45 e o conceito de hegemonia. No entanto, Althusser vai além, não só 

postulando um modelo descritivo para esse fenômeno, mas criando uma teoria sobre a 

Ideologia, cuja as especificidades serão abordadas minuciosamente. 

 Assim, no contexto da reprodução, não basta para a força de trabalho apenas uma 

reprodução de sua qualificação, mas também a sua submissão à ideologia dominante e, por 

parte dos agentes da exploração e repressão, uma reprodução da capacidade de operar essa 

                                                           
44 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 257 

45 GRAMSCI, Antonio. “Cadernos do cárcere – Volume 3: Maquiavel. Notas sobre o Estado e a Política”. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
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ideologia dominante, a fim de garantir pela palavra a dominação conscienciosa das classes 

dominadas. 

Dirá Althusser a respeito da função da Ideologia na reprodução das Relações de 

Produção: 

A reprodução da força de trabalho faz aparecer, assim, como sua condição 

sine qua non, não só a reprodução de sua “qualificação”, mas também a 

reprodução de seu submetimento à ideologia dominante, ou da “prática” 

dessa ideologia, devendo ser esclarecido que não basta dizer: “não só, mas 

também” porque, segundo parece, a reprodução da qualificação da força de 

trabalho é garantida nas e sob as formas do submetimento ideológico.
46 

 

1.5 Infraestrutura e Superestrutura 

Seguindo o pensamento marxiano a respeito do “todo social”, temos que a 

estrutura de toda sociedade pode ser dividida em “níveis” ou “instâncias”, que se relacionam 

segundo uma determinação dialética específica entre dois conceitos: a infraestrutura ou base 

econômica, que seria o modo de produção desta sociedade (“unidade” das forças produtivas 

com as relações de produção); e a superestrutura, que comporta, ainda em si mesma, outros 

dois “níveis” ou “instâncias”, a saber: o jurídico-político (o Direito e o Estado) e o Ideológico 

(as diferentes ideologias: religiosa, moral, jurídica, política etc.), materializado pelos 

Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE).47 

 

 

 

 

 

 

Segue a sistematização tópica desta teoria: 

                                                           
46 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 257 

47 Ibid.79 
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A vantagem dessa representação tópica é representar a estrutura da sociedade tal 

qual um edifício, que possui seu fundamento abalizado sobre uma base (infraestrutura), sob a 

qual se erguem os dois “patamares” da superestrutura. Assim, os fenômenos visíveis são 

respectivamente o aparato jurídico-político e o aparato ideológico, ao passo que toda esta 

estrutura só é possível pelo fato de se ter esse alicerce material oculto provindo do processo 

de produção capitalista.  

Ainda, esta metáfora nos revela o seguinte: “os andares superiores não poderiam 

“manter-se” (no ar) por si sós, se não repousassem precisamente sobre sua base e seus 

alicerces.”48 A esse conceito dá-se o nome de “determinação em última instância”, pela base 

econômica. Isso quer dizer que a base possui um índice de eficácia sobre os patamares da 

                                                           
48 Ibid. p. 80 
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superestrutura, que são, portanto, determinados, em última instância, pelo que se passa na 

base econômica. 

Seu índice de eficácia (ou de determinação), como determinado pela 

determinação em última instância da base, é pensado pela tradição marxista 

sob duas formas: 1) a existência de uma “autonomia relativa” da 

superestrutura em relação à base; 2) a existência de uma “ação de retorno” da 

superestrutura sobre a base. 49 

 

Esse modelo, ainda que descritivo, nos revela que ainda havendo uma relativa 

autonomia entre as esferas, todas elas possuem uma relação dialética, todas influenciando e 

tencionando umas às outras, mas a determinação em ultima ratio prevalece pela base 

estrutural. Por uma razão bem simples: para que haja Estado, política, direito, ideologia, ou 

qualquer construção da superestrutura, necessitamos do básico material (moradia, 

alimentação, enfim, condições materiais para a existência). 

O aspecto a que interessa dessa teoria somente pode ser pensado a partir da 

reprodução, para chegarmos à essência da existência e da natureza da superestrutura. Se antes 

ela era vista de maneira mecanicista, somente como um reflexo da infraestrutura, com a teoria 

desenvolvida por Althusser fica claro que, além de sua autonomia relativa da base, a 

superestrutura é quem garante a reprodução das Relações de Produção e, portanto, a própria 

funcionalidade/continuidade da superestrutura (MP = FP +RP).  

Com isso, passa-se a uma relação orgânico-dialética necessária, somente pode 

haver superestrutura porque existem as condições materiais da infraestrutura, cujos aspectos 

para sua (re)produção são garantidos pela superestrutura.  

 

 

 

                                                           
49 Idem. 
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1.6 O Direito 

Conforme a visão crítica, trata-se de um sistema de regras codificadas, que são 

aplicadas (por meio de coerção/coação), cuja finalidade primordial é a garantia das relações 

de (re)produção, não sendo acaso que seu eixo principal se refere ao Direito privado, com o 

Código Civil, que garantem as trocas mercantis, repousando, em última instância, sobre o 

instituto da propriedade privada. 

O próprio direito de propriedade explica-se a partir dos seguintes princípios 

gerais jurídicos: a personalidade jurídica (personalidade civil que define os 

indivíduos como pessoas de direito, dotadas de capacidades jurídicas 

definidas); a liberdade jurídica de “usar e abusar” dos bens que constituem o 

objeto da propriedade; e a igualdade jurídica (todos os indivíduos dotados de 

personalidade jurídica).50   

 

O que garante a possibilidade de se contratar (contrair direitos, obrigações etc). 

Trata-se, portanto, de um sistema formal (no sentido de não incidir no conteúdo 

do que é trocado pelos sujeitos de direito, mas sim pela forma pela qual se opera esses 

contratos de troca de mercadoria), que preza pela coerência (a não contradição de uma regra 

com outra), e pela saturação (tende abranger formalmente todas as relações sociais e casos 

possíveis dentro de sua sistematicidade). Trata-se, portanto, de um sistema que apresenta 

universalidade formal, atraindo e reconhecendo tudo no e para o Direito. 

O Direito burguês é universal, por uma boa e simples razão: em regime 

capitalista, o jogo das relações de produção é o jogo de um direito mercantil 

efetivamente universal já que, em regime capitalista, todos os indivíduos 

(maiores, etc.) são sujeitos de direito e que tudo é mercadoria. Tudo, isto é, 

não só os produtos socialmente necessários que se vendem e se compram, 

mas também o uso da força de trabalho (fato sem precedentes na história 

humana, que baseia na realidade de que ele faz abstração, a pretensão do 

direito à universalidade). 

(...) 

Abstração, formalidade e universalidade do Direito não são, portanto, mais 

do que o reconhecimento oficial, legal, das condições formais que regulam o 

jogo, isto é, o funcionamento das relações de produção capitalistas.51 

                                                           
50 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 83 

51 Ibid. p. 190 
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Para que sejam possíveis a formalidade e a universalidade, é necessário que haja 

abstração de seu conteúdo. Quer dizer, ao passo que ele existe, regula e garante as relações 

de produção capitalistas (direito de propriedade, subjetividade jurídica, contratos, direito e 

obrigações), ele não as reconhece em seu sistema - o Direito reconhece todo indivíduo 

formalmente igual como sujeito de direito, mas não reconhece que exista uns poucos que são 

detentores dos meios de produção (capitalistas) e muitos outros que possuem como 

mercadoria de troca apenas sua força de trabalho (proletariado). Não é por acaso o mantra 

reproduzido ad nauseam por nossos colegas juristas: “Todos são iguais perante a Lei.” 

Por esse motivo, pode-se começar a entrever que: 

1) o Direito não existe a não ser em função das relações de produção existentes; 

2) o Direito não possui a forma do Direito, isto é, sua sistematicidade formal, a 

não ser com a condição de que as relações de produção, em função das quais 

ele existe, estejam completamente ausentes no próprio Direito. 

É essa situação singular do Direito, que não existe a não ser em  função de 

um conteúdo do qual faz em si mesmo totalmente abstração (as relações de 

produção), que explica a fórmula marxista clássica: o direito “exprime” as 

relações de produção, embora, no sistema de suas regras, não faça qualquer 

menção às citadas relações de produção; muito pelo contrário, escamoteia-

as.52 

 

O Direito é necessariamente repressor. Seria inimaginável um conjunto de regras 

sociais que age no contexto da luta de classes, conflituoso desde o início, sustentado apenas 

por um suposto consenso, ele necessita de um sistema correlativo de sanções. Vale dizer que, 

para que haja o Código Civil, há que se ter o Código Penal. 

(...) não pode existir contrato jurídico a não ser com a condição de que se 

aplique, isto é, respeite ou contorne o Direito. Portanto, deve existir um 

Direito da aplicação (e da não-aplicação) do Direito, isto é, do respeito (e do 

não-respeito) às regras do contrato jurídico.53 

 

                                                           
52 Ibid. p. 85 

53 Ibid. p. 91 
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Assim, quando dois sujeitos de direito realizam um contrato, há o 

comprometimento explícito de se cumprir suas obrigações, ao passo que há um 

comprometimento implícito de sanção (repressão) a ser aplicada por um terceiro (Estado-

Direito) “ausente” a essa relação, caso alguma das partes venha a infringir cláusulas 

contratuais. 

Para operar essa força repressora há necessidade de que se tenha institutos de 

repressão. Utilizaremos, pois, o conceito althusseriano de Aparelho repressor de Estado 

(ARE), que é composto basicamente por: o corpo de polícia, exército, promotores, tribunais, 

multas e prisões. 

Nesse sentido, o Direito faz corpo com o Estado, sendo os limites entre ambos 

muitas vezes imperceptíveis. Observa-se, no entanto, que a maioria dos contratos e regras são 

cumpridos espontaneamente, sem que haja intervenção do ARE. “É o medo policial” dirá o 

senso comum, que está correto até certo ponto, mas ainda carece de substância para explicar 

esse fenômeno. Como colocado anteriormente, a hegemonia não se faz somente com a 

repressão. 

A saída é admitir que as pessoas agem também por uma questão de consciência 

moral, honestidade, que todo “cidadão de bem” possui. Assim, se o Direito age pelo ARE, 

pela via repressiva, surge a ideologia jurídica e ideologia moral, que lhe servem de 

suplemento através do Aparelho Ideológico de Estado (AIE) do Direito. Vemos que esta 

instituição sui generis age tanto pela via repressiva (ARE), quanto pela via ideológica (AIE), 

sem o advento da coerção ou coação. 

Esperamos que tenha ficado compreendido o que pretendíamos mostrar. O 

Direito é um sistema formal sistematizado, não contraditório e saturado 

(tendencialmente), que não tem existência própria. Ele se apoia, por um lado, 

em uma parte do Aparelho repressor de Estado e, por outro, na ideologia 

jurídica e em um pequeno suplemento de ideologia moral.54 

                                                           
54 Ibid. p. 94 
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Importante ressaltar, tomando um precioso cuidado teórico, para não confundir 

esses conceitos: a ideologia jurídica não se confunde com o Direito. Ela atua na prática do 

Direito, mas não se confunde com o Direito, estando fora do sistema de regras do Direito e de 

seus limites, em um discurso ideológico que se estrutura em noções alheias ao Direito 

(morais, filosóficas etc.). 

Tomemos o exemplo proposto por Althusser, em que há a seguinte afirmação por 

parte do Direito: “o indivíduos são juridicamente livres, iguais, e com obrigações enquanto 

sujeitos de direito.”55 Ora, isso diz somente à esfera da sistemática jurídica, ele reduz 

“honestamente” tudo ao Direito. 

Agora, quando a ideologia jurídico-moral se propõe a discursar sobre o tema, ela 

dirá o seguinte: “os homens são livres e iguais por natureza, e por consciência do seu dever, 

deve cumprir os seus contratos.”56 Repare que, diferentemente do Direito, é a natureza quem 

legitima a liberdade e igualdade (ideologia jurídica), e a questão do cumprimento contratual 

resvala na “consciência que todo homem tem em cumprir seu dever” (ideologia moral como 

complemento). 

Se o Direito “funciona” de maneira prevalente por meio da ideologia jurídico-

moral, apoiada por intervenções repressoras pontuais, e que todo aparelho de Estado combina 

a repressão com a ideologia (ARE + AIE), podemos considerar que o Direito (o sistema real 

dos Códigos + a ideologia jurídico-moral + a polícia + os tribunais e seus magistrados + as 

                                                           
55 Ibid. p. 190 

56 Ibid. p. 191 
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prisões, etc.) merece ser pensado essencialmente como Aparelho Ideológico de Estado 

(AIE).57  

  De maneira brilhante, Althusser chega à seguinte formulação – a função 

específica dominante do Direito “seria garantir não a reprodução das relações de produção 

capitalistas para a qual contribui igualmente (embora de maneira subordinada), mas 

assegurar diretamente o funcionamento das relações de produção capitalistas.”58 

Isso ocorre pelo efeito de interpelação causado pela ideologia jurídica, na qual 

todo indivíduo passa a ser interpelado como sujeito de direito. 

Sobre essa nova categoria que se cria no capitalismo, Mascaro nos diz: 

O sujeito se entende como sujeito a partir de uma estrutura ideológica já 

dada. Daí a noção de sujeito de direito ser fundamental à operacionalidade da 

ideologia capitalista. O indivíduo passa a se ver como subjetividade 

autônoma, à qual correspondem direitos e deveres, e, por meio de tal visão, 

submete-se à máquina de reprodução mercantil infinda do capitalismo, 

vendendo-se como força de trabalho assalariado indistinta ao mercado, mas 

sem perceber de imediato sua exploração.59 

  

Isso significa dizer que essa formulação coloca em destaque uma realidade de 

primeiríssima importância: o papel decisivo desempenhado nas formações sociais capitalistas 

pela ideologia jurídico-moral e sua realização, ou seja, o Aparelho ideológico de Estado 

jurídico, que é o aparelho específico que articula a superestrutura a partir da e na 

infraestrutura. 

Por fim, Louis Althusser chega a uma conclusão inovadora sobre a questão da 

produção e reprodução, tendo o Direito predominantemente como AIE sendo a fonte 

constituinte da Ideologia dominante (no sentido pragmático) de nossa sociedade capitalista: 

                                                           
57 Ibid. p. 192 

58 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 192 

59 MASCARO, A. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, p.563 
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Da mesma forma que, precedentemente, dissemos que, nas formações sociais 

capitalistas, era o Aparelho Ideológico de Estado escolar que desempenhava 

o papel dominante na reprodução das relações de produção, assim também 

podemos propor que, no campo do que chamaremos provisoriamente de 

ideologias práticas, é a ideologia jurídico-moral que desempenha o papel 

dominante. Nós dizemos: a ideologia jurídico-moral, mas sabemos que, nesse 

par, quando se trata do exercício do Direito, é a ideologia jurídica que 

constitui o essencial já que a ideologia moral só figura aí enquanto 

complemento, com certeza, indispensável, mas somente complemento.60 

 

1.7 Estado e seus aparelhos 

A chave para compreendermos essa forma política, quer seja o Estado, se revela 

na maneira que as pessoas se relacionam através de nosso sistema (re)produtivo, isto é, o 

capitalismo. Nota-se que o centro dessa relação social é a troca de mercadorias, essa é a chave 

conceitual para desvendarmos a nossa forma de sociabilizar. 

No capitalismo, a apreensão do produto da força de trabalho e dos bens não é 

mais feita a partir de uma posse bruta ou da violência física. Há uma 

intermediação universal das mercadorias, garantida não por cada burguês, 

mas por uma instância apartada de todos eles. O Estado, assim, se revela 

como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca das 

mercadorias e a própria exploração da força de trabalho sob forma 

assalariada. As instituições jurídicas que se consolidam por meio do aparato 

estatal – o sujeito de direito e a garantia do contrato e da autonomia da 

vontade, por exemplo – possibilitam a existência de mecanismos apartados 

dos próprios exploradores e explorados.61 

 

Nesse sentido, o autor reconhece o Estado não como uma forma política neutra à 

disposição da burguesia, como um titereio que manipula conforme sua vontade a marionete. 

Pelo contrário, essa forma política derivada do sistema de produção capitalista é estranha a 

cada burguês e a cada trabalhador, quando tomados individualmente. No entanto, ela se revela 

como base da reprodução de suas relações sociais. 

O caráter terceiro do Estado em face da própria dinâmica da relação entre 

capital e trabalho revela a sua natureza também afirmativa. Não é apenas um 

aparato de repressão, mas sim de constituição social. A existência de um 

nível político apartado dos agentes econômicos individuais dá a possibilidade 

de influir na constituição de subjetividades e lhes atribuir garantias jurídicas e 

                                                           
60 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 192 

61 Mascaro, Alysson Leandro. “Estado e forma política”. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 18 
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políticas que corroboram para a própria reprodução da circulação mercantil e 

produtiva. E, ao contribuir para tornar explorador e explorado sujeitos de 

direito, sob um único regime político e um território unificado 

normativamente, o Estado constitui, ainda afirmativamente, o espaço de uma 

comunidade, no qual se dá o amálgama de capitalistas e trabalhadores sob o 

signo de uma pátria ou nação.62 

 

A questão principal a respeito do Estado que importa no contexto político da luta 

de classes diz respeito à tomado do Poder de Estado, ou seja, em torno da tomada e/ou 

detenção desse objeto. Poder, por si só, deve ser entendido como capacidade, recurso, 

potência de agir, não há materialidade nesse conceito, deve-se utilizar um instrumento para 

exercer essa potência, temos assim o Aparelho de Estado. 

 A “teoria marxista-leninista do Estado” coloca, então, que no contexto da luta de 

classes, há a disputa para a tomada do Poder de Estado, por meio da conquista e utilização de 

seu Aparelho (repressor) de Estado. Após assegurado o Poder de Estado, deve-se substituir o 

Aparelho de Estado burguês existente, por um outro completamente diferente, proletário, 

chegando, por fim, em uma fase ulterior de destruição do Estado (Poder e Aparelho). Fica 

clara a distinção entre esses dois conceitos. 

Althusser faz a distinção entre o Aparelho repressor de Estado (ARE) e os 

Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE), cujas conceituação e distinção se fazem necessárias 

no momento em que chegamos.  

Aparelho repressor de Estado (ARE), que era identificado pela teoria marxista 

clássica simplesmente como Aparelho de Estado, diz respeito ao governo, administração, 

judiciário, forças armadas, polícia, prisões, enfim, toda estrutura estatal que exerce a 

repressão, no sentido de violência física direta ou indireta. 

                                                           
62 Ibid. p.19 
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Aparelho ideológico de Estado corresponde ao sistema de várias “instituições” ou 

“organizações” da “sociedade civil” (o direito nos auxilia de forma precária nessa distinção), 

com certa autonomia do aparato estatal, que age por práticas determinadas por meio da 

ideologia (Ideologia de Estado). A seguir, um rol exemplificativo dos AIE: 

Eis uma enumeração provisória, com o objetivo de fornecer uma primeira 

ideia de tais Aparelhos: 

1) o Aparelho Escolar; 

2) o Aparelho Familiar; 

3) o Aparelho político; 

4) o Aparelho sindical; 

5) o Aparelho da Informação; 

6) o Aparelho da Edição-Difusão; 

7) o Aparelho Cultural.63 

     

Assim, por exemplo, para o AIE escolar, temos que cada escola, tomada 

individualmente, com seus diferentes graus (Ensino Fundamental ao Superior), compõe esse 

sistema; o AIE religioso, pelas diferentes igrejas e suas organizações especializadas (ex. 

juventude católica); o AIE político, formado pelo congresso, partidos políticos, coletivos etc. 

O autor ressalta que, apesar de serem definidos como ideológicos, e terem suas 

instituições e práticas materiais, esses AIE “(...) estão “ancorados” em realidades não-

ideológicas. Por exemplo, a Família: é um AIE, mas na medida em que a ideologia que ela 

realiza está “ancorada” em uma realidade que não é puramente ideológica.”64 Quer seja 

agrupamento de indivíduos unidos por laços afetivos e consanguíneos.   

 Assumindo o risco de parecer repetitivo, temos que frisar o conceito proposto por 

Althusser: 
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64 Ibid. p. 104 
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Um Aparelho ideológico de Estado é um sistema de instituições, 

organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas instituições, 

organizações e práticas desse sistema é realizada toda 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”.65 

 

Insta esclarecer que ambos AIE e ARE agem pela via ideológica e pela via 

repressiva, o que os definem são as maneiras predominantes de ação. Assim, por exemplo, 

vislumbramos uma ideologia militar criada no ARP policial e das forças armadas, com seus 

ritos, hierarquia, disciplina etc. Por outro lado, temos várias formas de repressão pelo AIE 

escolar, “castigos”, suspensões, reuniões de pais e mestres (AIE familiar e escolar unidos). 

O autor ainda salienta que todos AIE (sistemas de instituições privadas) agem sob 

a égide de uma Ideologia Primária (a Ideologia de Estado), que coincide com a ideologia da 

classe dominante, aquela que detém o Poder de Estado, que se “realiza” e “existe” nesses 

diversos AIE. Se há um elemento primário, por bem que haja uma ideologia secundária, que 

são as ideologias geradas pelas especificidades de cada Aparelho (escolar, informação, 

religioso); mas a dominância ainda se exerce pela Ideologia. Portanto, há um primado da 

Ideologia de Estado sobre os aparelhos de Estado, um primado da forma sobre os elementos 

que a compõem.66 

Nós diremos, portanto, que se impõe uma distinção. É necessário distinguir 

entre os elementos determinados da ideologia de Estado que, por um lado, se 

realizam e existem em determinado Aparelho, e suas práticas, e, por outro, a 

ideologia que é “produzida”, no âmago desse Aparelho, por suas práticas. 

Para marcar essa distinção na linguagem, a primeira Ideologia será designada 

por Ideologia Primária, e a segunda, subproduto da prática em que é realizada 

a Ideologia Primária, será denominada ideologia secundária, subordinada.67 

 

                                                           
65 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 104 

66 Ibid. p. 109 

67 Ibid. p. 110 
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  Temos uma possível contradição, reconhecida pelo autor, por esse específico 

aspecto nos remeter a uma concepção idealista, na qual um conceito abstrato coma a ideologia 

ter sua primariedade sobre os AIE, que são instituições materializadas. Opta-se, então, por 

uma interpretação empirista, na qual esse fenômeno seria decorrente de uma prática material, 

como muito bem apontado por Pedro Davoglio: 

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.68 

 

Por fim, restam as últimas observações a respeito dos AIE. O Capitalismo é um 

modo de produção, com divisão em classes sociais, em que há a constante exploração do 

proletariado simultaneamente com sua repressão, tendo a superestrutura o papel de garantir as 

condições do exercício dessa exploração pelo ARE, ao mesmo tempo que garante a 

reprodução das relações de produção, ou seja, a exploração por meio dos AIE, que operam 

pela Ideologia de Estado (ideologia dominante = ideologia da classe dominante).69  

Faz-se necessário recordar que essa teoria, como um todo, possui seu locus na luta 

de classes. Assim, Althusser enfatiza que essa luta de classes se realiza para o controle dos 

AIE e, principalmente, dentro dos AIE. Eles são o objeto e o palco desta luta de classes. Por 

isso, o motivo de haver constantes conflitos internos em cada AIE (p. ex. disputa entre jornais 

da classe operária e os “coronéis da mídia), bem como conflitos entre AIE distintos.  

A respeito disso, Davoglio pontua: 

Há ainda uma última coisa a ser dita sobre os Aparelhos ideológicos de 

Estado no que tange sua “fragilidade e solidez”. Invocando exemplos 

                                                           
68 DAVOGLIO, Pedro. Anti-humanismo teórico e ideologia jurídica em Louis Althusser. Dissertação (Mestrado 

em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p. 116 
69 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 119 
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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.70 

 

Passaremos a analisar a seguir o objeto mais importante da teoria althusseriana, 

que será indispensável para o avanço de nossa reflexão, diremos então: “há um espectro que 

ronda toda por toda a dinâmica dos AIE e das relações de produção”, trata-se da Ideologia.  

1.8 Ideologia 

O objeto central dos estudos de Louis Althusser se revela no conceito de 

Ideologia, no qual se fez necessário a passagem por um processo de identificação do objeto a 

ser estudado, de uma teorização deste através de um método caracterizado pelo corte 

epistemológico. 

De maneira sumária, podemos conceber o conceito de Ideologia como um 

imaginário, conjunto ideário, posto, a priori, necessário, pelo qual o indivíduo contemporâneo 

é interpelado, assumindo o papel de sujeito de direito. Nota-se que, segundo o autor, não 

haveria sequer a possibilidade de se conceber uma outra forma de identificação do sujeito: ela 

é necessária, objetiva, determinada em última instância pelo modo de produção capitalista. 

Metaforicamente falando, a ideologia seria um véu, pelo qual o mundo é 

revelado/deformado para todo indivíduo, necessariamente, sem que haja percepção, através de 

um processo inconsciente. Na verdade, não se deve idealizar esse processo como um ato de 

                                                           
70 DAVOGLIO, Pedro. Anti-humanismo teórico e ideologia jurídica em Louis Althusser. Dissertação (Mestrado 

em Direito Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014. p. 116 
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vestir um véu para observar, mas sim como ser concebido sobre tal invólucro necessário. O 

véu não é posto pelo indivíduo, o véu é dado a partir das relações sociais. 

De maneira concisa, Althusser resume o conceito em sua obra71 da seguinte 

maneira: “A Ideologia passa então a ser o sistema das ideias, das representações, que domina 

o espírito de um homem ou um grupo social.”72 

Ao realizar a teoria geral da Ideologia, Althusser propõe que a Ideologia “não 

possui uma história que lhe seja própria.”73 

Isso implica em dizer que ela possui um locus “em uma realidade não-histórica, 

isto é, oni-histórica no sentido que essa estrutura e esse funcionamento estão presentes, sob 

uma mesma forma, imutável”74 na história (conforme o marxismo a define: a história da luta 

de classes). 

1.9 “Viver sonhando”: sobre a ideologia e o inconsciente 

Temos, portanto, o vínculo da teoria da ideologia de Althusser, com a teoria do inconsciente 

de Freud/Lacan, sendo esta ligação constantemente lembrada e frisada pelo autor, pois, se “o 

inconsciente é eterno”, portanto não possui história, assim também o é a ideologia. 

Se eterno significa, não transcendente a qualquer história (temporal), mas 

onipresente, portanto, imutável sob sua forma em toda a extensão da história, 

irei ao ponto de retomar, palavra por palavra, a expressão de Freud e 

escreverei: a ideologia é eterna, do mesmo modo que o inconsciente. E, 

antecipando em relação às pesquisas necessárias e, daqui em diante, 

possíveis, acrescentarei que essa aproximação é teoricamente justificada pelo 

fato de que a eternidade do inconsciente está baseada, em última instância, na 

eternidade da ideologia em geral.75 

 

                                                           
71 Para melhor compreensão sobre a teorização do objeto Ideologia, recomendamos as obras:  Aparelhos 

Ideológicos de Estado, A favor de Marx, Sobre a reprodução, Ler o capital, Freud e Lacan, Marx e Freud, 

Resposta a John Lewis, entre outros. 

72 ALTHUSSER, L. Aparelhos Ideológicos de Estado, Lisboa, Portugal, Editorial Presença, 1978, p.69 

73 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 197 

74 Ibid. p. 198 

75  Idem. 
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Se a teoria da ideologia se relaciona estritamente com a teoria psicanalítica de 

Freud/Lacan sobre o inconsciente, temos que ambas as teorias se relacionam com a esfera da 

linguagem, portanto, do simbólico. 

 O sonho é o resultado de um uma dinâmica complexa e causal entre as instâncias 

do “consciente” e “pré-consciente”, que operam, em maioria, na esfera linguagem-

consciência, censurando (pelo menos tentando) o “inconsciente”, impulsos que não operam 

diretamente pela linguagem (consciência), mas que para isso tenham que realizar uma lógica 

incompreensível, “voltas” para acessar nosso campo do saber-consciência-linguagem. 

O inconsciente, por não estar no campo da linguagem/consciência, “fala” por 

meio de imagens (estas, sim, estão no campo da linguagem), mas nunca revela seu conteúdo 

direto, há sempre uma distorção. 

Nesse contexto da formação dos sonhos, temos dois processos básicos dessas 

“voltas”: a condensação (Freud) que está para a metáfora (Lacan); e o deslocamento (Freud) 

que está para metonímia (Lacan). Ambos os processos ocorrem simultaneamente nessa 

passagem do conteúdo do inconsciente para o consciente. 

A condensação/metáfora age tal qual a figura de linguagem, que indica duas 

características semânticas comuns entre dois conceitos ou ideias. Por exemplo, quando nós 

dizemos que “Fulano é um touro!”, é claro que ele não é ou se parece fisicamente com o 

animal, mas está tão forte que faz lembrar um touro. Neste exemplo, o elemento em comum é 

a força do animal e do indivíduo. Substitui-se um termo pelo outro.  

Em termos psicanalíticos, condensação/metáfora é a síntese da experiência diária 

com os elementos censurados do inconsciente, camuflando-os, na medida em que permite que 

apenas uma pequena parte deste conteúdo manifeste-se nos sonhos, misturando diversos 

elementos do conteúdo oculto em apenas um elemento do conteúdo manifesto. 
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A metonímia/deslocamento na esfera linguística relaciona-se com uma relação de 

adjacência/proximidade entre duas ideias ou conceitos, especificamente tomando um termo 

pelo outro, parte pelo todo. Por exemplo, quando dizemos que “Marx foi revolucionário.”, 

tomamos o autor pela obra; ou “Sócrates bebeu a morte.”, tomamos o efeito pela causa. 

Em termos psicanalíticos, metonímia/deslocamento é “regido” pela censura, 

altera-se o foco de um elemento relacionado a uma pulsão inconsciente para um outro 

elemento aparentemente sem importância. A metáfora funciona tal qual um Cavalo de Tróia, 

no interior daquele significante explícito, há um significado implícito (oculto), enquanto a 

metonímia opera pela total substituição. O que importa ressaltar é que ambos assim operam a 

fim de mascarar os conteúdos latentes do inconsciente. 

Nesse sentido, propomos a seguinte tese: Viver em nossa sociedade é 

necessariamente viver interpelado pela ideologia, “viver sonhando”, quer dizer, viver uma 

realidade permeada por essa dinâmica do inconsciente, que produz essa imagem 

“distorcida”, porém inevitável da realidade que nos permeia. 

  Veremos detalhadamente, a seguir, que os indivíduos operam através da forma 

sujeito de direito, pois são sempre interpelados pela Ideologia. Assim também ocorre na 

teoria lacaniana, mas utilizando-se da linguística e da simbologia (não por acaso equipara 

linguagem = Lei). Do mesmo modo que Althusser propõe um retorno a Marx, também o faz 

Lacan com Freud, tecendo a tríade que compõe a realidade de cada indivíduo: o imaginário, o 

simbólico e o real.76 

Slavoj Zizek, em sua obra Como ler Lacan, propõe uma leitura inaugural de 

Lacan, conjugada com filosofia marxista. Nota-se a paridade entre os conceitos como “o 

                                                           
76 ZIZEK, Slavoj.  Como ler Lacan. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão técnica Marco Antonio 

Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.16  
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grande Outro”, que opera no nível simbólico, e o conceito de ideologia presente na obra de 

Althusser. 

A ordem simbólica, a constituição não escrita da sociedade, é a segunda 

natureza de todo ser falante: ela está aqui, dirigindo e controlando meus atos; 

é o mar em que nado, mas permanece essencialmente impenetrável nunca – 

posso pô-la diante de mim e segurá-la. É como se nós, sujeitos de linguagem, 

falássemos e interagíssemos como fantoches, nossa fala e gestos ditados por 

algo sem nome que tudo impregna. Será isso o mesmo que dizer que, para 

Lacan, nós, indivíduos humanos, somos meros epifenômenos, sombras sem 

nenhum poder real próprio? Que nossa autopercepção como agentes livres 

autônomos é uma espécie de “ilusão do usuário” cegando-nos para o fato de 

que estamos nas mãos do grande Outro que se oculta por trás da tela e puxa 

os cordões?77 

 

Como visto anteriormente, a respeito do AIE do Direito, suas características 

“formais” e como ele age por meio da ideologia de Estado, interpelando necessariamente os 

indivíduos como sujeito de direito; podemos traçar um paralelo entre os conceitos de 

ideologia – Ordem simbólica e AIE Estado/Direito – o grande Outro. Essa relação fica nítida 

no trecho abaixo: 

O grande Outro opera num nível simbólico. De que, então, se compõe a 

ordem simbólica? Quando falamos (ou quando ouvimos), nunca interagimos 

simplesmente com outros; nossa atividade de fala é fundada em nossa 

aceitação e dependência de uma complexa rede de regras e outros tipos de 

pressupostos. 

(...) 

O espaço simbólico funciona como um padrão de comparação contra qual 

posso me medir. É por isso que o grande Outro pode ser personificado ou 

reificado como um único: o “Deus” que vela por mim do além, e sobre todos 

os indivíduos reais, ou a Causa que me envolvo (Liberdade, Comunismo, 

Nação) e pela qual estou disposto a dar minha vida. Enquanto falo, nunca sou 

meramente um “pequeno outro” (indivíduo) interagindo com outros 

“pequenos outros”: o grande Outro deve sempre estar lá.78 

 

                                                           
77 Idem.  

78 ZIZEK, Slavoj.  Como ler Lacan. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão técnica Marco Antonio 

Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.17 
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Em que pese todo esse “poder fundador, o grande Outro é frágil, insubstancial, 

propriamente virtual, no sentido de que seu status é o de um pressuposto subjetivo. Ele só 

existe na medida que sujeitos agem como se ele existisse.”79  

Isso quer dizer que nossos atos em sociedade, tomados necessariamente como 

linguagem e comunicação, não podem ser simplesmente tomados como uma mera mensagem 

de um indivíduo com outro; ela reafirma também o pacto simbólico básico entre eles e o 

grande Outro. 

Quando falo sobre a opinião de pessoas, nunca é somente uma questão do 

que eu, você ou outros indivíduos pensam, mas também do que um “alguém” 

impessoal pensa. Quando violo uma regra de decência, nunca faço apenas o 

que a maioria dos outros não faz – faço o que não “se” faz.80 

 

Notamos essa dinâmica na instância mais elementar, pelo o que Zizek chama de 

“gesto vazio”, um oferecimento feito para ser rejeitado, ou que se destina a esse fim, ao passo 

que não produz efeito material (vez que algo foi ofertado e prontamente rejeitado/devolvido), 

mas serve para fortalecer nossa relação perante o grande Outro, o que estreita nosso laço de 

solidariedade com o meio social. 

A respeito disso, temos em nosso cotidiano diversos “gestos vazios”, que se 

relacionam estritamente com nossas práticas ideológicas, quando, por exemplo, observamos o 

discurso liberal que reduz o capitalismo de uma relação de exploração/repressão para uma 

relação de “trocas espontâneas” entre os indivíduos pertencentes a diversas classes; e o 

Estado/Direito como reflexo dessas trocas espontâneas já que “nascemos dotados de um 

poder político inerente a cada indivíduo” (postura idealista), e  deliberadamente assinamos 

                                                           
79 Ibid. p.18 

80 Ibid.  p.20 
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um “contrato social” em que delegamos esse poder político para um terceiro sempre presente, 

esse grande Outro. 

O pertencimento a uma sociedade envolve um ponto paradoxal em que cada 

um de nós é obrigado a abraçar livremente, como resultado de nossa escolha, 

o que de todo modo nos é imposto (todos nós devemos amar nosso país, 

nossos pais, nossa religião). Esse paradoxo de querer (escolher livremente) o 

que é compulsório, de fingir (mantendo as aparências) que há uma livre 

escolha embora efetivamente não haja, é estritamente codependente com a 

noção de um gesto simbólico vazio, um gesto – um oferecimento – que se 

destina a ser rejeitado.81  

 

Por fim, Zizek deixa claro que Lacan ainda se pauta em uma visão 

materialista/marxista, rechaçando a visão idealista/universalista da filosofia burguesa. 

Observa-se o apontamento nas seguintes passagens: 

Podemos ver como, longe de conceber o simbólico que rege a percepção e a 

interação humana como uma espécie de a priori transcendental (uma rede 

formal, dada de antemão, que limita o âmbito da prática humana), Lacan está 

interessado precisamente em como os gestos de simbolização estão 

entrelaçados com o processo de prática coletiva e engastados nele. O que 

Lacan elabora como “momento duplo” da função simbólica (...).82 

 

A respeito desse “momento duplo”, temos o próprio Lacan exemplificando que: 

“(...) primeiro tempo, o homem que trabalha na produção em nossa sociedade inclui-se na 

categoria dos proletários; segundo tempo, em nome desse vínculo, ele faz greve geral.”83 

1.10 Ideologia e os três aspectos centrais 

Seguiremos o roteiro proposto por Sampedro, em seu artigo A teoria da ideologia 

em Althusser, por sua notável didática e compreensão da obra de Althusser, dividindo a teoria 

em três teses fundamentais: 

                                                           
81 ZIZEK, Slavoj.  Como ler Lacan. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges; revisão técnica Marco Antonio 

Coutinho Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p.23 

82 Ibid. p.24 

83 LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p.287 
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“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 prática”84  

 

Seguindo esse postulado, Althusser começa a investigar como se daria a dinâmica 

do processo ideológico, seja no sentido de sua constituição, seja no sentido de sua expressão, 

quer dizer, de seu aspecto fenomenológico. Assim, a partir de duas teses centrais, o autor tenta 

explicar o referido processo, o que nos permite chegar a uma explicação e, por sua vez, a uma 

complementação do conceito de ideologia. 

Dessa maneira, Althusser postula que: 

“Tese I: A ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com suas 

condições reais de existência.”85 

Então, a realidade, a visão de mundo do sujeito de direito (indivíduo 

contemporâneo, sujeitado ao Estado Burguês de Direito), não seria dada às condições de 

existências reais, o real, que as pessoas autoprojetam na ideologia, pelo contrário, “é a 

relação dos homens com estas condições de existência que lhes é representado na 

ideologia.”86 

                                                           
84 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 

85 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 203 

86  ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 203 
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A ideologia não representa o sistema de relações reais do indivíduo como agentes 

da (re)produção, quer seja de explorador, explorado, repressores, ideólogos, técnicos etc. Mas, 

sim, a relação imaginária destes indivíduos com as relações materiais em que vivem. 

O autor afasta o conceito de ideologia da relação de causalidade: não é da relação 

do indivíduo com as condições de existência reais de que se deriva a ideologia, ou seja, como 

se os homens se representassem na ideologia (como uma representação disforme da 

realidade). Na verdade, seria a relação dos indivíduos com as práticas sociais que estariam 

sendo representadas, de maneira imaginária, pela ideologia. 

Para utilizar uma linguagem marxista, se é verdade que a representação das 

condições se existências reais dos indivíduos que ocupam postos de agentes 

da produção, da exploração, da repressão, da ideologização e da pratica 

cientifica, depende em última instância das relações de produção e das 

relações delas derivadas, nós diremos o seguinte: em sua deformação 

necessariamente imaginária, toda ideologia representa não as relações de 

produção existentes (e as outras relações que delas derivam), mas antes de 

tudo a relação (imaginária) dos indivíduos com as relações de produção e 

com as relações que dela derivam. Portanto, na ideologia, não está 

representado o sistema das relações reais que governam a existência dos 

indivíduos, mas sim a relação imaginária desses indivíduos com as relações 

reais sob as quais vivem.87  

 

Apesar de parecer mero diletantismo, trata-se de ferramenta teórica de importante 

uso na obra de Althusser. Com isso, passa-se a abordar as problemáticas através de uma visão 

materialista, fugindo da tendência burguesa de explicar o mundo por um viés idealista, 

universalista e individualista.  

O indivíduo passa a ser objeto da ação, um mero coadjuvante das práticas sociais, 

que, por sua vez, assume o papel ativo, principal. Retira-se, deste modo, o caráter 

essencialista das ideias individuais como motor histórico para que as práticas sociais assumam 

essa relação. 

                                                           
87 Ibid. p. 205 
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“Tese II: A ideologia tem uma existência material.”88 

Apesar de parecer algo etéreo, metafísico, a ideologia é reproduzida 

materialmente, através de práticas e instituições, às quais o autor, reafirmando seu aspecto 

materialista-histórico, nomeia de Aparelhos Ideológicos de Estado. Foge-se, portanto, da 

tendência filosófica burguesa (presente ideologicamente em nós), de se conceber a realidade 

através de uma visão idealista e universalista, na qual haveria uma geração espontânea de 

ideias que, posteriormente, viriam a afetar nossas relações. Seria antes o contrário: relações 

sociais produzem nosso pensar. 

Assim, não se trata de mero acaso o pensar e agir dos indivíduos, o espaço 

geográfico, cultura, momento histórico, religião, classe e, principalmente, as relações de 

produção teriam papel principal na expressão da ideologia, aqui, situada no momento pós-

fordista. Sendo que ideologia, segundo Althusser, seria:  

(...)representação do mundo determinada (religiosa, moral, etc.), cuja 

deformação imaginária depende da relação imaginária destes indivíduos com 

as suas condições de existência, isto é, em última instância, com as relações 

de produção e de classe (ideologia = relação imaginária com relações reais). 

Diremos que esta relação imaginária é em si mesma dotada de uma existência 

material.89 

 

O autor desloca a visão burguesa, logo, idealista e individualista da ideologia, ou 

como sua obra se refere, “ideologia da ideologia”, reduzindo o conceito a mero conjunto de 

ideias dotadas de uma pré-existência metafísica, ou espiritual, que partiriam do indivíduo, 

como sujeito que detém uma consciência na qual formariam e reconheceriam as ideias de 

maneira natural. 

Chega-se à brilhante sentença de Althusser: 

                                                           
88 Ibid. p. 203 

89 Ibid. p. 207 



58 
 

As ideias desaparecem enquanto tais (enquanto dotadas de uma existência 

ideal, espiritual), na medida em que ficou claro que a existência destas se 

inscrevia nos atos das práticas reguladas pelos rituais definidos em última 

instância por um aparelho ideológico. Portanto, parece que o sujeito age 

enquanto é movido pelo seguinte sistema (enunciado segundo sua ordem de 

determinação real): a ideologia existente em um aparelho ideológico material 

que prescreve práticas materiais reguladas por um ritual material, as quais 

existem nos atos materiais de um sujeito que age com plena consciência, 

segundo sua crença! E se alguém nos objetar que o sujeito em questão pode 

agir diferentemente, lembramos que dissemos que as práticas rituais nas 

quais se realiza uma ideologia “primária” podem “produzir” (isto é, 

subproduzir) uma ideologia “secundária” – graças a Deus, caso contrário, 

nunca seria possível a revolta, nem a “tomada de consciência” revolucionária, 

nem a revolução.90   

  

Temos, então, que o sujeito age enquanto é atuado pelo seguinte sistema 

(enunciado na sua ordem de determinação real): ideologia existindo em um aparelho 

ideológico material, prescrevendo práticas materiais, reguladas por um ritual material, as 

quais (práticas) existem nos atos materiais de um sujeito agindo em consciência segundo sua 

crença.91 

Por fim, o autor chega ao seguinte enunciado, que será caro para nosso prosseguir: 

1 – Só existe prática através e sob uma ideologia; 

2 – Só existe ideologia através do sujeito e para os sujeitos.92 

Importa ressaltar que, quando se trata do conceito de “sujeito”, não se trata de 

mero sinônimo de indivíduo, ou qualquer outro termo correlato e dito neutro. Pelo contrário, 

quando há referência ao conceito de sujeito, tomemos como referência o indivíduo interpelado 

pela ideologia burguesa, ou seja, atualmente, o indivíduo contemporâneo imerso no universo 

pós-fordista. 

A ideologia manifesta-se de duas maneiras possíveis. 

                                                           
90 Ibid. p. 209 

91 ALTHUSSER, L., Aparelhos Ideológicos de Estado, Lisboa, Portugal, Editorial Presença, 1978, p. 90 

92 ALTHUSSER, L. Sobre a Reprodução – 2. ed. Petrópolis.: Editora Vozes, 2008. p. 209 
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Em uma instância teórica, ela se relaciona diretamente com a ciência, no campo 

da epistemologia, como uma pré-história da ciência, cobrindo o espaço vazio que a ciência 

preencherá.93 

Grosso modo, como toda realidade é observada através do véu da ideologia, por 

bem que o próprio destacamento de um objeto específico no qual será aplicado um método 

científico será, necessariamente, dado e indicado pela ideologia. 

 

(...) 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 de 

ideologia quando se constitui a ciência que vai produzir o seu conhecimento, 

no modo específico que o define.94 

 

Assim, se toda ciência desenvolve conhecimentos que excluem a ideologia, por 

bem que a própria produção de conhecimento científico sobre determinado objeto está 

necessariamente indicada na ideologia. Vale dizer, o objeto no qual será construído 

conhecimento é necessariamente indicado pela ideologia. Com isso, os discursos conhecidos 

como ideológicos somente o são através de um olhar retrospectivo de uma ciência.95 

Não haveria possibilidade de existir, portanto, nenhum tipo de conhecimento 

“puro”, pois “todo conhecimento científico carrega uma ideologia, ao mesmo tempo em que a 

desestabiliza”.96  A própria noção de neutralidade e pureza que carrega o termo “ciência” e de 

seus derivados, nos dias de hoje, nada mais seria do que um reflexo da ideologia capitalista 

tecnocrática sobre o juízo valorativo dos objetos, em conjunto com aspectos filosóficos 

                                                           
93 Francisco Sampedro, A Teoria da Ideologia de Althusser, in  Presença de Althusser, Marcio Bilharinho Naves 

(org.) – Campinas, SP, UNICAMP/IFCH, 2010; p.33 

94 ALTHUSSER, L. Ler O capital, v.I, Rio de Janeiro, Zahar, 1979, p. 47 

95 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 

96 Idem. 
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burgueses já mencionados como universalismo (todo conhecimento científico é neutro), 

idealismo (ciência sendo uma expressão máxima da Razão kantiana). 

Um exemplo recorrente, no ramo da Economia, seria o conceito de homus 

economicus. Diz o termo que todo homem, ser racional por natureza, está guiado pelo 

interesse próprio, portanto da própria economia, não importando o local ou período, visto que 

a vida somente se dá em um presente linear, o qual todos os conhecimentos e técnicas de seu 

momento são conhecidos. O homem sempre buscará a maior otimização dos processos 

produtivos, tendo em vista a escassez material do meio que o cerca. A partir dessa construção 

abstrata (ideologia) será criada a Economia (ciência), que estuda os fenômenos do processo de 

produção e consumo.  

 Observa-se uma clara tensão dialética entre conhecimento científico e ideologia; 

a ciência não progride em direção a novos domínios, a não ser a partir da sua própria relação 

interna com o ideológico mesmo. 

Em uma instância prática, de ação direta sobre as relações sociais, políticas, 

econômicas etc. a ideologia, enquanto sistema de representações, distingue-se da ciência 

justamente porque a sua função prático-social possui muito mais impacto que sua função 

teórica. 

Essa dinâmica pragmática se desenvolve através de três facetas. 

Primeiramente, a ideologia age através de um processo inconsciente, já que resulta 

de uma intersecção da relação real com a “vivida” imaginária. Vejamos bem, não se negam as 

próprias manifestações conscientes do indivíduo em relação à ideologia, apenas que parte 

dessa dinâmica se dá no inconsciente. 

Que relações sejam imaginárias e, ao mesmo tempo reais, implica que são 

“vividas”. (...) Qualquer descrição do vivido leva uma marca ideológica, de 

modo que os indivíduos vivem uma ideologia sem serem seus protagonistas. 

A ideologia constitui um conteúdo consciente através de um processo 
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inconsciente; o seu motor está fora dela. Produzindo assim esse efeito de 

deformação.97 

 

Não seria possível, então, se deparar com uma percepção “pura” da realidade, pois 

o real vem sempre sobredeterminado pelo imaginário. 

Não por acaso, Althusser prezava tanto pelas pesquisas iniciadas por Freud a 

respeito de um objeto de estudo recém-descoberto: o inconsciente. Descoberta, esta, que veio 

subverter a ordem burguesa tão proclamada por sua filosofia da Razão, na qual explicava “o 

ser humano como consciência de si, como unidade coroada pela consciência. ”98 

“Com efeito, o que nos ensinam tanto Freud como Marx é que o sujeito só se 

constitui como conjunto de relações, do qual ele não é a origem.”99 

O segundo aspecto da ideologia, diz respeito à matricidade e sobredeterminação. 

O aspecto matricial de uma ideologia pode ser definido como: 

 (...)um sistema de representações que asseguram a relação dos indivíduos 

com as tarefas fixadas pela estrutura da totalidade social, e que constitui uma 

forma específica de necessidade que assegure o desempenho efetivo das 

tarefas prescritas pelo sistema social.100 

 

Para o autor, nas sociedades de classe, esse aspecto (matricial) de formar 

indivíduos capacitados para determinada atividade seria dominado pela função social 

específica, impondo a existência da divisão de classes, portanto, da exploração e sua 

reprodução. 

                                                           
97 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.41 

98 Ibid.p.43 

99 Idem. 

100 Ibid. 45. 
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Se na sociedade de classes há a divisão do trabalho, gerando camadas antagônicas, 

por bem que a função da ideologia, como ferramenta da reprodução, seria “antes de qualquer 

outra coisa, a assegurar a dominação de uma classe sobre as outras, fazendo o que os 

explorados aceitem a sua condição de explorados.”101  

Sendo a ideologia uma forma de sujeição, na qual o indivíduo é submetido, 

interpelado, por bem que somente a classe dominante poderia ser capaz de organizar certa 

ideologia como sistema completo de representações. 

A terceira e última característica da ideologia seria seu caráter material, deixando 

de ser uma questão meramente teórica, de se observar o mundo através de um véu, de um 

erro, para transitar a uma esfera material efetiva, como uma prática social. 

Não se deve considerar, assim, apenas a questão do campo imaginário ou 

simbólico, mas também da origem material, instituições concretas, conhecidas como AIE 

(aparelhos ideológicos de estado). 

Toda formação social tem como finalidade produzir e reproduzir as 

condições de sua produção. E, enquanto a força de trabalho se reproduz 

mediante o salário, condição material para a reprodução de dita força, a 

reprodução da divisão do trabalho se está garantida pelos AIE, de modo que 

estes asseguram o submetimento dos dominados e o domínio da prática da 

ideologia dominante. A função da ideologia consiste, pois, em obter a 

obediência consentida, que só unicamente mediante a força não se pode 

garantir nem manter.102 

 

Sendo um teórico marxista, o Estado passa a ser encarado como instrumento 

utilizado para a extorsão de mais-valia. Interpelando-o através da ideologia, o indivíduo se 

torna sujeito (de/ao Direito), estando, assim, livre e apto para que possa contratar e vender sua 

força de trabalho. Em suma, o sujeito torna-se livre para volitivamente ser explorado. 

                                                           
101 Idem. 

102 Ibid. p.48 
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Com essa materialidade necessária, qualquer indivíduo, ao ser inserido em nossa 

sociedade, passa a ser necessariamente sujeitado à ideologia burguesa, vale dizer, passa a ser 

sujeito de direito.  

Foi com finalidades ideológicas precisas que a filosofia burguesa apoderou-

se da noção jurídico-ideológica de sujeito, para dela fazer uma categoria 

filosófica, sua categoria nº 1, e para pôr a questão do Sujeito do 

conhecimento (o ego cogito, o sujeito transcendental kantiano ou husserliano, 

etc.), da moral, etc. e do Sujeito da história.103 

 

Ao ser interpelado pela ideologia, o sujeito recebe uma identidade, que, ao correr 

das práticas sociais, será constantemente exigida, causando uma internalização dessa 

ideologia no sujeito. Assim, identificar o indivíduo como sujeito à uma ideologia significa 

interpelar, reconhecendo no outro a si mesmo. 

A eficácia na aceitação da ideologia vem, assim, garantida pelo modus 

operandi do processo de constituição do sujeito enquanto ser social, na 

necessidade da identificação com o outro, com o semelhante, com condição 

da mesma autoidentificação.104 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Althusser, Louis; Resposta a John Lewis, in Posições, v. 1, Rio de Janeiro, Graal, 1978, p.68. 

104 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.51 
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CAPÍTULO 2: MÍDIA – ASPECTOS DO AIE DE INFORMAÇÃO 

 

 

Se o primeiro capítulo é de cunho essencialmente teórico, imerso na proposta de 

Althusser, que apresenta uma metodologia e compromisso rigoroso com a epistemologia e a 

ciência marxista, aplicando o corte epistemológico muitas vezes em sua própria fonte (o 

marxismo-leninismo); o capítulo que se inicia tem como proposta analisar especificamente a 

mídia como Aparelho ideológico de Estado, suas implicâncias, seus aspectos, e como isto 

impacta em nossa subjetividade e em nossas relações sociais. 

No entanto, não mais contaremos com o brilhantismo de Althusser, que nunca se 

propôs à essa análise específica. Alertamos o leitor nesse sentido: ainda que críticos, os 

autores que a partir de agora nos apoiaremos não possuem o rigor epistemológico de 

Althusser.  

Ao abordar as manifestações da ideologia em um determinado AIE, entramos 

necessariamente na seara da prática, do empirismo, sendo difícil separar em nossa análise o 

joio ideológico do gérmen materialista. Já se pode imaginar a razão disso: dado que somos 

“animais ideológicos”, e nossos atos e existência permeados necessariamente por essa 

ideologia dominante, torna-se um desafio sobre-humano propor-nos a discutir de maneira 

crítica, com o rigor althusseriano, as práticas adotadas em nossa “vivência ideológica”. 

Assim, apesar de estarmos aqui limitados a noções objetivas como a legalidade 

(Direito), democracia (Estado Burguês), propriedade dos meios de comunicação, entre outros 

conceitos ideológicos, temos que ter em nosso horizonte sempre que essa realidade se compõe 

na luta de classes, no que toca à Mídia, à luta de classes ideológica, que opera por dentro 

deste AIE, sendo claro que o vetor resultante desse embate aponta para a ideologia burguesa 

dominante. 
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2 Panorama geral da Mídia 

Não podemos perder de vista que, pelo nosso enfoque, os meios de comunicação 

devem ser encarados como meios de produção, que produzem mercadorias, conteúdos 

informativos e recreativos, bens muitas vezes imateriais, mas que podem se encaixar em nossa 

definição de bens indispensáveis para existência dos indivíduos. 

Utilizando a imagem proposta por Dênis de Moraes, o sistema midiático atual 

pode ser concebido tal qual uma árvore, em seus galhos situam-se os setores de informação e 

entretenimento. Cada galho se conecta com outros por intermédio de um condutor invisível 

(as tecnologias avançadas), que se conectam em um circuito de elaboração, irradiação e 

comercialização de conteúdo, produtos e serviços. Esta árvore pertence a um reduzido número 

de corporações que se incumbem de fabricar volume convulsivo de dados, sons e imagens em 

busca de incessante lucratividade em escala global. Estas corporações se estabelecem graças à 

potência de seus canais, plataformas e suportes de comunicação digital, que interligam em 

tempo real povos, sociedades, economias e culturas.105 

Parece que somente alcançamos a plena sintonia dos acontecimentos em nosso 

entorno uma vez que tenhamos acesso a esse sistema audiovisual de amplo espectro. Como se 

telas, monitores e outros ambientes virtuais condensassem dentro de si a vida social, as 

informações, os processos produtivos, a ciência, a arte, e todo nosso padrão de sociabilidade. 

O autor propõe a divisão em três pontos das características principias do sistema 

midiático: 

Em primeiro plano, evidência a capacidade de fixar sentidos e ideologias, 

interferindo na formação da opinião pública e em linhas predominantes do 

imaginário social. Em segundo lugar, demonstra desembaraço na apropriação 

                                                           
105 MORAES, Dênis de. Sistema midiático, mercantilização cultural e poder mundial. In MORAES, Dênis de 

(org.); RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual. Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à 

democratização. São Paulo: Boitempo, 2013. p.19 
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de diferentes léxicos para tentar colocar dentro de si todos os léxicos, a 

serviço de suas conveniências particulares. (...) Em terceiro lugar, incute e 

celebra a vida para o mercado, a supremacia dos apelos consumistas, o 

individualismo e a competição A glorificação do mercado consiste em 

apresentá-lo como “único” capaz de traduzir anseios da sociedade, como se 

só ele pudesse se converter em instância de organização societária.106  

 

Esses oligopólios midiáticos são detentores dos meios de produção, como a 

infraestrutura tecnológica e as bases logística para os processos de (re)produção material e 

imaterial. Trata-se de um sistema com “multiplataformas integradas”, quer seja de papel, 

digital, áudios, vídeo e móvel. “Tudo isso sob a égide de três vetores: a tecnologia que 

possibilita as sinergias; o compartilhamento e a distribuição de conteúdos gerados nas 

mesmas matrizes produtivas; e a racionalidade de gastos, custos e investimentos.”107 

Essa convergência entre mídia, telecomunicações e informática proporciona que o 

mesmo produto seja comercializado em diversas plataformas e suportes, pelos meios de 

transmissão, distribuição, circulação, exibição e finalmente o consumo. Há, assim, o 

alavancamento do mais-valor, sendo que outros ramos se utilizam destes meios para 

otimização de seus negócios como, por exemplo: fabricantes, fornecedores, anunciantes, 

patrocinadores, operadores do mercado de capitais etc. 

Temos, então, uma dupla função da mídia – Em primeiro aspecto, como AIE, 

colonizando nossos ideários, por meio da ideologia, e todas as especificidades abordadas no 

Capítulo I, correspondente à reprodução do capital. E no segundo aspecto como um sistema 

de produção direto, com oligopólios internacionais, participações cruzadas, assumindo o 

papel de agentes econômicos, que produzem incessantemente bens de consumo (que são 

freneticamente consumidos, por conta dos efeitos do primeiro aspecto, e assim por diante...). 

                                                           
106 MORAES, Dênis de. Sistema midiático, mercantilização cultural e poder mundial. In MORAES, Dênis de 

(org.); RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascual. Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à 

democratização. São Paulo: Boitempo, 2013. p.20 

107 Ibid. p.24  
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Dotado de uma visão crítica assertiva, César Ricardo Siqueira Bolaño aborda de 

maneira materialista como se dá esse processo produtivo, delimitando os agentes que 

constituem o “tripé” dessas relações: 

O público é objeto dessa indústria; a audiência, seu capital. É ele quem 

determina tudo. Em última instância. Tudo se explica pelas necessidades que 

têm o capital individual e o Estado de comunicar-se com o público, com as 

massas de eleitores e consumidores, e conquistar-lhes corações e mentes. 

Infantil pensar o contrário. Há uma trinca de sujeitos, portanto, que deve ser 

contentada no modelo de regulação, mas os interesses de cada um são 

diferentes e assimétricos. Ao capital interessa o dinheiro; ao Estado, o poder; 

e, ao público, diversão no sentido de Brecht, a função natural da arte. Três 

determinações funcionais distintas que cumprem as indústrias culturais e da 

comunicação, às quais qualquer teoria da comunicação deve dar explicação, 

sob o risco do ridículo, nesta altura do desenvolvimento do conhecimento 

científico.108 

  

No momento do capitalismo em que vivemos, o chamado “pós-fordismo”, 

concentra-se em um sistema de comunicação de massas que garante a interação entre 

Capital/Estado e os consumidores/cidadãos, por uma perspectiva de integração nacional e de 

serviço público universal, garantindo a regulação da propaganda e publicidade que 

incorporam as massas ao consumo de bens. O que torna este momento e esta área únicos é 

que o capital em expansão se torna cultura e o trabalho cultural.  

A crise do fordismo resulta em uma acentuada exclusão de grande parte da mão-

de-obra não qualificada dos principais sistemas de fluxos de capitais, ao passo que estimula e 

incita o consumo, que somente será acessível a um reduzido grupo de agentes produtivos que 

dispõe de conhecimento técnico para operar neste sistema. 

Bolaño escolhe um termo significativo a este momento: Economia do 

Conhecimento.  

                                                           
108 BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Mercado brasileiro de televisão, 40 anos depois. In BOLAÑO, César 

Ricardo Siqueira (org.); BRITTOS, Valério Cruz. Rede Globo: 40 anos de poder e hegemonia. São Paulo: 

Paulus, 2005. p.20 
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O termo é bom porque, no processo produtivo, hoje, o trabalho adquiriu em 

geral uma nova qualidade, com as funções intelectuais sobrepujando aquelas 

meramente físicas dos processos produtivos tradicionais, estes também 

crescentemente intelectualizados. O desenvolvimento de P&D, a penetração 

de uma lógica mercantil no campo científico, os sistemas de C&T estatais, 

tudo avança no novo modo de regulação e aí se apresenta também a 

contradição básica do sistema, entre capital e trabalho (intelectual, neste 

caso). O próprio consumo se intelectualiza com os novos gadgets oriundos da 

Terceira Revolução Industrial. Trata-se, de fato, de uma metamorfose cultural 

de profundas consequências que não pode ser entendida evitando a crítica da 

economia política.109 

 

Há uma notável mudança, não no modo de produção, mas sim no modo de 

desenvolvimento - o fator pelo qual a produtividade se desdobra – ele passa a se 

intelectualizar, dando o trabalho um salto qualitativo. O trabalho intelectual produtivo se 

alastra pelo mundo, enquanto o controle se internaliza nos detentores dos meios de produção 

(midiáticos). Não se trata de meras mudanças culturais (superestrutura), mas sim de uma 

transformação nas Forças Produtivas (estrutura) que acabam por reposicionar a ideologia 

(cultura). 

Tratamos basicamente de informação e conhecimento produzidos por uma 

sociedade, realizados em uma progressiva socialização dos processos de trabalho, que acabam 

por gerar contradição típica deste momento, além da contradição óbvia da 

repressão/exploração que desemboca na luta de classes. Diz respeito à apropriação das 

externalidades positivas – que é o resultado final da produção intelectual, quando se produz 

um maior valor social que o valor privado. É exatamente por não devolverem ao pagador todo 

o retorno do investimento (grande parte fica com a sociedade), que atividades com 

externalidades positivas tendem a ser menos oferecidas.110  

                                                           
109 BOLAÑO, César Ricardo Siqueira. Mercado brasileiro de televisão, 40 anos depois. In BOLAÑO, César 

Ricardo Siqueira (org.); BRITTOS, Valério Cruz. Rede Globo: 40 anos de poder e hegemonia. São Paulo: 

Paulus, 2005. p.27 

110 Ibid. p.28 
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Ou seja, o capitalismo global estimula que a produção se dê cada vez mais em 

uma esfera coletiva, de cadeia, através de constantes trocas de dados e informações. Mas 

sempre dentro do controle privado, caso contrário, todo esse valor cairia em mãos da 

sociedade, não geraria uma vantagem direta ao capitalista. Por isso, a sanha dos capitalistas 

que, organizados em oligopólios, tentam conter para si a principal fonte de valor de suas 

cadeias produtivas: a comunicação de informações e conhecimentos. 

Passaremos a analisar especificamente o AIE de comunicação, que implica dizer 

nos meios de comunicação. Decerto que é cada vez mais tênue a linha entre informação e 

entretenimento/expressões culturais, por isso, tentaremos dar maior enfoque na esfera da 

informação e nas artimanhas e joguetes que este AIE realiza por meio da ideologia. 

 

2.1 Impactos da Mídia no meio social 

A Terceira Revolução Industrial mudou nossa forma de se relacionar. Se o nosso 

modo de produção (economia) passa a ser pautado pelas redes de comunicação, por bem que 

nossa sociabilização será impactada também. Assim, a política, educação, religião e todas as 

ideologias correspondentes a esses institutos e práticas passam a se utilizar desta rede, de tal 

forma que é inconcebível a manifestação que produza impacto em nossa sociedade sem o 

suporte dos meios de comunicação.  

Foi criado um novo espaço, o ciberespaço, em que conseguimos aglutinar toda 

nossa linguagem (texto, imagem, som) na forma de um bit, sinal binário que uma vez 

processado se converte nessas formas primárias. Outro fato que gera espanto, ao analisarmos 

a fundo, é a característica deste espaço ser virtualmente infinito. Ele não se pauta pelos limites 

de nossa realidade material (claro, enquanto houver recursos para se produzir hardwares e 

softwares). 
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Tínhamos os livros, jornais, as revistas para os escritos, que propiciavam a 

existência de instituições e organizações como editoras, bibliotecas, livrarias. 

Tínhamos o desenho e a imagem para copiar, fotografar, retratar paisagens, 

pessoas e objetos. Cada setor com suas próprias organizações. (...) Tudo isso 

foi sintetizado numa única linguagem: bits. Essa é a revolução que estamos 

presenciando.111 

 

Temos, então, um novo problema: com o aumento exponencial de fluxo de 

informação, perde-se o caráter crítico dos conteúdos que são perpassados, a significação e 

interpretação reflexiva necessária para cada elemento, além de se perder o parâmetro de 

relevância que cada informação tem em nossa sociedade.  

Lidar com o impacto deste fluxo acelerado de informações e, principalmente, 

dar-lhes um significado, ou seja, interpretá-las, integrando-as em sua visão de 

mundo, é hoje uma tarefa inevitável dos sujeitos modernos. Os pensadores da 

educação, diante da possibilidade de acesso quase infinito às informações, 

concordam que a grande tarefa da educação é preparar os jovens para que 

consigam selecionar, fazer a pergunta, conseguir discernir o que querem.112 

 

A respeito desse efeito anestesiador, causado pela enxurrada de informações 

servidas pelos canais, que nos torna frios e fatalistas em relação à nossa realidade, Peter 

Sloterdijk assevera: 

No enfileiramento linear do grande, pequeno, importante, desimportante, 

louco, sério, etc. desaparece o “particular” e o “propriamente real e efetivo”. 

Os olhos de quem tem de viver cronicamente nestas falsas equivalências 

perdem, sob uma luz cada vez mais turva, a capacidade de reconhecer as 

coisas em sua individualidade e essencialidade.113 

 

Em Crítica da razão cínica, Peter Sloterdijk relata o papel dos meios de 

comunicação e das ideologias no período vivido pelos cidadãos da Berlin de Weimar, e que 

persiste até hoje em nossa subjetividade, a que vieram posteriormente dar o nome de 

pluralismo, uma visão de mundo que derivava do conflito entre um caráter “expansivo, 

                                                           
111 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia e Democracia. 1° ed. Porto Alegre: Evangraf, 2005. p.60 

112 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia, Educação e Cidadania. 2° ed. Petrópolis: Vozes, 2006. p.40 

113 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. São Paulo: Estação Liberdade, 2012. p 668  
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nivelador, instaurador de visões panorâmicas; e um de pequena economia, atomístico, que 

vive em retirada.”114  

O choque entre uma ontologia da totalidade, da Razão, de verdades claras, de uma 

ontologia fragmentada dos meios de comunicação, relativista, apática e impessoal. Nesse 

contexto, o autor coloca que os meios de comunicação “desempenharam seu papel típico: 

desdialetizar a realidade. Em relação ao estado espiritual do tempo, Musil falou de um 

“hospício babilônico”, de cujas janelas gritavam mil vozes.”115    

Ao mesmo tempo, o contemporâneo dessas realidades pluralistas é impelido 

para o papel de uma pessoa limítrofe, que vive tanto na província local e 

cultural, quanto se encontra com o pé no universal. Mentalidades anfíbias 

tornam-se a coisa própria a qualquer um.116  

 

Ainda a respeito dos impactos dos meios de comunicação em nossa realidade e 

subjetividade, Sloterdijk reflete: 

Os meios de comunicação modernos cuidam para que se tenha uma 

climatização nova e artificial, das consciências no espaço social. Quem se vê 

inserido em suas correntes experimenta como a sua "imagem de mundo” se 

transforma cada vez mais exclusiva em algo mediado, vendido, sacado de 

segunda mão. Notícias inundam a consciência televisiva com um material 

mundial marcado por partículas informativas; ao mesmo tempo, elas 

dissolvem o mundo em paisagens noticiárias fluorescentes, que cintilam na 

tela do eu. De fato, os meios de comunicação de massa possuem a força para 

reorganizar ontologicamente a realidade efetiva como realidade efetiva em 

nossas cabeças. 117    

 

Tudo isso se agrava quando embebido na lógica de consumo e produção de nosso 

momento, que nos aliena e insensibiliza em relação ao vasto espaço público de debate que nos 

permeia. Ora, valorar assuntos e defendê-los é nada mais do que o exercício da política. 

                                                           
114 Ibid. p 656   

115 Idem.   

116 Idem. 

117 SLOTERDIJK, Peter. Crítica da razão cínica. São Paulo: Estação Liberdade, 2012. p 667   
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Abordaremos a questão política com maior atenção adiante. Importa neste 

momento abordar as quatro proposições de Guareschi a respeito da Mídia e seus impactos em 

nossa realidade e subjetividade. 

“A primeira afirmativa é a seguinte: a Comunicação, hoje, constrói a 

realidade.” Sem entrar em questões metafísicas ou ontológicas, o autor se propõe a afirmar 

que em nosso meio social só possui caráter de existência, de real, que tem valor para legitimar 

e significar nosso cotidiano, aquilo que está em evidência na mídia. 118 

Isto é, nossa ligação fática com os acontecimentos regionais, mundiais e 

globais se dá necessariamente pelos meios de comunicação. Muito comum observarmos este 

fenômeno quando viajamos para outro estado ou região. Tragédias, furos noticiários e 

escândalos regionais, de fato, só existem para aqueles telespectadores que tiveram acesso 

àquela informação, para os outros, o fato simplesmente nunca houve.  

Esse postulado age de maneira ativa e passiva: da mesma forma que dita a 

“existência” de determinada realidade, por mostrar em seus canais, a mídia apaga fatos, 

moldando, assim, essa “realidade”, simplesmente por não divulgá-los em seus meios.  

Agora reflitamos sobre: se isto acontece em nível regional, imagina como se dá 

este fenômeno em dimensões internacionais. Por isso, a importância da desconcentração dos 

canais de mídia. Em tese, quanto mais pontos de vista, maiores as chances de se ter acesso a 

dados e vieses diferentes. 

“A segunda afirmativa é um complemento da primeira: a mídia não só diz o 

que existe, e consequentemente, decide o que não existe pelo seu silêncio, mas dá uma 

conotação valorativa, de que algo é bom e verdadeiro, em relação à realidade existente.” 119 

                                                           
118 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia e Democracia. 1° ed. Porto Alegre: Evangraf, 2005. p.62 

119 Idem. 
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O que esse segundo postulado nos revela é que os meios de comunicação 

possuem, via de regra, o condão de, além de determinar a “realidade”, transmitir uma 

sensação de positividade intrínseca para o que é mostrado. 

Isto é transmitido aos ouvintes e telespectadores, ou seja, as pessoas que 

“aparecem” na mídia são as que “existem”, são “importantes, dignas de 

respeito”. As coisas veiculadas pela mídia são boas e verdadeira, a não ser 

que seja dito expressamente o contrário.120 

 

A nossa experiência com a democracia representativa deixa claro, como exemplo, 

o funcionamento deste mecanismo. Um candidato que “esteja” sempre em destaque na grande 

mídia possui uma enorme chance de ser eleito. Se ele lá “está”, é porque deve ser alguém 

importante, competente, e que mereça nossa atenção e confiança. 

Não por acaso observamos figuras que estão em evidência midiática 

(principalmente as que aparecem na TV) serem eleitas a despeito de sua formação, histórico, 

proposta política ou outro aspecto relevante. Cria-se um vínculo de familiaridade com aquelas 

pessoas que em determinado dia e horário estão nas grandes telas falando para seus “iguais”. 

Não é de se espantar, também, que esse fato unido com o sensacionalismo midiático, em 

nossa “sociedade do entretenimento”, venha a destacar figuras caricatas, de posturas 

contundentes, polêmicas e irracionalistas. O último traço que se espera neste tipo de relação 

“ideológica” é uma racionalidade esclarecida. 

Por outro lado, fatos (ou boatos) que desabonam determinado indivíduo se 

propagam com tamanha velocidade e, em horas, se destrói uma imagem que levou uma 

existência para se consolidar. Não temos dúvidas do seguinte ponto: aquelas famílias 

tradicionais na política, em sua maioria detentora de concessões de meios de comunicação 

                                                           
120 Ibid. p.62 
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eletrônicos, possuem uma vantagem gigantesca frente a outros candidatos. No capítulo 

seguinte, abordaremos essa questão com maior acuidade. 

“A terceira afirmativa vem ampliar a compreensão da primeira: a mídia, hoje, 

detém o controle da pauta da agenda de discussão.”121 A maior parte das pautas discutidas 

em nosso meio social é imposta pela mídia, que determina o quê, como e quem deve discutir 

esses assuntos de “notória importância”. 

Dessa maneira, por exemplo, assuntos referentes à reestruturação econômica e 

desenvolvimento de determinadas áreas, que pela visão materialista são o que determina em 

última instância a vida do cidadão, perdem espaço para discussões relativas à moral, 

sexualidade, religião e outros aspectos secundários. Primeiro, por pautarem que as questões 

importantes devam ser decididas pelos especialistas - o tecnicismo, abordado no Capítulo 1 - 

já que o “povo em geral” não possui discernimento para tal. E, depois, pela nossa formação e 

facilidade de identificação às questões que envolvem nossa esfera individual, pelo 

individualismo, característica típica ao nosso momento. 

Guareschi inclusive propõe saídas para essa lógica perversa: 

Nesse contexto, porque não pensar num fórum nacional que indique uma 

pauta para os meios de comunicação discutirem a cada 6 ou 12 meses? Os 

grandes problemas da nação seriam colocados na mesa de pesquisa e 

discussão da mídia, que exerceria a função de “consciência crítica da nação”. 

Os temas poderiam também ser levantados através da campanha pela 

Internet, com obrigação de os meios de comunicação discuti-los, uma vez 

que são de interesse público.122 

 

Em nosso ver, essa ainda se apresenta mais como uma proposta secundária. 

Troca-se uma pauta ditada pelo oligopólio midiático para organizações que, ainda em tese, 

representariam diversas camadas da população. O essencial para a saída deste problema passa 

                                                           
121 Ibid. p.63 

122 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia e Democracia. 1° ed. Porto Alegre: Evangraf, 2005. p.64 
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por uma regulação econômica, retirando esse cenário de monopólio de voz nos meios já 

existentes, e criando novos canais, com novos atores, diversificando o conteúdo para o acesso 

das massas. 

Finalmente, a quarta afirmativa: passamos a interagir com esse novo 

personagem (os meios de comunicação) em todos os espaços de nossas vidas, e isso exerce 

uma alta influência com a constituição e construção de nossa subjetividade.123 

Esse caráter, que é o objeto principal deste ponto em nossa dissertação, já foi 

abordado por diferentes aspectos, sendo razoável essa afirmação. Difícil argumentar de outra 

maneira, os meios de comunicação de fato alteraram nossas práticas sociais, sendo todos os 

aspectos aqui abordados, ainda que não explicitados pelos autores, reflexos da ideologia 

dominante, que se faz presente por meio do AIE midiático, alterando nossas práticas e, 

portanto, nossas ideias como sujeitos.  

 Os meios de comunicação assumiram papel determinante em nossas práticas, 

sendo o palco e a amálgama que vincula as trocas de posições a respeito de nossa sociedade. 

A própria política, que se realizava historicamente na ágora, na praça, no espaço público em 

que cidadãos se reuniam para discussões, cada vez mais se realiza pelos órgãos de 

comunicação, transmitindo para eles em uma espécie de “osmose” a legitimidade e o poder de 

convencimento dos grupos. 

 

2.2 Modos e estratégias de operação da ideologia no AIE midiático 

“O hábito faz o monge” diz o provérbio popular. Neste caso, o senso comum 

acerta em cheio. Nossas ideias e concepções são provenientes de práticas matérias que, como 

                                                           
123 Ibid. p.65 



76 
 

visto, são também reproduzidas pelo “inculcamento” da ideologia, por meio dos AIE, em um 

processo de retroalimentação (ver Capítulo 1). 

Abordaremos, conforme proposto por Guareschi, as diversas “técnicas” pelas 

quais o AIE da informação se utiliza para perpassar a ideologia por meio dos indivíduos, as 

práticas ideológicas dos meios de comunicação. Não nos olvidemos do fundamental: se 

estamos falando de ideologia, estamos falando em “criar ou manter relações de dominação 

(entre classes), isto é, de expropriação de qualidades e recursos de outros.”124 

Legitimação – “A legitimação é a tentativa de fazer com que relações de 

dominação sejam estabelecidas e sustentadas como justas e dignas de apoio (legítimas).”125  

Para esse fim, utilizam-se frequentemente de estratégias como a racionalização, o 

encadeamento de silogismos que transmitem uma aura lógica e racional para se explicar 

determinados fatos e posições críticas a respeito deles.  

Outra técnica para se autenticar determinadas posturas é a universalização, ou 

seja, a tentativa de se naturalizar fatos e relações sociais por discurso anistórico.  É o discurso 

que se inicia com termos como: “Toda sociedade, toda nação etc”. 

O autor cita também como prática de legitimação a narrativização, na qual 

“criam-se ou inventam-se histórias, novelas, documentários, filmes, para justificar diante dos 

outros que alguns são melhores.”126 São histórias contadas de maneira a evidenciar o quão 

determinado grupo é ou não autêntico ao assumir sua postura, trata-se de uma faceta do 

discurso dos “bárbaros” contra os “civilizados”, maniqueísta, que coincide sempre com o lado 

de quem narra essa história. 

                                                           
124 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia, Educação e Cidadania. 2° ed. Petrópolis: Vozes, 2006. p.147 

125 Idem. 

126 Ibid. p.148 
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Dissimulação – “consiste em ocultar, negar ou obscurecer as informações e a 

verdade.”127 Para isso, uma primeira estratégia provém da seleção das notícias, o que se 

mostra e o que se oculta, a fim de se criar uma “realidade” para os espectadores. Um exemplo 

famoso diz respeito à eleição presidencial de 1989 entre Lula e Collor, em que a Rede Globo 

em vez de transmitir ao vivo todo o debate presidencial, o realizou em um estúdio, editando-o 

e posteriormente o transmitindo para os eleitores. 

Outra técnica que se aplica para dissimular é a combinação de mensagens. Trata-

se de técnica extremamente sutil, nas quais as notícias são combinadas com o objetivo de se 

produzir um efeito implícito, que passa despercebido pelo nosso consciente, mas que se 

registra no subconsciente. Podemos observar este aspecto quando, por exemplo, nos são 

relatadas práticas criminosas por determinados indivíduos em certa circunstância, e em ato 

contínuo nos atiram uma outra notícia se referindo a determinado grupo político, étnico, 

religioso etc. Há então uma ligação entre o conteúdo da primeira notícia com o grupo da 

segunda, que se registra em nossas mentes desavisadas. 

O deslocamento se assemelha, mas a imputação é direta e objetiva. Transmite-se 

termos e características de um objeto ou sujeito para outro e, com isso, toda sua carga 

valorativa. Substitui-se por exemplo, “estudantes em manifestação que ocuparam escolas” por 

“invasores de escolas”, “manifestantes” por “vândalos”, “combatentes” por “heróis”. 

Na mesma toada, temos a eufemização. Aqui, elementos injustos, imorais, ilegais 

e brutais são aliviados com expressões atenuantes descritivas. Assim, trabalhadores são 

chamados de “colaboradores” para dissimular o caráter exploratório da relação, repressões 

policiais violentas e abusivas passam a ser “restauração de ordem”, demissões em massa 

tornam-se “reestruturação de mercado”, fechamento de escolas por “reorganização escolar”. 

                                                           
127 Ibid.  p.149 
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Unificação – “Um terceiro modo é o que se costuma chamar de unificação. As 

coisas são, por natureza, diferentes. Mas quando se quer enganar, apela-se para a “união”, 

a fim de conseguir o que se quer.”128 Trata-se do discurso em que se objetiva a massificação 

de indivíduos e grupos em torno de um ideal, assim apagam-se as suas diferenças e 

peculiaridades e reforçam-se seus caráteres em comum. Não faltam exemplos em nossa 

história, principalmente em se tratando do Estado e suas políticas, canções patrióticas, como 

“Pra frente Brasil” e famosos slogans nacionais, como “Brasil, um país de todos”. Já no 

campo internacional temos os slogans da doutrina Monroe “América para os americanos”, na 

Alemanha nazista o mote “Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!” (Um povo, um império, um 

líder). 

Fragmentação – Este quarto modo funciona pela via reversa da unificação: 

apagam-se os traços de união e acentuam-se as diferenças. Guareschi utiliza-se da expressão 

“expurgo do outro”129, para definir essa prática. Muito utilizada em slogans totalitários 

ufanistas, como “Brasil: ame-o ou deixe-o!”. Cria-se a lógica do inimigo em comum, que 

determinado grupo seria a encarnação do mal na terra, aquele que deve ser combatido a 

qualquer custo. 

Reificação – “Mas o modo mais comum, e mais sofisticado (talvez), o que mais 

conduz à criação de relações de dominação, é o que se costuma chamar de reificação, ou de 

naturalização, ou mesmo de eternalização.”130 Trata-se de uma das principais figuras de 

atuação da ideologia. Os acontecimentos, os fatos sociais, passam a ser vistos como algo 

natural, já dado, como se sempre tivéssemos determinadas posturas a determinados assuntos. 

Como visto no Capítulo 1, era isso a que Althusser se referia quando usava as expressões “a 

                                                           
128 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia, Educação e Cidadania. 2° ed. Petrópolis: Vozes, 2006. p.152 

129 Idem. 

130 Ibid. p.153 
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ideologia leva os trabalhadores na conversa”, normalizando nossas relações, de maneira a 

nos fazer acreditar que o mundo sempre foi dessa maneira, com relações naturais, e que 

devemos cumprir nosso papel posto na sociedade. “A estratégia fundamental é a seguinte: as 

instituições sociais, os governos, as leis, as tradições, toda sociedade, foram instituídos, 

criados, a partir de interesses, negociações, acordos. Nada caiu pronto do céu.”131 

Banalização – Esta prática postula: “Quando tudo falhar, e não for possível 

esconder, distorcer, ou tratar de uma maneira séria e objetiva os acontecimentos, banalize-

os.” (referência) Utilizando-se do entretenimento, ironia, humor, dos fait-divers, os meios de 

comunicação hegemônicos impõem a ideologia dominante por meio da banalização, tornando 

assuntos caros à nossa sociedade como simples pilhéria, com leviandade. Assim, corrupção, 

racismo, chauvinismo, e outras formas de comportamento estrutural reprováveis, são tratados 

como pequenas falhas morais de determinados indivíduos, algo que mereça apenas nosso 

escárnio, evitando mobilizações práticas e contundentes. É a prática diária de nosso cinismo 

institucional. 

Guareschi elaborou um organograma132 cuja menção merece destaque, 

sintetizando a dinâmica abordada até o momento, entre o funcionamento do nosso modo de 

produção (MP = FP + RP), com a relação entre a infraestrutura e superestrutura, da ideologia 

pelos AIE e ARE, dando maior ênfase às subdivisões do AIE midiático, de maneira clara e 

simplificada: 

                                                           
131 Idem. 

132 GUARESCHI, Pedrinho; BIZ, Osvaldo. Mídia, Educação e Cidadania. 2° ed. Petrópolis: Vozes, 2006. p.142 
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2.3 Noam Chomski: Mídia – Propaganda política e manipulação 

Noam Chomsky inicia sua obra, Mídia – Propaganda política e manipulação, 

com um questionamento: “(...) em que tipo de mundo e de sociedade queremos viver e, 

sobretudo, em que espécie de democracia estamos pensando quando desejamos que essa 

sociedade seja democrática?”133 Para falar do tema, usa o exemplo da mídia norte-americana 

e seus meios de comunicação. Durante toda sua escrita, ele tenta demonstrar que, em verdade, 

tal mídia, apoiada por uma elite intelectual que lidera a manipulação do pensamento da grande 

                                                           
133 CHOMSKY, Noam. Mídia – Propaganda política e manipulação. São Paulo. Martins Fontes, 2013. p. 9 
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massa, tem o poder de modificar os cenários políticos do modo como convém. Porém, sua 

reflexão acerca do assunto transpõe a barreira geográfica e, hoje, pode-se dizer que a maneira 

como as grandes mídias mundiais se comportam é bastante igual. Assim, elenca e discorre 

sobre alguns elementos fundamentais para que essa fórmula de dominação e obediência do 

povo dê certo: a mídia deve distrair o povo para que o foco daquilo que realmente importa não 

seja ponto de reflexão da massa; criar novos conflitos e depois oferecer soluções incríveis; 

manter um discurso sempre passional, para que a massa se inflame fácil, quando necessário; 

manter a alienação do povo, conhecendo-o melhor do que ele mesmo, desestimular o 

pensamento crítico ou a autoanálise, entre outros. 

O que Chomsky tenta esclarecer é que essa democracia em que vivemos, na 

contemporaneidade, tem mais a ver com uma ditadura da classe dominante sobre a massa do 

que a real soberania popular – acepção básica da palavra democracia. Entranhada no discurso 

neoliberalista, essa definição morre em si mesma quando observa-se, com crítica, o 

comportamento da mídia como veículo poderosíssimo na manipulação de todos os fatos. 

  O autor fala sobre a primeira operação de propaganda governamental ocorrida 

nos EUA, ocorrida no governo de Woodrow Wilson, 1916, com o mote “Paz sem Vitória”. O 

cenário americano era de uma população pacifista, no meio da Primeira Guerra Mundial. Em 

seis meses, a Comissão Creel, criada pelo presidente, por meio da mídia, transformou uma 

nação pacífica em um bando de gente irracional, raivosa, a postos para acabar com qualquer 

alemão que estivesse à mira. Isso somente porque o governo estadunidense tinha interesse em 

entrar na guerra e, para isso, precisava da participação do povo, do modo que era adequado a 

ele, Estado. Ainda por Wilson, a mesma estratégia foi usada para criar o “Pânico Vermelho”, 

explorado imensamente pela Direita conservadora no ataque à Esquerda. O Procurador Geral 

de Wilson, Palmer Raids, infringiu quase todas as Emendas da Constituição americana, 
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entretanto, a propaganda vigente intensificava a necessidade de se combater o mal. E o mal 

podia ser qualquer coisa que não se enquadrasse nos interesses do presidente. 

E nos deixou uma lição: a propaganda política patrocinada pelo Estado, 

quando apoiada pelas classes instruídas e quando não existe espaço para 

contestá-la, pode ter consequências importantes. Foi uma lição aprendida por 

Hitler e por muitos outros e que tem sido adotada até os dias de hoje.134 

  

Walter Lippmann, renomado jornalista americano, crítico de política interna e 

externa, concordava com os artifícios da propaganda política e apreciava suas proezas. “Ele 

defendia que aquilo que denominava ‘revolução na arte da democracia’ podia ser usado 

para ‘construir o consenso’, isto é, obter a concordância do povo a respeito de assuntos 

sobre os quais ele não estava de acordo por meio das novas técnicas de propaganda 

política.”135  

Em síntese, a teoria que Lippmann defendia se baseava na ideia de que “(...) 

somente uma pequena elite, a comunidade intelectual (...) é capaz de entender os interesses 

gerais, aquilo com que todos nos preocupamos, e que esses temas ‘escapam às pessoas 

comuns’.”136 Assim, para ele, existia uma hierarquia social bem delineada: classe 

especializada – a pequena elite intelectual que gerencia os assuntos de interesse público e o 

rebanho desorientado – o restante, a grande maioria da população, a massa. E para esta classe 

existe um papel na democracia: o de espectador, nunca de participante.  

(...) ele tem a permissão de dizer: ‘Queremos que você seja nosso líder’ ou 

‘Queremos que você seja nosso líder’. Isso porque se trata de uma 

democracia, e não de um Estado totalitário. A essa escolha se dá o nome de 

eleição. Porém, uma vez que que ele tenha transferido seu apoio a um ou 

outro membro da classe especializada, deve sair de cena e se tornar 

espectador da ação, não participante. Isso numa democracia que funcione de 

maneira adequada. (...) Se tentar participar na administração de seus próprios 

                                                           
134 CHOMSKY, Noam. Mídia – Propaganda política e manipulação. São Paulo. Martins Fontes, 2013. p. 13 

135 Ibid. p. 14 

136 Ibid. p. 15 
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interesses, só vai causar transtorno. (...) Temos de domesticar o rebanho 

desorientado, impedir que ele arrase, pisoteie e destrua as coisas.137 

  

Ainda, Chomsky faz uma comparação pertinente entre o que chamamos hoje de 

um Estado totalitário e um Estado democrático. Por fim, pondera: “A propaganda política 

está para uma democracia assim como o porrete está para um Estado totalitário.”138  O 

instrumento de domesticação do ser humano somente muda de nome. 

A atividade de relações públicas ganha bastante força na década de 1920. Com o 

sucesso da Comissão Creel e do Pânico Vermelho, nota-se em tal ofício um instrumento 

poderoso de manipulação da população. 

Em 1935, com a Lei Wagner, os trabalhadores tiveram uma grande conquista 

legislativa, o direito de organização. O fato gerou desconforto à classe especializada, “o 

rebanho desorientado estava alcançando vitórias legislativas”139 e “as pessoas estavam tendo 

a possibilidade de se organizar”140. Aí, a comunidade empresarial, juntamente com a área de 

relações públicas, começou a atuar prontamente no combate a esses “desvios democráticos”. 

Acharam um modo de colocar a população contra os grevistas. A propagando, então, falava 

de “nós”, nós – o homem de negócios, o trabalhador, a dona de casa – queremos o american 

way of life de maneira harmoniosa. Então chegam os grevistas baderneiros, agressivos, 

vagabundos e ameaçam a nossa harmonia. É preciso resolver esse problema os detendo. E 

funcionou, mais uma vez, de maneira muito eficaz. A fórmula, criada a partir de conceitos 

vazios, como “americanismo”, ficou conhecida como “a fórmula do Vale Mohawk” e foi 

usada muitas outras vezes para conter novas tentativas de greve. “Esse é o objetivo principal 
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de uma propaganda bem-feita: criar um slogan do qual ninguém vai discordar e todos vão 

apoiar. Ninguém sabe o que ele significa porque ele não significa nada.”141 

O autor explica que outra estratégia para a eficácia de manipulação da população é 

instigá-la a partir de algum tipo de amedrontamento. Cria-se um medo em massa para que as 

ações mais escabrosas do Estado, em relação a outros Estados, sejam completamente 

justificadas. Como exemplo, Chomsky fala de quando os Estados Unidos derrubaram o 

governo democrático da Guatemala. 

Sobre o governo de Regan, o autor conta como as propagandas políticas 

domesticavam a massa e a fazia comprar ideias nas quais ela, em sua maioria, não acreditava, 

simplesmente porque a manipulação da mídia tem o poder absurdo de deixar as pessoas 

confusas e vulneráveis. 

Se considerarmos programas específicos como armamentos, cortes nos gastos 

sociais etc., veremos que a grande maioria da população se opunha a quase 

todos eles. Mas, uma vez que as pessoas se encontram marginalizadas e 

confusas e não conseguem organizar ou articular seus sentimentos – ou 

mesmo saber que outras pessoas partilham desses sentimentos -, aqueles que 

diziam preferir gasto social em lugar de gasto militar (...) supunham que eram 

as únicas que tinham aquela ideia maluca na cabeça.142  

  

Em 1960, houve nova onda de dissidência. E mais uma vez a classe especializada 

deu um jeito de domar o rebanho desorientado. Dessa vez, o fato ficou conhecido como “crise 

da democracia”. “A população tem de ser devolvida à apatia, à obediência e à passividade, 

que é seu estado natural.”143 

Chomsky argumenta sobre como a história que é passada é uma história 

completamente enviesada ao gosto da classe especializada e dos poderosos do Estado. Nem a 
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própria história se resguarda à verdade dos fatos, uma vez que sobrevém por filtros muito bem 

equipados para chegarem aos olhos e ouvidos do povo. Observa ainda que, diferentemente de 

como se é feito num Estado totalitário, no caso dos EUA, toda essa perversão é feita numa 

situação de liberdade.  

Um bom exemplo foi de como a mídia lidou com a Guerra do Vietnã. A 

justificativa dos Estados Unidos era: precisamos combater uma agressão interna ao Vietnã do 

Sul. Essa foi a versão que circulou na mídia e a que convinha na ocasião. E, outra vez, deu 

certo. “Quando se tem a mídia e o sistema educacional sob controle absoluto e a 

universidade assume uma postura conformista, é possível vender essa versão.”144 

Para o desconforto dos poderosos manipuladores do rebanho desorientado, 

principalmente a partir de 1970, existe um movimento bastante forte no sentido contrário ao 

que a mídia impõe. Chomsky observa que o processo é lento e pode demorar muito mais 

ainda para se tornar corpulento, mas é fato que ele existe e vem acompanhado de causas 

nobres e importantes para a humanidade. Exemplo disso é o movimento feminista. “E a 

organização tem suas consequências: você descobre que não está sozinho, que outras 

pessoas pensam as mesmas coisas que você.” 145 

Isso tem um resultado bastante perceptível. Esse é o perigo da democracia: se 

as organizações conseguirem se fortalecer, se as pessoas saírem da frente da 

televisão, elas poderão começar a ter uma série de ideias estranhas, como 

restrições doentias ao uso do poder militar. Isso tinha de ser derrotado, mas 

não foi.146 

 

Chomsky faz um panorama geral de como anda o país em 2002, em todos os 

aspectos, econômicos e sociais. Sabe-se que o governo Bush não foi nada eficiente para fazer 
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com que os índices ruins fossem reduzidos e que melhoras aparecessem para o avanço do 

país. Dessa forma, segundo sua teoria, obviamente que o povo deve ser distraído com outros 

assuntos. Só assim, o presidente conseguirá esconder sua deficiência como líder.  

Então, cria-se novo inimigo. Como foi criado, por Hitler, na Alemanha, o medo 

dos judeus e ciganos. Com Reagan, nos EUA, instituiu-se o temor aos russos e em todos os 

lugares se podia ler e ouvir “Os russos estão chegando.” Depois arquiteta-se um temor dos 

terroristas internacionais e dos narcotraficantes e dos árabes. Assustar e aterrorizar a 

população e depois ter uma conquista bélica contra o seu demônio inventado: fórmula 

infalível para manter a massa altamente distraída. 

Segundo o autor, a mídia tem o grande poder de editar, selecionar, distorcer e até 

modificar as informações sobre fatos ocorridos. Quer seja por “escolher” publicar e divulgar o 

depoimento de quem pensa da maneira que interessa aos poderosos, quer seja por optar pela 

parcialidade do que se noticia, obviamente, seguindo algum tipo de ideologia e/ou por um 

mote meramente capital mesmo. 

Assim, exemplifica com uma pesquisa reveladora na Universidade de 

Massachusetts: 

A pergunta era se as pessoas achavam que os Estados Unidos deveriam 

intervir militarmente para reverter uma ocupação ilegal ou para impedir 

violações graves dos direitos humanos. Numa proporção de dois para um, os 

americanos responderam afirmativamente. Deveríamos empregar a força no 

caso de ocupação ilegal de território e violações graves dos direitos humanos. 

Se os Estados fossem seguir essa recomendação deveríamos bombardear El 

Salvador, Guatemala, Indonésia, Damasco, Tel Aviv, Cidade do Cabo, 

Turquia, Washington e uma lista enorme de outros países. Todos esses são 

casos de ocupação ilegal, agressão e violações graves dos direitos humanos. 

Se vocês conhecerem a realidade a respeito desta série de exemplos, saberão 

muito bem que a agressão e as atrocidades acometidas por Saddam Hussein 

se encaixam muito bem nela. Elas não são as mais violentas. Por que 

ninguém chega a essa conclusão? A resposta é que ninguém sabe.147 
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A Guerra do golfo trata-se de um caso muito bem-sucedido de propaganda 

política. O autor discorre sobre fatos pouco ou nada divulgados pela mídia a respeito da real 

relação que Saddam Hussein tinha com os Estados Unidos. Por um bom tempo, Saddam e 

Bush eram parceiros comerciais e suas relações políticas não haviam sido abaladas. 

Repentinamente, os EUA se viraram contra Saddam Hussein, após anos de favorecimento. 

Durante todo esse período, sempre existiu uma oposição democrática iraquiana, quase toda 

ela exilada, que sempre lutou contra a tirania de Saddam, mas a mídia americana nunca deu 

voz a ela.  

A razão apresentada para que a guerra fosse justificada: “os agressores não 

podem ser recompensados e a agressão tem de ser revertida pelo recurso rápido à violência; 

essa foi a razão para a guerra. Não foi apresentada, basicamente, nenhuma outra razão.”148  

O autor elenca cuidadosamente detalhes sobre a trama que envolve os pormenores 

desta guerra e como o povo americano, de uma forma geral, aceitou toda essa ofensiva 

americana sem nada questionar. E conclui: 

“(...) não se trata simplesmente de desinformação e da crise do golfo. A 

questão é muito mais ampla. Trata-se de saber se queremos viver numa 

sociedade livre ou sujeitos àquilo que corresponde a uma forma de 

totalitarismo autoimposto, com o rebanho desorientado marginalizado, 

distraído com outros assuntos, aterrorizado, berrando slogans patrióticos, 

temendo por sua vida e reverenciando o líder que o salvou da destruição, 

enquanto as massas instruídas são enquadradas e repetem os slogans que se 

espera que repitam, e a sociedade entra em decadência.”149 

  

 Houve uma palestra proferida pelo autor em janeiro de 2002, na comemoração 

do décimo quinto aniversário da Fairness and Accuracy in Reporting.  Nela, ele brinca com a 

possibilidade de um jornalista de Marte descer nos EUA para colher dados sobre a história da 

“guerra ao terror”, iniciada pelo governo norte-americano contra o Oriente Médio. Este 
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jornalista seria muito inteligente, dotado de imparcialidade e visão crítica. Como, então, ele 

narraria os fatos? Por óbvio, o jornalista se distanciaria de todas as coisas que foram 

convencionadas, tendenciosamente, verdades, para então elaborar um texto justo. 

Finalizando seu discurso, assinala:  

(...) a integridade nos deixa diante de um dilema. A resposta fácil é a 

hipocrisia de costume. A outra opção é a que foi adotada por nosso amigo 

marciano, o qual, na verdade, submete-se aos princípios que, com notável 

farisaísmo, nós seguimos. Esta opção é mais difícil de considerar, mas é 

imperativa se quisermos poupar o mundo de desgraças ainda piores.150  

 

As ponderações de Chomski a respeito de uma possível “neutralidade” na 

cobertura jornalística, utilizando esse personagem marciano, que não teria envolvimento 

direto com os fatos, dotado de uma objetividade ideal, e sem nenhum interesse político, vem 

corroborar com a tese da impossibilidade do discurso neutro. 

Ora, se para pensarmos neste ideal de neutralidade é preciso utilizar a imagem 

caricata de um extraterrestre, fica evidente que não se trata de uma questão material, mas sim 

de ilações teóricas que, ao fim, nada explicam. Trata-se de mais uma faceta idealista que 

precisa ser combatida com a dura realidade: ao nos comunicarmos, e principalmente em se 

tratando dos meios de comunicação, não há a possibilidade material de sermos neutros. Como 

visto anteriormente, sempre existe algum interesse ao se noticiar (ou não) algum 

acontecimento.  

Debruçar-se em inferências teóricas a respeito de uma possível neutralidade não 

nos auxilia em nossas questões pragmáticas a respeito da relação entre a política e os meios de 

comunicação, ao contrário, desvia o foco a respeito do problema principal que enfrentamos 

nesse campo: a concentração em oligopólios dos meios de comunicação. 
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CAPÍTULO 3 REGULAÇÃO DA MÍDIA – CONCENTRAÇÃO E SEUS LIMITES 

LEGAIS 

 

3 A necessária regulação dos meios de comunicação eletrônicos 

Maior levantamento sobre os hábitos de informação dos brasileiros, a “Pesquisa 

Brasileira de Mídia 2015” (PBM 2015) revela que a televisão segue como meio de 

comunicação predominante, que o brasileiro já gasta cinco horas do seu dia conectado à 

internet e que os jornais são os veículos mais confiáveis. Encomendada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República (SECOM), para compreender como o 

brasileiro se informa, a PBM 2015 foi realizada pelo IBOPE, com mais de 18 mil entrevistas. 

De acordo com a pesquisa, 95% dos entrevistados afirmaram ver TV, sendo que 73% têm o 

hábito de assistir diariamente. Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia expostos ao 

televisor, de 2ª a 6ª-feira, e 4h14 nos finais de semana, números superiores aos encontrados na 

PBM 2014, que eram 3h29 e 3h32, respectivamente.151 

O rádio continua sendo o segundo meio de comunicação mais utilizado pelos 

brasileiros, mas seu uso caiu na comparação entre a PBM 2014 para a PBM 2015 (de 61% 

para 55%). Em compensação, aumentou a quantidade de entrevistados que dizem ouvir rádio 

todos os dias, de 21% em 2014 para 30%, em 2015. Praticamente a metade dos brasileiros, 

48%, usa internet. O percentual de pessoas que a utilizam todos dos dias cresceu de 26% na 

PBM 2014 para 37%, na PBM 2015. O hábito de uso da internet também é mais intenso do 

que o obtido anteriormente. Os usuários das novas mídias ficam conectados, em média, 4h59 
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por dia durante a semana e 4h24 nos finais de semana – na PBM 2014, os números eram 3h39 

e 3h43 –, valores superiores aos obtidos pela televisão.152 

Fica evidente, portanto, que a TV e o rádio (serviços de telecomunicação e 

radiodifusão) ainda são os principais meios de comunicação, pelos quais operam toda a 

dinâmica social que foi explanada no capítulo anterior. Novamente, insta recordar que nesse 

ponto iremos utilizar como eixo a legalidade, principalmente no que toca à Constituição 

Federal de 1988, bem como seu corpo principiológico. 

Partiremos do seguinte enunciado: sendo a TV aberta e o Rádio os meios de 

comunicação social mais populares e com o maior alcance, sendo ambos transmitidos por 

espectro eletromagnético de propriedade estatal, e portanto administrados via 

permissão/concessões pela iniciativa privada, por bem que que haja regulação sobre esses 

meios de produção de conteúdo, de maneira que sejam contemplados diversos interesses 

sociais conforme seus conteúdos, bem como seja proibido monopólios, oligopólios, e a 

propriedade cruzada desses meios, evitando a massificação de conteúdo bem como a sua 

utilização como aparato de controle/dominação pela plutocracia vigente. 

 

Nesse contexto, em que pese a natureza essencialmente burguesa do nosso 

“Estado democrático de Direito”, temos que reconhecer que esse aparato pode ser utilizado 

(nos limites do Direito e seus desdobramentos) para garantir certas liberdades individuais, 

como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que em nosso meio são 

continuamente confundidos com a liberdade de empresa.  

Assim, utiliza-se o poder do Estado para promoção do debate público, quando 

poderes fora desse aparato estatal (o AIE de informação) estão inibindo o discurso. Aloca-se 
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recursos públicos para dar voz àqueles que não teriam sua representatividade garantida de 

outra maneira, podendo inclusive “silenciar” as vozes de alguns para dar espaço a outros.  

A grande mídia reduz isso à caricatura da “censura estatal”, em nossa prática 

social nessa esfera, reduz-se às duas primeiras liberdades (liberdade de expressão e liberdade 

de imprensa) à mero epifenômeno da última (liberdade de empresa). A grosso modo, quer 

dizer que se alguma família ou restrito grupo são detentores/exploradores de determinado 

meio de comunicação, eles se intitulam a utilizá-lo como propriedade privada, como palanque 

de seus interesses, calando eventuais indivíduos que se utilizam desses meios para se 

expressar ou evidenciar fatos indesejados aos interesses da burguesia midiática e seus 

patrocinadores. 

Ao usar como estratégia de oposição política o bordão de ameaça constante 

de volta à censura e de que a liberdade de expressão corre risco, os grandes 

grupos de mídia transformam a liberdade de expressão num fim em si 

mesmo. Ademais, escamoteiam a realidade de que, no Brasil, o debate 

público não só (ainda) é pautado pela grande mídia como uma imensa 

maioria da população a ele não tem acesso e é dele historicamente 

excluída.153 

 

Como exemplo ao controle interno (censura) dos meios de comunicação, temos a 

narrativa de Venício A. de Lima: 

O recente episódio da demissão do jornalista Felipe Milanez, editor da revista 

National Geographic Brasil, publicada pela Editora Abril, por ter criticado, 

via Twitter, a revista Veja, é revelador da hipocrisia geral que envolve as 

posições públicas dos donos da mídia sobre liberdade de expressão e 

liberdade de imprensa. As relações de trabalho nas redações brasileiras, é 

sabido, são hierárquicas e autoritárias. Jornalistas editores são considerados 

pelos patrões, como ocupando “cargos de confiança” e devedores de lealdade 

incondicional.154 
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Isso nos revela uma característica ideológica que perpassa esse meio. A posição 

doutrinária dos executivos dos grandes meios de comunicação coincide com a “teoria 

libertária” que predominou nos EUA em meados do século passado, sendo substituída pela 

“teoria da responsabilidade social”.155  

É de se esperar que esse discurso da “teoria libertária” norte-americana fosse 

abraçado alegremente por nossa oligarquia, tendo em vista que considera indevida toda e 

qualquer tentativa de intervenção estatal na economia (e na regulação da mídia), o que 

garantiria a eternização dos monopólios midiáticos. 

Há tempos os governos brasileiros lançam outorgas a políticos, direta ou 

indiretamente, de radiodifusão. Entende-se que a radiodifusão é o meio de comunicação mais 

influente do país, “essencial para a atividade da imprensa, para a distribuição da produção 

cultural, para o equilíbrio entre partidos políticos e para a realização de eleições livres, além 

de ser objeto de intensa disputa política.”156 Diante do exposto, urge refletir sobre as 

consequências da falta de controle desta distribuição de outorgas de radiodifusão, pois nota-se 

que há de fato um “coronelismo eletrônico”, que gera uma relação clientelista entre políticos e 

grandes redes de radiodifusão, com as quais eles celebram contratos de filiação, submete a 

imprensa e a produção cultural ao controle político e sustenta a influência dos políticos 

radiodifusores sobre o eleitorado, perpetuando-os no poder.157   

Discute-se a questão da constitucionalidade do controle de tal distribuição de 

outorgas, porém as opiniões divergem bastante. O STF pronunciou-se: “(...) a obtenção de 

rádios, televisões por parlamentares, muitas vezes, ou empresas associadas a parlamentares, 
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revela uma distorção desse sistema. É uma questão que temos de discutir no plano do ser (...) 

e talvez não guarde a devida relação com aquilo que preconiza o texto constitucional” (ADI 

3.944, 2010, p. 55). O Ministério das Comunicações ora afirma que a Constituição brasileira 

não proíbe a outorga a políticos, ora afiança sua inconstitucionalidade. Tudo porque toda 

argumentação passa pelos “preceitos fundamentais e à interpretação dos arts. 54, I, “a” e 54, 

ii, “a”, particularmente, ao significado das expressões ‘contratos que obedecem a cláusulas 

uniformes’ e ‘favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público’”158. 

Desta forma, Bercovici levanta quatro pontos:159  

1- O controle de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão por pessoas 

jurídicas que possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou 

associados viola: o direito à liberdade de expressão e a autonomia da imprensa 

(caput do art. 220 da CF)? A complementaridade entre sistemas público, privado e 

estatal de radiodifusão (art. 223 da CF)? O direito à informação (art. 5º, XIV, da 

CF)? 

2- O controle de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão por pessoas 

jurídicas que possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou 

associados prejudica a realização de eleições livres (art. 60, §4, II, da CF), 

violando, consequentemente, a democracia (preâmbulo e art. 1º da CF), a cidadania 

(art. 1º, II, da CF), a isonomia (art. 5º da CF), o pluralismo político (art. 1º, V, da 

CF) e a soberania popular (parágrafo único do art. 1º e art.14 da CF)? 
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3- O controle de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão por pessoas 

jurídicas que possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou 

associados viola os arts. 54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição? 

4- Por fim, indaga-se, é constitucional o controle de concessões, permissões e 

autorizações de radiodifusão por pessoas jurídicas que possuem políticos titulares 

de mandato eletivo como sócios ou associados? 

Para responder os questionamentos acima, o professor elabora um parecer 

dividido em seis partes. 

Primeiro o autor pondera sobre a violação do direito à liberdade de expressão e a 

ameaça à autonomia da imprensa. O direito à liberdade de expressão do político está garantido 

expressamente. Tem-se para tal o art. 5º, IX e o art. 220, caput, ambos da CF160. 

Entretanto, há que se ter cuidado ao interpretar os dispositivos supracitados. Esta 

liberdade de expressão deve ser, antes de tudo, protegida e resguardada diante do avanço 

tecnológico e da grande centralização empresarial nos meios de comunicação social. 

Sobretudo à ameaça de algum tipo de monopólio ou oligopólio.  

(...) se no campo da radiodifusão, concessões, autorizações e permissões são 

feitas sistematicamente a pessoas jurídicas controladas por um pequeno 

grupo de políticos situacionistas, configura-se nisso não a observância da 

liberdade referida no art. 220, caput, mas sim uma burla ao mesmo 

dispositivo.161  

 

                                                           
160 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 

censura ou licença. 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

161 Ibid. 112. 
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Faz-se importante lembrar que a liberdade de expressão aludida é um “direito 

função”162, tendo como objetivo primordial assegurar o pluralismo político. 

Delineia-se um raciocínio lógico: se um político em cargo é possuidor de 

concessões de radiodifusão, direta ou indiretamente, logo estaria violando a regra contrária à 

formação de monopólio ou oligopólio neste segmento.  

(...) configuraria aquele monopólio das opiniões (Meinungsmonopol) que a 

doutrina e a jurisprudência alemãs apontam como incompatível com a real 

liberdade e com a democracia. Tal “monopólio das opiniões” descaracteriza, 

ainda, aquela autonomia da imprensa que é essencial ao próprio regime 

democrático.163 

 

O mais grave, e talvez o ponto do qual os políticos detentores de concessão 

abusam, é que no Brasil milhões de pessoas apenas se valem da TV e do rádio para se 

informar diariamente, excluindo ou ignorando qualquer outro tipo de fonte de notícia. Por 

esse motivo, é tão fácil atingir o público da maneira que lhes convier. 

Vale advertir que mesmo nos EUA, com sua política liberal, no que diz respeito à 

oligopolização da radiodifusão, no caso Red Lion Broadcasting Co. v. FCC (1969), o 

Judiciário percebeu que a imprensa também deveria se sujeitar às normas antitruste.164 

Num segundo momento, pensa-se sobre A violação à complementaridade entre os 

sistemas público, privado e estatal de radiodifusão. 

                                                           
162 Ibid. 113. 

163 Idem. 

164 No julgamento do famoso caso Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, acolhendo em larga medida a teoria 

democrática da Primeira Emenda, a Corte declarou, unanimemente, que o direito do público de receber 

informação não censurada e balanceada deve prevalecer sobre o direito das emissoras de rádio e televisão de 

reinar livremente sobre o conteúdo que veiculam. Revista da EMERJ, v. 6, n. 23, pág. 367, 2003. 
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Antes de tudo, importa estabelecer que serviços de radiodifusão são públicos e de 

competência federal desde a Constituição de 1934, depois com a Carta de 1937, Constituição 

de 1946, pelas Cartas de 1967 e 1969, e finalmente pela CF de 1988. 

“Serviço público é uma das formas de atuação do Estado no domínio econômico, 

prevista expressamente no art. 175, caput, da Constituição de 1988.”165  Com relação a este 

assunto, a doutrina brasileira é influenciada basicamente pelas teorias francesas de Léon Dugit 

e Gaston Jèze. Aqui, os ensinamentos contemplam duas formas de concepção do serviço 

público: material e formal. Para Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível 

singularmente pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a 

seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um 

regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de 

supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses 

definidos como públicos no sistema normativo.166 

 

Já Eros Roberto Grau defende “a noção de serviço público como atividade 

indispensável à consecução da coesão e interdependência sociais. Ao prestar serviço público, 

o Estado, ou quem atue em seu nome, está acatando ao interesse social.”167 

Independentemente de qualquer concepção de serviço público, entende-se que, ao 

fim, o Estado está responsável e intimamente ligado à regulação, à manutenção e à guarida do 

pluralismo difundido por tal serviço. 

Nossa Constituição prevê a formação de três sistemas de radiodifusão distintos: o 

sistema privado, o público e o estatal, como discriminado no art. 223, caput.168 Dessa forma, e 

                                                           
165 Ibid. p. 115. 

166 Ibid. p. 117. 

167 op.cit. p. 117. 
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delineado na CF, percebe-se que a radiodifusão do sistema público tem como meta assegurar 

que as pessoas usuárias deste serviço não sejam inundadas de informações centralizadas e 

tendenciosas, de único interesse do detentor da concessão. 

Vista como freio ao poder privado, a previsão de um sistema estatal também se 

destina, por fim, a reforçar o pluralismo, e não legitimar a criação de uma rede “chapa-

branca”, a serviço da propaganda política governamental. (...) uma TV ou rádio estatal não 

deve silenciar a oposição.169 

 

Nota-se fato interessante: 

Enquanto no Reino Unido e na Alemanha os partidos governistas encontram 

séria resistência a cada tentativa de influenciar as TVs geridas pelo Estado, a 

tal ponto que se criam novos meios para proteger a independência desses 

canais, entre nós a Administração tenta criar costume inconstitucional, 

permitindo que tentativas análogas prosperem até mesmo no “sistema 

privado” de radiodifusão. Tal atitude merece repúdio, inclusive por meio da 

declaração de nulidade dos atos contrários à Constituição da República.170 

 

Agora, se analisa a violação ao direito à informação. 

A democracia pressupõe, dentre outras observações, a liberdade de expressão 

(vide art. 5º, XIV171 e art. 220 da CF), o direito de informar e de ser informado. 

                                                                                                                                                                                     
168 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal. 

169 Ibid. p. 119, 120. 

170 Ibid. p. 121. 

171 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XIV - e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional. 
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Como bem enfatiza Gonzáles Encinar, “um direito de ser informado implica a 

necessidade se admitir uma correlata obrigação de informar.”172 Invocar o direito à liberdade 

de expressão para construir oligopólio ou monopólio, a fim de disseminar informação 

centralizada de cunho político e dominar a massa para que a manobra de controle social tenha 

efeito é, no mínimo, uma lógica maliciosa e cruel. Sem esquecer de que a comunicação de 

massa é um núcleo essencial de poder social, de fato, o interesse dos políticos em se tornar 

possuidores de concessão não se desvincula do pensamento de que a informação distribuída 

será parcial, facciosa e muitas vezes distorcida, tudo em nome da ideologia deste titular.  “Na 

verdade, é ingênuo conceber a mídia como um amplo universo de fornecedores 

desarticulados, atuando em um “livre mercado” de informações.”173 

O mais importante, em relação ao tópico, a se considerar é: 

(...) o próprio direito constitucional de informar não faria sentido algum, se 

fosse reduzido a um caricato direito de informar só de acordo com as 

concepções do grupo político dominante, com a entrega, em última análise, 

da maior parte da mídia e este último, por meio de concessões, permissões e 

autorizações às empresas que ele total ou parcialmente controle.174 

 

Passe-se, então, a outro ponto, a orientação da Constituição de 1988.  

A nossa CF é compreendida e executada para que nada impeça a realização de 

eleições livres e periódicas (art. 60, § 4º, II da CF)175.  Na verdade, esta é uma demonstração 

da não aceitação do constituinte em relação a tudo que ameace a democracia vigente. 

                                                           
172 Ibid. p. 122. 

173 BERCOVICI, Gilberto. Concessões, permissões e autorização de radiodifusão por pessoas jurídicas que 

possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados, in Revista trimestral de direito 

público – 58, pág. 108 a 132 . p.123. 

174 Ibid. p. 124. 

175 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico. 
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“Democracia que é o canal da soberania popular (art. 1º, parágrafo único e art. 14, caput, 

da Constituição) e o reflexo da “cidadania” (art. 1º, II) que tem, entre seus pilares, a 

igualdade jurídica (art. 5º, caput).”176 Nossa Lei maior não só declara a superação da 

ditadura, mas demonstra claramente tentativas de se criar uma tradição altamente 

democrática.  

Diante disso, para contemplar a soberania popular, 

(...) o Constituinte de 1987-1988 tomou a importante iniciativa de inserir na 

Constituição uma expressa proibição dos monopólios e oligopólios na 

radiodifusão (art. 220, § 5º), dispondo de forma cuidadosa, ao tratar deste 

serviço público, dos mecanismos de concessão, permissão, autorização, 

renovação e não renovação.177 

 

O que importa frisar é a responsabilidade com que o tema deve ser tratado. O 

jurista, diante de uma situação como a monopolização ou oligopolização de concessão, jamais 

deve esquecer o que se perpetua nas linhas da CF e manter a ordem de maneira coerente. Está 

clara a posição democrática que se deve ter para que o sistema não seja onerado por políticos 

de má fé. 

Dar-se, no momento, o exame das vedações constitucionais específicas elencadas 

aos parlamentares, como sócios ou associados, que exercem mandatos eletivos, quanto ao 

controle de radiodifusão. O artigo 54, I, “a” e 54, II, “a” da CF vigente178 dá conta da 

normatização. 

                                                           
176 BERCOVICI, Gilberto. Concessões, permissões e autorização de radiodifusão por pessoas jurídicas que 

possuem políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados, in Revista trimestral de direito 

público – 58, pág. 108 a 132 . p.124. 

177 Ibid. p. 125. 

178 Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes; 
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Em princípio, nota-se que o art. 54, I, “a” proíbe expressamente que deputado ou 

senador firme contrato, como pessoa física, com empresa concessionária de serviço público. 

Porém, há que se questionar se tal proibição estende-se à contratação por pessoa jurídica da 

qual seja sócio.  

Para que fosse certificado ao parlamentar o direito de contratar serviços públicos 

básicos, os quais todos os indivíduos têm direito a usufruir, como água, luz, esgoto, gás e 

eletricidade, a ressalva acima citada assevera: “salvo quando o contrato obedecer a cláusulas 

uniformes.” Tais serviços públicos são acertados em massa, com cláusulas uniformes. Dessa 

maneira, fica clara a intenção do texto da CF, discriminando o tipo de contratação admissível, 

eliminando a possibilidade de isto acontecer no segmento da radiodifusão.  

Os problemas que a Constituição desejou enfrentar no art. 54, I, “a”, ou seja, 

os riscos à moralidade pública e à independência do Poder Legislativo, a 

sedução de parlamentares por meio de contratos lucrativos, a convivência 

entre os Poderes e o patrimonialismo, ficariam agravados, e não resolvidos, 

se a proibição ali prevista não abrangesse os contratos de concessão de 

serviço público, inclusive de serviço público de radiodifusão.179 

  

Entende-se, pois, também que este contrato de concessão não deve ser admitido 

por pessoa jurídica ligada à congressista, seja na figura de dirigente, empregado, sócio, ou 

sócio controlador. E é tão essencial tal observação de vedação que o legislador assevera a 

proibição para o ente que já esteja minimamente diplomado, ou seja, não é preciso que esteja 

empossado para que a regra passe a valer. 

Questionam-se quais seriam os interesses dos parlamentares que deveriam ser 

repelidos pelo artigo 54. Primeiro, o interesse em ser proprietário da concessão. Assim, 

                                                                                                                                                                                     
II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 

179 Ibid. p.127 
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também fica esclarecida a proibição de se tornar coproprietário da empresa, entenda-se: 

acionista, sócio quotista ou sócio em geral. Segundo, há a questão de o congressista ser um 

controlador da concessão. Dessa vez também se percebe a CF delimitando poderes, quando 

desconsidera qualquer tipo de controle empresarial de radiodifusão por parte do parlamentar, 

seja por intermediários ou pessoas jurídicas diretas ou indiretas. Terceiro, pensa-se no 

interesse do congressista em operar como diretor nesta empresa: não há esta possibilidade, 

uma vez que certamente haveria manipulação para favorecimento da empresa que estivesse 

conduzindo. Quarto, vislumbra-se o empenho do parlamentar em se tornar mero empregado, 

ou conselheiro fiscal, ou membro do Conselho de Administração da concessão. Delineando 

mais uma vez conflito de interesse, não há viabilidade para tal comprometimento. E, enfatiza-

se: todas estas hipóteses são rebatidas pelos dizeres do art. 54, II, “a”. 

Pode-se concluir, então, que toda norma presente na CF, que tenha a ver com o 

assunto, deve ser interpretada a fim de que pessoas jurídicas de serviços de radiodifusão não 

sejam beneficiadas, permitidas ou autorizadas a parlamentares ou políticos titulares.  

Feitos, como acima demonstramos, em clara burla à Constituição, por 

comprometerem o pluralismo constitucionalmente exigido, o direito à 

informação, a liberdade de expressão e as próprias finalidades do “tríplice 

sistema” do art. 223, são nulos os atos de outorga ou renovação de 

concessões , permissões ou autorizações feitos em benefício direto ou 

indireto de parlamentares e até mesmo de ex-parlamentares governistas, após 

a data de promulgação da Constituição da república, em 5 de outubro de 

1988.180 

 

Dados mostram que em 1980 o controle direto ou indireto de emissoras de 

televisão e rádio era de 103 políticos de 16 estados. Em 1988, o controle total ficava por conta 

de 188 políticos. No governo Sarney (1985-1988), foram distribuídas 91 outorgas a deputados 

e senadores e 146 parlamentares. No governo Fernando Henrique (1995-2003) foram 

                                                           
180 Ibid. 131. 
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contabilizadas 357 outorgas, dentre as quais 23 direta ou indiretamente a políticos. Já o 

governo Lula (2003-1010) cedeu 110 outorgas, destas, 34 a políticos. 

Segundo o site “Donos da Mídia”, no mandato de 2005-2008, 147 prefeitos eram 

proprietários de emissoras de rádio ou TV (Donos da Mídia, 2010). Na legislatura de 2007-

2010, 20 dos 81 senadores (24,69%), 48 dos 513 deputados federais (9,35%) e 55 deputados 

estaduais eram proprietários de emissoras de rádio ou TV (Donos da Mídia, 2010). Lima e 

Lopes (2007, p. 40) apontam que das 2.205 rádios comunitárias autorizadas pelo Ministério 

das Comunicações de 1999 a 2004, 1.106 (50, 2%) tinham vínculos políticos. Na legislatura 

de 2011-2014, 52 deputados (10,15%) e 18 senadores (22%) são sócios ou associados de 

pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão 

(Transparência Brasil, 2011).181 

 O assunto de fato é muito importante, uma vez que a radiodifusão é o meio de 

comunicação mais acessível à população, como já se explanou, ou seja, de maior poder de 

alcance no Brasil e, justamente por isso, essencial para a manutenção da democracia. Não há 

como manter esse equilíbrio entre os partidos políticos vigentes, se eles estão vinculados 

intimamente a esses meios de difusão da informação. Por óbvio, o viés de notícia filtrado 

numa concessão comandada por políticos terá seu conteúdo tendencioso, nada imparcial. Isso 

é o chamado coronelismo eletrônico; é estabelecida uma relação de imprensa e produção 

cultural sustentada pela influência parcial de quem a lidera. 

A questão da constitucionalidade da participação de políticos titulares de mandato 

eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão é, volta e 

meia, discutida pela mídia e pelos próprios políticos, porém pouco explorada pela doutrina ou 

                                                           
181 ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. A inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios ou 

associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão. In: Revista Trimestral de Direito Público -  v. 59, 

p. 146-182, 2013. p.148 
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jurisprudência. Diante disto, serão analisados alguns pontos específicos para se verificar se há 

ou não violação de normas e preceitos constitucionais fundamentais. 

Tudo o que abarca a radiodifusão faz parte da chamada imprensa, portanto sujeito 

às regras constitucionais atinentes à imprensa, da mesma maneira que os outros órgãos que a 

compõem. 

Como já mencionado, a radiodifusão é o principal instrumento da imprensa, pois 

trata-se de um meio de comunicação universalizado e que recebe a maior parcela de 

investimento publicitário. Para grande parcela do povo, este é o único meio de se receber 

entretenimento e conhecimento. E um problema se delineia aqui, já que na radiodifusão 

somente o polo ativo (o meio de comunicação) é capaz de produzir e emitir a mensagem que 

se deseja lançar. Isto é, o polo passivo (população) receberá a informação sem ser capaz de 

contrapor diretamente o que se absorveu. Dessa forma, fica claro o domínio que estabelece a 

radiodifusão.  

O surgimento da imprensa moderna trouxe controle e fiscalização do poder, além 

de informar ao público sobre assuntos gerais, como indústria, política e comércio. Com o 

desenvolvimento do capitalismo e da produção econômica, a nova burguesia passou a fazer 

uso dos meios de comunicação não só mais para informações gerais, mas para transmitir às 

autoridades suas questões, expectativas e críticas. Assim, a imprensa moderna tinha a nova 

função de comunicar a quem estava no poder os anseios do povo. Com esse cenário, 

condições foram se constituindo para que se existisse maior liberdade de imprensa e 

expressão e que a censura fosse progressivamente desaparecendo. Hoje, a imprensa é 

conhecida como o “quarto poder”, por tamanho domínio e significância no Brasil.  

A Constituição reconhece e regula a imprensa nos seguintes termos: direito à 

liberdade de expressão (art. 5º, IX e art. 220), liberdade de pensamento (art. 5º, IV), direito de 
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resposta (art. 5º, V), direito à informação e o direito de sigilo da fonte (art. 5º, XIV e XXXIII) 

e “Da Comunicação Social” (Capítulo V do Título III). 

A autonomia da imprensa é garantida na CF a partir do art. 220, que diz: “A 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição.” Dessa forma, subentende-se que para dar manutenção a essa independência, as 

concessões não devem estar vinculadas a políticos titulares de mandato eletivo, pois se o 

controle do meio de comunicação estiver nas mãos de um político (que deveria ser controlado 

e vigiado pela imprensa), não se configura, então, um meio de fiscalização, mas, sim, um 

instrumento de manipulação. Observa-se que, para além, esta prática, inclusive, restringe 

indevidamente a liberdade de expressão. 

Quanto à veiculação de ideias partidárias e políticas, diferentemente da 

radiodifusão, há meios de comunicação com espaço para isso. São meios oficiais, entretanto 

não escassos, por exemplo: meios impressos ou internet, nos quais é permitida a divulgação 

de conteúdo parcial.  

Essa regulamentação foi estabelecida pelo art. 223182 da Constituição brasileira, 

que dividiu a radiodifusão em três sistemas: privado, público e estatal.  

                                                           
182 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, 

§ 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem. 

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do 

Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na 

forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 
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Essa norma definiu o sistema estatal como o espaço de comunicação no 

sistema de radiodifusão reservado àqueles que exercem o poder do estado. De 

outra banda, os outros sistemas – privado e público – não podem ser 

controlados por atores estatais.183 

 

Como referido anteriormente, o direito à informação (art. 5º, XIV, da CF)184 é 

garantia do sistema democrático brasileiro, uma vez que se pressupõe numa democracia que 

os cidadãos sejam competentes para discernir, debater e escolher diante dos temas de interesse 

público. Assim, o controle das prestadoras de radiodifusão por políticos contravém tal direito, 

impedindo que informações e pontos de vista variados sejam difundidos de forma igualitária. 

O volume de informações sobre os candidatos a cargo eletivo disponíveis ao 

público é limitado pela restrição à divulgação de informação pela imprensa. Isso atrapalha na 

avaliação e escolha dos candidatos pelos eleitores. Também, há a possibilidade do 

favorecimento pessoal do que detém o controle da concessão. As duas notas acima denunciam 

prática abusiva e indevida de poder público. 

A democracia pressupõe também que os cidadãos tenham condições 

isonômicas de disputar as eleições. (...) Não obstante, não pode o próprio 

Estado criar tal desigualdade ao favorecer determinados partidos ou políticos 

por meio da outorga de um serviço público tão influente como a 

radiodifusão.185 

                                                                                                                                                                                     
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de 

televisão. 

 

183 ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. A inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios ou 

associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão. In: Revista Trimestral de Direito Público -  v. 59, 

p. 146-182, 2013. p. 156 

184 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XIV - e assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao 

exercício profissional 

185ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. A inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios ou 

associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão. In: Revista Trimestral de Direito Público -  v. 59, 

p. 146-182, 2013. p. 158 
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Remata-se, portanto, que a participação de políticos titulares de mandato eletivo 

como sócios ou associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão prejudica a 

realização de eleições livres (art. 60 § 4º, II, da CF)186, contravém as normas da isonomia (art. 

5º da CF)187 e do pluralismo político (art. 1º, V, da CF)188 e viola, assim, a cidadania (art. 1º, 

II, da CF)189 e a soberania popular (art. 14 da CF)190. 

O art. 54 diz: 

Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

                                                           
186 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma 

delas, pela maioria relativa de seus membros. 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

187 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...) 

188 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

V - o pluralismo político 

189 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

II - a cidadania 

190 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei (...) 
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a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes (...) 

Analisando possibilidades de interpretação do art. 54, I, “a”, vislumbra-se duas 

observações: contrato com empresa concessionária de serviço público e contrato com pessoa 

jurídica de direito público. Acerca disto, pondera-se: 

(...) esta regra alcança as pessoas jurídicas das quais participem os deputados 

e senadores como sócios ou associados; as concessionárias e permissionárias 

de radiodifusão mantêm contrato com pessoa jurídica de direito público 

(contrato de concessão e contrato de permissão de radiodifusão); e os 

contratos de concessão e os contratos de permissão de serviços de 

radiodifusão não obedecem a cláusulas uniformes, conclui-se que deputados 

e senadores não podem, desde a expedição do diploma, ser sócios ou 

associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de 

radiodifusão.191  

 

II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada. 

Cabe aqui esclarecer o que quer dizer “favor decorrente de contrato”. Entende-se 

que a CF determina as regras dos contratos concluídos entre a União e particulares, sempre 

visando à impessoalidade, à moralidade e à isonomia. Para tal, a Administração sempre se 

vale do processo de licitação em seus acordos.192 Diante deste fato, a literatura aponta que a 

expressão mencionada, seja qual for a interpretação, “conota benefício auferido pelo 

particular em razão da celebração de todo e qualquer contrato com a Administração. Assim, 

                                                           
191 ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. A inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios ou 

associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão. In: Revista Trimestral de Direito Público -  v. 59, 

p. 146-182, 2013. p.171 

192 Art. 37, XXI, da CF 
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a proibição referida pela norma em questão estende-se a todos os contratos celebrados pela 

Administração.”193 

Afora a análise suprafeita, há que se delinear o conflito de interesses. Por todo o 

exposto, é certo que o fato de o Congresso Nacional ser o responsável pela admissão dos atos 

e renovações de outorgas de radiodifusão, e a União decretar sobre a matéria, torna evidente o 

conflito de interesses e rompe a isenção e a independência de parlamentares. Mais sério e 

sombrio ainda é quando os próprios parlamentares votam a aprovação de suas outorgas ou 

renovações, caso que já aconteceu. 

Deste modo, percebe-se mais uma vez que a participação direta ou indireta de 

políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas 

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão viola os arts. 54, I, “a” e 

54, II, “a” da CF. 

Apesar de os políticos titulares de mandato eletivo não poderem ser sócios ou 

associados de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de 

radiodifusão, eles, todavia, têm outras maneiras de interagir com o povo. Além de poderem 

fazer uso do horário eleitoral político gratuito, conseguem se valer da mídia impressa em geral 

e da internet, como veículos comunicadores de suas ideias. Portanto, a proibição em pauta não 

infringe nem contém a liberdade de expressão dos políticos. 

Por fim, vale ressaltar que esta proibição da qual se fez análise no artigo não é um 

impedimento arbitrário sem que se leve em consideração a interferência direta nos interesses 

da população. Trata-se de uma garantia objetiva aos cidadãos, para que de forma eficaz se 

vede o “favorecimento do parlamentar, a ocorrência de abuso do poder econômico ou de 

função, a quebra da isenção e da independência dos membros do Legislativo, ou o dano à 

                                                           
193 Ibid. 172 
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normalidade e legitimidade das eleições e à probidade administrativa.”194 Assim, nada mais 

justo do que a CF proibir objetivamente a participação direta ou indireta de políticos titulares 

de mandato eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, 

permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão. 

Agora serão considerados o papel da Constituição e sua competência diante do 

assunto, como a Lei 12.485/2011 interfere com novas normas regulamentadoras e qual a 

função do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) em relação a tais limites à 

concentração de propriedade dos meios de comunicação. 

Antes de tudo, lembra-se que o espaço que os meios de comunicação social 

abrange é onde as questões e debates públicos acontecem e, por esse motivo, é de extrema 

importância para a manutenção de um sistema democrático. Os controladores dos veículos de 

comunicação têm a função de filtrar o que e como poderá ser passado ao público, ou seja, toda 

informação e programação disponibilizada nos meios de comunicação abertos passam pelo 

crivo de tais controladores. Portanto, a formação de opinião das pessoas que acessam estes 

meios é de responsabilidade de quem detém o poder de administrá-los. Dessa forma, é 

imprescindível que esse poder não se concentre nas mãos de poucos.  

Assim, existem normas que regem e regulamentam esta matéria, mas o 

entendimento quanto ao que efetivamente é válido para coordenar este tema traz controvérsias 

e opiniões distintas dos autores estudiosos. 

Existem, pois, normas da Constituição brasileira e outras leis para a essencial 

restrição da concentração de propriedade de meios de comunicação. Todavia, na prática, fica 

evidente suas fragilidades, haja vista a grande concentração empresarial nesta esfera. A 

                                                           
194 Ibid. 176 
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doutrina sempre aponta o art. 220 da CF, para que fique claro que não pode haver formação 

de monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação:  

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.  

(...) 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser 

objeto de monopólio ou oligopólio. 

 

Depois, temos a Lei nº 12.485/2011, que unificou a regulamentação do serviço de 

televisão por assinatura no Brasil. “... seus artigos 5º e 6º, que restringem parcialmente a 

concentração entre, de um lado, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações de 

interesse coletivo e, de outro, as empresas que atuam nas atividades de produção, 

programação e radiodifusão aberta.”195 

 A combinação dessas normas supracitadas é grande argumentação para a 

restrição da propriedade cruzada196 dos meios de comunicação, o que ajuda no controle do 

poder econômico no setor. 

Contudo, a Associação NEOTV e a Associação Brasileira de Radiodifusores 

(ABRA) propuseram duas ADIns (nº 4747 e nº 4756) para que a lei nº 12.485/2011 seja 

declarada inconstitucional, alegando que tal Lei fere o que está estabelecido no art. 174 da 

CF197 e, portanto, violam a livre iniciativa e a livre concorrência. Para isso, usam três 

argumentos principais:  

                                                           
195ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. Limites à concentração de propriedade dos meios de comunicação – 

Poder do estado e papel do SBDC. In: Revista Fórum de Direito FINANCEIRO E ECONÔMICO – RFDFE. 

Ano 3 – nº 4 – setembro 2013/ fevereiro 2014. Belo Horizonte – p. 1-244.  p. 106  

196 Participações societárias relevantes entre, de um lado, empresa prestadoras de serviços de telecomunicações 

de interesse coletivo e, de outro, produtoras, programadoras e empresas de radiodifusão aberta. Pg. 106 

197 Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 
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I) O Estado não tem poder para instituir normas que estabeleçam limites fixo 

e e a priori de concentração de propriedade de meio de comunicação. II) 

Considera que as restrições contidas no art. 5º da Lei 12.485/2011 são 

inconstitucionais, pois vinculam particulares, titulares do direito de livre 

iniciativa (...) e o art. 174 da CF determina que a atuação normativa e 

reguladora do Estado deve ser apenas para o setor privado, não podendo 

vinculá-lo. III) O controle do poder econômico sobre os meios de 

comunicação deve ser feito pelo próprio mercado e complementado apenas 

pela atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.198 

   

Alguns pontos serão considerados a seguir para que se esclareça a polêmica 

apresentada. 

a) A atuação do estado sobre a economia 

A Constituição autoriza o Estado a atuar, inclusive mediante regulamentação 

sobre os serviços públicos e sobre as atividades econômicas em sentido estrito, basta observar 

as noções constitucionais de atividade econômica em sentido amplo e em sentido estrito e de 

serviço público.199 

                                                                                                                                                                                     
§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 

incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção 

do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros. 

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para 

pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas 

fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei. 

198 ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. Limites à concentração de propriedade dos meios de comunicação – 

Poder do estado e papel do SBDC. In: Revista Fórum de Direito FINANCEIRO E ECONÔMICO – RFDFE. 

Ano 3 – nº 4 – setembro 2013/ fevereiro 2014. Belo Horizonte – p. 1-244.   p. 108 

199 O art. 24, I, da CF confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar sobre direito 

econômico e pelo art. 174 atribui ao Estado o dever de atuar como agente normativo e regulador da atividade 

econômica. 
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O art. 175 da CF200 diz respeito especificamente aos serviços públicos e confere 

ao Estado competência para regimentá-los. Já o art. 170 da CF201 dá ao Estado poder para 

disciplinar as atividades econômicas em sentido estrito. 

Assim, fica evidente a capacidade atribuída ao Estado para legislar e regulamentar 

o assunto em pauta, seja em relação aos serviços públicos ou atividades econômicas em 

sentido estrito. 

                                                           
200 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu 

contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 

permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

201 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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Radiodifusão e telecomunicações são serviços reconhecidamente públicos, como 

já mencionado anteriormente, autenticados nos art. 21, XI, XII, “a”202 e art. 223 da CF203 e, 

logo, regulamentados pelos arts. 5º e 6 º da Lei nº 12485/2011. Nesta teia de raciocínio, 

indica-se que nos serviços públicos não há a livre iniciativa nem a livre concorrência que 

caracterizam as atividades econômicas em sentido estrito. 

Conclui-se, pois, que os arts. 5º e 6 º da Lei nº 12485/2011 são constitucionais 

ainda que se considere que os serviços de telecomunicação por eles regulamentados não sejam 

serviços públicos, mas atividades econômicas em sentido estrito.  

Além do exposto acima, nota-se também outra alegação importante: o caráter não 

absoluto da livre iniciativa e da livre concorrência e a constitucionalidade da regulamentação 

                                                           
202 Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal, os serviços 

telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de telecomunicações, assegurada a 

prestação de serviços de informações por entidades de direito privado através da rede pública de 

telecomunicações explorada pela União. 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, 

nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros 

aspectos institucionais;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens e demais serviços de telecomunicações. 
203 Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, 

público e estatal. 

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, 

§ 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem. 

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do 

Congresso Nacional, em votação nominal. 

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na 

forma dos parágrafos anteriores. 

§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. 

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de 

televisão. 
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da economia pelo Estado está cada vez mais recorrente na jurisprudência e doutrina e 

entende-se que, deste modo, é perfeitamente válida a instituição de normas (pelo próprio 

Estado) para que limites fixos de concentração de propriedade de meios de comunicação 

sejam estabelecidos. O exercício dessa competência não afronta a livre iniciativa, a livre 

concorrência nem o art. 174 da CF.   

Lembra-se, também, de outras normas infraconstitucionais que impõem limite à 

exploração de atividades econômicas como técnica para controlar a concentração de 

propriedade em alguns setores e que nunca foram consideradas inconstitucionais. São elas: 

art. 133, IV, da Lei nº 9472/1997204; art. 12 do Decreto-Lei nº 236/1967205; § 3º do art. 14 do 

Decreto nº 52795/1963206; art. 10 da Lei nº 9612/1998207 e os arts. 84 e 18, II, da Lei nº 

9472/1997208. 

b) O papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) no controle 

do poder econômico no setor das comunicações 

As autoras responsáveis pelas ADIn´s nº 4747 e nº 4756 se respaldaram na 

argumentação de que o controle do poder econômico sobre os meios de comunicação deve ser 

                                                           
204 Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997 

Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador 

e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 

205 Decreto-Lei nº 236 de 28 de fevereiro de 1967 

Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública 

mobiliária e outras que especifica, de responsabilidade dos Municípios. 

206 Decreto nº 52.795 de 31 de outubro de 1963 

Aprova Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. 

207 Lei nº 9.612 de 19 de fevereiro de 1998 

Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências. 

208 Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997 

Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador 

e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 



115 
 

feito somente pelo mercado e complementado apenas pela atuação do SBDC (esta última a 

única forma de intervenção estatal aceitável no setor). Porém, não há como sustentar tais 

alegações, pautando-se em certas análises.  

Em primeiro lugar, vale recordar a característica sui generis que a comunicação 

social delineia no setor econômico, acerca do direito concorrencial. 

Ocorre que, de um lado o SBDC admite a formação de monopólios e 

oligopólios, seja pelo crescimento empresarial exógino, seja pelo crescimento 

empresarial endógeno. De outro, a CF, em seu artigo 220, §5º, proíbe 

expressamente que os meios de comunicação social sejam *direta ou 

indiretamente, objeto de monopólio ou oligopólio*, proibição esta que não 

existe para os demais setores econômicos. Por conta dessa peculiaridade, a 

atuação do SBDC dos casos que envolvem os meios de comunicação social 

deve ser distinta da realização dos demais setores.209 

 

No artigo 220, §5º da CF, trata-se de vedação expressa: “§ 5º Os meios de 

comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 

oligopólio.”  O sistema de comunicação deve apresentar ao público a diversidade de opiniões 

e de pontos de vista representativos da sociedade, bem como oferecer espaço para que os 

cidadãos possam se comunicar e ter acesso à informação. Sob uma estrutura de monopólio ou 

oligopólio, esses objetivos não podem ser alcançados.210 

Agora, aponta-se a consideração ponderada a respeito do SBDC diante da matéria: 

independentemente das normas concorrenciais, o SBDC sempre deve estar em consonância 

com as regras da CF para impedir que se forme monopólio ou oligopólio nos segmentos da 

comunicação social. E., conclui-se, por fim, que o SBDC sozinho não consegue evitar a 

concentração empresarial e pode não controlar o poder econômico no setor das comunicações. 

                                                           
209 ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. Limites à concentração de propriedade dos meios de comunicação – 

Poder do estado e papel do SBDC. In: Revista Fórum de Direito FINANCEIRO E ECONÔMICO – RFDFE. 

Ano 3 – nº 4 – setembro 2013/ fevereiro 2014. Belo Horizonte – p. 1-244.  p. 121 

210 Ibid. 124 
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c) A atuação do Estado mediante a regulamentação da propriedade dos meios de 

comunicação 

Como demonstrado e observado anteriormente, o Estado tem poder para editar 

leis que estabeleçam limites fixos de participação nos mercados relevantes que compõem o 

setor, determinando níveis máximos de concentração de poder econômico horizontal, vertical 

e cruzado, ou proibindo o controle de veículos de comunicação por determinadas pessoas 

físicas e jurídicas, por exemplo estrangeiros ou pessoas físicas e jurídicas nacionais  que 

atuem em determinado setor econômico ou que desempenhem determinada atividade social. 

Tem também poder para editar lei que regulamente o artigo 220, § 5º, da CF, estabelecendo 

de maneira clara o que se considera monopólio e oligopólio nos meios de comunicação. 

E ressalta-se, por fim, que a imposição de normas que limitem a participação no 

capital social de empresas de comunicação não apenas está de acordo com a CF, como 

também é uma forma necessária, adequada e eficiente de que dispõe o Estado para controlar a 

concentração de poder econômico no setor das comunicações. Não há incompatibilidade entre 

a regulamentação de propriedade da mídia e a ação do SBDC. As duas formas de atuação 

podem ser utilizadas de maneira conjunta pelo Estado para atender ao disposto no artigo 220, 

§ 5º, da CF. 
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CONCLUSÃO 

Diferente dos modos de produção que houve na história, o capitalismo se destaca 

por uma peculiaridade única: pela primeira vez, vemos um modo de produção pautado na 

divisão do trabalho, em uma sociedade de classes, em que a (re)produção do capital é o fim 

em si mesmo dessa dinâmica. 

Além disso, as relações de produção que possuem o papel determinante no modo 

de produção, mesmo com os limites sendo fixados pela unidade das forças de produção. O 

que nos leva a se debruçar sobre a dinâmica dessas relações no capitalismo. 

Ora, se é através do par exploração/repressão que se pauta nossas relações de 

produção, sendo a classe dominante (burguesia) apenas beneficiária, sem participar 

diretamente do processo produtivo, chegamos à conclusão que somente se sustenta tal sistema 

com o advento da ideologia, instituto que garante a sua permanência e reprodução, 

naturalizando essa relação essencialmente violenta em um consenso perene. 

É por meio da ideologia, também, que criamos nossa subjetividade, tal qual 

sujeito de direito, o que impossibilita ainda mais a reação do proletário, que é galgado a uma 

posição formalmente igual ao burguês, tendo como um terceiro superior regulando essas 

relações de produção, a figura do pai, o Estado/Direito controlado pela classe dominante, um 

ente que detêm todo o poder coercitivo mas que é efêmero, volátil, de difícil identificação 

concreta.  

Somos essencialmente animais ideológicos, nossa percepção de mundo nada mais 

é que nossa relação imaginária com nossas relações materiais, nossa realidade é indissociável 

desse “véu” já dado e necessário, que age em nosso inconsciente, de maneira que a percepção 
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da realidade objetiva de nossas práticas sociais sempre perpassa por um filtro ideológico-

inconsciente - daí nosso “viver sonhando.” 

A ideologia age por meio de sua base material, os AIE, e sendo a Mídia um dos 

mais influentes AIE, por apresentar ou ocultar a existência dos fatos sociais, determinando a 

realidade do homem contemporâneo, além de ser o palco das discussões políticas de nossa 

sociedade, afinal, só existe o que lá está. 

 No Brasil, grande parte desse poder, no que toca a mídia eletrônica, concentra-se 

nas mãos de uma parcela da oligarquia brasileira, que formam oligopólios, coincidindo muitas 

vezes de oligarquias familiares da política também serem detentoras dos meios de 

comunicação. 

Nesse sentido, os limites da Constituição surgem para garantir a “democracia”, o 

“Estado de Direito” e as “liberdades individuais”, evitando abusos políticos e econômicos por 

parte dos controladores.   

Pela visão materialista, há que se ter claro que, no contexto da luta de classes, os 

meios de comunicação são meios de produção, e a Mídia (sua totalidade tal qual um AIE), 

será o palco e o objetivo desse embate de classes. Colocar limites significa dar voz, portanto 

poder, àqueles que não são ouvidos, contribuindo para o debate em nossa sociedade, 

informando o cidadão, dando a possibilidade de uma verdadeira escolha por determinada 

posição política. 
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