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O trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privação para o trabalhador.
Produz palácios, mas cavernas para o trabalhador. Produz beleza, mas deformação
para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos
trabalhadores de volta a um trabalho bárbaro e faz da outra parte máquinas. Produz
espírito, mas produz imbecilidade, cretinismo para o trabalhador (Karl Marx).

RESUMO

Este artigo trata a respeito da utilização do conhecimento científico como objeto de dominação em uma
sociedade de classes orientado por princípios ideológicos, apesar de, paradoxalmente, ter surgido em virtude
de uma maior emancipação da humanidade e utilizou como referenciais as contribuições analíticas de Freire
(1989; 1996; 2001), Marx (2004) Mészáros (2002; 2008; 2009), Luckács (2010), Morin (1999), Ortiz (1983),
Popper (1975), Santos (1989), dentre outros. É um texto de revisão bibliográfica, de caráter qualitativo. Na
conclusão, faz-se um balanço geral das considerações apresentadas.
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ABSTRACT

This article is about the use of scientific knowledge as an object of domination in a class society guided by
ideological principles, although, paradoxically, to have arisen by virtue of greater emancipation of mankind
and used as reference analytical contributions of Freire (1989 , 1996, 2001), Marx (2004) Mészáros (2002,
2008, 2009), Luckács (2010), Morin (1999), Ortiz (1983), Popper (1975), Santos (1989), among others. It is
a text with a literature review of qualitative character. In conclusion, it is a general assessment of the
considerations presented.
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1. INTRODUÇÃO
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A importância do conhecimento científico é bastante evidente, sendo então desnecessária uma retrospectiva
histórica com o objetivo de ressaltar tal aspecto. Do mesmo modo, pode-se prescindir da recuperação das
virtudes da produção científica em comparação com as formas anteriores de conhecimento levadas a cabo
pelas sociedades, como os saberes míticos e os religiosos, embora ambos estejam igualmente presentes na
atualidade.

As observações sobre esse aspecto são importantes uma vez que nenhuma sociedade gera apenas um único
tipo de conhecimento socialmente válido, assim como os saberes produzidos variam e modifica-se
historicamente a partir de circunstâncias específicas que nem sempre dependem das ações individuais, como
supunham Marx e Engels (2004).

Detemo-nos no presente artigo em algumas particularidades essenciais a respeito do perfil que o
conhecimento tem apresentado ao longo da sua trajetória, assegurando no poder a permanência de
determinada classe em detrimento das demais, fato amplamente verificado a partir da vitória das Revoluções
de caráter burguês do século XVIII. Em alguns aspectos, esse conhecimento adotou um perfil
antidemocrático, fechado em si mesmo, distante do alcance daqueles não especializados na matéria. E
principalmente, de uma busca humilde por verdades, transformou-se em um saber autoritário, arrogante,
zeloso das suas certezas (ORTIZ, 1993; SANTOS, 1989) e circunscrita a um ambiente do qual poucos
iluminados têm acesso por meio de mecanismos simbólicos de compensação, trocas e procedimentos
institucionalmente consagrados de validação desse conhecimento, especialmente aquele gerado científica e
academicamente (BOURDIEU 1992; 1998).

A validação oficial dos saberes produzidos nesses ambientes, medida cada vez mais necessária nesta “era da
informação” como condição precípua a uma sociedade competitiva e ávida por avanços dessa natureza, de
alguma forma menospreza àqueles conhecimentos criados coletivamente pelo senso – comum e que fazem
parte do conjunto se valores, crenças e pressupostos éticos de cada comunidade. Em lugar de uma
coexistência culturalmente saudável, existe de fato uma proeminência dos conhecimentos ditos científicos em
detrimento de outros saberes, invalidando àqueles conhecimentos originados fora dos espaços acadêmicos e
científicos, muitas vezes funcionado não como instrumentos que esclarecem e libertam, mas de manipulação
e controle.

Mas de que maneira ocorre uma transformação dessa natureza, a ponto de um grande progresso da
humanidade representado pelo avanço do conhecimento científico (a busca da racionalidade, a rejeição dos
dogmas, a fuga da ignorância) assemelhar-se àquilo que este conhecimento tão duramente combateu
(sofrendo mesmo inúmeras perseguições)?
Como a democratização do saber pôde caminhar em direção a uma tão clara onipotência?
Ou dizendo de modo diverso, será o conhecimento sempre uma forma de conscientização das sociedades e de
clareamento da ignorância ou servirá para propósitos simultâneos?

1. O CONHECIMENTO COMO MEIO DE APRISIONAMENTO DAS CONSCIÊNCIAS

Quando o conhecimento científico passou a desempenhar um papel hegemônico nas sociedades europeias,
principalmente a partir do movimento iluminista, os embates com a ordem política, econômica e social
estabelecida até então foram inevitáveis. Tendo na Igreja Católica sua maior defensora, as classes
dominantes do período medieval lançaram mão de todos os meios disponíveis para retardar ao máximo as
modificações que necessariamente aconteceriam (as deslocaria da posição de sujeitos históricos do centro das
principais decisões, relegando-as a um papel subordinado durante a ascensão burguesa para tão logo
desaparecem enquanto agentes de alguma importância histórica no novo momento de consolidação do
sistema capitalista).

Ainda que desde o início os princípios iluministas estivessem direcionados a favorecer e defender os interesses
de uma classe específica pela sua condição de transmissores dos valores desta classe, acabaram beneficiando
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uma conscientização das possibilidades de libertação não apenas ideológica, mas do conjunto de estruturas
de dominação da sociedade feudal, percebidas enquanto elementos de dominação e controle. Um avanço
nada desprezível, considerando-se o caráter de incontestabilidade que suas instituições desfrutavam (a
religião católica, o absolutismo monárquico, as corporações etc).

No entanto, após ocupar o lugar da antiga ordem feudal, os segmentos burgueses, por meio das instituições
criadas ou modificadas segundo seu ideário, logo adotaram um esquema de dominação muito mais amplo,
consistente e articulado do que todas as classes dominantes fizeram até então. Mas como isso foi possível?
Como os ideais de libertação, racionalidade e de igualdade tão úteis durante o combate ao autoritarismo do
antigo regime e associadas à ideia de modernidade não funcionaram no sentido de libertação e maior
esclarecimento das sociedades oprimidas, atuando como elementos de perpetuação e consolidação dos novos
privilégios?

Quando a burguesia, enquanto classe hegemônica, de dominação assumiu definitivamente o poder na Europa,
impondo sua concepção de mundo, as demais alternativas societárias perderam espaços importantes no
imaginário das populações. Isso não significa que tivessem desaparecido, como as revoluções na Rússia
(1917), China (1949) e Cuba (1959) evidenciaram ao longo do século XX (no tocante ao sistema socialista).
Mas as tentativas de modificação sistêmica esbarraram em um componente particularmente difícil de ser
transposto: a força ideológica do sistema do capital.

1. CONHECIMENTO VERSUS IDEOLOGIA

A importância dos fatores ideológicos para manutenção do sistema capitalista é analisado por diversos
teóricos, a exemplo de Freire (1982) que ao discutir a importância da disseminação dos valores neoliberais,
faz a seguinte constatação:

O poder da ideologia me faz pensar nessas manhãs orvalhadas de nevoeiro em que
mal vemos o perfil dos ciprestes como sombras que parecem muito mais manchas
das sombras mesmas. Sabemos que há algo metido na penumbra mas não o
divisamos bem [...]. A capacidade de penumbrar a realidade, de nos “miopizar", de
nos ensurdecer que tem a ideologia faz, por exemplo, a muitos de nós, aceitar
docilmente o discurso cinicamente fatalista neo-liberal que proclama ser o
desemprego no mundo uma desgraça do fim de século. Ou que os sonhos morreram
e que o válido hoje é o “pragmatismo” pedagógico, é o treino técnico-científico do
educando e não sua formação de que já não se fala. Formação que, incluindo a
preparação técnico-científica, vai mais além dela (FREIRE, 1996, p. 47).

Para Chauí (1989), a peculiaridade da ideologia decorre de três aspectos principais. O primeiro é a suposição
de que a ideologia tem existência própria, resultando a separação entre o trabalho material e intelectual.
Segundo (e consequência direta da primeira) é o fenômeno da alienação, isto é, a percepção de que as
condições reais da existência dos homens não lhes aparecerem como produzidos por eles, mas ao contrário,
eles se percebem produzidos por estas condições, atribuindo vida social às forças superiores. E terceiro, o
ocultamento da dominação real de uma classe sobre outra, ou seja, a própria luta de classes sendo negada
pela ideologia, tornando-a uma força quase impossível de ser destruída.

Essas avaliações sobre a influência da ideologia como fator de impedimento do real significado do processo
histórico contrapõem-se a outras análises igualmente importantes referentes à construção e a aceitação da
produção do conhecimento atual, em que a função da ideologia é desconsiderada. Esta construção e aceitação
do conhecimento produzido são vistas por outros autores como uma racionalização e objetivação de
procedimentos experimentais verificáveis e submetidos à comparação (ainda que não contrários à existência
da vinculação do sujeito pesquisador e do objeto pesquisado), a exemplo da seleção natural das hipóteses
científicas de Popper (1975).
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Segundo Popper, os conhecimentos produzidos são submetidos a um processo semelhante ao processo de
seleção natural darwinista, sobrevivendo apenas aquelas teorias suficientemente resistentes às análises
comparativas feitas em relação a outras teorias, em uma ação de eliminação e exclusão das hipóteses mais
frágeis, assim consideradas as que são tidas como incompatíveis e incoerentes com os fatos concretos ou no
confronto com outras teorias. Descartando a peculiaridade ideológica subjacente a cada época histórica em
que estes conhecimentos são avaliados e referendados (ou eliminados), desconsiderou-se neste tipo de
raciocínio principalmente a presença dos antagonismos de classe existentes em cada momento histórico
especifico e, por conseguinte, os distintos valores ideológicos em disputa.

O que estamos enfatizando é que o conhecimento científico produzido em cada contexto histórico, não está
imune aos conflitos de classes, sendo estes próprios conhecimentos necessariamente vinculados a tais
conflitos, presentes no ato de selecionar hipóteses, objetivos, aspectos a serem pesquisados (ou deixados de
lado), conclusões etc., sob pena de voltarmos a imaginar um tipo de conhecimento positivista, como se a
ciência fosse aquele saber imparcial, objetivo e independente dos propósitos e ações dos sujeitos.
Atualmente, esta parece ser uma discussão superada pelos avanços ocorridos no campo da história, da
sociologia, da antropologia, da educação e nas demais áreas específicas das ciências humanas.

Morin (1999) aparentemente adotou posição distinta, ao considerar que o “aparelho cognitivo humano produz
conhecimento a partir do tratamento de sinais/signos/símbolos, as traduções cristalizadas nas
representações, discursos, ideias, teorias (p. 254),” levando em consideração que a concepção de realidade
imediata é resultante da representação de uma realidade possível e apreendida por cada sujeito histórico em
determinadas condições dadas. É visível na elaboração teórica apresentada, a presença do componente
ideológico na produção e percepção material, não apenas limitando a assimilação do concreto, mas moldando
a forma como é percebido.

Partindo desse princípio, constata-se que o sistema superestrutural (MARX; ENGELS, 2004) está organizado
de modo a garantir a manutenção e reprodução desta base material de produção e de suas relações sociais
correspondentes. Acontece que esta questão não é colocada publicamente, pois não interessa aos seus
propositores e representantes que a sociedade perceba as íntimas conexões entre os mecanismos de
reprodução adotados e o sistema econômico orientado pelo lucro.

As consequências políticas e sociais provocadas pelas concepções ideológicas burguesas são reveladas e
denunciadas por diversos teóricos (CHAUÍ, 1984; FREIRE, 1989, 1996, 2001; KONDER, 2004; MÉZÁROS
2002, 2008, 2009; TONET, 2012; TORRES, 2003), que ao artificializar as relações sociais e descaracterizar a
realidade concreta, não contribuem no sentido da integralização das potencialidades humanas em um
processo de totalização explicativa das condições materiais de existência. No entanto, a função da ideologia e
o seu caráter de falsa consciência foi questionada por Lukács (2012), que enxergou a ideologia como fator
essencial de coesão social, organizadora das sociedades de classes a partir de pontos de concordância e
interesses comuns.

De acordo com suas reflexões, o entendimento da ideologia com o sentido apenas de uma falsa consciência
decorreu de uma interpretação maniqueísta do pensamento marxista feita especialmente nos períodos de
polarização indireta entre o bloco capitalista e socialista durante a época da Stalinização soviética e de toda a
fase da Guerra Fria. Ainda segundo Lukács (2012), os fatores ideológicos exercem uma influencia
significativa, pois estabelecem relações recíprocas e necessárias para a convivência em sociedade, bem como
contribuem para a resolução negociada dos impasses surgidos, dispensando-se a coesão aberta e deliberada.
Por isso, a ideologia acaba sendo fundamental para garantir a continuidade do sistema

[...] Os pôres teleológicos, que assumem, segundo sua natureza, de imediato um
caráter alternativo, são necessários desde o primeiro instante reguladores sociais
que regulamentem as decisões alternativas que estabelecem os conteúdos da
teleologia conforme as respectivas necessidades sociais vitais. Para isso também
existe, como vimos, a ideologia no sentido de Marx. Primariamente, é impossível
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tratar-se aí apenas de prescrições ou ordens, como se tornou mais tarde por causa
de governos, de sistemas de direito. [...]. Ao contrário, cada uma dessas
regulamentações pressupõe que a maneira prática do agir comum dos membros da
sociedade siga “voluntariamente”, pelo menos externamente, essas prescrições; só
diante de uma minoria relativamente pequena a coerção do direito deve e pode
tornar-se de fato eficaz (LUKÁCS, 2012; p. 41).

E continua, ainda avaliando a importância do fenômeno ideológico

[...] É de vital importância a ideologia para o funcionamento de qualquer sociedade.
A execução constante e correta do trabalho produz conflitos continuados, até diários,
hora a hora, e o modo de sua decisão muitas vezes pode conter, direta ou
indiretamente, questões vitais para a respectiva sociedade. Por isso, a ideologia –
em última análise – tem de ordenar essas decisões isoladas em um contexto de vida
geral dos seres humanos e esforçar-se por esclarecer ao indivíduo como é
indispensável para sua própria existência avaliar as decisões segundo os interesses
coletivos da sociedade. O conteúdo e a forma do que aqui entendemos como
interesse coletivo tem tanto mais caráter prevalentemente ideológico quanto mais
rudimentar for a respectiva sociedade (Ibid., p. 42).

1. CONHECIMENTO E AÇÃO CONCRETA

Em termos metodológicos, o uso do materialismo histórico-dialético na análise das contradições sociais
mostra-se de extrema utilidade no desvendamento do social e das suas múltiplas relações. Conforme Konder
(2004), as leis da dialética marxista poderiam ser reduzidas a três: 1) lei da passagem à quantidade (no
processo de mudanças, as coisas não mudam sempre no mesmo ritmo); 2) lei da interpenetração dos
contrários (os diversos aspectos da realidade estão em constante conexão, se entrelaçam); 3) o movimento
geral da realidade faz sentido, compreende uma lógica de funcionamento. Para uma leitura dos fenômenos
ideológicos, estas características do materialismo dialético precisam ser devidamente consideradas.

Lukács (2012), entretanto, salientou a importância da singularidade em relação ao coletivo social, aspecto
frequentemente negligenciado em abordagens marxistas anteriores. Em termos práticos, a denúncia do
sistema econômico acaba transformando cada sujeito histórico em um militante contra hegemônico, ainda
que tal postura não seja admitida enquanto tal. Felizmente essa condição de ocultamento tão cara aos
defensores do capital não é uma preocupação daqueles atores comprometidos com outro tipo de processo
formativo; contrariamente, a revelação dos seus objetivos é uma precondição, especialmente se a meta for
não apenas a formação das consciências, mas principalmente a transformação social.

Na realidade, a denúncia do sistema foi uma das estratégias de ação revolucionária já presente no próprio
Manifesto Comunista no século XIX, quando enfatizou que os comunistas “não se rebaixam a dissimular suas
opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada
violenta de toda a ordem social existente” (MARX; ENGELS, 2004, p 66). Enquanto prática revolucionária
concreta, os autores do Manifesto defenderam que os efeitos nocivos do sistema capitalista precisam ser
denunciados ao mesmo tempo em que são combatidos; essa luta não pode restringir-se apenas aos efeitos,
mas devem pretender eliminar os seus elementos estruturais.

Na avaliação de Mészáros (2008), concordando com os termos do Manifesto, apenas a modificação das
diversas formas de transmissão de valores neoliberais não é suficiente para a criação de outra concepção de
mundo. Tal noção precisa ser acompanhada de uma mudança social correspondente e efetiva, retomando em
suas considerações a noção de falsa consciência (visão de ideologia criticada por seu mestre Luckács, como
visto antes)
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Naturalmente, o poder da falsa consciência não pode ser superado pela ilustração
educacional (por mais bem intencionada) somente dos indivíduos. Os indivíduos
particulares como indivíduos isolados estão à mercê da fala consciência reificadora,
porque as relações reprodutivas reais historicamente dadas em que estão inseridos
só podem funcionar com base na ‘personificação das coisas e reificação das pessoas’.
Consequentemente, para alterar a inversão mistificadora e em última instancia
destrutiva da relação reprodutiva sustentável dos seres humanos, contrapondo-se ao
mesmo tempo à dominação da falsa consciência reificadora sobre os indivíduos
particulares, é preciso uma mudança societária oniabrangente. Nada menos
abrangente do que isso pode prevalecer de maneira duradoura (MÉSZÁROS, 2008, p.
91)

Desse modo, a dominação particular exercida pelo sistema capitalista reduzindo os homens e mulheres à
condição de mercadorias (DOWDOR,1985) desempenhou um papel fundamental na forma como as relações
de dominação são percebidas, retirando o caráter conflitivo que envolve a sociedade de classes. Por isso, a
afirmação categórica de Mészáros (2008) de que apenas uma mudança social ampla poderia alterar este
cenário faz sentido, tratando-se de uma situação sócio – histórica em que todos os aspectos estão
interligados, envolvidos em uma cadeia complexa de relações sobrepostas; desse modo, soluções unilaterais
ou parciais, embora possam obter algum êxito, não alterariam o quadro geral.

Naturalmente, falar de uma mudança social mais ampla, embora seja uma necessidade vital, não estabelece a
priori qual a forma desta mudança e muito menos inviabiliza tentativas de minimização do nível de dominação
e exploração da atual estrutura ideológica e econômica. Nesse sentido, acreditamos na dinâmica histórica e
na ação dos sujeitos, que se adequam e alteram as circunstâncias históricas próprias de cada conjuntura.

Como acentuam Bertoldo (2009) e Tonet (2012), é ingenuidade acreditar que modificações superficiais no
funcionamento administrativo das instituições ou um gerenciamento mais competente do aparelho estatal
seriam suficientes para alterar o perfil do Estado capitalista. Isto porque os fundamentos estruturais do
sistema estariam mantidos sem uma correspondente ação politica mais radical de eliminação e substituição
do sistema de mercado.

Nesse sentido, as possibilidades concretas de existência humana não estão limitadas pela falência parcial da
alternativa societária socialista, pois se constata de igual modo que o capitalismo, embora hegemônico, não
apresenta sinais de vitalidade ilimitada, a julgar pelas crises verificadas recentemente. As ações dos sujeitos
históricos não têm como ser pré-determinadas e é nisso em que reside a certeza das possíveis modificações e
superação da atual etapa civilizatória, que beneficia apenas uma minoria da população.

1. CONCLUSÃO

Ao fazer uma retrospectiva histórica da ação burguesa com vistas ao controle e dominação de classe,
destacando o papel desempenhado pelas concepções neoliberais de sua classe, tentou-se demonstrar de que
forma tais valores e teorias produzidas acabaram servindo para legitimação das atuais condições de
exploração do conjunto da sociedade em benefício da crescente valorização do capital e do processo de
alienação dos segmentos subordinados. Se as concepções de mundo burguesas serviram para o
enfrentamento das estruturas de dominação da ordem feudal, funcionam atualmente para garantir as
condições para sua própria dominação sobre os demais segmentos explorados.

Libertar-se das amarras geradas pelo mecanismo de funcionamento e do ideário ideológico do sistema
capitalista não é uma tarefa simples, pois sua auto reprodução e regulação cria uma situação de controle
impensável na atualidade (MÉSZÁROS, 2002), exigindo modelos de reação ainda não produzidos pelo
organismo social, perplexo com as características de uma pós-modernidade instável e incerta, que mantém
estruturas de dominação plenamente articuladas em seu conjunto, igualmente rígidas e inflexíveis como
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antes, sob as quais as margens de ação são reduzidas. (BAUMAN, 1998).No entanto, consideramos possíveis
(BAUMAN, 1998).

Com fundamento nas análises realizadas, conclui-se pela posição privilegiada do materialismo dialético
enquanto ferramenta adequada de investigação e reflexão das atuais condições de dominação da sociedade
contemporânea, tendo em vista a perspectiva de totalidade e acompanhamento das ações humanas enquanto
processo histórico, ajudando na compreensão e explicação dessas ações, sem desconsiderar a necessidade de
recurso a outros métodos complementares de investigação da realidade e igualmente válidos e eficazes.
Ressalta-se, entretanto, que as tarefas teóricas exigidas necessariamente estão relacionadas aos aspectos
práticos e cotidianos de transformação e recriação social.

A investigação das condições efetivas de existência material encontra no materialismo dialético um
instrumental analítico importante no desvendamento das suas contradições, especialmente nas análises das
estruturas materiais específicas, dado a sua adequação metodológica aos estudos dos fenômenos sociais,
constituindo-se em um conhecimento desenvolvido no sentido de esclarecimento simultâneo do concreto e do
abstrato, abrangendo o complexo material/ estrutural da sociedade capitalista, bem como sobre todo o
arcabouço teórico produzido para sua própria legitimação.
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