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1. O contexto de produção da obra
            

Nos originais dactilografados de Fragmentos sobre Ideologia, Vasco 
de Magalhães-Vilhena não deixou qualquer registo da data em que a obra 
foi escrita. Pelo cruzamento de alguns dados espalhados ao longo do texto, 
tudo leva a crer, porém, que a sua origem remonte aos anos de 1965-19662.

Essa data corresponde no Ocidente ao culminar de uma déca-
da de intensa actividade teórica em torno da problemática da ideologia. 
Com efeito, entre 1955 e 1965, quando a guerra já começara a servir-se 
“fria”, aparecem e começam a impor-se no espaço público – nomeada-
mente, no eixo Paris-Nova Iorque – as chamadas teorias do “fi m das ideo-
logias”. Raymond Aron3, Daniel Bell4, Seymour Martin Lipset5, Arthur 

1 fagundes.cno@gmail.com
2  Para mais pormenores, cf. João Vasco Fagundes, “Prefácio do Tradutor”, in Vasco de 

Magalhães-Vilhena, Fragmentos sobre Ideologia, Lisboa: Grupo de Estudos Marxistas, 
2015, pp. VII-XLII, particularmente, pp. XXIV-XXXIV.

3  Cf. Raymon Aron, L’Opium des Intellectuels, Paris: Calmann Lévy, 1955.
4  Cf. Daniel Bell, The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, 

New York: The Free Press, 1960.
5  Cf. Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, New York: 

Doubleday & Company, Inc., 1960.
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Schlesinger6 são alguns dos mais destacados intelectuais a encabeçarem 
este movimento. Por via dos grandes meios de comunicação de massas, 
televisão incluída, os seus trabalhos e os seus pontos de vista ganham então 
uma repercussão que vai muito para além dos círculos académicos.

O tema do “fi m das ideologias” não surgia em nenhum destes auto-
res como uma questão isolada. Era uma peça de um quadro teórico-político 
de fundo marcado pelas teses sobre a “sociedade industrial”, ou “pós-in-
dustrial”, e pelas proposições a respeito da “convergência” e das “fases 
de crescimento”. Teses e proposições segundo as quais, atingido um certo 
nível de desenvolvimento técnico, científi co e económico, já não faria sen-
tido falar de modos de produção; a oposição entre sistemas sócio-econó-
micos teria desaparecido e, por consequência, a “ideologia”, como “irra-
cionalismo espontâneo”, como “religião laica”, como postura “parcial” e 
“falseadora”, também tenderia a sair de cena para dar lugar a uma técnica 
“científi ca”, “rigorosa” e “imparcial”.

Neste admirável mundo novo, a “sociedade industrial” e “pós-in-
dustrial” teria deixado de ser sacudida por interesses de classe7 (só a “ideo-
logia” podia continuar a insistir nessa mistifi cação). A economia, a tecno-
logia (e a sua aplicação na produção como técnica) seriam coisas neutras 
e a tecnocracia, com a sua sabedoria e com a sua imparcialidade, seria 
chamada, por um poder político crescentemente distanciado de postulados 

6  Cf. Arthur M. Schlesinger Jr., Morton White (eds.), Paths of American Thought, Boston: 
Houghton Miffl  in, 1963.

7  O mecanismo que operacionaliza este apagamento das contradições de classe é, aliás, 
curioso e conta, não por acaso, com sucessivos remakes até aos nossos dias. Primeiro, 
começa por se negar a existência das classes no seu sentido socio-económico fundamen-
tal: a posição dos grupos sociais face aos meios de produção, a sua função numa dada 
estrutura económica, as relações sociais que se desenvolvem nesse quadro (diga-se de 
passagem que este adquirido teórico é bem anterior a Marx; remonta, pelo menos, aos 
principais historiadores franceses da Restauração, e o próprio Marx refere-se a isso numa 
carta a Joseph Weydemeyer de 5 de Março de 1852. Cf. Karl Marx, Carta a Joseph 
Weydemeyer, 5 de Março de 1852, Marx/Engels, Obras Escolhidas em Três Tomos (do-
ravante: OE), Lisboa-Moscovo: Editorial “Avante!”-Edições Progresso, tomo I, p. 555). 
E a seguir afi rma-se a existência de “classes” na base de um certo sociologismo que dis-
tribui e organiza os grupos sociais segundo critérios de “rendimento”, “capital cultural”, 
“capital simbólico” e outros recursos. No âmbito de uma igualdade social estrutural – e 
é aqui que tudo se joga –, temos então as “classes” A, B, C e D, a “alta”, a “média” e a 
“baixa”, assim como as suas múltiplas combinações hifenizadas (“média-alta”, “média-
-baixa”, etc.). A investigação da razão, da essência, do fundamento de uma dada realida-
de social é desta forma abandonada em favor de uma permanência acrítica na superfície 
dos fenómenos. Quanto ao objectivo ideológico deste mecanismo teórico – ao retirar da 
consideração um quadro funcional, estrutural e sistémico para a compreensão das classes 
–, esse parece-nos bem evidente.        
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ideológicos, a administrar a estrutura económica e o aparelho político.  
 De resto, os autores da teoria do “fi m das ideologias” iam bus-

car inspiração e grande parte das suas concepções à “sociologia do co-
nhecimento” de Karl Mannheim, desenvolvida cerca de trinta anos antes. 
Mannheim considerava a ideologia, tomada na sua acepção particular, uma 
representação forçosamente falsa e desfi gurada da realidade, um aglome-
rado de meras opiniões político-classistas sem qualquer vínculo com a 
verdade. E seria precisamente para fazer face às limitações dos pontos de 
vista particularistas, classistas e tendenciosos – próprios, afi nal, da “ideo-
logia” – que Karl Mannheim apresentava como alternativa a “sociologia 
do conhecimento”.

A teoria do “fi m das ideologias”, em resumo, participava activa-
mente na tentativa de naturalização do sistema sócio-económico contem-
porâneo8 e convertia a ideologia das forças sociais que o sancionavam 
numa “não-ideologia”, num procedimento “científi co” desinteressado. 
Concebida na sua essência como consciência falsa e falseadora e como 
postura fanática e parcial, a “ideologia” fi caria assim guardada para dog-
máticos aferrados a ideias feitas que, em todo o caso, a lógica das “socie-
dades industriais” e “pós-industriais” iria tornando residuais.

Este é, em linhas gerais e em termos muito amplos, o contexto 
social, político e teórico em que Vasco de Magalhães-Vilhena escreve 
Fragmentos sobre Ideologia. As infl exões desse contexto, moduladas em 
parte pelas particularidades da formação social francesa dos anos 60 do 
século XX, não deixam de ser reconhecíveis na obra e ajudam-nos a com-
preender mais adequadamente as suas linhas argumentativas.

Mas se para a teoria do “fi m das ideologias” a ideologia era “a má 
da fi ta”, Vasco de Magalhães-Vilhena não quer fazer dela, por contraste, 
“a boa da fi ta”. Aquilo que é visado tem um alcance muito maior e assenta 
em bases bem mais profundas. 

É certo que esta obra contribui poderosamente para a desmontagem 
da teoria do “fi m das ideologias” e para a denúncia do seu mecanismo 
ideológico. Isso, por si só, já é importante. No entanto, ela não se esgota 

8  O expediente, aliás, já era antigo. Como salienta Marx em 1847: “Quando dizem que as 
relações actuais – as relações da produção burguesa – são naturais, os economistas que-
rem dizer com isso que se trata de relações nas quais se cria a riqueza e se desenvolvem 
as forças produtivas em conformidade com as leis da natureza. Portanto estas relações 
são elas próprias leis naturais independentes da infl uência do tempo. São leis eternas que 
devem reger sempre a sociedade. Assim, houve história, mas já não há.”, Karl Marx, A 
Miséria da Filosofi a. Resposta à Filosofi a da Miséria do Sr. Proudhon (1847), II, §1, 
Lisboa: Editorial “Avante!”, 1991, p. 108. 

Algumas notas em torno de Fragmentos sobre Ideologia de V. M.-V.
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aí, porque esse procedimento ainda não entra no problema propriamente 
dito da ideologia. 

O ponto central de Fragmentos sobre Ideologia é uma análise fi na 
da categoria de ideologia, das suas várias acepções nos textos de Marx 
e de Engels, nomeadamente. Porém, essa análise também traz um vector 
de historicidade, ao pôr em relevo a ideologia como categoria histórica, 
como fenómeno relativo às diferentes condições históricas em que é cha-
mado a intervir.

2. O contexto de recepção da obra
 
Publicados pela primeira vez em 2015, Fragmentos sobre Ideologia 

têm um contexto de recepção caracterizado pela circunstância de a teoria 
do “fi m das ideologias”, germinada nos anos 1955-1965, se ter tornado 
num verdadeiro senso-comum, na atmosfera ideológica ultradominante no 
plano social e político.

Três breves exemplos.
Com modifi cações e adaptações que refl ectem transformações ocor-

ridas na estrutura económica e na dinâmica social, é a sua matriz que está 
presente – ao atribuir-lhe um cunho meramente tecnológico sob a designa-
ção aparentemente neutra de “globalização” – nas tentativas de naturalizar 
o processo extensivo e intensivo de extracção de mais-valia de uma força 
de trabalho mundializada. A tão famosa, quanto celebrada, “sociedade em 
rede” também pesca nestas águas. Na “sociedade em rede”, garantem-nos, 
não há “ideologia”, só “fl uxos”: de valor económico e de informação9. 
Corolário: a “ideologia” é, deste ponto de vista, uma peça de museu dos 
séculos XIX e XX, uma velharia que já não tem lugar na “sociedade do 
conhecimento”, pressuposta e promovida pela lógica da “rede”.

9  A “rede”, de resto, surge como uma metáfora do mercado, no âmbito do qual todos 
aparecem como indivíduos isolados enfrentando-se em igualdade de circunstâncias, ora 
como vendedores, ora como compradores. A “rede”, entendamo-nos, não deixa de refl ec-
tir elementos que de facto existem – não é isso que está em causa. Referimo-nos à sua 
absolutização, à sua utilização como sanção ideológica, como justifi cação e coroação do 
estado de coisas existente. Nesses casos, ela visa mesmo impedir a passagem do fenóme-
no à essência, impossibilitando que a investigação teórica vá mais fundo e destape aquilo 
que a “rede” (ou seja, o mercado) esconde: a produção do ser social num patamar de 
essencialidade que não é o da circulação. Situando-se ao nível da circulação, o mercado 
pode regular preços, mas não cria nada – realiza o valor criado na produção, instância 
estrutural assim convenientemente deixada na sombra. Desta maneira, a metáfora da 
“rede” pode procurar rasoirar a rugosidade do tecido social. 
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Da história à sociologia, passando pela economia, a generalidade 
dos cientistas sociais – e este é o segundo exemplo –, assegura (na sala de 
aula, no trabalho académico ou no meio de comunicação de grande tira-
gem) que a ideologia não entra no seu gabinete de trabalho porque ela não 
é mais do que “falsa consciência”, “especulação”, “viés” anti-científi co, 
desprezo absoluto pelos “dados empíricos” e pela “matéria factual” – e 
cada um deles, naturalmente, só está interessado em fazer, e só faz, “ciên-
cia”. E quando é preciso desqualifi car posicionamentos alheios, porque 
os próprios são sempre obviamente “científi cos”, brande-se de imediato 
o ferrete maldito: “ideologia”, “falsa consciência”. Alguns pretendem até 
justifi car com o legado de Marx esta separação absoluta entre a maldita 
“ideologia” que não fazem e a graciosa ciência que cultivam, afi rmando 
sem rodeios que o autor de O Capital, em A Ideologia Alemã, deixou mui-
to claro que ideologia é, afi nal de contas, “falsa consciência”.

O terceiro exemplo refere-se ao espaço público, aos seus vários ins-
titutos, ao combate político e ideológico que aí se trava, quer num registo 
formal, quer informal. Sempre que está em jogo a consolidação dos inte-
resses privatistas, promovidos por políticas de todos conhecidas, o coro 
polifónico dos dominantes vem anunciar que defender tais medidas é colo-
car as questões no plano da “lógica” e da “racionalidade”, é apenas querer 
“resolver problemas” e “defender as pessoas”. Já o que cai fora do âmbito 
desses interesses, o que os contraria, é “ideológico”, ou seja, “falso” no pla-
no teórico e “subversivo” no plano prático. Recorrendo-se à demagogia an-
ti-teórica, opõe-se à “ideologia”, não a ciência, mas o trivial “bom senso”. 

Foi aqui, no espaço público tomado num sentido amplo, que a tese 
do “fi m das ideologias” – parecendo ter-se imposto por si mesma, como 
um “facto natural” – ganhou uma presença mais maciça e obteve maior 
efi cácia. Nada que possa causar espanto, de resto, uma vez que quem se 
constitui como poder material dominante da sociedade também se fi rma 
como seu poder espiritual10. O que não exclui, naturalmente, antes implica, 
a existência de outras correntes ideológicas; não só as dos sectores domi-
nados, como as das diferentes tendências do bloco dominante11. 

Face a este contexto, saturado de equívocos (nada inocentes) e de 
tresleituras, a obra de Vasco de Magalhães-Vilhena pode revelar-se um im-
portante ponto de apoio para perspectivar em bases sólidas a problemática 
histórico-fi losófi ca da ideologia.
10  Cf. Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã (1845-1846), Feuerbach. Oposição 

das Concepções Materialista e Idealista, III, 1., OE, tomo I, p. 38.
11  O bloco dominante não é, regra geral, um monólito, mas uma articulação de interesses 

de várias classes sociais ou de camadas e sub-camadas de uma classe.

Algumas notas em torno de Fragmentos sobre Ideologia de V. M.-V.
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3. A acepção restrita da categoria marxista de ideologia

Que é então, para Marx e para Engels, a ideologia? Que realidade 
pretendem designar com a utilização deste termo?

Marx e Engels utilizam a palavra ideologia em duas acepções: restri-
ta e geral. Através de um trabalho minucioso dos textos, é isso que Vasco 
de Magalhães-Vilhena trata de mostrar, de sublinhar e de desenvolver.

 As críticas de Marx e de Engels à ideologia, em A Ideologia Alemã, 
de 1845-1846, não podem ser compreendidas sem se ter em conta que é 
a acepção restrita de ideologia que aí utilizam. Nessa acepção restrita, a 
ideologia denota, para Marx e para Engels, o carácter invertido das rela-
ções de determinação entre o ser e a consciência, atribuindo a esta última o 
estatuto de fundamento da realidade e reservando-lhe um poder autónomo, 
cindido da prática social objectiva. A este título, ideologia tem, por conse-
guinte, o signifi cado de idealismo, como se pode atestar pela leitura atenta 
do texto de Marx e de Engels e pelo estudo do contexto da polémica e das 
posições dos protagonistas envolvidos. 

Assim, aquilo que é criticado na ideologia da margem oriental do rio 
Reno, na ideologia dos jovens hegelianos, não é o poder de idealização, não 
é o carácter ideial12 das ideias. As ideias não são criticadas por serem ideias. 
Aquilo que é criticado nos jovens hegelianos, sob a designação de ideolo-
gia, é o idealismo que comanda as suas concepções, é a autonomia absoluta 
que eles conferem às ideias, é a desconsideração da génese e do vínculo 
objectivo das ideias com a realidade e com a prática social que a transforma; 
é, no fundo, a atribuição às ideias do estatuto de fundamento da realidade, 
levando a que as relações entre ser social e consciência social surjam inver-
tidas, assim como invertidas surgem as relações entre, por exemplo, base e 
superstrutura e entre valor e preço. O idealismo fi losófi co desdobra-se, na 
verdade, numa compreensão idealista da política e da economia. 

Num registo irónico e recheado de humor – que é aquele que Marx e 
Engels empregam a este respeito –, a ideologia alemã é, pois, um sucedâ-
neo alemão da ideologia francesa, da Idéologie que remonta a Destutt de 
Tracy (1754-1836), segundo o qual ela era a ciência das ideias consideradas 

12  O termo “ideial”, cunhado como categoria fi losófi ca nas obras de José Barata-Moura, 
ganhou direito de cidade na literatura fi losófi ca em língua portuguesa enquanto expres-
são daquilo que é relativo às ideias e, portanto, enquanto equivalente português da pala-
vra alemã “Ideel” e do termo francês “idéel”. Distingue-se, por isso, de “ideal”: meta ou 
desígnio a realizar.
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em si mesmas, abstracção feita do tempo e dos homens, e a Étienne Bonnot 
de Condillac (1714-1780)13.

 Por outro lado, Magalhães-Vilhena faz questão de recordar que a 
acepção restrita de ideologia, aquela que ostenta o sentido de idealismo, 
não se limita ao já referido escrito de juventude de Marx e de Engels de 
1845-1846. Nos trabalhos preliminares para o Anti-Dühring, por exem-
plo, publicado três décadas depois, Engels volta a referir-se ao carácter 
anti-científi co quer da ideologia (no seu sentido restrito), quer do méto-
do ideológico, apodando-o de “método a priori”. Como afi rma Vasco de 
Magalhães-Vilhena:

 
o que Engels, em conformidade com um uso da época que nos nossos 
dias, porém, se presta a confusões, designava nessas passagens por “mé-
todo ideológico” não é outra coisa, segundo as suas próprias palavras, 
senão o “que algures se chama método a priori”. Assim sendo, “ideoló-
gico” é apenas uma outra palavra para “idealista”14.

4. A acepção geral da categoria marxista de ideologia
 
Mas ideologia também tem outro sentido em Marx e em Engels e, 

por paradoxal que possa parecer, é exactamente em 1845-1846 que ele co-
meça a ganhar espessura própria nas páginas de A Ideologia Alemã, onde, 
como se viu, o seu sentido restrito prevalece. Esse é o local de surgimento 
da acepção geral de ideologia no marxismo porque ela vai sendo construí-
da e formulada no quadro da teoria materialista e dialéctica da história e 
do refl exo. Sem este marco de referência, ela não pode ser devidamente 
perspectivada.            

Assim, na sua acepção geral, a ideologia traduz, para Marx e para 
Engels, o conjunto das formas da consciência social que se ergue sobre 
uma base social dada, o acervo das representações sociais, dos objectivos, 
desígnios, ideias, opiniões e formas de sentir disponíveis e actuantes, a 
cada momento, na sociedade. 

13  José Barata-Moura remonta a uma carta de Epicuro, que Marx conhecia, a linhagem 
desta acepção de ideologia. Trata-se de “idiologia”, com i, e refere-se ao idiossincráti-
co, à opinião sem fundamento objectivo que não ultrapassa o âmbito do intimismo. Cf. 
José Barata-Moura, “Ideologia, idiologia. Uma nótula cursiva”, §3, in Maria Cristina 
Pimentel, Paulo F. Alberto (eds.), Vir bonus peritissimvs aeqve. Estudos de homenagem 
a Arnaldo do Espírito Santo, Lisboa: Centro de Estudos Clássicos, 2013, pp. 1026-1028.

14 Vasco de Magalhães-Vilhena, Fragmentos sobre Ideologia, 47, Lisboa: Grupo de 
Estudos Marxistas, 2015, p. 72.

Algumas notas em torno de Fragmentos sobre Ideologia de V. M.-V.
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A este título, a categoria histórico-fi losófi ca de ideologia signifi ca 
concepção geral do mundo e da vida que, ao mesmo tempo que refl ecte 
a marca social da sua origem, projecta eixos de actuação prática sobre a 
realidade. A este título, ela perde o seu sentido depreciativo. O que é pró-
prio da ideologia, nesta acepção geral, é refl ectir a realidade, é refl ectir a 
prática social – e esse refl exo não tem, necessária e forçosamente, de ser 
invertido; ele pode ser mais ou menos fi el, mais ou menos exacto, depen-
dendo do quadro histórico em consideração, das forças sociais portadoras 
de uma dada ideologia, da sua trajectória descendente ou ascendente, etc.. 
Como Vasco de Magalhães-Vilhena faz questão de realçar: 

A faceta da ideologia em função da qual ela não é somente um refl exo 
invertido da realidade, mas também, e sobretudo, um refl exo que ignora 
a razão de ser dessa inversão, é uma faceta historicamente relativa. Isto 
é, ela extrai a sua origem de circunstâncias sociais, históricas e, portanto, 
transitórias bem precisas. Por outras palavras, a inversão ideológica é um 
momento acidental, e não essencial, do processo de refl exão da realidade 
no conhecimento15.

5. Ideologia e ciência

Em Fragmentos sobre Ideologia, o problema das relações entre a 
ideologia e a ciência (nas suas unidade e diferença, continuidade e descon-
tinuidade) ocupa um lugar de grande relevo.

Quem procurar uma interpretação escolástica ou manualesca deste 
problema não a encontrará e pode até julgar que está diante de supostas 
incoerências. Nada de mais errado. O que sucede é que o assunto entrelaça 
várias dimensões e Vasco de Magalhães-Vilhena procura distingui-las e 
analisá-las.

Magalhães-Vilhena realça por diversas vezes uma conhecida propo-
sição marxiana: a ciência não pertence apenas à superstrutura; no quadro 
do desenvolvimento histórico do capitalismo, ela também é uma força pro-
dutiva directa. 

Ora, na sua qualidade de pertencente à superstrutura, a ciência parti-
lha com a ideologia elementos do plano das ideias, das representações so-
ciais. Contribui para esse acervo, enriquecendo-o, e, do mesmo passo, faz 
uso dos adquiridos que nele estão disponíveis (de forma expressa ou em 
latência). Ambas, ciência e ideologia, a seu modo e segundo formas pró-
prias, refl ectem a realidade. A ideologia, enquanto concepção do mundo, 

15  Ibidem, 36, p. 50.
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penetra mesmo em todas as dimensões da superstrutura e da vida espiri-
tual, em geral. De resto, é através da ideologia que as classes sociais levam 
à ciência as marcas da sua infl uência.

E embora a ciência interaja com as forças sociais por intermédio 
da ideologia; embora as concepções do mundo estejam presentes nos 
quadros sociais da investigação e da prática científi cas; embora, em de-
terminadas circunstâncias históricas, a ideologia possa impedir o avanço 
das ciências e descaracterizar os seus resultados16 – nada disso autoriza, e 
Magalhães-Vilhena insiste bastante neste ponto, que se possa falar de uma 
“ciência de classe”. A ciência – enquanto ciência, enquanto apreensão teó-
rica altamente consciente da realidade objectiva, ou seja, no sentido forte 
e exacto da palavra, naquilo que constitui a sua essência – não compartilha 
com a ideologia o cunho de classe próprio desta.  

Tal como um produto, em si mesmo, não é uma mercadoria (a mer-
cadoria é a forma social do produto numa sociedade mercantil, e não a sua 
natureza intrínseca)17, também uma teoria científi ca, em si mesma, não é 
uma realidade de classe. O cunho de classe não se encontra no núcleo cien-
tífi co de uma ciência, ou de uma teoria científi ca, mas no aparelho que en-
quadra e envolve a ciência e no qual os cientistas exercem a sua actividade. 
É esse aparelho, e não a ciência propriamente dita, que refl ecte as relações 
sociais de produção que estão na sua base.

Assim, para Vasco de Magalhães-Vilhena, não existe “ciência de 
classe” se por isso se entender mais do que a ciência relativa a tal ou tal 
sociedade classista. Rejeitar a ideia errada de uma “ciência de classe” não 
é, pois, nem ignorar a relação entre as classes e a ciência, nem rasurar o 
signifi cado e a função sociais da ciência; pelo contrário, é surpreender essa 
relação, esse signifi cado e essa função na sua dinâmica real. 

16  Vasco de Magalhães-Vilhena chama a estes casos “transposição ideológica da ciência”. 
Idem, 77, p. 97.

17  Atente-se na seguinte perspectiva desenvolvida em Trabalho Assalariado e Capital: 
“Um negro é um negro. Só em determinadas relações é que se torna escravo. Uma má-
quina de fi ar algodão é uma máquina de fi ar algodão. Apenas em determinadas relações 
ela se torna capital. Arrancada a estas relações, ela é tão pouco capital como o ouro em 
si e para si é dinheiro, ou como o açúcar é o preço do açúcar.”. Por conseguinte: “[…] 
o capital é uma relação social de produção. É uma relação burguesa de produção, uma 
relação de produção da sociedade burguesa.”, Karl Marx, Trabalho Assalariado e Capi-
tal (1849), OE, tomo 1, respectivamente, pp. 161 e 162. Também em O Capital, Marx 
recusa as concepções de capital que o coisifi cam “[…] o capital não é uma coisa, mas 
uma relação social entre pessoas mediada por coisas.”, Karl Marx, O Capital. Crítica da 
Economia Política, Livro Primeiro, VII, VII, 22, 3, Lisboa: Editorial “Avante!”, 1997, 
tomo III, p. 864.

Algumas notas em torno de Fragmentos sobre Ideologia de V. M.-V.



140

Tendo em atenção a articulação de todas estas dimensões, abordar 
as relações entre a ideologia e a ciência de forma abstracta, fora e inde-
pendentemente das estruturas sociais, signifi caria cair facilmente numa 
descaracterização do problema. Entre ideologia e ciência há continuidade 
e descontinuidade dialécticas, unidade e contradição. Conceber estas de-
terminações na sua realidade é um desafi o de que o pensamento nunca se 
verá dispensado.

6. Raízes do idealismo

Por diversas vezes (e não só neste livro; em grande parte das suas 
obras), Vasco de Magalhães-Vilhena analisa as raízes sociais e gnosiológi-
cas do idealismo.

O idealismo tem raízes sociais, como a separação entre trabalho ma-
nual e trabalho intelectual, e gnosiológicas, como a exageração de certos 
traços dos fenómenos sob investigação, a absolutização de limites histori-
camente relativos dos processos reais, a transformação de limites gnosioló-
gicos historicamente determinados em limites ontológicos intransponíveis. 

Entre um segmento da realidade objectiva que está a ser investigado 
e o conhecimento que dele se adquire interpõem-se inúmeros elos de uma 
cadeia de mediações sociais e gnosiológicas. 

Um geólogo ou um economista, por exemplo, não estudam uma es-
trutura física da Terra ou um determinado modo de produção num contacto 
imediatista com o seu objecto de investigação. Estudam-no do interior de 
uma ciência, que se encontra num certo estádio de desenvolvimento históri-
co; e, além disso, actuam no interior dessa ciência no quadro do seu próprio 
desenvolvimento e crescimento enquanto indivíduos e enquanto cientistas.

Os intermediários não fi cam, aliás, por aqui. Entre outros, podem ser 
trazidos à colação o nível de desenvolvimento industrial de um país e a sua 
articulação com as condições materiais da investigação científi ca; o grau 
de cooperação e de integração internacional do trabalho científi co; a mag-
nitude do investimento na ciência e na educação; o número de leitores que 
desenvolvem o gosto e a aptidão para estudar obras científi cas; a quantida-
de de canais de distribuição que servem esses leitores; o tipo de formação, 
estímulos e objectivos a que os cientistas estão sujeitos. Estes elementos 
não têm todos a mesma importância e não pertencem todos à mesma esfe-
ra. Uns estão mais ligados às condições da investigação, outros aos resulta-
dos alcançados e outros ainda à sua divulgação. Mas no conjunto formam a 
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malha real (dinâmica e contraditória) em que a ciência18 funciona e em que 
o processo de conhecimento se realiza. 

O que entretanto convém não perder de vista é que a própria reali-
dade objectiva investigada pelas ciências evolui historicamente e se trans-
forma. As mediações subjectivas de vária ordem que se interpõem entre 
a realidade e o processo de conhecimento relacionam-se, pois, com uma 
realidade que está ela própria em movimento histórico de transformação. 
É o estatuto da realidade, a maneira como é entendido e perspectivado, que 
se encontra aqui em causa. Cremos, por isso, que as raízes do idealismo 
não serão apenas sociais e gnosiológicas, mas ontológicas. 

Com efeito, não são apenas debilidades de ordem subjectiva que tra-
zem limitações ao conhecimento; na sua objectividade histórico-material, 
as regiões do real que as ciências investigam atravessam diferentes fases de 
desenvolvimento, sofrem mudanças e transformações de diferentes tipos, 
tornam predominantes determinadas relações e subordinadas outras, ama-
durecem alguns elementos da sua estrutura e perdem outros. Parece-nos, 
então, que há que retirar daí as devidas consequências ontológicas e não 
deixar de situar a este nível decisivo – o estatuto da realidade objectiva – as 
raízes do idealismo e do materialismo. 

Os avanços teóricos da Economia Política não são os mesmos com 
os mercantilistas e com David Ricardo. Na base do desenvolvimento cien-
tífi co da Economia Política está, porém, a dinâmica real, objectiva, do pró-
prio capitalismo, os novos desdobramentos histórico-concretos que este 
modo de produção foi adquirindo (e continua a adquirir). 

Uma visita ao Museu Geológico, por outro lado, também mostrará 
que as estruturas físicas da Terra são processos históricos de transforma-
ção, passados e em curso, por mais inamovíveis que um vale ou uma rocha 
possam parecer a olho nu.

7. As ideias e a materialidade

Pelos seus interstícios, e de forma não declarada, a obra Fragmentos 
sobre Ideologia acaba também por gravitar em torno de um problema que 
parece ter sempre interessado Vasco de Magalhães-Vilhena e que o levaria, 
em 1976, a escrever o artigo A Teoria, Força Material: como é que ideiali-
dade e materialidade se articulam?, como é que aquela transita para esta?, 
18  Como diz Vasco de Magalhães-Vilhena: “não a Ciência em geral, a ciência que não é de 

nenhum tempo nem de nenhum lugar, mas a ciência tal como se encontra numa sociedade 
dividida em classes que se defrontam”, Idem, 97, p. 117.
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como é que a ideia se materializa? Poderá, aliás, ser útil recordar que Vasco 
de Magalhães-Vilhena deixou registado em Fragmentos sobre Ideologia 
que um dos temas tratados na obra foi o “papel da ideologia na direcção 
científi ca dos processos sociais”19.

O problema do carácter objectivo (objectivo, sublinhe-se, e não 
material) das ideias parece percorrer esta obra, como, de resto, também 
atravessará A Teoria, Força Material20. É provável que haja alguma ousa-
dia nossa em avançar com a hipótese de que Vasco de Magalhães-Vilhena 
possa partilhar com o fi lósofo Evald Ilienkov21, a este respeito, uma linha 
de pesquisa comum e um determinado horizonte de respostas. Mas talvez 
não seja completamente descabido vislumbrar na obra de ambos – sem 
deixar de considerar as particularidades de cada um no que toca à maneira 
como entendem fi losofi camente o materialismo e o idealismo – um esforço 
teórico para, na base de posições fi losófi cas materialistas, pensar a objec-
tividade do ideial. 

Ponderar essa objectividade (o ideial não se reduz aos estados psí-
quicos individuais; encontra-se projectado, por exemplo, nos códigos lin-
guísticos, nas regras gramaticais, na regulação do tráfego, nas normas de 
conduta, nas constituições, nas obras de arte, nas ideologias, etc.) é um 

19  Ibidem, p. X.
20  Este excerto será, porventura, ilustrativo: “A infl uição das ideias como ideias incide, 

claro, tão-só directa e imediatamente sobre outras ideias. Mas num sentido, e talvez só 
num, as ideias têm efectivamente uma ‘força espiritual’, se assim quisermos dizer. Com 
efeito, podem-se atacar as ideias submetendo-se ao fogo dos canhões os homens que as 
veiculam e que são de qualquer modo os seus portadores ou suportes materiais, mas as 
ideias não é possível aniquilá-las materialmente, precisamente por que não são materiais. 
Suprime-se os homens materialmente, não as ideias dos homens, quando há homens para 
as pensar. Porque as ideias têm existência ideal ou ‘ideel’, como caberia talvez dizer-se, 
por analogia com os termos técnicos alemão ou francês, ou ainda como foi proposto 
por António Sérgio, ideacional. Forma específi ca de refl exo ‘ideel’ da realidade mate-
rial, as ideias, como a consciência, não possuem realidade ou existência material, ainda 
que dependentes de processos materiais como a actividade do sistema nervoso central 
ou a actividade prática social. Como há pouco se exprimiu Evald V. Ilienkov, o ideel 
(Идеалъное) é essencialmente um refl exo de um corpo material num outro, uma função 
de uma forma particular de organização da matéria. O ser material do ‘ideel’, codifi cado 
nas estruturas neuro-cerebrais do córtex, não é o próprio ‘ideel’ mas a forma da sua ex-
pressão no corpo orgânico do indivíduo.”, Vasco de Magalhães-Vilhena, “Teoria, Força 
Material” (1976), Antigos e Modernos. Estudos de História Social das Ideias, Lisboa, 
Livros Horizonte, 1983, pp. 262-263.

21  O trabalho de Evald Ilienkov que mais importará aqui ter em conta é A Dialéctica do 
Ideal, do qual há uma muito boa tradução castelhana de Eduard Albert Santos e Rubén 
Zardoya Loureda, feita directamente do russo, em: https://marxismocritico.fi les.wor-
dpress.com/2014/01/ilienkov-la-dialectica-de-lo-ideal.pdf .
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exercício necessário e imprescindível, e não se traduz, inevitavelmente, 
em assumir uma posição idealista de raiz. O idealismo não reside no pró-
prio problema; ele poderá sobrevir, sim, no caso de as bases em que assen-
tar o problema, e as perspectivas avançadas para a sua resolução, serem de 
molde a converter em ideias a realidade objectiva, ou a conduzir as ideias 
ao estatuto de fundamento da realidade e condição da materialidade. 

A objectividade ideial das ideias que, cada um à sua maneira, Evald 
Ilienkov e Vasco de Magalhães-Vilhena nos desafi am a pensar em bases 
materialistas não dispensa nem os seus portadores, nem o seu enraizamen-
to material. O mundo é só um, é o mundo material objectivo, e é nele que 
as ideias, enquanto ideias, existem e têm a sua efi cácia .           

            

8. Uma obra a conhecer

Atendendo à riqueza de Fragmentos sobre Ideologia, muitos outros 
seriam os aspectos, se o espaço o permitisse, a merecer a devida referência 
e o justifi cado debate.           

Mas que a impossibilidade de os abordar aqui constitua um estímulo 
acrescido ao leitor para que, por ele próprio, descubra esta obra, a leia e 
com ela seja desafi ado a pensar. Pelo que nela há de refl ectido e pelo que 
nela há para refl ectir, uma obra importante para a cultura fi losófi ca portu-
guesa, que teve em Vasco de Magalhães-Vilhena uma fi gura cimeira cujo 
trabalho teórico, no seu conjunto, reclama ser conhecido e estudado.

RESUMO

Os textos que formam Fragmentos sobre Ideologia, de Vasco de 
Magalhães-Vilhena, datam da década de 60 do século XX. Num primeiro momen-
to, caracterizamos o contexto político e teórico da produção da obra, assim como o 
da sua recepção, em 2015. A seguir, destacamos quatro questões, a nosso ver fun-
damentais, aí tratadas pelo autor: a acepção restrita e a acepção geral de ideologia 
nos textos de Marx e de Engels; as relações de continuidade e de descontinuidade 
entre a ideologia e a ciência; as raízes sociais e gnosiológicas do idealismo; e a 
relação entre ideia e matéria.

Palavras-chave: Vasco de Magalhães-Vilhena – Ideologia – Ciência – Idealismo 
– Materialismo.
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ABSTRACT

The texts of Vasco de Magalhães-Vilhena which compose Fragmentos so-
bre Ideologia were written in the 1960s. Firstly, we characterize the political and 
theoretical context in which the texts were written, as well as the scope of their 
reception in 2015. Secondly, we underline the following four key issues devel-
oped by the author: the restricted and the general sense of ideology in Marx and 
Engels’ works; the continuity and discontinuity relations between ideology and 
science; the social and gnosiological roots of idealism; the relation between idea 
and matter.

Key-words: Vasco de Magalhães-Vilhena – Ideology – Science – Idealism 
– Materialism.  
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