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AULA 03 - TEMA DE HOJE: 

A mais-valia Ideológica

Fichamento com base no Prefácio do livro 
“A mais-valia ideológica”, de Ludovico 

Silva. Prefácio escrito por Gilberto Felisberto 
Vasconcellos.

Luto pelos 448.208   
mortos por covid-
19 no Brasil . 
São1.899 mortos 
nas últimas 24h. 
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SUS – 22/05/21 – 20h00

• Ludovico Silva (1937-1988) tem estilo coloquial e prenhe de 
silêncio nas palavras.

• Ouvido sutil e apurado tinha esse grande poeta e magnífico ensaísta 
venezuelano.

• Definia poesia como “combinação musical de símbolos”.

• Ter extraordinária percepção acústica, ser melómano e exímio 
conhecedor de música... talvez o tenha levado a elaborar o conceito 
de “mais-valia ideológica” – tão importante quanto as categorias de 
“desenvolvimento desigual e combinado” (Trotsky), “indústria 
cultural” (Adorno e Horkheimer), “dessublimação repressiva” 
(Marcuse) e “consciência de classe” (Luckács).

3ªAULA – A MAIS-VALIA IDEOLÓGICA
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• Usa ideologia no sentido unívoco dado por Karl Marx:

• “Ideia ou representação que falseia, encobre e deforma a 
realidade em função de interesses materiais e de classe social.”

• “Ideologia é o contrário de teoria” (teoria = ver com clareza).

• Baudelaire: A imaginação é a mais científica das faculdades.

• Ludovico percebeu que “As flores do mal” (Baudelaire) e “A 
crítica da Economia Política” (Marx) vieram a público no 
mesmo ano.

• Ludovico não tinha inibição de falar de si mesmo, de seu íntimo 
mais profundo → mantinha o rigor científico ao fazê-lo.
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“Ideologia é expressão, linguagem”. 
(Ludovico Silva)

• A prosa e a poesia de Ludovico... estão impregnadas de preocupação 
com a prosódia (ritmo e oralidade). No Brasil, refere-se a Darcy 
Ribeiro, Câmara Cascudo e Villa Lobos: “si solo mirar el ojo
escucha” (Só de olhar, o olho escuta)

• Através de Sartre conheceu Marx e ficou maravilhado com sua obra 
revolucionária. Estudou Marx até morrer, em 1988.

• Para ele a suprema beleza (da obra de Marx) era o estilo → a 
perfeição estilística significava revolução.

• Cita Vicente Jerbasi: “También la poesia hace revoluciones” 

• Ludovico lia poesia desde os 15 anos e gostava de filosofia: “Los 
filósofos son niños sérios”.
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• Ludovico reuniu capacidade poética, precisão conceitual, lucidez política e 
ousadia existencial.

• Simon Bolívar dormia na rede: tinha plena consciência que escrevia em 
uma “latitud subdesarrollada del planeta” → referia-se ao câncer do 
subdesenvolvimento.

• Dialogando com Marx, mas não só com Marx, LS escreveu “ O estilo 
literário de Marx” e “A mais-valia ideológica” e “Teoria e prática da 
ideologia”.

• “A linguagem é a consciência prática”, dizia Marx. As ideias precisam da 
linguagem para existir.

• Ludovico fez o inédito: Abordou o estilo de escrever literário de Marx. 
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O próprio Marx concebeu sua 
obra como um “todo artístico”.

• Para Ludovico Silva, em sociedades capitalistas avançadas é muito 
difícil ser marxista.

• É que o marxista está em oposição ao todo existente, inclusive contra a 
produção privada das ideias.

• Para o autor, Marx sentiu necessidade de um estilo literário para 
melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica.

• Ludovico: Expressão da dialética → que demandava → uma 
dialética da expressão.

• Se é arte ou teoria → não tem nada a ver com ideologia.

• Cultura é produção de valor de uso (e não de troca)Karl Marx

3ªAULA – A MAIS-VALIA IDEOLÓGICA
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• Ludovico fez a montagem de mais-valia com ideologia no início dos anos 
1970

• Motivo: emergência do capital monopolista e a função crucial aí ocupada 
pelos meios de comunicação (sobretudo pela televisão).

• Corrigiu Adorno: “indústria ideológica” e não “indústria cultural”

• “O capitalismo monopolista é televisivo desde 1945” – quando surgiram a 
televisão, o dólar como moeda internacional e a bomba atômica.

• Da força de trabalho é extraída uma energia psíquica excedente.

• O trabalhador (ou o desempregado) é produtor de mais-valia ideológica 
quando está vendo e ouvindo televisão.
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• O pai de Ludovico morreu vendo televisão...

• “Vendo televisão o trabalhador não deixa de trabalhar: trabalho 
alienado produtor de mais-valia imaterial ou de energia psíquica 
excedente”.

• “Com a televisão a vida do operário não mais começará quando deixar o 
mercado de trabalho. A televisão prolonga o trabalho alienado como 
fonte de exploração psíquica”.

• O trabalho forçado... continua com o entretenimento televisivo (o que em 
nada altera se o trabalhador considera isso um passatempo agradável).

• O conceito de mais-valia ideológica é uma contribuição original de 
Ludovico Silva para o pensamento de Marx e Engels.

3ªAULA – A MAIS-VALIA IDEOLÓGICA
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• Televisão → concentra todos os outros meios – imprensa, rádio, cinema.

• A televisão é o superfetiche do sistema capitalista, um “médium mediorum” que fala 
sem parar de outras mercadorias → mostra e personifica todas as mercadorias, 
inclusive o dinheiro. 

• Fetichismo da mercadoria – coisifica a pessoa e personifica a coisa. (sintetizando 
Marx)

• Este livro estupendo é absolutamente vital para nós → brasileiros hipnotizados pela 
televisão (tevê que está a atingir todas as classes e frações de classes).

• No capitalismo monopolista, a televisão é mais importante que a escola e a religião.

• Segundo Ludovico, a televisão é uma espécie de entidade santificada!  →→→

Clique para ouvir a 
música que Caetano 

Veloso compôs sobre a 
televisão: “Santa Clara 
padroeira da televisão” 

(onde ele intui isso!)
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• A ofensiva midiática capitalista ocorreu nos anos 70 – no 
Brasil se expandiu com a telenovela (nota: migrada do 
rádio). 

• A crítica do subdesenvolvimento e do homem colonizado na 
América Latina exige uma teoria marxista da indústria 
ideológica. 

• O que é a televisão na periferia do capitalismo?

• TV→ é pelo menos uma agência local de interesses do 
capital estrangeiro, que gera a interiorização do 
subdesenvolvimento → que passa pelos meios e pela força de 
trabalho psíquica.
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A TV é smart! E você?

https://www.youtube.com/watch?v=vLO_L9pte0w
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• Os modos de ver e ouvir → são 
condicionados socialmente

• O grande mérito analítico de Ludovico: 
colocar a televisão no âmago da teoria do 
subdesenvolvimento.

• Em sua análise interatuam 
indissoluvelmente : o subdesenvolvimento, a 
televisão e a ideologia.

• Leiamos 3 citações da prazerosa verve de 
Ludovico Silva...
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• Uma forma de formular a mais-valia ideológica poderia ser a frase de Marcuse: "A 
contrarrevolução ancorada na estrutura instintiva" (p. 19). Leia com cuidado o texto 
que segue: “A chamada economia do consumo e a política do capitalismo criaram uma 
segunda natureza no homem, condenando-o libidinal e agressivamente à forma de 
uma mercadoria. A necessidade de possuir, consumir, manipular e constantemente 
renovar a abundância de bens, aparelhos, instrumentos, máquinas, oferecidos e impostos 
às pessoas [...]. A segunda natureza do homem [nós lemos: pré-consciência] milita 
contra qualquer mudança capaz de transtornar e, talvez, de abolir esta dependência do 
homem com relação a um mercado cada vez mais densamente cheio de mercadorias; 
de abolir sua existência como consumidor que se consome a si mesmo ao comprar e 
vender. As necessidades geradas por este sistema são, assim, eminentemente 
estabilizadoras e conservadoras: a contrarrevolução ancorada na estrutura instintiva.

3ªAULA – A MAIS-VALIA IDEOLÓGICA
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• Citação: “...o "tempo livre" das relações atuais de trabalho não é um 
verdadeiro tempo livre porque, na realidade, não é um tempo para o 
desenvolvimento pleno do indivíduo... Mais importante: é um ‘tempo 
livre’ no qual trabalhamos para a preservação do sistema, é o tempo de 
produção da mais-valia ideológica. A energia psíquica permanece 
concentrada nas múltiplas mensagens que o sistema distribui; 
permanecemos atados à ideologia capitalista e se trata de um tempo de 
nossa jornada que não é indiferente à produção capitalista, mas ao 
contrário: é utilizado como tempo ótimo para o condicionamento 
ideológico. 
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“Em vez de ‘ideologia revolucionária’ falemos de consciência e teoria revolucionárias”. ‘Ideologia 
revolucionária’ esconde o seguinte absurdo: ‘inconsciência revolucionária’” (Ludovico Silva)

• “É o tempo do rádio, da televisão, dos jornais, 
do cinema, das revistas e, se apenas se sai à 
passeio, é o tempo dos anúncios luminosos, das 
lojas, das mercadorias: Homo homini 
Mercator. Esse condicionamento que assedia o 
homem médio desta sociedade até os seus 
sonhos, mutila por completo todo impulso 
para o livre desenvolvimento da 
personalidade... O tempo livre da sociedade 
capitalista-imperialista não é um tempo livre: 
é o tempo da produção da mais-valia 
ideológica.” ■
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NOTA: A Projeção de Mercator foi a primeira representação 
cartográfica que abrangeu todo o globo terrestre, sendo 
elaborada na era moderna das ciências. A Projeção de Mercator é 
uma projeção cartográfica cilíndrica elaborada pelo geógrafo, 
cartógrafo e matemático Gerhard Mercator (1512-1594). → Ou 
seja: Tanto o mapa como o mercado possuem um caráter 
totalizante – pretendem abranger todo o globo terrestre!!!

Crédito: LATUFF – 2011 in: https://www.pressenza.com/


