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Resumo:  

Partindo de uma nova concepção ontológica do social Karl Mannheim vai analisar em 

Ideologia e Utopia (1929) os conceitos de ideologia (parcial e total) e de utopia como 

categorias de pensamento e também de orientação da ação social, vinculadas a grupos 

sociais e a contextos existenciais sócio-históricos, a partir de uma perspectiva relacionista de 

síntese. 
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Abstract:  

Starting from a new ontological conception of social Karl Mannheim will analyze in Ideology 

and Utopia (1929) the concepts of ideology (partial and total) and utopia as categories of 

thinking and also as orientation of social action, linked to social groups and socio-historical 

existential contexts, from a relationist perspective of synthesis. 
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Formação e trajetória intelectual de Karl Mannheim 

 Karl Mannheim nasceu em 1893 na Hungria tendo completado sua graduação em 

1912 entre as universidades de Budapeste e Berlim, ocasião em que assistira aulas com 

Georg Simmel e frequentara alguns cursos posteriores em Freiburg, Heidelberg e Paris. De 

acordo com Turner (1999, p. 112) ao retornar a Budapeste Mannheim participara em 1915 da 

formação de uma associação com um grupo de intelectuais que girava em torno de Georg 

Lukács, de onde surgiu em 1917 a Escola Livre de Humanidades. Em 1918 defenderia sua 

dissertação em Filosofia com o título Análise Estrutural da Epistemologia. 

                                                           
1 Thiago Mazucato é sociólogo, mestre em Ciência Política (UFSCar) e doutorando em Ciências Sociais (UNESP). 
É autor de Ideologia e Utopia de Karl Mannheim – o autor e a obra (Editora Ideias & Letras, 2014), autor e 
organizador de Interfaces da Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim (Editora Ideias, Intelectuais e 
Instituições – UFSCar, 2015) e autor e organizador de A Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim: teoria, 
método e aplicação (Editora Ideias, Intelectuais e Instituições – UFSCar, no prelo). E-mail: t.mazuca@gmail.com 
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 Devido à conjuntura política da Hungria após a Primeira Guerra Mundial, em 1920 

Mannheim partira para o seu primeiro exílio rumo a Heidelberg, obtendo o apoio do sociólogo 

alemão Alfred Weber. A partir de então publicara uma série de trabalhos sobre temas como 

Weltanschauung2, historicismo, sociologia do conhecimento, pensamento conservador, 

gerações e competição como fenômeno cultural. Até este momento, os principais 

interlocutores teóricos de Mannheim eram Max Weber, Max Scheler, Georg Simmel e Georg 

Lukács. 

 Em 1926 Mannheim recebe o título de doutor que o habilita para a carreira de professor 

na Faculdade de Filosofia da Universidade de Heidelberg. Turner (1999, p. 113) afirma que 

Mannheim era visto com muita simpatia pelo corpo de estudantes da universidade e que tinha 

como hábito discutir as atividades intelectuais com Hans Gerth e Norbert Elias – seus 

assistentes e alunos da pós-graduação – em um café. Em 1929 é convidado a assumir o cargo 

de professor de Sociologia e de Economia na Universidade de Frankfurt, mesmo ano em que 

publica Ideologia e Utopia. 

 De modo geral a trajetória intelectual de Mannheim pode ser dividida em três 

momentos3: (1) um período inicial de formação intelectual, que se inicia na Hungria e vai até 

a sua livre-docência em 1925 em Heidelberg; (2) deste momento até 1933 há um período de 

amadurecimento intelectual, em que publica em 1929 sua obra seminal Ideologia e Utopia, (3) 

de 1933 até sua morte em 1947, período em que vivencia um segundo exílio, agora na 

Inglaterra, em que se voltara mais para questões políticas como democracia, valores, 

instituições e planejamento democrático. 

De acordo com Turner (1999), Rodrigues (2005) e Cepêda (2014) a trajetória intelectual 

e profissional de Mannheim está perpassada pela conjuntura política e social na qual viveu, 

sendo que até este momento os principais acontecimentos históricos que mais o impactaram 

foram a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Revolução Russa (1917) e a ascensão do 

fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha no final da década de 1920, que culminará em 

1933 com a chegada de Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha e que será determinante 

para muitos intelectuais – inclusive para Mannheim – devido à onda de exílios em massa dos 

intelectuais judeus e marxistas. 

                                                           
2 Em alemão o termo Weltanschauung refere-se a “visões de mundo” ou “cosmovisões” e foi utilizado por 
Mannheim para tentar captar a “forma de pensamento” ou o “estilo de pensamento” dos grupos sociais ou ainda 
de períodos históricos mais dilatados. 
3Cepêda (2014) divide a trajetória de Mannheim em dois momentos (até 1933, e depois deste ano), já Remmling 
(1975) a divide em quatro momentos (de 1918 a 1932 com foco em filosofia e sociologia do conhecimento; de 1933 
a 1938 com foco em sociologia da planificação; de 1939 a 1944 com foco em sociologia dos valores e da educação; 
e finalmente de 1945 até sua morte em 1947 com foco em sociologia política e do poder). 
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Tomando como referencial este contexto político, Mannheim trará para a análise 

sociológica a questão dos limites da objetividade do pensar e do agir. Este é o cerne da sua 

reflexão em Ideologia e Utopia. A partir da discussão dos limites da objetividade do 

pensamento e da ação, Mannheim propõe uma nova ontologia do social que se desdobra em 

quatro movimentos: (i) uma discussão sobre a natureza específica dos objetos culturais; (ii) 

uma discussão epistemológica sobre a determinação social do conhecimento; (iii) uma 

discussão metodológica sobre como chegar cientificamente ao conhecimento destes objetos 

culturais e (iv) a formulação de uma explicação sociológica em condições de orientar o 

pensamento e a ação de maneira racional e democrática. 

Este trabalho pretende demonstrar como, a partir desta nova ontologia do social, 

Mannheim vai ressignificar os conceitos de ideologia e de utopia, concebendo-os não somente 

como categorias lógico-formais de pensamento, mas também como formas de orientação da 

ação dos indivíduos situados socialmente em grupos. 

 

Uma nova ontologia do social 

 Em suas reflexões sociológicas, Mannheim parte do pressuposto de que não se deve 

transpor mecanicamente para a Sociologia a metodologia das ciências naturais, dada a 

especificidade dos objetos culturais e sociais, e opta por uma terceira via que escape, por um 

lado, de teorias teleológicas e, por outro lado, de teorias metafísicas e apriorísticas. Ao sugerir 

a vinculação existencial dos objetos das ciências do espírito, o estudo e a compreensão dos 

mesmos somente serão possíveis se forem feitos a partir de uma perspectiva que leve em 

consideração os seus aspectos históricos e sociais. Para esta perspectiva são objetos 

culturais os pensamentos, os conhecimentos, as visões de mundo, os hábitos e costumes.  

A ontologia do social de Mannheim permitia uma delimitação objetiva de objetos 

culturais de natureza distinta dos objetos naturais. Suas afirmações são enfáticas em relação 

aos métodos mecanicistas e positivistas em sociologia ao dizer que “não pode mais restar 

dúvida alguma de que nenhuma real penetração na realidade social seja possível através 

desta abordagem” (MANNHEIM, 1972, p. 70). 

 A crítica de Mannheim aos positivistas radicais não se refere à existência de uma 

ontologia anterior à pesquisa, pois ele próprio concebe tal procedimento como necessário a 

toda e qualquer pesquisa, uma vez que “(...) existem para a mente sempre dentro de um 

contexto intelectual e social. O fato de poderem ser compreendidos e formulados já implica a 

existência de um aparato conceptual” (MANNHEIM, 1972, p. 128). Sua crítica volta-se mais 

para a auto-pretensão consciente dos positivistas radicais de alcançarem uma neutralidade 
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completa em relação aos objetos culturais e históricos, o que é paradoxal uma vez que para 

ele os positivistas sustentam uma “fé no progresso” e um “realismo ingênuo”, valorações estas 

que podem gerar um descompasso entre o ser humano que delas emerge e o tempo histórico 

em que tais seres humanos se encontram: 

Uma teoria será portanto errada se, em uma dada situação prática, 

usar conceitos e categorias que, utilizados, impediriam o homem de se 

adaptar àquele estágio histórico. Normas, modos de pensamento e teorias 

antiquados e inaplicáveis tendem a degenerar em ideologias, cuja função 

consiste em ocultar o real significado da conduta, ao invés de revela-lo. 

(MANNHEIM, 1972, p. 121). 

 Esta nova ontologia do social leva, de acordo com Mannheim, a três reflexões críticas: 

 a) a primeira delas consiste no reconhecimento da existência de motivações 

inconscientes (e, portanto, irracionais) coletivas, que são fundamentais para a manutenção 

da identidade e da unidade de grupo e agem continuamente sobre as mentes individuais; 

 b) em decorrência disto é possível, portanto, pensar de uma outra maneira a história 

intelectual, e neste ponto a teoria de Mannheim vai oferecer uma contribuição significativa 

para a compreensão dos estilos de pensamento e do papel social dos intelectuais, 

concebendo-os não mais como mentes brilhantes e sim como sujeitos histórica e socialmente 

situados e que, justamente por conta disto, podem pensar e produzir conhecimentos também 

situados em seu tempo e em sua sociedade, mas que, devido a dois fatores importantes (sua 

formação científica e a sua desvinculação em relação a classes sociais) podem empreender 

uma síntese das diversas visões de mundo antagônicas. Bottomore afirma que Mannheim: 

(...) discerniu na “intelligentsia socialmente desvinculada” um estado 

relativamente independente de classes, recrutado de uma área da vida social 

cada vez mais ampla, seus membros interligados pela educação, e supondo 

seus todos aqueles interesses que permeiam a vida social. Devido a essas 

características os intelectuais são capazes, de acordo com Mannheim, de 

adquirir uma visão relativamente completa e objetiva de sua sociedade e, 

especialmente, dos diferentes grupos de interesse, e de agir autonomamente 

para promover interesses sociais mais gerais. (BOTTOMORE, 1974, p. 67). 

c) por fim, cabe uma revisão da epistemologia até então existente, por ele considerada 

excessivamente formal e individualista. A proposta epistemológica de Mannheim de certa 

forma antecipa em algumas décadas uma epistemologia que seria plenamente capaz de “(...) 

distinguir e isolar diferentes estilos de pensamento e relacioná-los aos grupos de onde 

surgem” (MANNHEIM, 1972, p. 76), buscando um refinamento de conceitos até então 

indiferenciados e a compreensão das condições existenciais de emergência do pensamento: 
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Assim, nosso objetivo é o de, primeiro, refinar a análise do significado 

na esfera do pensamento tão profundamente que se possa superar termos e 

conceitos fortemente indiferenciados por caracterizações cada vez mais 

detalhadas e exatas dos vários estilos de pensamento; e, segundo, 

aperfeiçoar a técnica de reconstrução da história social ao ponto de ser capaz 

de perceber, ao invés de fatos isolados e distantes, a estrutura social como 

um todo, isto é, a rede de forças sociais em interação de onde surgiram os 

vários modos de observar e pensar sobre as realidades existentes, que 

apareceram em diferentes épocas. (MANNHEIM, 1972, p. 76, grifo do autor). 

Esta nova maneira de compreender o social e o sujeito social pressupõe uma superação 

da forma tradicional de se compreender pensamentos e conhecimentos. Mannheim 

empreende uma tentativa de compreendê-los como instrumentos de ação coletiva na 

dimensão pública, em especial no campo da ação política. 

 

Algumas questões epistemológicas e metodológicas 

 A partir de sua ontologia do social a questão da objetividade ou subjetividade do 

conhecimento não pode ser concebida estritamente ao modo positivista mais radical. Uma 

vez que, nas ciências humanas, tanto o sujeito quanto o objeto são da mesma natureza e 

ambos compartilham motivações (objetivos e valores), relação esta que não ocorre nas 

ciências naturais, os mesmos não podem ser compreendidos aqui de forma completamente 

distanciada e nem mesmo uma neutralidade total do sujeito para com o objeto é possível. 

 Mannheim está propondo uma concepção epistemológica em que, caso não se 

compreendam as motivações das ações, as mesmas perderão qualitativamente em 

significação na esfera das ciências humanas. A compreensão dos sentidos da ação vai um 

pouco além da forma como Weber os concebera, partindo para uma análise coletiva dos 

sentidos das ações (ao conceber os grupos como uma dimensão coletiva em que os 

indivíduos se situam e o tomam como referencial para a determinação do sentido de suas 

ações).  

Neste mesmo movimento Mannheim tenta superar a apreensão objetiva (positivista) e 

a apreensão expressiva do sentido da ação (weberiano) chegando a uma apreensão que 

denomina como documentária, uma síntese das duas anteriores na qual as visões de mundo 

são levadas em consideração. Desenvolve em 1923 no seu trabalho Ensaio sobre a 

Interpretação da Weltanschauung um método4 que vai tornar possível a pesquisa em objetos 

                                                           
4 Trata-se do método documentário analisado por Weller et al (2002). 
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culturais, avançando a partir do ponto em que Dilthey e Weber haviam alcançado ao ampliar 

os tipos de sentido que deveriam ser observados nas ações sociais. A análise sociológica não 

pode deixar de estabelecer a relação entre o pensamento e o conhecimento, de um lado, e o 

contexto existencial de outro, o que permite a identificação de variados “estilos de 

pensamento” (categorias socialmente cristalizadas que condicionam e orientam o 

conhecimento da realidade), e que se estabeleça a relação destes com os grupos sociais que 

lhes dão origem. 

Uma vez que tanto os estilos de pensamento quanto os grupos sociais são considerados 

produtos históricos, Mannheim utiliza-os como fundamento para “uma técnica sociológica para 

diagnosticar a cultura de uma época”: 

O estudo da história intelectual pode e deve ser realizado de tal forma 

que verá, na sequência e na coexistência de fenômenos, mais do que meras 

relações acidentais, e buscará descobrir, na totalidade do complexo histórico, 

o papel, a importância e o significado de cada elemento componente. 

(MANNHEIM, 1972, p. 119). 

Mannheim constata, a partir do Renascimento, com o rompimento de uma cosmovisão 

totalizante e o surgimento de várias cosmovisões fragmentadas, que nem todos os indivíduos 

compreendem o mundo de uma mesma maneira e, neste sentido, para se analisar indivíduos 

ou coletividades é preciso ter em vista as diferentes maneiras (estilos de pensamento) com 

as quais os mesmos compreendem o mundo. A concepção de totalidade de que Mannheim 

faz uso não se assemelha àquela adotada pela igreja desde a Idade Média até os dias atuais 

e nem à dos positivistas e funcionalistas: 

A totalidade, no sentido em que a concebemos, não é uma visão da 

realidade imediata e eternamente válida, somente atribuível a olhos divinos. 

Não se trata de um horizonte estável e autodelimitado. Pelo contrário, uma 

visão total implica tanto a assimilação quanto a transcendência das limitações 

dos pontos-de-vista particulares. Representa o contínuo processo de 

expansão de conhecimento, possuindo como objetivo não atingir uma 

conclusão válida supratemporalmente, mas a extensão mais ampla possível 

do nosso horizonte de visão. (MANNHEIM, 1972, p. 132). 

O agir e o pensar em grupo (considerando-se a existência de vários grupos, muitas 

vezes antagônicos entre si) pressupõem que a percepção da realidade não é mais a mesma 

para todos os indivíduos de uma sociedade. Cada grupo produz estilos de pensamento que 

proporcionam conhecimentos sobre a realidade (a sua própria e a de outros grupos) e valores 

(a forma como os indivíduos que pertencem a tal grupo devem agir) que orientam suas ações 
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em termos de um “agir com” ou um “agir contra” os outros grupos. Fica evidente, a partir disto, 

a vinculação de estilos de pensamento a ação de grupos sociais. 

Ao superar a análise lógico-formal do pensamento (filosofia analítica e positivismo 

lógico5) a sociologia não mais analisa o pensamento e o conhecimento como desvinculados 

da ação. Deste modo, um objeto apenas adquire o estatuto de uma questão sociológica a 

partir do momento em que o contexto existencial do sujeito se encontra com o objeto como 

um problema a ser superado/conhecido. Cohen (1970, p. 31) afirma que “(...) esse desejo [de 

explicar] surge apenas quando existe o reconhecimento da ocorrência de algo que exige uma 

explicação. As explicações são imaginadas para tratar dos problemas”. Mannheim argumenta 

que não é possível transpor a objetividade e análise das ciências da natureza para as Ciências 

Sociais e Políticas6, pois “quem não toma decisões não tem questões a levantar e nem mesmo 

é capaz de formular uma hipótese a testar que lhe permita colocar um problema e pesquisar 

a história em busca da resposta” (MANNHEIM, 1972, p. 115). 

Ao viver coletivamente o indivíduo pensa da mesma forma que o seu grupo pensa e, ao 

se deixar levar pelo estilo de pensamento de seu grupo o indivíduo pode estar abrindo mão 

da racionalidade do seu próprio pensar, haja vista que “a plena emergência do ponto de vista 

sociológico referente ao conhecimento traz consigo, inevitavelmente, o descobrimento 

gradativo do fundamento irracional do conhecimento racional” (MANNHEIM, 1972, p. 58). 

Mannheim está introduzindo na análise sociológica aspectos como o inconsciente (ou 

irracional) e o perspectivismo. Para que se tenha uma compreensão total destes estilos de 

pensamento situados social e historicamente é preciso proceder a uma análise situacional, a 

qual introduz a compreensão dos elementos valorativos ligados ao pensamento e o importante 

papel do contexto existencial como fornecedor das condições de emergência dos estilos de 

pensamento, dos quais, por sua vez, podem vir a surgir pensamentos mais individualizados: 

(...) a Sociologia do conhecimento busca compreender o pensamento no 

contexto concreto de uma situação histórico-social, de onde só muito 

gradativamente emerge o pensamento individualmente diferenciado. Assim, 

quem pensa não são os homens em geral, nem tampouco indivíduos 

isolados, mas os homens em certos grupos que tenham desenvolvido um 

estilo de pensamento particular em uma interminável série de respostas a 

certas situações típicas características de sua posição comum. (MANNHEIM, 

1972, p. 31). 

                                                           
5 O trabalho de Gusmão (2011) ajuda a compreender o debate epistemológico que Mannheim empreende com as 
vertentes positivistas, destacando aí o empirismo lógico. O artigo de Rodrigues Junior (2002) refere-se ao 
positivismo lógico. 
6 Mannheim assim se refere a estas ciências em Ideologia e Utopia (MANNHEIM, 1972, p. 75). 
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Esta análise pode servir como uma ferramenta para que se identifique a “dependência 

oculta” a que os indivíduos se encontram submetidos em relação aos estilos de pensamento 

do grupo, percebendo que a sua ação, tal qual o seu pensamento, também é direcionada 

pelos interesses do grupo ao qual se encontram vinculados. Compreender tal vinculação 

tornaria possível, portanto, não somente tomar consciência da situação em que os indivíduos 

se encontram como também exercer algum tipo de controle sobre ela. Serviria também como 

orientação metodológica para o pesquisador, estabelecendo um referencial crítico de 

objetividade, uma vez que “um novo tipo de objetividade pode ser obtido nas Ciências Sociais, 

mas não por meio da exclusão de valorações, e sim através da percepção e do controle crítico 

destas” (MANNHEIM, 1972, p. 33). 

Mannheim identifica, assim, a trajetória do conceito de ideologia, que se encontrava em 

estágio embrionário no momento de uma epistemologia individualista ligada à consciência em 

si na obra de Kant, passara por uma transição quando fora concebida a consciência histórica 

em Hegel e chegara finalmente ao conceito de consciência de classe ou ideologia de classe 

proposta por Marx. 

O ponto em comum que fundamenta todas estas concepções de consciência é a 

produção de significados, os quais vão se diferenciando conforme a ênfase se desloca do 

sujeito puramente individual para todo um estrato social. Esta trajetória é a condição de 

emergência da análise mannheimiana da vinculação entre os estilos de pensamento e as 

condições existenciais (ou Weltanschauung) de um determinado período histórico. Tal 

compreensão somente poderia emergir uma vez que estes elementos estivessem colocados, 

permitindo assim “(...) observar como e sob que forma a vida intelectual de um dado momento 

histórico se relaciona com as forças políticas e sociais existentes” (MANNHEIM, 1972,p. 94, 

nota de rodapé). 

 

Pensamento e ação: da epistemologia individualista à sociologia do 

conhecimento 

A constatação de que podem existir dois modos (ou mais) de pensar sobre uma mesma 

realidade permitiu a Mannheim partir do pressuposto de que nem todas as áreas do saber 

devem trabalhar com o conhecimento considerando-o somente como um produto lógico-

formal (e mesmo racional) do pensamento. Ele observa que existe uma lacuna na 

racionalidade do pensamento que possibilita a emergência de conhecimentos antagônicos (e 

mesmo antitéticos) sobre um mesmo objeto, lacuna esta que pode ser mais profundamente 

compreendida se forem observadas as motivações inconscientes (irracionais) do pensamento 
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com origem no contexto existencial do objeto (neste caso, indivíduos situados em grupos 

sociais). Chega a esta conclusão ao analisar a trajetória histórica de desenvolvimento da 

epistemologia, até o momento por ele analisado em Ideologia e Utopia. 

 A epistemologia individualista que surge com o Renascimento não prevê estas lacunas 

na racionalidade. Ao se deparar com a multiplicidade de cosmovisões (rompimento com o 

tradicionalismo medieval), ela procura substituir a unicidade do mundo fundamentada no 

dogma religioso pela unicidade do mundo fundamentada na razão. Neste momento, a 

epistemologia vai optar por uma valorização do sujeito do conhecimento como tentativa de 

recompor alguma unidade num momento de dúvidas e incertezas, ou, como diz Dutra (2010, 

p. 16) “(...) de Descartes a Kant, a epistemologia tradicional não analisa casos de 

conhecimento público para o qual contribuem diversos sujeitos”, trata-se de uma 

epistemologia individualista. Com o surgimento do racionalismo e do empirismo modernos 

emerge uma separação entre o “ato de pensar” (o pensamento propriamente dito) e os 

“pensamentos já pensados” (ou o conhecimento acumulado). 

 A validade do conhecimento estaria condicionada, então, ao papel desempenhado 

pelo sujeito do conhecimento, como diz Mannheim (1972, p. 41): “a epistemologia buscou 

eliminar essa incerteza fundando seu ponto de partida não em uma teoria da existência 

dogmaticamente ensinada, nem em uma ordenação de mundo que fosse validada por um tipo 

de conhecimento superior, mas em uma análise do sujeito conhecedor”. Esta mesma 

fragmentação das cosmovisões tradicionais que gera uma multiplicidade de concepções 

acerca de mesmo objeto é, para Mannheim (2001), fruto do surgimento de intelectuais 

desvinculados da igreja (como um estrato de sujeitos legítimos da produção do 

conhecimento). Os intelectuais assumem, então, o papel que antes era desempenhado 

exclusivamente pela igreja, tornando-se agora produtores de interpretações do mundo (e 

diferenciam-se da igreja inclusive por uma maior abertura em relação à possibilidade de serem 

produzidas interpretações distintas). 

 Como Mannheim salienta, este estrato dos intelectuais – ou intelligentsia – não mais 

possui vinculação exclusiva com uma única camada ou grupo da sociedade ou com um único 

interesse político, aliando-se, ao invés disso, aos mais diferentes grupos sociais e interesses 

políticos, e assim “devido à ausência de uma organização social própria, os intelectuais 

permitiram que os diversos modos de pensamento e de experiência chegassem a competir 

abertamente entre si, no mundo mais amplo dos demais estratos” (MANNHEIM, 1972, p. 39-

40). 
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 Por outro lado, ao se fundamentar no sujeito do conhecimento esta epistemologia 

individualista, permitia que o próprio sujeito fosse tomado como objeto a ser conhecido, 

emergindo daí uma psicologia do pensamento e, tal qual na situação anterior em que a 

possibilidade de uma certeza única sobre os objetos vira-se fragilizada, agora também uma 

certeza única sobre o sujeito do conhecimento poderia ser questionada. Ao transformar o 

próprio homem num objeto a ser conhecido, tal perspectiva permitiu uma multiplicidade de 

conhecimentos sobre este objeto, com a especificidade de que este era, agora, da mesma 

natureza que o próprio sujeito (múltiplos sujeitos do conhecimento implicava na possibilidade 

de múltiplos conhecimentos sobre um mesmo objeto, o que, por seu turno, implicava na 

possibilidade de múltiplos conhecimentos sobre o próprio sujeito).  

A limitação teórica destes conhecimentos sobre o homem consistia no fato de estarem 

fundamentados por uma epistemologia das ciências naturais, pois “(...) buscavam aplicar, à 

experiência interna do homem, esquemas interpretativos derivados da mecânica” 

(MANNHEIM, 1972, p. 45). Esta psicologia nascente não buscava explicar os sentidos das 

experiências humanas, mas justamente empenhava-se em afastá-los da explicação, 

alinhando-se a uma objetividade no conhecimento sobre o próprio homem, típica daquela 

praticada pelas ciências naturais. As explicações desta psicologia são necessárias, porém 

não são suficientes para se compreender as motivações das ações humanas. Mannheim 

reconhece que, no momento de seu surgimento, esta psicologia mecânica fora considerada 

como vanguarda, uma vez que estava ainda muito próxima do momento anterior de 

desprendimento das explicações religiosas para as motivações humanas. É preciso 

reconhecer tanto a validade destas explicações psicológicas mecanicistas e funcionalistas 

quanto as suas limitações, e tais limitações referiam-se à sua incapacidade para explicar o 

sentido social da conduta dos seres humanos. 

Todavia, a conduta dos seres humanos sempre possui algum sentido social, e esta 

limitação teórica da psicologia mecanicista/funcionalista consistia justamente em não 

reconhecer que “o mais importante papel do pensamento na vida consiste, entretanto, em 

proporcionar orientações para a conduta quando se tem de tomar decisões” (MANNHEIM, 

1972, p. 47) e que, desta forma, mesmo o pensamento individual que é fruto desta psicologia 

implica numa dimensão moral e política da existência, pois serve para orientar a ação do 

indivíduo (de acordo com motivações coletivas conscientes e inconscientes) para fins e 

objetivos específicos. A dimensão moral não poderia ser desvinculada da análise da conduta 

humana, não mais uma moral única como prevalecera nos momentos históricos anteriores, 
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mas sim uma moral multifacetada, que exige a presença de elementos qualitativos na análise 

da motivação dos comportamentos humanos. 

Como superação do método lógico-formal da epistemologia e da psicologia em voga 

Mannheim propõe que a análise sobre o pensamento, o conhecimento e o sujeito leve em 

consideração a vinculação destes com o contexto existencial, pois “a interdependência interna 

só pode ser captada pelo método compreensivo de interpretação, e os estágios dessa 

compreensão do mundo estão ligados, a cada passo, ao processo de autoclarificação” 

(MANNHEIM, 1972, p. 74). Esta é a chave para se passar de uma teoria do conhecimento 

para uma sociologia do conhecimento, e está sintetizada na Figura 01 abaixo: 

 

Figura 01 – Trajetória do conceito de ideologia para Karl Mannheim: 

 

Fonte: Mazucato (2014). 

 

Que o pensamento seja socialmente condicionado Marx já o havia demonstrado, e o 

que Mannheim propõe consiste em que o condicionamento social do pensamento e do 

conhecimento possa adquirir várias formas possíveis e cristalizar-se em estilos de 

pensamento que serão delimitados e absorvidos respectivamente por vários grupos sociais 

(sua proposta consiste numa ampliação das categorias “burguesia” e “proletariado”), sendo 

fundamental nesta perspectiva analítica a maneira como tais estilos de pensamento orientam 
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a ação social dos indivíduos, principalmente em relação às suas posturas políticas diante da 

realidade social, sendo as duas formas mais elementares aquelas que orientam pela 

manutenção ou pela modificação desta realidade. Löwy afirma, sobre a ideologia e a utopia, 

que ambas consistem numa espécie de denominador comum que orienta a ação dos 

indivíduos: 

Percebe-se imediatamente que ideologia e utopia são duas formas de 

um mesmo fenômeno, que se manifesta de duas maneiras distintas. Esse 

fenômeno é a existência de um conjunto estrutural e orgânico de ideias, de 

representações, teorias e doutrinas, que são expressões de interesses 

sociais vinculados às posições sociais de grupos ou classes, podendo ser, 

segundo o caso, ideológico ou utópico. (LÖWY, 2010, p. 13). 

Compreender as origens sociais dos modos de pensamento é o alvo da sociologia do 

conhecimento, e, de acordo com Mannheim (1972, p. 30) “a principal tese da Sociologia do 

Conhecimento é que existem modos de pensamento que não podem ser compreendidos 

adequadamente enquanto se mantiverem obscuras suas origens sociais”. Para tornar 

explícita a diferença da Sociologia do Conhecimento em relação à Teoria do Conhecimento, 

Mannheim estabelece uma delimitação de seu objeto: 

(...) o objeto da Sociologia do Conhecimento não é apenas a ciência. É muito 

mais abrangente, pois refere-se ao trabalho de compreensão e explicação 

das relações entre a existência social e todos os produtos simbólicos dela 

resultantes – representações, valores e no limite, os fundamentos que 

orientam a relação simbólica com a realidade (sua ratio estruturante). 

(CEPÊDA, 2014, p. 64). 

O pensamento serve, portanto, para orientar a ação do sujeito, e isto pressupõe que, 

para compreender a motivação de suas ações, deve-se levar em consideração que a 

“vontade” orienta o sujeito para certos objetivos, e também que, tendo tais sujeitos diferentes 

origens sociais (alinhando-se a diferentes grupos sociais), cada grupo inclina-o para formas 

de pensamento e objetivos políticos que lhe são característicos. Estes são, segundo 

Mannheim, os pressupostos sociológicos para uma análise do conhecimento, cujos pilares 

são as categorias de ideologia e utopia e sua posterior síntese.  
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Ideologia e utopia como categorias de pensamento e de ação 

Mannheim verificou que os interesses dos grupos acabam por produzir certos estilos de 

pensamento que são elementos importantes para a compreensão do pensar e do agir dos 

indivíduos. Cepêda (2014, p. 60) afirma que “o suporte dessa afirmação é que a aceitação de 

mais de uma explicação possível sobre uma realidade única seria impensável em sociedades 

movidas pela Tradição”. Disto decorrem duas implicações imediatas sobre o pensar e o agir 

para Mannheim: (1) estão vinculados a estilos de pensamento cristalizados em grupos sociais 

e (2) não podem ser compreendidos como atos puramente individuais, dado que o indivíduo 

que pensa assim o faz utilizando-se de categorias e conceitos que existiam antes dele próprio 

e que já estavam perpassadas por significados, valores e relações sociais. 

O pensamento é algo que deve ser situado histórica e socialmente, e somente a partir 

da interiorização deste contexto existencial é que os indivíduos podem produzir pensamentos 

aparentemente com traços pessoais, os quais ainda assim carregam as características de 

grupo e de contexto em que foram produzidos. A isto Mannheim (1972, p. 53) denomina como 

“um complexo de conduta significativa, que pode ser compreendida em termos de sua 

estrutura motivacional ou de seu contexto de experiência”. 

Nesta perspectiva o pensamento não é somente o fruto de reflexão contemplativa, mas 

também é resultado de um agir social que sempre se posiciona “com os outros” ou “contra os 

outros”, em que se fundamenta a construção de identidades coletivas a partir do 

pertencimento a certos estilos de pensamento do grupo. O pensar e o agir são coletivos e 

seus produtos mais imediatos – o pensamento e o conhecimento – estão vinculados 

existencialmente a determinados contextos: 

Esta concepção de ideologia (e de utopia) sustenta que, para além das 

fontes de erro comumente reconhecidas, devemos admitir igualmente os 

efeitos de uma estrutura mental deformada. Reconhece o fato de que a 

“realidade” que não conseguimos compreender pode ser uma realidade 

dinâmica; e de que, na mesma época histórica e na mesma sociedade, 

possam existir vários tipos deformados de estrutura mental interna, uns por 

ainda não haverem chegado ao presente, outros por já se encontrarem além 

do presente. Em qualquer dos casos, entretanto, a realidade a ser 

compreendida se acha deformada e dissimulada, pois esta concepção da 

ideologia e da utopia trata de uma realidade que se desenrola somente na 

prática efetiva. (MANNHEIM: 1972, p. 123). 

O que Mannheim está demonstrando são duas formas básicas de agir socialmente no 

mundo, condicionadas por estilos de pensamento do grupo: “estas pessoas, reunidas em 
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grupos, ou bem se empenham, de acordo com o caráter e a posição dos grupos a que 

pertencem, em transformar o mundo da natureza e da sociedade a sua volta, ou, então, 

tentam mantê-lo em uma dada situação” (MANNHEIM, 1972, p. 32). 

Tal localização contextual do sujeito no seu tempo histórico e no seu grupo social são 

as condições básicas de emergência das questões existenciais deste sujeito, as quais devem 

ser consideradas relevantes para a compreensão das motivações sociais que determinam as 

formas de pensamento e os conhecimentos que orientam o seu agir. Estando estes 

pensamentos/conhecimentos situados em um grupo social e não em outros, os mesmos 

possuem uma dimensão parcial e fragmentada em relação à totalidade da existência, e suas 

duas formas básicas apontadas por Mannheim são a ideologia e a utopia. Justamente por 

estarem vinculadas a estilos de pensamento do grupo elas acabam por obscurecer para os 

indivíduos uma análise racional completa do estilo de pensamento dos outros grupos.  A 

análise social do conhecimento parte da realidade da sociedade na qual os grupos estão 

inseridos, e toma como referencial a postura destes grupos em relação a esta realidade: 

mantê-la ou modificá-la. É o que Lallement (2008, p. 200) denomina por “transformação de 

certos projetos e interesses próprios dos grupos sociais em teorias, doutrinas e movimentos 

intelectuais”. 

A ideologia e a utopia são categorias que fazem parte das motivações conscientes e 

inconscientes situadas socialmente nos grupos, que atuam no sentido de proporcionar 

condições de emergência para a forma como os indivíduos pensam e agem. Neste sentido, 

Mannheim (1972, p. 67) acredita que “servem para ocultar – em duas direções – certos 

aspectos da realidade social” e estabelece uma identificação de ideologia com “conservação” 

e de utopia com “transformação”, ambas consideradas como variações da realidade, 

adaptando-a aos interesses específicos dos grupos que as elaboram. 

Mannheim identifica duas formas básicas de ideologia, ambas visando a uma 

desqualificação do “outro” (considerando-se o outro como um sujeito, um grupo ou toda 

sociedade). A ideologia particular possui um contorno mais psicológico, pois seu foco são os 

conteúdos de pensamento do outro, ou ainda partes dos enunciados deste, os quais são vistos 

como “disfarces mais ou menos conscientes” (MANNHEIM, 1972, p. 81) no modo deste outro 

entender a realidade social.  

Por sua vez, a ideologia total não visa apenas aos conteúdos de pensamento do outro, 

mas pretende questionar a validade de toda a estrutura de pensamento deste outro e “põe em 

questão a Weltanschauung total do opositor (inclusive seu aparato conceptual), tentando 
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compreender estes conceitos como decorrentes da vida coletiva de que o opositor partilha” 

(MANNHEIM, 1972, p. 82-3). 

Uma vez que a ideologia particular opera num nível psicológico, é possível falar de uma 

psicologia de interesses, identificando os interesses do outro como a gênese da mentira ou 

da ilusão em conteúdos de seu pensamento. Com isto, o outro (um indivíduo ou um grupo) é 

sempre o ponto de referência na análise ideológica particular, e, dado que os indivíduos ou 

grupos são portadores de partes das visões de mundo específicas e não da sua totalidade, 

isto explica o alcance desta análise e a limitação para que a mesma possa chegar ao nível 

social: 

Cada indivíduo participa apenas em determinados fragmentos deste 

sistema de pensamento, cuja totalidade não é de forma alguma a simples 

soma destas experiências individuais fragmentárias. Sendo uma totalidade, 

o sistema de pensamento é integrado sistematicamente, e não é um mero 

ajustamento causal de experiências fragmentárias dos membros isolados 

de um grupo. Segue-se, assim, que somente se pode considerar o indivíduo 

como portador de uma ideologia, na medida em que lidamos com aquela 

concepção de ideologia que, por definição, se prende mais aos conteúdos 

isolados do que à estrutura global de pensamento, encobrindo modos falsos 

de pensamento e expondo mentiras. (MANNHEIM, 1972, p. 84-5). 

Para a ideologia total, por sua vez, há um maior distanciamento entre o sujeito ou grupo 

identificado como eu e a concepção de mundo do outro, distanciamento este que é concebido 

como o ponto em que as cosmovisões se separam por completo. O foco não é mais apenas 

um conteúdo específico do pensamento do outro, e sim toda a sua estrutura de pensamento 

(vinculada ao grupo, ao tempo histórico ou à sociedade como um todo): 

Com a concepção total da ideologia, a questão é diferente. Quando a 

uma época histórica atribuímos um mundo intelectual e a nós mesmos 

atribuímos outro, ou quando um certo estrato social, historicamente 

determinado, pensa com categorias diferentes das nossas, não nos estamos 

referindo a casos isolados de conteúdo de pensamento, mas a modos de 

experiência e interpretação amplamente diferentes e a sistemas de 

pensamento fundamentalmente divergentes. (MANNHEIM, 1972, p. 83). 

Por não operar no nível psicológico, a ideologia total pretende que sua análise da 

estrutura de pensamento do outro seja mais objetiva do que no caso da ideologia particular, 

uma vez que seu foco está na estrutura mental operando em contextos sociais diferenciados, 

identificando uma “(...) correspondência entre uma dada situação social e uma dada 

perspectiva, ponto-de-vista ou massa aperceptiva” (MANNHEIM, 1972, p. 84). Questiona-se 
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a validade do pensamento deste outro como um todo, uma vez que a sua forma de pensar 

não coincidiria com a realidade (a partir da perspectiva do “eu”). Aqui Mannheim afirma 

encontrar-se a origem da valoração negativa atribuída ao conceito de ideologia: 

Mas, se indagamos, irrealista com relação a quê? – a resposta seria, 

irrealista com relação à prática, irrealista quando contrastada com as 

questões em pauta na arena política. A partir de então, todo pensamento 

rotulado de “ideologia” é considerado fútil quando vem à prática, devendo-se 

buscar na atividade prática o único acesso à realidade digno de confiança. 

(...) Claro está, portanto, que o novo significado do termo ideologia traz a 

marca da posição e do ponto-de-vista daqueles que o cunharam, a saber, os 

homens de ação política. A nova palavra sanciona a experiência específica 

do político com a realidade, e empresta sustentação à irracionalidade prática, 

que tem tão pouco apreço pelo pensamento como um instrumento para 

captar a realidade. (MANNHEIM, 1972, p. 98). 

Neste ponto de sua reflexão Mannheim volta-se para o fato histórico do esfacelamento 

da visão religiosa unitária do mundo no período medieval e para o afloramento de 

cosmovisões diferentes e antagônicas a partir do Renascimento, apontando-o como o 

momento que tornou possível a posterior transição da ideologia particular para a total, 

ancorada num conceito de realidade e de verdade cujo alicerce era a experiência política: 

Somente em um mundo em transformação, em que se estejam criando 

valores novos fundamentais e destruindo os antigos, pode o conflito 

intelectual chegar ao ponto em que os antagonistas busquem aniquilar não 

só as crenças e atitudes específicas um do outro, mas igualmente os 

fundamentos intelectuais sobre os quais estas crenças e atitudes repousam. 

(MANNHEIM, 1972, p. 90). 

O que se pode identificar em comum entre as concepções particular e total de ideologia 

consiste justamente no fato de que ambas tentam justificar uma dada ordem social existente, 

ao mesmo tempo em que colocam em dúvida a compreensão que “o outro” faz desta mesma 

ordem social. Fica evidente o caráter tradicionalista da ideologia uma vez identificado que sua 

função “consiste em ocultar o real significado da conduta, ao invés de revelá-lo” (MANNHEIM, 

1972, p. 121). Desta maneira, a arma teórica dos proletários, formulada na concepção de 

Marx, alcança um ponto máximo em seu desenvolvimento, de acordo com Mannheim, quando 

passa a ser utilizada por todos os grupos sociais. 

Ao afirmar que “em nossa argumentação, até aqui, o ponto-de-vista dinâmico não-

valorativo tornou-se, inadvertidamente, uma arma contra uma certa posição intelectual” 

Mannheim (1972, p. 114) pretende saltar da teoria da ideologia para a sociologia do 
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conhecimento, ao propor duas formas de ideologia total: considera a concepção de ideologia 

total elaborada até então pela teoria da ideologia de Marx como ideologia total restrita, ao que 

se seguiria uma concepção de ideologia total genérica, a qual abarcaria não somente os 

conteúdos ideacionais “do outro”, mas incluiria na análise os seus próprios ideacionais do 

“eu”. Sob estas condições a Sociologia do Conhecimento reconhece a influência 

(condicionamento, vinculação existencial) de fatores sociais nos estilos de pensamento dos 

vários grupos: 

Com a emergência da formulação genérica da concepção total de 

ideologia, a teoria simples da ideologia evolui para a Sociologia do 

Conhecimento. O que anteriormente constituía o arsenal intelectual de uma 

das partes se transformou em um método de pesquisa da história intelectual 

e social em geral. A princípio, um dado grupo social descobre a 

“determinação situacional” (Seinsgebundenheit) das ideias de seus 

opositores. A seguir, elabora-se o reconhecimento deste fato em um princípio 

inclusivo, de acordo com o qual o pensamento de cada grupo é visto como 

emergindo de suas condições de vida. Assim, torna-se a tarefa da história 

sociológica do pensamento analisar, sem considerar tendências partidárias, 

todos os fatores da situação social efetivamente existente que possam 

influenciar o pensamento. Esta história das ideias sociologicamente orientada 

destina-se a dotar os homens modernos de uma visão retrospectiva de todo 

o processo histórico. (MANNHEIM, 1972, p. 104). 

A passagem da teoria da ideologia para a sociologia do conhecimento representa um 

divisor de águas entre, por um lado, compreender a ideologia e a utopia como categorias de 

pensamento formal e, por outro lado, como categorias de análise sociológica em que “a tarefa 

de um estudo da ideologia, que tenta ser livre de juízos de valor, consiste em compreender a 

limitação de cada ponto-de-vista individual e o intercurso entre estas atitudes distintas no 

processo social total” (MANNHEIM, 1972, p. 107). A análise situacional relacionista do 

pensamento/conhecimento leva em consideração a orientação para a ação em suas relações 

com as diferentes situações sociais (ou culturas diferentes) e seus momentos históricos. Em 

linhas gerais, o salto dado por Mannheim para superar um relativismo absoluto à sua proposta 

do relacionismo consiste em prever a possibilidade de se tomar consciência de uma “verdade 

total” e a existência de um grupo capaz de operar tal tarefa, como afirma Lallement: 

Ele defende em primeiro lugar uma tese “relacionista”: a verdade total 

seria a síntese dos diversos pontos de vista parciais. E depois, à maneira de 

Hegel (que alimentava a convicção de que o espírito absoluto era a medula 

de sua própria filosofia), de Marx (para quem o proletariado era o portador de 
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um pensamento autêntico), Mannheim reconhece aos intelectuais sem 

grilhões sociais a capacidade de superar o conhecimento do saber e assumir 

o papel de fiadores de uma verdadeira abertura cognitiva. (LALLEMENT, 

2008, p. 200). 

O relacionismo seria, portanto, uma forma de contextualização do conhecimento, o que 

para Mannheim (1972, p. 112) “significa apenas que todos os elementos de significado em 

uma situação mantêm referência um ao outro e derivam sua significação desta recíproca inter-

relação em um dado quadro de pensamento”. Assim o relacionismo, de uma certa maneira, 

supriria a carência analítico-conceitual de um relativismo excessivo, ao prescrever que cada 

pensamento e/ou conhecimento deva ser compreendido por sua congruência com a realidade 

contextual, e que somente possuem sentido (ou pode-se compreender seu sentido) quando 

são analisados levando-se em consideração os outros pensamentos e/ou conhecimentos aos 

quais se contrapõem, e ainda que esta compreensão possibilitaria “o relacionamento de todo 

conhecimento parcial e seus elementos componentes ao corpo de significação mais amplo e, 

finalmente, à estrutura da realidade histórica” (MANNHEIM, 1972, p. 112). A análise não-

valorativa do relativismo absoluto possuiria, ainda, uma outra desvantagem em relação à 

análise valorativa do relacionismo, uma vez que: 

Este relacionismo dinâmico constitui a única saída possível para a 

situação no mundo em que nos encontramos, onde vemo-nos diante de uma 

multiplicidade de pontos-de-vista, cada um deles a requerer validade 

absoluta, embora como tivemos oportunidade de demonstrar, estejam 

relacionados a uma posição particular, sendo adequados exclusivamente a 

esta posição a que estão relacionados. (...) temos por objetivo trazer tudo o 

que exista de ambíguo e de questionável na vida intelectual de nossos dias 

ao nível da consciência desperta e do controle, buscando com esta finalidade 

assinalar os elementos enganosos frequentemente ocultos e dissimulados 

em nosso pensamento. (MANNHEIM, 1972, p. 124-5, nota de rodapé). 

Quando analisa o conceito de utopia Mannheim o compreende também como um estilo 

de pensamento de grupo que, tal como ocorre na ideologia, transcende o que é considerado 

como sendo a realidade. Através da sua abordagem relacionista é possível compreender a 

realidade como constituída historicamente por um grupo social dominante (sendo, portanto, 

um conceito parcial de realidade). Neste sentido, um determinado pensamento pode ser 

considerado ideológico ou utópico somente em relação à realidade concretamente existente, 

o que, em última instância, seria representada pelo pensamento do grupo dominante. 

Para Mannheim tanto a ideologia quanto a utopia possuem duas dimensões bem 

delimitadas: (i) são formas de pensamento que buscam conhecer a realidade social, e, neste 
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sentido podem ser compreendidas como algo situado mais no plano teórico e (ii) sua 

vinculação a grupos sociais e condições existenciais agrega ao seu caráter teórico uma 

orientação para a ação social, em especial a ação política. No caso das utopias Mannheim 

(1972, p. 216) as concebe como sendo “somente aquelas orientações que, transcendendo a 

realidade, tendem, se se transformarem em conduta, a abalar, seja parcial ou totalmente, a 

ordem de coisas que prevaleça no momento”.  

A utopia (ou mentalidade utópica, como Mannheim também a designa) deve ser 

compreendida segundo a perspectiva da análise situacional, uma vez que reflete estilos de 

pensamento cristalizados em grupos sociais que orientam os indivíduos para o pensamento 

e para a ação. Uma mentalidade utópica tenta transformar a realidade social de acordo com 

a direção que o próprio grupo deseja que a transformação ocorra. 

Um elemento importante destacado por Mannheim que permite uma melhor 

compreensão do conceito de relacionismo em relação aos pensamentos e conhecimentos 

(sejam ideológicos ou utópicos) consiste na constatação de que em qualquer lugar, num dado 

tempo histórico, haverá um grupo social dominante, para o qual as concepções de todos os 

grupos que lhe são opostos serão rotuladas de utópicas, portanto a utopia também deve ser 

compreendida em seu sentido relacional “significando, assim, o que pareça irrealizável tão-só 

do ponto-de-vista de uma dada ordem social vigente” (MANNHEIM, 1972, p. 220. Há sempre 

presente na utopia um elemento que tende a subverter a ordem social vinculada ao grupo 

dominante: 

 
 

Figura 02 – Concepção de Mannheim quanto à natureza ideológica e utópica do conhecimento 
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Fonte: Mazucato (2015). 

 

Ideologia e utopia são categorias de pensamento e ação que somente podem ser 

compreendidas em suas relações recíprocas de mútua negação. Os grupos dominantes 

delimitam o que é utópico no pensamento dos grupos que lhe fazem oposição, assim como 

são justamente estes últimos que delimitam como ideológicos os pensamentos daqueles. 

Cuvillier (1975, p. 51) diz que “as ideologias refletem a ordem social dominante, ao passo que 

as utopias exprimem o futuro almejado. Umas e outras estão, contudo, em relação com as 

formas políticas e sociais existentes”. 

Quando um grupo social em ascensão percebe a possibilidade de romper com a ordem 

social que os oprime, tem-se aí um terreno fértil para o surgimento de uma mentalidade 

utópica que buscará romper com tal ordem. Freund (1980, p. 248-9) comenta que, para 

Mannheim “a utopia é uma coleção de pensamentos que fazem exceção à realidade e 

procuram modificá-la pela ação”. 

Mannheim aponta alguns exemplos históricos para demonstrar o caráter relacional das 

ideologias e das utopias como categorias de pensamento e de ação. Num primeiro momento 

a ascensão da burguesia (que já se encontrava bastante fortalecida economicamente) 

enfrentou uma concepção de mundo dominante vinculada ao contexto existencial medieval. 

Neste enquadramento as aspirações políticas da burguesia são consideradas como utópicas 

pela aristocracia feudal (uma vez que contrariam a ordem social existente baseada na 

hierarquia, na tradição e na fé). Uma vez que a burguesia tenha conquistado o poder político 

(exemplificando a orientação para a ação de seus pensamentos utópicos), a sua própria 

concepção de mundo passa a ser dominante e seu estilo de pensamento é considerado não 

mais utópico, mas sim ideológico, dado que pretende legitimar e manter (pelo pensamento e 

pela ação) a ordem social que privilegia sua própria posição. O estilo de pensamento 

ideológico da burguesia será, por sua vez, utilizado como referencial para designar como 

utópicas as concepções de mundo dos grupos que passam a ser os seus oponentes – neste 

caso as concepções do proletariado – cristalizadas, estas últimas, no estilo de pensamento 

utópico socialista-comunista. 

Feitas estas considerações sobre o aspecto dinâmico do conceito de ideologia e de 

utopia na obra de Mannheim, apresentamos, a título de breve conclusão, sua própria reflexão 

sobre o contexto social e político que vivenciou, circunscrito às duas guerras mundiais. 

Mannheim afirma que a simples existência de múltiplas visões de mundo poderia ser 

considerada como um avanço histórico, quando se toma em consideração um período anterior 
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em que prevalecia uma visão de mundo única e totalizante, mas também alerta para as 

possibilidades de relações entre estas visões de mundo na modernidade, incluindo a 

intensificação de conflitos até um grau máximo em que se busque eliminar os oponentes. 

Seria justamente nesta configuração política da modernidade que Mannheim vislumbraria 

para a Sociologia do Conhecimento não somente uma justificativa teórico-epistemológica, 

como também a compreenderia como uma importante ferramenta para uma compreensão 

mais dilatada da própria realidade, o que possibilitaria (ainda que por si só não garantiria) a 

emergência de uma solução não extremista para os conflitos políticos: 

Tendo o indivíduo captado o método de se orientar no mundo será 

inevitavelmente levado para além do estreito horizonte de sua própria cidade, 

aprendendo a se compreender como parte de uma situação nacional e, mais 

tarde, de uma situação mundial. Da mesma maneira, será capaz de 

compreender a posição de sua própria geração, sua situação imediata dentro 

da época em que vive, e este período, por seu turno, como parte do processo 

histórico total. (MANNHEIM, 1972, p. 133). 

Adotando tal perspectivismo relacionista Mannheim (1972, p. 131) afirma que “somente 

quando estivermos completamente conscientes do âmbito limitado de cada ponto-de-vista, 

estaremos a caminho da almejada compreensão do todo” deixando clara a sua opção pela 

busca, não de verdades absolutas, mas sim pelo alargamento do horizonte de visão da época 

atual. 
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