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PREFÁCIO 

A principal função do texto sobre o Processo da Consciência que é agora publicado, tem sido servir de 
apoio a um seminário do Programa de Formação de Monitores do Núcleo de Educação Popular 13 de 
Maio, e mais recentemente do Programa de Formação de Formadores da Secretaria Nacional de 
Formação Política do PT. 

O texto sobre Metodologia que vem na seqüência, foi o produto de nossos debates no 13 de Maio e no 
Coletivo Nacional de Entidades de Formação, constituído por iniciativa do PT em 1989.  Este debate 
está no centro de uma polêmica sobre as formas mais adequadas de estruturar um programa de 
formação e confrontava princípios assumidos pela CUT e PT, a chamada “Concepção Metodológica 
Dialética” com algumas formulações do NEP 13 de Maio.  Como nossa concepção sobre a natureza do 
processo de consciência está intimamente ligada a uma determinada forma de fazer educação popular, 
acreditamos que seria útil acrescentar a discussão metodológica a esta publicação. 

As reflexões da Equipe do 13 de Maio e os seguidos seminários, permitiram a forma final do texto sobre 
consciência.  Alguns pontos, devido à continuidade do estudo, poderiam ser reescritos de forma mais 
precisa, como, por exemplo, uma melhor e mais detalhada definição de “senso comum”, a passagem 
fundamental da “consciência em si” para a “consciência para si”, assim como uma reflexão teórica mais 
profunda, a partir das concepções de Marx e de outros teóricos que se debruçaram sobre o tema.  No 
entanto optamos por manter a atual forma devido à utilização didática deste texto, deixando, assim, os 
aprofundamentos para outros esforços de elaboração. 

Falar em Processo de Consciência nos dias de hoje é enfrentar algumas questões centrais para o 
movimento dos trabalhadores.  A forma como se deu nossa história mais recente, poderia nos levar à 
falsa impressão de um movimento em ascenso constante desde a retomada dos sindicatos, a formação 
da CUT e do PT e a consolidação de um movimento nacional.  No interior deste processo, tornar-se 
“consciente” equivalia a assumir um papel militante em algum ponto do movimento. Os impasses que 
hoje enfrentamos, expressos na defensiva da luta dos trabalhadores, a burocratização das entidades 
sindicais, nas administrações “democrático-populares”, nos levam a repensar de forma mais ampla 
sobre a militância e nossos objetivos transformadores. 

A falsa visão de linearidade tem feito com que muitos daqueles que viam de forma triunfalista o 
caminho da consciência, agora resvalem para um pessimismo desmobilizador.  Os mitos modernos do 
“fim das classes”, de um mundo “pós industrial”, da história que se resolve em solução final dos limites 
da democracia liberal burguesa e da economia de mercado, levam muitos a uma razão imobilista.  Não 
há o que fazer a não ser se amoldar aos limites da ordem, de preferência num ponto institucional que 
garanta ao indivíduo uma existência diferente daquela na qual a grande maioria será condenada a 
sobreviver. 

Entretanto o mundo explode em contradições.  Nunca estivemos mais perto daquilo que Marx chamou 
de “modo de produção especificamente capitalista”.  O triunfo do mundo das mercadorias levou a 
pontos nunca antes vistos a desumanização, a miséria das massas, a prepotência dos monopólios e a 
concentração de capitais.  A era de prosperidade prometida no final da década de 80 se transformou 
num pesadelo.  Os ideólogos apressados em enterrar o marximo como um cadáver insepulto, logo se 
espantaram com a manifestação inquestionável das velhas crises cíclicas e da lógica inquebrantável do 
capital.  A guerra com seu cortejo de misérias e sofrimentos se espalha e a tecnologia de uma suposta 
“guerra limpa” não consegue esconder o velho drama humano da dor e da insensatez. 

 Novamente a humanidade se coloca diante da alternativa: socialismo ou barbárie? Barbárie... grita a 
realidade, gritam os olhos sem brilho das vítimas do holocausto capitalista.  Barbárie... ecoa nos 
milhões de desempregados que apodrecem como mercadorias sem uso, desde o centro do sistema até 
a África faminta em meio a opulência mundial de alimentos, ou na América latina “tão longe de Deus e 
tão perto dos Estados Unidos”.   Os valores liberais se dissolvem em pura hipocrisia, em falsificação 
consciente, abre-se o fosso entre as forças produtivas e as relações sociais de produção e as idéias da 
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classe dominante que até há pouco pareciam corresponder à realidade se tornam não 
correspondentes.  E no meio da barbárie brota a vida.  Um grito ainda mudo germina no peito de quem 
tem fome, muda o brilho nos olhos de quem não mais espera. Em seu brilhante romance, Jonh 
Steinbeck descreve uma passagem que ilustra de forma magistral este nascimento.  Duas pessoas na 
beira da estrada, duas famílias expulsas da terra acampam sob suas improvisadas barracas de pano, 
duas vidas destruídas sentam-se frente a frente e se olham: 

“Aqui está o nó, ó tú que odeias mudanças e temes revoluções.  Mantém estes homens apartados; faze 
com que eles se odeiem, receiem-se, desconfiem um do outro.  Porque aí começa aquilo que mais 
temes.  Aí está o germe.  Porque aí transforma-se o ‘Eu perdi minhas terras’, um célula se rompe e 
dessa célula rompida brota aquilo que tu tanto odeias, o ‘Nós perdemos nossa terra’.  E desse ‘nós’ 
nasce algo mais perigoso.  ‘Eu tenho um pouco de comida’ e ‘Eu não tenho comida nenhuma’.  Quando 
a solução deste problema é ‘Nós temos um pouco de comida’, aí a coisa toma um rumo, aí o 
movimento já tem um objetivo.  Apenas uma pequena multiplicação, e esse trator, essas terras são 
nossas (...) Sim, é aí que tu deve lançar a tua bomba.  É este o começo... do Eu para o Nós”. 

A difícil passagem do Eu para o Nós.  A capacidade de ver no outro sua própria angústia, de ver no 
outro algo além que a extensão do opressor, algo humano que nos torna humanos e descobrir as 
energias insuspeitáveis da ação coletiva.  E o grito toma forma na ação que se confronta com a ordem 
das mercadorias, com a lógica do capital, com a prepotência dos que se julgam invencíveis.  E o germe 
do futuro toma forma contra a barbárie, nos acampamentos dos sem-terra, na opressão das fábricas, 
na mulher agredida, no jovem que nega futuro, o futuro renasce com raiva. 

Tivemos em nossas atividades o prazer de compartilhar a sensação de que ao discutirmos o processo da 
consciência se vislumbrava como possibilidade prática uma nova identidade, um sentimento de 
pertinência de classe que nos ligava aos esforços de todos aqueles que resistem, a todos aqueles que, 
vivos ou mortos, construíram a estrada por onde viaja nosso desejo de transformação.  Marx, ao falar 
da possibilidade dos seres humanos livremente associados transformarem a sociedade vista antes 
como um “meio” num “fim” a ser alcançado, nos diz a respeito de um grupo de trabalhadores que se 
reúne: 

“É possível contemplar este movimento prático nos mais brilhantes resultados, ao ver os agrupamentos 
de trabalhares socialistas franceses.  Fumar, beber, comer, etc., já não são simples meios para juntar 
pessoas.  A sociedade, a associação, o entretenimento, que de novo tem a sociedade como seu 
objetivo, é o bastante para eles; a fraternidade dos homens não é uma frase vazia, mas uma realidade, 
e a nobreza da humanidade irradia sobre nós a partir das figuras endurecidas pelo trabalho”. 

Hoje, mais do que nunca, é preciso renovar nosso compromisso militante, não pela fé em qualquer 
“essência” do ser humano, mas pela certeza de que é necessário superar esta fase mesquinha do 
desenvolvimento da humanidade, encerrar a pré-história e inaugurar a passagem para a aventura dos 
seres humanos livremente associados. Agradeço aqui ao pessoal do CPV, Leonor, Carol, Pati, Cida e 
todos, pela força na iniciativa desta publicação, aos companheiros dos sindicatos que se associaram 
para viabilizá-la, e a todos que nestes 14 anos partilharam das reflexões nos seminários baseados neste 
texto.  Um abraço ao Emílio Gennari e Paulo Tumolo pelas dicas na elaboração do texto e ao camarada 
Luis Carlos Scapi pelo carinho sempre presente no Programa de Monitores e sem o qual o fundo mais 
verdadeiro que o expresso nas palavras não poderia jamais emergir. 

Mauro Luis Iasi   São Bernardo do Campo, junho de 1999. 

 

UMA REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO DE CONSCIÊNCIA 

“Até que ponto a classe (...) realiza “conscientemente”, até que ponto 

“inconscientemente”, até que ponto uma consciência “falsa”, as tarefas que lhe são 

impostas pela história?” 
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Georg Lukács 

  

     Introdução 

Este texto foi produzido originalmente para um estudo do programa de Psicologia Social da PUC de São Paulo no 

ano de 1985.  Foi baseado numa pesquisa sobre a história de vida e militância de alguns companheiros e 

companheiras, e posteriormente incorporado como texto de apoio a um seminário do Curso de Monitores do 13 

de Maio – NEP. A partir desta inserção no curso de monitores, esta reflexão foi ganhando forma com os 

depoimentos dos diferentes participantes, que contavam como acontecera seu processo de consciência, a forma 

de pensar anterior, os passos de sua militância e os impasses vividos nas formas de compreender o mundo e a 

luta dos trabalhadores. 

Partido de uma compreensão marxista, o processo de consciência é visto, de forma preliminar e introdutória, 

como um desenvolvimento dialético, onde cada momento traz em si os elementos de sua superação, onde as 

formas já incluem contradições que ao amadurecerem remetem a consciência para novas formas e contradições, 

de maneira que o movimento se expressa num processo que contém saltos e recuos. Também é importante 

ressaltar que este estudo sobre processo de consciência nos deu base para a reflexão de nossa própria concepção 

de formação, nos permitindo um olhar crítico sobre o patamar das formulações sobre educação popular até então 

desenvolvidos, sobre o da formação e suas relações com o processo de consciência dos trabalhadores. 

  

   A Consciência como Processo 

Falamos em processo de consciência e não apenas consciência porque não a concebemos como uma 

coisa que possa ser adquirida e que, portanto, antes de sua posse, poderíamos supor um estado de 

“não consciência”.  Assim como para Marx, não nos interessa o fenômeno e suas leis enquanto tem 

forma definida, o mais importante é a lei de sua transformação, de seu desenvolvimento, as transições 

de uma forma para outra. 

Neste sentido procuraremos entender o fenômeno da consciência como um movimento e não como 

algo dado.  Sabemos que só é possível conhecer algo se o inserirmos na história de sua formação, ou 

seja, no processo pelo qual ela se tornou o que é, assim é também, com a consciência, ela não “é”, “se 

torna”.  Amadurece por fases distintas que superam-se, através de formas que se rompem, gerando 

novas que já indicam elementos de seus futuros impasses e superações.  Longe de qualquer 

linearidade, a consciência se movimenta trazendo consigo elementos de fases superadas, retomando 

aparentemente, as formas que abandonou. 

Este processo é ao mesmo tempo múltiplo e uno.  Cada indivíduo vive sua própria superação particular, 

transita de certas concepções de mundo até outras, vive subjetivamente a trama de relações que 

compõe a base material de sua concepção de mundo.  Como então podemos falar em “processo” como 

um todo? Acreditamos que a partir da diversidade de manifestações particulares podemos encontrar 

nitidamente, uma linha universal quando falamos em consciência de classe. Esta consciência não se 

contrapõe à consciência individual, mas forma uma unidade, onde as diferentes particularidades 

derivadas do processo próprio de vida de cada um sintetizam, pois, sob algumas condições, um todo 

que podemos chamar de consciência de classe.  Vejamos então, como se forma a consciência e o 

processo de seu desenvolvimento. 
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     A Primeira Forma de Consciência 

Partindo da forma elementar na qual se apresenta o fenômeno de consciência, podemos dizer que toda 

pessoa tem alguma representação mental de sua vida e seus atos.  Como afirma Gramsci: 

 “Todos são filósofos, ainda que ao seu modo, inconscientemente, porque inclusive na mais simples 

manifestação de uma atividade intelectual, a linguagem, está contida uma determinada concepção de 

mundo.” 

Como se formaria esta representação que todos possuem? Nos parece que é constituída a partir do 

meio mais próximo, no espaço de inserção imediata da pessoa.  Como nos diz Marx: 

 “A consciência é naturalmente, antes de mais nada, mera conexão limitada com as outras pessoas e 

coisas situadas fora do indivíduo que se torna consciente.” 

Esta exterioridade da consciência, o processo pelo qual ela parte de fora até interiorizar-se, parece ser 

confirmado também por Freud, que mesmo buscando compreender o fenômeno pela aproximação 

psicológica, nos afirma: 

 “O processo de algo tornar-se consciente está, acima de tudo, ligado às percepções que nossos órgãos 

sensoriais recebem do mundo externo.” 

Nesse sentido inicialmente, a consciência seria o processo de representação mental (subjetiva) de uma 

realidade concreta e externa (objetiva), formada neste momento, através de seu vínculo de inserção 

imediata (percepção).  Dito de outra maneira, uma realidade externa que se interioriza. A materialidade 

deste movimento não deve ser buscada apenas no seu aspecto físico/orgânico, apesar de que ninguém 

ainda tenha conseguido formar qualquer representação sem cérebro ou um sistema nervoso central, 

mas no fato de que a consciência é gerada a partir e pelas relações concretas entre os seres humanos, e 

destes com a natureza, e o processo pelo qual, em nível individual, são capazes de interiorizar relações 

formando uma representação mental delas. 

 A questão se torna complexa, na medida em que esta representação não é um simples reflexo da 

materialidade externa que se busca representar na mente, mas antes, a captação de um concreto 

aparente, limitado, uma parte do todo e do movimento de sua entificação. O novo indivíduo ao ser 

inserido no conjunto das relações sociais, que tem uma história que antecede a do indivíduo e vai além 

dela, capta assim, um momento abstraído do movimento.  A partir daí busca compreender o todo pela 

parte – ultra-generalização – o que consistirá, como veremos, em um dos mecanismos básicos de sua 

primeira forma de consciência. 

Outras informações chegam ao indivíduo, não pela vivência imediata, chegam já sistematizadas na 

forma de pensamento elaborado, na forma de conhecimento, que busca compreender ou justificar a 

natureza das relações determinantes em cada época.  Tais manifestações da consciência só agirão na 

formação da concepção de mundo do indivíduo algum tempo depois e, como tentaremos argumentar, 

sob uma base já sólida para que sejam aceitas como válidas. 

Se a consciência é a interiorização das relações vividas pelos indivíduos, devemos buscar as primeiras 

relações que alguém vive ao ser inserido numa sociedade.  A primeira instituição que coloca o indivíduo 

diante de relações sociais é a família.  Ao nascer, o novo ser está dependente de outros seres humanos, 

no caso do estágio cultural de nossa sociedade: seus pais biológicos. Logo após o nascimento, a criança 

vive uma fase, que em termos psicológicos é chamada de “pré-objetal”, onde não distingue o que seria 
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ela e o que não seria.  Vem de nove meses de gestação onde se confundia organicamente com o corpo 

da mãe, percebe ainda precariamente o mundo como um complemento de si mesma.  O seio materno 

é visto como parte da anatomia de seu próprio corpo e, logo o bebê descobre o meio de acioná-lo: o 

choro.  Não podemos dizer neste momento que a criança tenha consciência, embora tenha percepções 

básicas, uma vez que por não conceber algo que seja o outro, não estabelece propriamente uma 

“relação”.  Suas ações são ainda determinadas mais pelo universo pulsional e orgânico do que social. 

Num determinado momento de seu amadurecimento, a criança percebe que não pode controlar parte 

do que supõe ser sua própria anatomia.  Somente a partir da descoberta da existência de algo externo é 

que passa a fazer sentido a noção de “eu”.  Dadas estas condições, podemos falar de uma relação. É na 

interação com o mundo externo que se forma o psiquismo, a estrutura básica do universo subjetivo do 

indivíduo.  Chegamos ao mundo munidos apenas de nosso corpo orgânico e de seus instintos, ou 

impulsos básicos (o que Freud chama de ID: instintos que se originam da organização somática).  A 

vivência das relações na família permite que interiorize-se estas relações construindo o universo 

interiorizado.  Freud descreve de maneira sintética tal processo: 

 “Sob influência do mundo externo que nos cerca, uma porção do ID sofre um desenvolvimento especial 

(...) que atua como intermediário entre o ID e o mundo externo, o EGO.” 

O mecanismo primordial desta intermediação, entre o EGO e o mundo externo, é o chamado princípio 

do prazer.  Buscando o prazer e tentando evitar o desprazer, o EGO busca realizar as exigências do ID, 

levando em conta a realidade que limita as condições desta satisfação.  A ação dos pais mediatiza as 

exigências sociais, histórica e socialmente determinadas apresentando-se ao EGO em formação como 

uma força a ser levada em conta na sua busca de equilíbrio e adaptação.  Isto “deixa atrás de si”, diz 

Freud, “como que precipitado, a formação de um agente especial no qual prolonga-se a influência 

parental”, o SUPEREGO.  O externo se interioriza, uma relação entre o EGO e o mundo externo 

interioriza-se, formando uma parte constitutiva do universo subjetivo do indivíduo.  O que é introjetado 

não é apenas a conduta dos pais.  Como complementa o próprio Freud: 

“Esta influência parental, inclui em seu processo não somente a personalidade dos pais, mas também a 

família, as tradições raciais e nacionais por eles transmitidas, bem como as exigências do meio social 

imediato que representam.” 

Acontece que aquilo que é visto pela pessoa em formação como mundo externo, como objetividade 

inquestionável, portanto como realidade, é apenas uma forma particular historicamente determinada, 

de se organizar as relações familiares.  No entanto este caráter particular não é captado pelo indivíduo 

que passa a assumi-lo como natural9.  Assim o indivíduo interioriza estas relações, as transforma em 

normas, estando pronto para reproduzi-las em outras relações através da associação. 

 Ainda nesta fase ocorre uma passagem decisiva para a formação da personalidade: o chamado 

“complexo de Édipo”.  Apesar do risco das generalizações e conclusões nem sempre exatas que derivam 

desta concepção freudiana, podemos considerar que seu mecanismo básico representa, em nossa 

sociedade, um elemento fundamental que compõe a personalidade e a consciência dos indivíduos. 

Na luta do EGO para administrar as exigências pulsionais do ID diante das condições estabelecidas pelo 

mundo externo, os instintos se diferenciam em dois grupos fundamentais: alimentação (ligada a 

sobrevivência imediata e física) e o sexo (ligado à afetividade e ao desejo, que vinculam-se a 

reprodução).  Estes impulsos se diferenciam pelo seu grau de maleabilidade.  O impulso da alimentação 

é inexorável e pouco maleável, quer dizer, cobra sua satisfação imediata e ameaça continuidade da 
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existência, já o impulso sexual é mais maleável, pode ser deslocado ou reprimido.  Isto não ocorre sem 

conseqüências, ás vezes sérias, mas de qualquer modo, não comprometem a sobrevivência imediata da 

pessoa. 

Toda criança elege um objeto de seu desejo, e fantasia sua perfeita integração afetiva com ele.  Na 

estrutura triangular da família monogâmica (pai, mãe e filho{a}), esta ação é interrompida pela 

presença de uma terceira pessoa.  A criança, com a mesma intensidade que fantasia seu desejo, 

fantasia a eliminação do concorrente.  No entanto a plena realização do desejo colocaria em risco a 

sobrevivência da relação, que garante a existência física da criança.  Por uma série de mecanismos, a 

criança desenvolve um sentimento de impotência e culpa, que o EGO sente como desprazer e busca 

eliminar.  A forma encontrada é dada pela própria natureza dos impulsos, reprime-se o desejo para 

garantir a sobrevivência imediata. A cada passo, o novo ser vai criando a base sobre a qual estruturará 

seu psiquismo e sua personalidade, ao mesmo tempo em que se amolda à sociedade da qual está 

interiorizando as relações e formando, a partir delas, a consciência de si e do mundo. 

Evidente que aquilo que fica interiorizado não são as relações em si, mas seus valores, normas, padrões 

de conduta e concepções.  Nesta fase, ainda embrionária, cola-se a própria constituição do aparato 

psíquico uma concepção de mundo.  Diríamos que já estão presentes aqui todos os principais 

elementos que constituirão as características da primeira forma de consciência. 

     Vejamos: 

1-      A vivência de relações que já estavam preestabelecidas como realidade dada; 
2-      A percepção da parte pelo todo, onde o que é vivido particularmente como uma realidade pontual 
torna-se “a realidade” (ultra-generalização); 
3-      Por este mecanismo as relações vividas perdem seu caráter histórico e cultural para tornarem-se 
NATURAIS, levando à percepção de que “sempre foi assim e sempre será”. 
4-      A satisfação das necessidades, seja da sobrevivência ou do desejo, deve respeitar a forma e a 
ocasião que não são definidos por quem sente, mas pelo outro que tem o poder de determinar o 
quando e o como; 
5-      Estas relações não permanecem externas, mas interiorizam-se como normas, valores e padrões de 
comportamento, formando com o SUPEREGO um componente que o indivíduo vê como dele, como 
auto cobrança e não como uma exigência externa; 
6-      Na luta entre a satisfação do desejo e a sobrevivência reprime ou desloca seu desejo; 
7-      Assim o indivíduo submete-se às relações dadas e interioriza os valores como seus, zelando por 
sua aplicação, desenvolvimento e reprodução. 
     

 As relações familiares, por maior importância que tenham na formação da personalidade, não tem o 

monopólio das relações humanas.  As relações lançadas a partir da família são complementadas, 

reforçadas e mesmo revertidas pela inserção nas demais relações sociais, pelas quais o indivíduo passa 

no decorrer de sua vida: na escola, no trabalho, na militância, etc. 

Estas outras relações são potencialmente diversas das relações assumidas na formação da 

personalidade, fundamentalmente pelo fato de que agora o indivíduo assume um papel menos 

dependente, podendo vir a assumir o papel de sujeito ativo na relação.  No entanto nem sempre este 

potencial se manifesta.  Na maioria dos casos estas vivências secundárias acabam por reforçar as bases 

lançadas na família. 

Vejamos se cada nova relação, posteriormente assumida, reverte ou reforça os sete elementos que 

compõem a primeira forma da consciência. 
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Nos parece que na escola, por exemplo, ao nos inserirmos em relações preestabelecidas, não 

conseguimos ter a crítica de que é apenas uma forma de escola, mas a vivemos como “a escola”.  

Passamos a acreditar ser esta a forma “natural” e acabamos por nos submeter.  Na escola, as regras são 

determinadas por outros que não nós, outros que têm o poder de determinar o que pode e o que não 

pode ser feito e nosso desejo submete-se diante da sobrevivência imediata.  As normas internas 

interiorizam-se: a disciplina converte-nos em cidadãos disciplinados. 

O mesmo ocorre no trabalho.  Aqui, de modo ainda mais claro, as relações já encontravam-se pré-

determinadas, outros determinam o que se pode e o que não se pode fazer, o capital determina o 

como, o quando e o que fazer.  Vender sua força de trabalho ao patrão em troca de um salário não é 

visto como algo absurdo, mas como algo perfeitamente “natural”.  Sempre foi assim... sempre será...  

Nosso desejo submete-se à sobrevivência imediata... temos que trabalhar para viver, por isso nos 

submetemos.  A lógica imposta pelo capital (externa), interioriza-se e nós mesmos nos levamos ao 

mercado para sermos esfolados... e alegramo-nos quando algum capitalista dispõe-se a comprar nossa 

força de trabalho.  Pregamos alegre e convictamente as idéias do capital como se fossem nossas. 

Assim formada, esta primeira manifestação da consciência, o indivíduo passa a compreender o mundo 

a partir de seu vínculo imediato e particularizado generalizando-o.  Tomando a parte pelo todo a 

consciência expressa-se como alienação. No nível do senso comum a alienação é tratada como sendo 

um estágio de não consciência.  Após esta análise preliminar percebemos que ela é a forma de 

manifestação inicial da consciência.  Esta forma será a base, o terreno fértil, onde será plantada a 

ideologia como forma de dominação. 

     Ideologia e Alienação 

A alienação não é o mesmo que ideologia e dela diferencia-se substancialmente.  A alienação que 

expressa-se na primeira forma da consciência é subjetiva, profundamente enraizada como carga 

afetiva, baseada em modelos e identificações de fundo psicológico.  A ideologia agirá sobre esta base e 

se servirá de duas características fundamentais para exercer uma dominação que, agindo de fora para 

dentro, encontra nos indivíduos um suporte para que estabeleça-se subjetivamente. 

A ideologia não pode ser compreendida apenas como um conjunto de idéias, que pelos mais diferentes 

meios (meios de comunicação de massas, escola, igrejas, etc.) são enfiadas na cabeça dos indivíduos.  

Isto levaria ao equívoco de conceber uma ação anti-ideológica como a simples troca de velhas por 

“novas” idéias. 

Quando, numa sociedade de classes, uma delas detém os meios de produção tende a deter também os 

meios para universalizar sua visão de mundo e suas justificativas ideológicas a respeito das relações 

sociais de produção que garantem sua dominação econômica.  “As idéias da classe dominante são em 

cada época as idéias dominantes.”10 

Esta universalização da visão de mundo da classe dominante se explica não apenas pela posse dos 

meios ideológicos e de difusão, mas também e fundamentalmente pela correspondência que encontra 

nas relações concretas assumidas pelos indivíduos e classes.  Não são “simples idéias”, como afirma 

Marx: 

 “As idéias dominantes nada mais são que a expressão ideal das relações materiais dominantes, as 

relações materiais dominantes concebidas como idéias; portanto, a expressão das relações que tornam 

uma classe a classe a classe dominante, as idéias de sua dominação.” 
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As relações sociais determinantes, baseadas na propriedade privada capitalista e no assalariamento da 

força de trabalho, geram as condições para que a atividade humana aliene ao invés de humanizar.  A 

vivência destas relações produzem uma alienação expressa em três níveis. 

Ao viver o trabalho alienado, o ser humano aliena-se da sua própria relação com a natureza, pois é 

através do trabalho que o ser humano se relaciona com a natureza, a humaniza e assim pode 

compreendê-la.  Vivendo relações onde ele próprio coisifica-se, onde o produto de seu trabalho lhe é 

algo estranho e que não lhe pertence, a natureza se distancia e se fetichiza. 

Num segundo aspecto, o ser humano aliena-se de sua própria atividade.  O trabalho transforma-se, 

deixa de ser a ação própria da vida para converter-se num “meio de vida”.  Ele trabalha para o outro, 

contrafeito, o trabalho não gera prazer, é a atividade imposta que gera sofrimento e aflição.  Alienando-

se da atividade que o humaniza o ser humano se aliena de si próprio (auto-alienação). 

Isto nos leva ao terceiro aspecto.  Alienando-se de si próprio como ser humano, se tornando coisa (o 

trabalho não me torna um ser humano, mas é algo que eu vendo para viver), o indivíduo afasta-se do 

vínculo que o une à espécie.  Ao invés do trabalho tornar-se o elo do indivíduo com a humanidade, a 

produção social da vida, metamorfoseia-se num meio individual de garantir a própria sobrevivência 

particular. 

Em resumo podemos descrever assim estes três aspectos da alienação: 

a)      o ser humano está alienado da natureza; 
b)      o ser humano está alienado de si mesmo; 
c)      o ser humano esta alienado de sua espécie; 
 

A materialidade destas relações produtora da alienação, são expressas no universo das idéias como 

ideologia.  São, nas palavras de Marx, as relações materiais concebidas como idéias. 

A ideologia encontra na primeira forma da consciência uma base favorável para sua aceitação.  As 

relações de trabalho já têm na ação prévia das relações familiares e afetivas os elementos de sua 

aceitabilidade14.  Antes mesmo que a criança venha a receber qualquer informação sistematizada, já 

possui um conjunto de valores interiorizados que para ela são verdadeiros e naturais, pois estabelece 

com eles profundos vínculos afetivos e percebe uma correspondência com as relações concretas em 

que está inserida.  Para ilustrar esta constatação vejamos um trabalho escolar de um menino de dez 

anos, que busca responder uma questão de história sobre os comerciantes portugueses, na época das 

Grandes Navegações: 

“O Português levanta cedinho e vai para seu armazém vender suas coisas.  Ele vende pão, leite, café e 

outras coisas mais.  E quando ele acaba, pega suas economias, aluga um navio, pega os amigos, e vai de 

continente em continente, descobrindo coisas para comerciar.  Só que um dia eles foram pegar o 

mesmo caminho para comerciar e o caminho estava fechado, então eles foram a procura de outros 

caminhos e encontraram muitas coisas para comerciar como seda, cravo, canela e material de luxo.  

Levaram de volta para sua terra e só os mais ricos é que compravam e eles ficaram ricos e importantes.  

É assim o dia-a-dia dos portugueses e procurando é que se acha.15” 

Este texto é ilustrativo não apenas por evidenciar valores e noções ideologizadas já presentes na 

concepção de mundo de um menino, mas por dar-nos uma mostra da forma como sua consciência agiu 

para responder uma questão, que para ele era desconhecida.  Em primeiro lugar ele só pode julgar algo 
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que desconhece trazendo para um referencial que ele domina, vai reinterpretar os fatos a partir da 

realidade e dos parâmetros que dispõe em sua vivência imediata.  É evidente que os artífices da 

expansão marítima dos séculos XIV e XV não eram padeiros, no entanto um padeiro é o que de mais 

real e próximo o menino dispõe para identificar um “português”. 

Da mesma forma discorrerá sobre o tema proposto buscando referenciar-se em modelos e por um 

sistema de valores que ele interiorizou em sua formação.  Neste sentido “pegar as economias”, 

“procurando é que se acha”, a relação “vender para os ricos” e ficar também “rico e importante”, 

aparecem como que naturalmente no discurso do menino, ele espantaria-se acaso questionássemos se 

são idéias dele mesmo ou não.  Mais que isso são verdadeiras.  As relações em que está inserido 

reforçam e, aparentemente comprovam a validade dos juízos formulados.  Em seu bairro pobre, as 

pequenas lojinhas e camelôs que só vendem coisas para pobres não tornam ninguém rico, ao passo que 

os grandes shopping centers, com seus sofisticados produtos para ricos, dão a impressão de fazer 

fortunas nas mãos de seus proprietários. 

A percepção generalizada da vivência particular não apenas baliza-se em valores como deforma a 

realidade pela transposição de juízos presos à particularidade.  Quem chamar para participar de uma 

grande aventura como aquela? Evidente que “os amigos”, com quem mais? Não se poderia imaginar 

marujo, condenados e escravos embarcados a força.  Como conseguir algo tão grande como um navio? 

Com certeza não às custas da Coroa Portuguesa, da prática secular de expropriar camponeses, ou com 

guerras de rapina, mas através de “economias” para que se possa “alugar o navio”. 

Os valores que aparecem como sendo do menino não foram interiorizados pelo contato perceptivo com 

as “relações sociais determinantes” na sociedade onde vive.  Os valores são mediatizados por pessoas 

que servem de veículo de valores, são modelos.  Não trata-se da identificação com “a sociedade”, “as 

relações capitalistas” ou as idéias, são as relações de identidade com os outros seres humanos, seus 

modelos, que a pessoa em formação assume valores dos outros como sendo os seus. 

O ser humano é modelo do ser humano16.  Nossa concepção de mundo e de nós mesmos, a formamos 

a partir do outro.  Numa passagem marginal do Capital, Marx afirma que: 

 “O homem se vê e se reconhece primeiro em seu semelhante, a não ser que já venha ao mundo com um 

espelho na mão ou como um filósofo fichtiniano para quem basta o ‘eu sou eu’.  Através da relação com 

o homem Paulo, na condição de seu semelhante, toma o homem Pedro consciência de si mesmo como 

homem.  Passa a considerar Paulo – com pele, cabelos, em sua materialidade paulina – a forma em que 

se manifesta o gênero homem.” 

Assim o indivíduo vai construindo uma visão de mundo que julga como sendo própria.  Apesar de sua 

utilidade prática, de sua aparente coerência, esta visão caracteriza-se, como afirma Gramsci, por ser 

ocasional e desagregada.  Isto significa que não chegam a formar um todo unitário e coerente, mas 

soma seus aspectos componentes de forma arbitrária e bizarra.  Esta visão acrítica, desistoricizada, sem 

um inventário, Gramsci chama de senso comum. 

O pensador italiano afirma que todos os seres humanos moldam-se a algum tipo de conformismo, não 

no sentido de passividade, mas pelo fato de amoldar-se à algum tipo de forma, e quando isso ocorre de 

maneira não crítica nossa personalidade acaba por ser composta de maneira bizarra, encontrando-se 

nela “elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e progressista; 

preconceitos de todas as fases históricas passadas, grosseiramente localistas e instituições de uma 

futura filosofia.” 
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Este conjunto que une desordenada e contraditoriamente elementos de senso comum e instituições de 

um pensamento crítico, é a base do que chamamos de primeira forma de consciência.  Ela apresenta-se 

como alienação não porque desvincula-se da realidade, mas pelo fato de naturalizá-la, por desvincular 

os elementos componentes da visão de mundo de seu contexto e de sua história. 

  

     As Contradições da Primeira Forma de Consciência 

A relação dialética entre as relações concretas assumidas e suas representações ideais, permitem-nos 

superar a visão mecânica que busca uma compreender o universo ideológico como reflexo, caindo em 

armadilhas do tipo: é a família que determina a alienação ou as relações de trabalho? 

Como vimos, a família, que antecede no tempo sua ação no indivíduo em relações às atividades 

econômicas de produção, é por sua vez determinada por estas relações, na verdade as mediatiza.  

Aquilo que determina é determinado.  Ao mesmo tempo, neste âmbito, reproduz e reforça as relações 

sociais de produção, dando a base necessária para que a ideologia frutifique e garanta a reprodução 

destas. Aqueles que servem-se de uma visão mecânica do mundo e do processo histórico fecharam 

aqui o círculo da dominação.  A ideologia corresponde às relações concretas que comprovam e 

reforçam esta ideologia ao mesmo tempo em que esta lhes justifica e reforça.  Não há saída.  Isto 

constitui um dos principais mitos de nossos tempos: a dominação ideológica perfeita, assim como 

anunciam as ficções de Orwell e Huxley. 

Entretanto o fato é que a ideologia e as relações sociais de produção formam um todo dialético, ou 

seja, não estabelecem simples relações de complementariedade, mas uma união de contrários.  Por 

mais elaborada, sofisticada ou eficiente que seja uma ideologia, ela é ainda a representação mental de 

certo estágio das forças produtivas historicamente determinadas. Uma vez interiorizada uma visão de 

mundo não transforma-se numa inevitabilidade, pois corre em seus calcanhares a contínua 

transformação da estrutura produtiva e das relações que lhe originaram e que servem-lhes de base.  

Esta transformação constante das condições materiais é mesmo vital para os próprios interesses 

dominantes, e constituem uma das características marcantes do modo de produção capitalista. 

Eis aqui uma contradição insolúvel da sociedade capitalista: enquanto as forças produtivas devem 

constantemente desenvolver-se, as relações sociais de produção e sua manifestação e justificativa 

ideológica devem permanecer estáticas em sua essência.  Com o desenvolvimento das forças 

produtivas, acaba por ocorrer uma dissonância entre as relações interiorizadas como ideologia e a 

forma concreta como se efetivam na realidade em mudança.  É o germe de uma crise ideológica. 

Os autores da Ideologia Alemã, descrevem desta maneira este processo: 

“Quanto mais a forma normal das relações sociais e, com ela, as condições de existência da classe 

dominante acusam a sua contradição com as forças produtivas avançadas, quanto mais nítido se torna 

o fosso cavado no seio da própria classe dominada, mais natural torna-se, nestas circunstâncias, que a 

consciência que correspondia originalmente a esta forma de relações sociais se torne inautêntica, dito 

por outras palavras, essa consciência deixa de ser uma consciência correspondente, e as representações 

anteriores, que são tradicionais deste sistema de relações, aquelas em que os interesses pessoais reais 

eram apresentadas como interesse geral, degradam-se progressivamente em meras fórmulas 

idealizantes, em ilusão consciente, em hipocrisia deliberada.” 
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Como o indivíduo viveria esta contradição entre idéias e a realidade em mudança? Sabemos que sua 

consciência inicial é formada pela interiorização de valores, normas, juízos e comportamentos a partir 

das relações imediatas que estabelece.  De posse desta concepção de mundo, o indivíduo segue sua 

vida e estabelece o mecanismo provocador da contradição na primeira forma de consciência, que não é 

outro se não o próprio que lhe tornou possível a existência.  As novas relações vividas têm o mesmo 

potencial de interiorização que as anteriores, da mesma forma que gera novos valores, juízos e são a 

base para novas condutas e comportamentos. 

O indivíduo vive as novas relações, julgando-as e buscando compreendê-las, com o mesmo arcabouço 

de valores (interiorização de novas relações), coexistem com velhos provocando uma contradição que é 

vivida pelo indivíduo como um conflito interno e subjetivo. A primeira forma de manifestação desta 

contradição não é ainda a superação da alienação, é mais uma forma transitória que expressa-se de 

maneira mais nítida, no estado de revolta. Alguém, por exemplo, que acreditasse que trabalhando 

consegue-se tudo o que se quer, mas passa a viver uma situação aonde, apesar de trabalhar muito, não 

consegue o mínimo para viver, vivencia uma contradição que pode levá-lo à revolta.  As relações atuais 

passam a não corresponder ao valor interiorizado, mas antes de fazer saltar toda a concepção é vivida 

como um conflito subjetivo, individual, que é compreendido tendo por base a própria estrutura da 

primeira forma da consciência. 

As relações podem não ser mais idealizadas, são agora vividas como injustas, existe a disposição de não 

submeter-se, no entanto ainda aparecem como inevitabilidade: “sempre foi assim”.  Muda-se apenas o 

julgamento valorativo: “sempre foram injustas”, preparando-se a sentença... “sempre serão injustas”.  

A primeira forma da consciência pode então ser reapresentada.  É apenas em certas condições que a 

revolta pode tornar-se uma passagem para uma nova etapa do processo de consciência. 

     A Segunda forma da Consciência: a Consciência em Si 

Em determinadas condições, a vivência de uma contradição entre antigos valores assumido, e a 

realidade das novas relações vividas, pode gerar uma inicial superação da alienação.  A pré-condição 

para esta passagem é o grupo.  Quando uma pessoa vive uma injustiça solitariamente, tende a revolta, 

mas em certas circunstâncias pode ver em outras pessoas sua própria contradição.  Este também é um 

mecanismo de identificação da primeira forma, mas aqui a identidade com o outro produz um salto de 

qualidade. 

 Uma mulher, por exemplo, submetida a condições de opressão em casa, condenada aos trabalhos 

domésticos e ao cuidado dos filhos, pode viver isto a vida toda como natural, portanto para ela, 

inevitável.  Mesmo o desmoronar da idealização na família diante das condições reais do cotidiano, 

pode gerar no máximo a revolta, a constatação de uma terrível “sina”.  No entanto esta mesma mulher, 

num grupo onde possa ver em outras companheiras a mesma sina, julgada somente sua, só sua, pode 

começar a desenvolver uma ação contra o que considera injusto. Esta via de superação é ainda mais 

clara ao tratarmos da classe operária, é na greve a sua mais didática manifestação.  A injustiça vivida 

como revolta é partilhada numa identidade grupal o que possibilita a ação coletiva. 

A ação coletiva coloca as relações vividas num novo patamar.  Vislumbra-se a possibilidade de não 

apenas revoltar-se contra as relações pré-determinadas, mas de alterá-las.  Questiona-se o caráter 

natural destas relações e, portanto, de sua inevitabilidade.  A ação dirige-se, então, à mobilização dos 

esforços do grupo no sentido da reivindicação, da exigência para que mude-se a manifestação da 

injustiça. É a chamada consciência em si, ou consciência da reivindicação.  A forma mais clássica de 

manifestação desta forma de consciência é a luta sindical, sua forma de organização mais típica é o 
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sindicato, mas podemos incluir nesta forma, as lutas populares, os movimentos culturais, o movimento 

de mulheres e outras manifestações de lutas coletivas de setores, grupos e categorias sociais das mais 

diversas.  O que há de comum nestes casos particulares é a percepção dos vínculos e da identidade do 

grupo e seus interesses próprios, que conflitam com os grupos que lhe são opostos. 

      As Contradições da Segunda Forma e a Consciência Revolucionária 

A consciência em si representa ainda, a consciência que se baseia na vivência das relações imediatas, 

não mais do ponto de vista do indivíduo, agora do grupo, da categoria e pode evoluir até a consciência 

de classe.  Ela é parte fundamental da superação da primeira forma de consciência, portanto da 

alienação, no entanto seu pleno desenvolvimento ainda evidencia traços da antiga forma ainda não 

superados. 

O processo de negação de uma parte da ideologia pela vivência particular das contradições do modo de 

produção, que pese toda sua importância, não vai destruir as relações anteriormente interiorizadas e 

seus valores correspondentes de uma só vez.  Isto significa que apesar de “conscientes” de parte da 

contradição do sistema (por exemplo, dos baixos salários, da opressão da mulher, de sua identidade 

étnica, etc.) a pessoa ainda trabalha, age, pensa sob a influência dos valores anteriormente assumidos, 

que apesar de serem parte da mesma contradição, continuam sendo vistos pela pessoa como naturais e 

verdadeiros. 

Na sua luta contra o capital, o proletariado, num primeiro momento, nega a pretensão do capitalismo 

em supor uma igualdade entre capital e trabalho, se assumindo como uma classe distinta e particular.  

A principal afirmação do capitalismo, e sua ideologia liberal, é que todos são livres proprietários de 

distintas mercadorias.  O proletário afirma-se como classe com interesses distintos e antagônicos ao 

capital, quando organiza-se para buscar maiores salários ou melhores condições de vida e trabalho. 

No entanto, o proletariado, ao assumir-se como classe, afirma a existência do próprio capital.  Cobra 

deste uma parte maior da riqueza produzida por ele mesmo, alegra-se quando consegue uma parte um 

pouco maior do que recebia antes.  A consciência ainda reproduz o mecanismo pelo qual a satisfação 

do desejo cabe ao outro.  Agora ela manifesta o inconformismo e não a submissão, reivindica a solução 

de um problema ou injustiça, mas quem reivindica ainda reivindica para alguém.  Ainda é o outro que 

pode resolver por nós nossos problemas. 

Além disto, temos que nos submeter às formas e condições estabelecidas por outros para manifestar 

este inconformismo.  A materialização destes limites não poderia ter um exemplo mais adequado, a 

permanência da estrutura sindical atrelada, em sua essência, desde os anos trinta até hoje.  Estes não 

são, como vemos, limites de uma certa forma de consciência, mas também, o limite dos instrumentos 

políticos que correspondem a esta consciência: as greves e o sindicato. 

Não trata-se de diminuir a importância destes instrumentos de luta da classe trabalhadora, mas 

concebê-los dentro de seus limites.  Não trata-se de analisar os limites das greves, por exemplo, quando 

elas não são vitoriosas, quando os militantes mais destacados são identificados, expulsos nas listas dos 

patrões e não conseguem mais emprego; mas, fundamentalmente, quando as greves são vitoriosas é 

que podemos perceber os limites desta segunda forma de consciência. 

Quando um setor da classe operária confronta-se com o patrão exigindo, por exemplo, maiores 

salários, melhores condições de trabalho e outras reivindicações, dá mostras que desvendou em parte 

o caráter da contradição fundamental entre a produção social e a acumulação privada e, sabendo disto, 
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cobra do capitalista uma parte maior daquilo que produziu e que lhe foi retirado.  O proletariado 

apercebe-se de sua força, de ser elemento chave para o processo de produção, percebe seu poder de 

barganha e o usa contra o capital, adquire consciência de sua força, de sua união enquanto classe.  

Mas, digamos que esta luta atinja seus objetivos, que a greve seja vitoriosa.  Os trabalhadores retornam 

ao trabalho com suas reivindicações atendidas.  Estão novamente aptos a revalidar as relações de 

exploração, o trabalho alienado, ou seja, o próprio capitalismo. 

Isto porque ao assumir-se enquanto classe, o proletariado nega o capitalismo afirmando-o.  Se organiza 

como qualquer vendedor que quer alcançar um preço maior por sua mercadoria.  Portanto, em sua luta 

revolucionária, não basta o proletariado assumir-se enquanto classe (consciência em si), mas para além 

de si mesmo (consciência para si).  Conceber-se não apenas como um grupo particular com interesses 

próprios dentro da ordem capitalista, mas colocar-se diante da tarefa histórica da superação desta 

ordem. 

A verdadeira consciência de classe é fruto desta dupla negação: num primeiro momento o proletariado 

nega o capitalismo assumindo sua posição de classe, para depois negar-se a si próprio enquanto classe, 

assumindo a luta de toda a sociedade por sua emancipação contra o capital.  O mesmo mecanismo 

pode ser visto em diferentes lutas, específicas como as que caracterizam o movimento de mulheres, 

por exemplo, o que leva a diferenciação entre o que podemos chamar genericamente de “movimento 

de mulheres”, movimento feminista e feminismo socialista. No âmbito da consciência individual, esta 

passagem evidencia uma difícil transição, onde nem sempre o movimento completa-se com a 

superação que levaria a consciência num patamar superior. 

Quais seriam as conseqüências de uma estagnação nesta etapa da consciência? São muitas as 

manifestações, como o corporativismo, o carreirismo e a burocratização.  A consciência volta a ser 

espectadora passiva de forças que não controla, vive uma realidade da qual desconhece as raízes e o 

desenvolvimento, acabando assim submetido por ela, ainda que mantenha na forma os elementos 

questionadores da segunda forma de consciência.  Vejamos este depoimento de Gramsci de 1919 sobre 

este fenômeno: 

“Os operários sentem que o complexo da ‘sua’ organização se transformou num aparelho tão enorme 

que acabou por obedecer a leis próprias, íntimas a sua estrutura e ao seu complicado funcionamento, 

mas estranhas à massa que adquiriu consciência de sua missão histórica de classe revolucionária.  

Sentem que a sua vontade de poder não consegue exprimir-se, em sentido nítido e preciso, através das 

atuais hierarquias institucionais.  Sentem que também em sua casa, na casa que construíram 

tenazmente com esforços pacientes, cimentando-a com sangue e com lágrimas, a máquina trai o 

homem, o funcionalismo esteriliza o espírito criador e o diletantismo banal e verbalista tenta encobrir 

em vão a ausência de conceitos precisos acerca das necessidades da produção industrial e a nenhuma 

compreensão da psicologia das massas operárias.  Os operários se irritam por estas condições de fato, 

mas são individualmente incompetentes para as modificar: as palavras e as vontades de cada um dos 

homens são coisa muito pequenas em confronto com as leis férreas inerentes à estrutura funcional do 

aparelho sindical.” 

O processo de consciência não é linear, pode e muitas vezes regride até etapas anteriores.  Se 

analisarmos bem o depoimento de Gramsci, e nem precisaríamos ir até 1919 para pegar um exemplo, 

podemos ver que reapresentam-se elementos da primeira forma de consciência.  Outros determinam 

as normas, o como, o quando: as relações são pré-determinadas e individualmente nada podemos fazer 

a não ser submetermo-nos.  O mais complicado é que agora uma parte da própria classe passa a ter um 

status, uma estabilidade e um poder que não tinha, para submeter-se.  Antes vivíamos para denunciar a 
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miséria... hoje vivemos dela.  Abrimos mão de nosso desejo para rendermo-nos à satisfação da 

sobrevivência imediata.  Alguns ganham muito bem para isto. 

A consciência nesta fase é ainda prisioneira das aparências, ainda alimenta-se da vivência particular e 

das inserções imediatas e não encontra neste âmbito os elementos necessários à sua superação.  

Cristalizada nesta fase acabará por reforçá-la aquilo que inicialmente pensava estar negando.  Lukács 

em seu estudo sobre a consciência de classe afirma que: 

 “Na verdade estas hesitações, e até incertezas, são um sintoma de crise da sociedade burguesa.  

Enquanto produto do capitalismo, o proletariado está submetido às formas de existência de seu 

produtor.  Estas formas de existência são a desumanidade, a reificação25.  O proletariado é, pela sua 

existência, a crítica, a negação destas formas de vida.  Mas, até que a crise objetiva do capitalismo 

esteja consumada, até que o próprio proletariado tenha conseguido discernir completamente esta crise 

da reificação, e como tal, apenas negativamente ascende acima de uma parte do que nega.  Quando a 

crítica não ultrapassa a simples negação de uma parte, quando pelo menos, ela não tende para 

totalidade, então não pode ultrapassar o que nega, como por exemplo, nos mostra o caráter pequeno 

burguês da maior parte dos sindicalistas.” 

A consciência em si, quando não “ultrapassa a simples negação de uma parte”, acaba por distanciar-se 

de sua meta revolucionária, busca novamente, mecanismos de adaptação à ordem estabelecida.  Ela 

trabalha com os efeitos, com sintomas e não com causas.  Esta contradição pode levar o indivíduo em 

seu processo de consciência para um novo patamar: a busca da compreensão das causas, o desvelar 

das aparências e a análise da essência do funcionamento da sociedade e suas relações.  Buscar saber 

como funciona a sociedade para saber como é possível transformá-la.  É na própria constatação de que 

a sociedade precisa ser transformada que supera-se a consciência da reivindicação pela da 

transformação.  O indivíduo transcende o grupo imediato e o vínculo precário com a realidade dada, 

busca compreender relações que se distanciam no tempo e no espaço, toma como sua a história da 

classe e do mundo.  Passa a conceber um sujeito coletivo e histórico como agente da transformação 

necessária. 

     As Contradições da Consciência Revolucionária e o Indivíduo 

“Hoje o movimento se faz imperceptível. 

Os filhos estão mortos. 

O povo adormecido.” 

Pedro Tierra 
     “Ernesto Che Guevara é chegada a tua hora 

     e o povo ignora se por ele lutavas.” 

Ferreira Gullar 
 

Na etapa anterior, mesmo supondo o sujeito coletivo, o motor básico da reivindicação é a satisfação de 

algo para o próprio indivíduo.  Quem luta por moradia, por exemplo, luta para ter onde morar, se 

possível no mais curto espaço de tempo.  Agora a transformação da sociedade exige um outro sujeito: a 

classe. 

Na passagem da consciência em si para a consciência revolucionária, ou para si, abre-se uma 

importante contradição.  Apesar das alterações da consciência só poderem serem vivenciadas em nível 

individual, o processo de transformação que irá realizá-la é necessariamente social, envolvendo mais 

que a ação individual, a de classe.  O amadurecimento subjetivo da consciência de classe revolucionária, 

dá-se de forma desigual, depende de fatores ligados a vida e a percepção singular de cada indivíduo.  
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Coloca-se assim a possibilidade de haver uma dissonância, que pode ou não prolongar-se de acordo 

com cada período histórico, entre o indivíduo e sua classe, surgindo a questão do indivíduo 

revolucionário inserido num grupo que ainda partilha da consciência alienada.  As mediações políticas 

consistem, em parte, no esforço de superar esta distância. 

O isolamento da pessoa dentro de seu grupo de inserção social é acompanhado por um intenso conflito 

interno.  Dentro do indivíduo a consciência nova ocupa, por assim dizer, uma área liberada, que faz 

fronteira com setores fortemente ocupados pelo inimigo, ou seja, as antigas relações sociais 

interiorizadas como valores, juízos e normas.  Psicologicamente, o Ego se enfraquece diante das sempre 

presentes exigências dos impulsos básicos, e de um Superego que foi criado pela interiorização de 

normas e padrões anteriores.  O indivíduo afirma algo novo e aspectos de seu próprio universo 

subjetivo são contestados. 

A tomada de consciência, ou o amadurecimento de sua consciência, nem sempre é acompanhada das 

condições objetivas de realizar as tarefas que a história lhe impõe.  Afirma Lukács: 

 “Esta consciência não é nem a soma nem a média do que pensam, sentem, etc., os indivíduos que 

formam a classe, tomados um por um.  E, no entanto, a ação historicamente decisiva da classe como 

totalidade é determinada, em última análise, por esta consciência.” 

 A consciência assume uma dimensão que não tem como se realizar dentro dos limites do pensamento, 

arvorando-se, necessariamente, pelo campo da prática. 

Na verdade, a vida cobra da pessoa uma postura para qual não foram internalizadas estruturas prévias 

para a sua realização.  Pelo contrário, toda a bagagem psíquica, cultural e moral está estruturada para 

agir contra a postura exigida pela nova consciência, que tenta impor-se.  O indivíduo está apto a aceitar 

a realidade, assumindo sua impotência diante de relações estabelecidas e pré-determinadas.  Por isso o 

indivíduo que torna-se consciente é, antes de tudo, um novo indivíduo em conflito. É comum ouvir de 

militantes que passando por processos semelhantes, que pensam em “cuidar da vida”.  Produzimos 

algo como uma tentação de rendermo-nos ao princípio do prazer, negando as exigências de uma nova 

consciência, que antagoniza-se com um mundo e que recusa-se a mudar de um Superego que ainda nos 

impõe velhas normas.  “Pensar em mim mesmo” é o grito de guerra do Ego contra o mundo.  

A sociedade capitalista, por mais hipócrita que isto possa parecer, se auto-proclama a sociedade da 

harmonia.  O indivíduo em conflito é isolado como se não expressasse uma contradição, mas fosse ele 

mesmo a contradição, mais que isto: o culpado por sua existência.  Enquanto isto o alienado recebe o 

rótulo de “normal”. O indivíduo sob esta contradição, com o grau de compreensão alcançado e diante 

da realidade objetiva, que não reúne condições materiais para uma superação revolucionária, tem 

diferentes caminhos a trilhar.  Pode buscar mediações políticas que construam junto à classe os 

elementos que Lênin denominava de “condições subjetivas”29, ou diante de insucessos nestas 

tentativas, caminhar para ansiedade e depressão. 

Sua consciência retorna a patamares anteriores, como a revolta isolada ou mesmo a alienação.  

Evidente que nunca se retoma ao mesmo ponto, e a passagem pela consciência de classe deixa marcas, 

como por exemplo, a justificativa mais elaborada, o discurso e talvez algumas posturas.  Pode 

manifestar-se por outro lado em ceticismo, hipocrisia ou outras manifestações. A primeira fase da 

consciência guarda correspondência com alguns comportamentos infantis.  Diante das tarefas que 

anunciam-se para a consciência que busca assumir-se como revolucionária, o indivíduo pode trazer 

ainda estes elementos primários que bem caracterizam esta encruzilhada entre a ansiedade e a 
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depressão, ou como no caso da criança a onipotência e a impotência.  “Assim, diz Lukács, ou a 

consciência torna-se espectador inteiramente passivo do movimento das coisas, sujeito a leis e no qual 

não se pode de maneira nenhuma intervir, ou considera-se como uma força que pode dominar ao seu 

bel-prazer, subjetivamente, o movimento das coisas, em si despido de sentido30”. 

Estes estados psicológicos aparecem interligados de maneira que a depressão segue a ansiedade, ou 

vice-e-versa.  A forma de lidar com uma ou outra manifestação, guarda relação com os traços de 

personalidade de cada um, no entanto no aspecto que nos interessa, evidencia a velha contraposição 

entre a vontade e a materialidade. Os seres humanos fazem sua própria história, mas não a fazem da 

forma como querem, pois agem sob circunstâncias que estão dadas pelo desenvolvimento histórico 

anterior31.  A contradição entre a intenção subjetiva e a materialidade na qual esta vontade terá que 

agir, explode no indivíduo isolado como algo que parece intransponível.  O problema é que para a 

tarefa em questão, e em se tratando de indivíduos isolados, na verdade trata-se de uma barreira 

intransponível. 

        Consciência e Temporalidade 

“Sinto que o tempo sobre mim abate 

Sua mão pesada.  Rugas, dentes, calva... 

Uma aceitação maior de tudo, 

O medo de novas descobertas.” 

Carlos Drummond de Andrade 
     

 “Más de una mano em lo oscuro me conforta 

     y mas un paso siento marchar comigo 

     pero si no tuviera, no importa: 

     sé que hay muertos que alumbram los caminos.” 

Silvio Rodriguez 
 

Aqui entra em questão um importante fator na discussão dos limites pessoais, diante da tarefa de 

transformar a sociedade: a concepção que o indivíduo tem, ou ainda, aquela que a sociedade legou-lhe 

como válida, de sua temporalidade. Na sociedade capitalista o foco e núcleo é um indivíduo, como 

célula isolada e auto-suficiente, em perfeita harmonia com a concepção de ser abstrato, trabalho 

alienado e propriedade privada.  A vida da pessoa dá-se em um campo definido de tempo, onde ela 

deve lutar o máximo possível para vencer e acumular para si e sua família.  A morte encerra este ciclo, e 

a vida pode virar matéria para inúmeros filmes e biografias de grandes homens, e suas trajetórias 

individuais. 

A religião entra em cena para solucionar este final tão sem perspectivas para o indivíduo da sociedade 

burguesa.  Ele tem muitas dificuldades em continuar no outro, enquanto vê esvanecer sua embalagem 

individual, consumida pela inexorabilidade da morte.  A religião resolve este problema afirmando que a 

transcendência dá-se através da continuação do indivíduo em “sua” alma privada, salvando assim, o 

indivíduo burguês do inferno coletivo, ou da irreversível decomposição da matéria. 

Como se sentiria uma pessoa diante da enorme tarefa de destruir uma sociedade e construir uma nova, 

na medida que este tipo de idéia sobre a temporalidade se impusesse às cabeças da classe 

trabalhadora? Até agora a consciência havia movido-se no campo individual.  Mesmo em se tratando da 

consciência em si, onde a satisfação do desejo depende não mais do outro, mas de nossa própria ação, 

tendemos a procurar soluções para nós.  Queremos uma revolução que liberte todo um povo, mas no 

íntimo a queremos para nós, queremos estar lá para ouvir os gritos de vitória, beber na grande festa da 



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - BrechtBrechtBrechtBrecht    

                                                                                                  Contra�Corrente 

ENFOPENFOPENFOPENFOP    ----    4444    
Eixo: Programa Democrático Popular [PDP] 

M
a

r
ç
o

 d
e

 2
0

1
2

 

18 

libertação, participar diretamente dos fatos, se possível na posição de destaque para ser lembrado na 

História32. 

Quando a consciência era regida pelo princípio do prazer ela queria tudo e já.  Quando nos organizamos 

para reivindicar algo sabemos que não será de imediato, mas o movimento só mantém-se enquanto 

perdura a esperança de alcançar a vitória o mais cedo possível.  Mesmo quando já apresenta-se a 

consciência da necessidade de constituir patamares de organização mais permanentes, imaginamos as 

possibilidades de realização dentro dos limites de nossa temporalidade.  Agora, no entanto, a 

consciência nos aponta uma tarefa que transcende nossa vida individual. A partir do momento que o 

trabalhador apercebe-se do caráter das relações sociais em que está inserido, coloca-se a necessidade 

de buscar uma transformação.  No entanto, neste momento do processo de consciência, já não é 

suficiente saber que é necessário mudar a sociedade, destruir o capitalismo, mas como fazê-lo e o que 

colocar no lugar.  A concepção da potencialidade da classe, a consciência da possibilidade de vitória33, 

é parte integrante da consciência de classe.  Esta tarefa exige outro tipo de indivíduo, não o moldado 

pelo valores burgueses e liberais, correspondentes às representações ideológicas das relações de 

exploração da sociedade capitalista, ou seja, o individualismo pequeno burguês e todas as suas matizes.  

Esta tarefa exige um novo indivíduo capaz de compreender sua temporalidade além dos limites de si 

próprio, compreender este esforço como esforço coletivo de sua classe e além dela.  A consciência que 

ao fazer a segunda negação, expressa o movimento essencial da classe ao superar-se como classe. 

     “Ao meu partido... 

     me fizeste indestrutível 

     porque contigo 

     não termino em mim mesmo.” 

Pablo Neruda 
 

Aqui, como em outros momentos, a tarefa não é fácil.  O sentido que nossa sociedade e sua cultura 

atribuem à morte é bastante contundente.  O que exige-se é um esforço do indivíduo capaz de 

conceber, ao mesmo tempo, a fraqueza da pessoa, seu caráter transitório e a percepção no outro, a 

continuação da obra coletiva que é a história.  Na dificuldade desta trajetória é natural que muitos 

acabem por recuar, é muito tentadora e reconfortante a possibilidade de sedução que a ordem oferece 

aos que rendem-se. 

“Se nesta hora o inimigo te procura 

recusa o jantar que te oferece. 

Recusa a paz, a vida que te oferece. 

O jantar te daria um assento à mesa da noite. 

Esta paz é tua escravidão. 

E se agora o inimigo te propõe a vida, 

é chegada a hora de sua morte.” 

Pedro Tierra 
  

     A Nova Consciência 

Na sociedade capitalista não podemos alcançar uma nova consciência, a não ser de forma embrionária.  

Somos, no máximo, indivíduos da sociedade burguesa, dispostos a destruí-la.  É certo que já 

apresentam-se em germe, elementos desta nova consciência, no entanto ela pressupõe uma nova 

ordem de relações para que tenha a base tornando-a possível. 
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Isto não deve levar à compreensão de que a transformação revolucionária dá-se materialmente e só 

depois é que o universo das idéias vai transformando-se automaticamente.  Estas esferas combinam-se, 

ainda que preservada a determinação material, de forma que a luta das idéias e a capacidade de uma 

classe revolucionária apresentar suas concepções e valores, como os valores do conjunto da sociedade, 

antecipam-se e preparam o terreno para transformações revolucionárias. 

Foi o que de fato ocorreu com a própria revolução burguesa.  O pensamento burguês antecipou-se à 

revolução burguesa.  No entanto, isto não implica no fim da determinação material.  As idéias 

revolucionárias burguesas, entre elas a ilustração e o liberalismo, só puderam constituir-se tendo por 

base a própria gestação material das bases objetivas do modo de produção capitalista e, com elas o 

desenvolvimento de novas classes sociais que buscavam expressar.  Gramsci, ao tratar da questão 

afirma que: 

 “A supremacia de um grupo social manifesta-se de duas maneiras, como ‘dominação’ e como ‘direção 

intelectual e moral’.  Um grupo social domina os grupos adversários que tende a ‘liquidar’ ou a 

submeter valendo-se também da força armada e é dirigente dos grupos fins e aliados.  Um grupo social 

pode e aliás, deve ser dirigente já antes de conquistar o poder governativo ( e esta é uma das principais 

condições para a própria conquista do poder); em seguida, quando já está exercitando o poder, e ainda 

que o mantenha firmemente em suas mãos, o grupo social torna-se dominante, mas deve continuar 

sendo ‘dirigente’ ”. 

É bem verdade que muitos confundem estes princípios, que constituem a base da teoria gramsciana de 

hegemonia, de tal forma que perde-se um valioso tempo tentando ser “dirigente” de nossos 

adversários, enquanto, por diversos meios, tenta-se impor uma “coação” sobre nossa própria classe e 

os grupos sociais aliados. A lógica indicada pelo revolucionário italiano, e que deve ser resgatada, é que 

toda classe é uma manifestação particular da sociedade.  Nos momentos revolucionários, uma classe 

reúne condições de expressar, através de sua particularidade, os anseios universais, sintetizando os 

interesses particulares de outros setores sociais em luta.  Tornar-se “dirigente” destes setores implica 

numa luta de idéias, juízos e valores, e mais, numa luta teórica.  Significa dar unidade e coerência a sua 

concepção de mundo, em luta contra a do adversário de classe que tem sua própria unidade e 

coerência, que pelas contradições objetivas com a realidade, torna-se cada vez mais moral e hipócrita. 

A questão de fundo aqui não pode ser discutida sem encarar o fato de o processo de consciência insere-

se em um momento maior, que é a transição de um modo de produção para outro.  Na medida em que 

operem-se transformações revolucionárias, em que passe-se a estabelecer novas relações podemos 

estar iniciando a construção de um novo patamar da consciência humana. 

     “A consciência não está para além da evolução histórica real.  Não é o filósofo que lança no mundo; 

o filósofo não tem o direito, portanto de lançar um olhar arrogante sobre as pequenas lutas do mundo 

e de as desprezar.” 

Portanto a transformação das consciências não está além da luta política e da materialidade onde esta 

se insere.  É ao mesmo tempo um produto da transformação material da sociedade e um meio político 

de alcançar tal transformação. 

 Conclusão 

É muito difícil determinar a linha que separa o velho que caduco(a), do novo que germina.  Brecht dizia, 

em um poema, que as eras não começam de uma vez, nossos avós já viviam em um novo tempo e 



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - BrechtBrechtBrechtBrecht    
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nossos netos ainda viverão, talvez, no velho.  Nos momentos de passagem, de transição, as 

consciências captam contraditoriamente este momento e os indivíduos repletos de sonhos novos, por 

vezes, perecem “às margens do amanhã”. Não devemos julgá-los.  Um comunardo que fugia da Paris 

em chamas em 1871, vendo seus camaradas sendo fuzilados no frio muro de Père Lachaise, tem o 

direito de blasfemar contra a humanidade.  Os trabalhadores russos, que com bravura e sinceridade 

construíram o sonho soviético, tem o direito de diante da barbárie stalinista, acreditar por um 

momento que a humanidade não merece nosso sacrifício. 

A história segue seu curso indiferente às nossas misérias e heroísmos.  Nossa consciência não pode 

fazer o mesmo.  Estamos atados a vida e a sua teia cotidiana, nela colhemos os materiais que compõem 

nossa consciência e, nem sempre, este cotidiano permite vislumbrar algo além da injustiça e da 

indignidade que marcam o presente.  Temo então, que recolher a revolta e a inquietação de quem não 

submete-se e ousar dar forma às sementes do futuro, ainda que em tempos onde o futuro parece ter 

sido abolido. 

“Mas é nelas (bocas e mãos, sonhos, greves e denúncias) que te vejo pulsando, mundo novo, ainda que em estado 

de soluços e esperança.” Ferreira Gullar. 
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RESUMO 
 
A presente  pesquisa  teve  por  objetivo  analisar  as  contribuições  do  psicólogo 
soviético Lev Semenovich Vigotski (1896-1934) na compreensão dos processos de 
formação da consciência de classe e da consciência individual. Vigotski teve 
importante papel no desenvolvimento de uma psicologia apoiada no referencial 
teórico marxista, postulando a historicidade da consciência humana. A investigação 
consistiu de uma pesquisa teórica que teve por base as obras do referido autor, bem 
como de outros autores do campo do marxismo. Foram abordados três processos 
que se articulam: 1) a formação da consciência social a partir das relações sociais 
de produção; 2) a constituição social e o desenvolvimento da consciência individual; 
3) o processo da consciência de classe da classe trabalhadora na relação com seu 
ser social. Verificou-se que Vigotski traz importantes subsídios para a compreensão 
do processo analisado, especialmente no que diz respeito às mediações 
necessárias para a constituição da consciência individual, que são geradas na 
dinâmica das relações sociais de produção da vida e fixadas na consciência social. 
Dentre essas mediações destaca-se o sistema de conceitos, por meio do qual os 
modos de pensar, sentir e agir de uma sociedade são apropriados pelo indivíduo. Na 
sociedade de classes, a consciência social converte-se em ideologia e o sistema de 
conceitos passa a ser permeado pelas idéias universalizadas da classe dominante. 
No entanto, assim como a realidade movimenta-se por um jogo de contradições, a 
classe trabalhadora constitui-se também pela contradição de ser uma classe do 
capital, necessariamente integrada ao capital e uma classe para além do capital, por 
suportar os ônus dessa relação. Essa contradição faz possível o movimento da 
consciência da classe trabalhadora, de alienada à revolucionária. Contudo, sendo a 
consciência de classe expressão do ser social da classe, viu-se que tal movimento 
não é permanente, podendo ocorrer retrocessos e avanços, de acordo com o 
movimento  do  capitalismo  e  a  luta  dos  trabalhadores.  Procurou-se  demonstrar, 
nesse sentido, a importância do choque de sistemas, o papel da apropriação pela 
classe trabalhadora da experiência prática e da teoria revolucionária acumulada pelo 
proletariado na busca pela superação do capital e da alienação. 

 
 
 
 
Palavras-chave: Consciência. Consciência de classe. Vigotski. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

O que vive 
não entorpece. 

O que vive fere. 
O homem, 

porque vive, 
choca com o que vive. 

Viver 
é ir entre o que vive. 

(...) 
O que vive é espesso 

como um cão, um homem, 
como aquele rio. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

Em tempos de grande ofensiva ideológica em que se anuncia o fim das 

classes sociais, faz-se necessário retomar o debate acerca das classes no 

capitalismo.  A  partir  dos  anos  80,  com  a  ‘reestruturação  produtiva’  do  capital, 

surgem teses que apontam para o fim das classes sociais ou para a perda de sua 

centralidade no mundo atual. Como conseqüência, teríamos o fim da luta de classes 

como centro da história, quando não o fim da própria história e o fim da totalidade. 

Tais teses estão baseadas em importantes mudanças no mundo do trabalho, como 

as novas formas de gestão e inovações tecnológicas que tem por objetivo a 

intensificação, isto é, eliminar os ‘poros’ do processo de produção, além de diminuir 

ao máximo as formas de trabalho improdutivo, ou seja, aquele que não produz mais- 

valia. Essas mudanças no processo produtivo repercutem no perfil da classe 

trabalhadora, que se desconcentra e é realocada em outros setores da economia e 

geopoliticamente. (GERMER, 2008; IASI, 2007b).1 
 

No entanto, percebe-se que, ainda que tenham ocorrido importantes 

mudanças no perfil e na localização geopolítica da classe trabalhadora, 

 
 

a reestruturação produtiva não altera as relações de propriedade ou muda o 
caráter da grande propriedade monopolista, pelo contrário, aprofunda o 
processo  de  centralização e  concentração da  produção.  As  relações  de 
trabalho se precarizam, cortam-se direitos, revertem-se conquistas, quebra- 

 
 

1 Há extensos e ricos debates sobre a atualidade das classes sociais e da luta de classes, que fogem 
à alçada desse trabalho. Algumas referências para aprofundamento: ANTUNES, R. 
Adeus  ao  trabalho?  (ensaio  sobre  as  metamorfoses e  a  centralidade  do  mundo  do  trabalho). 
São Paulo: Cortez, 1995. GERMER, C. M. O proletariado ‘invisível’: a centralidade da classe 
trabalhadora  e  a  transição  para  o  socialismo. Curitiba,  2008.  IASI,  M.  L.  Classes  sociais  e  a 
reestruturação produtiva do capital. São Paulo, 2007b. 
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se  o  patamar  organizativo  anterior,  completa-se a  subordinação real  do 
trabalho ao capital, mas seguem sendo relações assalariadas. (IASI, 2007b, 
p. 4) 

 
 

Nesse sentido, nos somamos àqueles que partem de uma leitura marxista 

da  realidade, entendendo-a  como  totalidade  e  que  vivemos  em uma  sociedade 

dividida em classes sociais e antagônicas, que, a depender do momento do 

movimento em que se encontram, entram em luta, ‘ora disfarçada, ora aberta’2. 

Reafirmamos que o mecanismo de produção e distribuição  da riqueza continua 

baseado na exploração do trabalho alheio e na produção de mais-valia, 

concentrando-se e centralizando-se cada vez mais nas mãos da classe capitalista e 

fazendo da grande massa da população cada vez mais uma classe de expropriados 

dos meios de produção. A sociedade capitalista ainda não foi superada e por isso é 

necessário estudá-la e conhecê-la cada vez mais para contribuir na organização de 

ações  transformadoras que  busquem  a  sua  superação  e  a  construção  de  uma 

sociedade sem classes. 

Com a presente pesquisa, buscamos analisar o processo de produção da 

consciência de classe da classe trabalhadora na relação com a formação da 

consciência individual, na tentativa de contribuir com esse estudo. Tomamos como 

base o debate marxista e as contribuições de Vigotski. 

Lev  Semenovich  Vigotski   (1896-1934), autor  soviético  que  tem   sua 

produção teórica localizada no contexto de consolidação da Revolução Russa e 

interrompida  pela  tuberculose  aos  38  anos  de  idade,  apoiava-se  no  referencial 

teórico marxista e pressupunha a historicidade do ser humano e, por conseguinte, 

de sua consciência, o que fica explícito na seguinte passagem: 

 
 

O sistema de análise psicológica adequado para desenvolver uma teoria 
deve partir da teoria histórica das funções psíquicas superiores, que por sua 
vez se apóia em uma teoria que responde à organização sistemática e ao 
significado da consciência do homem. Essa doutrina atribui um significado 
primordial a: a) variabilidade das conexões e relações interfuncionais; b) a 
formação de sistemas dinâmicos complexos, integrantes de toda uma série 
de funções elementares; e c) reflexão generalizada da realidade na 
consciência. Esses  três  aspectos  constituem, na  perspectiva teórica  que 
defendemos, o  conjunto de características essenciais e  fundamentais da 
consciência humana. (VIGOTSKI, 1999a, p. 193). 

 
 

Uma vez que Vigotski não aprofunda diretamente os estudos sobre o objeto 
 

 
2  Referência à expressão utilizada por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista (2002, p. 
45) para aludirem-se às formas de expressão da luta de classes. 
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de  nossa  pesquisa,  qual  seja,  a  relação  entre  a  consciência  de  classe  e  a 

consciência individual, a abordagem do tema se deu pela busca de proposições e 

pistas em sua obra que pudessem iluminar a compreensão desse processo, bem 

como buscamos fundamentos em Marx e Engels e alguns autores marxistas. 

De início, traçamos como hipótese, a existência de contribuições de Vigotski 

no estudo da consciência de classe e tínhamos como questão de investigação, em 

que sentido iriam tais contribuições. No decorrer do estudo, pudemos encontrar 

importantes chaves, com as quais foi possível se aproximar do fenômeno. 

Para proceder a análise, partimos de alguns pressupostos, que localizam 

nossa pesquisa em um campo teórico específico. Partimos da concepção de ser 

humano  segundo  a  qual  o  homem,  para  produzir  sua  existência,  realiza  uma 

atividade prática tipicamente humana: o trabalho. Assim, o homem se define 

essencialmente pela produção social de seus meios de vida, sejam eles materiais ou 

simbólicos. Essa atividade social humana produz certa consciência social, que é 

determinada, portanto, pelo seu ser social. Consideramos que os indivíduos 

internalizam, especialmente através da mediação do sistema de conceitos, a 

consciência social de sua época histórica, consciência essa que existe antes de 

cada indivíduo particular inserir-se em sua reprodução e transformação na forma de 

modos de pensar, agir e sentir. Entendemos a realidade social como histórica, em 

constante movimento e constituída de contradições, contradições essas que podem 

emergir à consciência dos indivíduos. Destacamos como uma importante 

contradição  de  nossa  sociedade  capitalista,  a  contradição  entre  o  capital  e  o 

trabalho, expressa na luta de classes.  A classe dominante constitui-se como classe 

material e intelectualmente dominante e que a partir dessa posição de dominação, 

consegue universalizar uma consciência particular, a de sua classe, convertendo-a 

em ideologia. Consideramos a consciência de classe como a expressão do ser 

social da classe, aquela que corresponde a determinado lugar nas relações sociais 

de produção. No caso da classe trabalhadora, sobre a qual se concentra nosso 

interesse, a consciência de classe possui um movimento próprio relacionado ao 

movimento cíclico da produção capitalista. Isso ocorre porque o ser social da classe 

trabalhadora se constitui com uma contradição: ao mesmo tempo em que a força de 

trabalho, única mercadoria de que os trabalhadores dispõem para conseguirem seus 

meios de vida, se constitui como a parte variável do capital, os trabalhadores como 

classe suportam os ônus dessa sociedade, levando a processos de reação e luta 
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contra esse sistema que os aliena da produção humana. Em certos momentos, o ser 

social  da  classe amolda-se  à  ordem  vigente,  o  que  em  geral coincide  com os 

períodos de crescimento e auge, quando as condições de vida ficam melhores para 

a maioria das pessoas. Nesses casos, a consciência da classe trabalhadora tente a 

permanecer imersa na alienação, seguindo o curso de seu ser social. Em outros 

momentos, em geral aliados às crises cíclicas periódicas, quando as condições de 

vida são rebaixadas, a classe trabalhadora tende a se movimentar, produzir 

instrumentos  de  luta, se  organizar.  Nesses  momentos,  a  consciência de  classe 

acompanha o ser da classe. Embora haja essa tendência, não queremos afirmar que 

necessariamente o amoldamento e a organização consciente da classe ocorram 

somente nos  períodos correlacionados. Assim, a  consciência  da classe 

trabalhadora, realiza movimentos da consciência alienada à consciência 

revolucionária, bem como da consciência revolucionária à alienada, produzida de 

acordo com o ser social da classe. O ser social da classe trabalhadora constitui-se, 

portanto, como uma classe que por sua própria natureza está integrada ao capital e 

volta-se contra o capital. É uma classe do capital que deve ir além do capital, 

eliminando a si própria como classe. 

Com base nisso, buscamos analisar as contribuições de Vigotski para 

entender através de que processos e mediações, a consciência social ideologizada 

incorporada pelo indivíduo pode se transformar em uma consciência de classe 

revolucionária. Alguns enunciados de Vigotski se destacaram por seu poder 

explicativo desse fenômeno, dentre as quais ressalto: o mecanismo da 

internalização  das  relações  sociais  na  formação  da  consciência  do  indivíduo, o 

sistema de conceitos e sua mediação na constituição da consciência, a relação entre 

os conceitos espontâneos e científicos e seu papel na tomada de consciência dos 

processos psicológicos, o choque entre sistemas internalizado na forma de drama e 

o papel do motivo no processo de escolha. 

Por  advir  da  língua  russa,  que  possui  um  alfabeto  diferenciado,  há 

diferentes formas de grafar o nome do psicólogo soviético: Vigotski, Vygotsky, 

Vygotski, Vigotskii. Ao longo do texto, optamos pela grafia mais corrente, Vigotski, 

usando outra apenas quando citamos referências em que seu nome está grafado 

diferentemente,  como nas  obras  escolhidas  em  espanhol,  em que  encontramos 

Vygotski. Utilizamos, por vezes, citações longas, mas apenas quando julgamos 

necessário para um melhor entendimento e com o objetivo de preservar as idéias 
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dos autores. 
 

As obras de Vigotski que foram utilizadas são as disponíveis em espanhol e 

português. Utilizamos também alguns textos de Leontiev e Luria que junto com 

Vigotski compunham o grupo de pesquisadores soviéticos conhecidos como troika3. 

Eles trouxeram importantes formulações para o campo da psicologia e buscaram 

delinear uma psicologia marxista. 

É importante destacar que o acesso às obras de Vigotski tem se ampliado 

bastante, mas é perpassado por alguns problemas. Durante um longo período, seus 

textos deixaram de ser publicados na URSS, já que se privilegiavam visões mais 

positivistas do marxismo. Uma de suas obras, Pensamento e Linguagem, por 

exemplo, foi publicada pela primeira vez, postumamente, em 1934, proibida em 

1936, voltando a ser publicada somente em 1956.4 
 

Duarte faz importantes considerações sobre a substituição do que o Vigotski 

escreveu por traduções resumidas e censuradas ou por aquilo que escreveram seus 

intérpretes. Esse procedimento, aliado à assepsia realizada nas obras de Vigotski 

para depurar suas bases marxistas, seu distanciamento de Leontiev e o ecletismo 

nas  interpretações,  segundo  Duarte  (2004a,  p.  166),  “facilita  a  assimilação  de 

Vigotski ao universo ideológico do capitalismo contemporâneo”. Cabe apontar que 

as traduções de algumas de suas principais obras publicadas em português, como 

Pensamento e Linguagem e A formação social da mente, foram editadas de acordo 

com seus intérpretes. O texto de Pensamento e Linguagem, por exemplo, possui 

atualmente duas traduções para o português. A primeira, lançada em 1987, foi 

traduzida da edição em inglês publicada nos EUA e chamada de Pensamento e 

Linguagem  (VYGOTSKY,  1987).  Já  a  segunda,  lançada  mais  recentemente  em 

2001, foi traduzida diretamente do russo e denominada A construção do 

pensamento e da linguagem (VIGOTSKI, 2001a). Tal livro foi em partes escrito e em 

outras, ditado por Vigotski - em estado terminal de tuberculose - a seus 

colaboradores. Os tradutores norte-americanos argumentam que 

 
 

a repetição excessiva e certas discussões polêmicas que seriam de pouco 
interesse para o leitor contemporâneo deveriam ser eliminadas, em favor de 

 
 

3  
Troika tem origem etimológica russa e significava originariamente um conjunto de três cavalos 

atrelados a um trenó ou a uma carruagem. Passou a significar também um conjunto de três pessoas 
ou coisas; trinca, trio. Fonte: Edição Eletrônica do Dicionário Houaiss. 
4  BRUNER, J. S. Introdução. In: VIGOTSKI, L. S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 1987. 
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uma exposição mais clara. Ao traduzir o livro, simplificamos e tornamos mais 
claro o estilo de Vygotsky, ao mesmo tempo em que nos esforçamos para 
reproduzir com exatidão o seu sentido.5

 

 
 

Através da nossa pesquisa, percebemos importantes diferenças entre as 

duas obras, além da evidente diferença de volume, cuja versão reduzida cortou mais 

de 60% da original. Como evidencia Duarte (2004a, p. 170), esses cortes tornam ”o 

texto mais facilmente interpretável à luz de concepções não-marxistas do ser 

humano, da história e das relações entre indivíduo e sociedade. Nesse, sentido o 

autor é categórico ao afirmar que “Vigotski era bastante claro em sua posição: a 

psicologia não poderia desenvolver-se de forma efetiva a não ser como parte do 

processo de construção de uma sociedade socialista.” (DUARTE, 2004a, p. 171). 

Não pretendemos com essa sucinta discussão, esgotar esse tema, mas 

apontar para os problemas existentes nas apropriações dos textos de Vigotski.6 

Nosso estudo pretende contribuir com o aprofundamento de uma 

compreensão marxista da constituição da consciência de classe e sua relação com a 

consciência individual. Dessa forma, coloca-se a importância de proceder a análise 

da consciência humana no momento histórico atual, caracterizado pela divisão social 

em classes distintas e antagônicas. Localizamos a psicologia de Vigotski dentro do 

campo marxista o que, por isso, traz preciosos subsídios. A escolha do tema se deu 

pela necessidade de iniciar a construção de um entendimento que estabeleça a 

relação entre a teoria de Vigotski com a consciência de classe. Sendo o início de 

uma  trajetória  que não  se  encerra  nessa  pesquisa,  sabemos  que  permanecerá 

incompleta e inconclusa. 

Concentramos nossos estudos fundamentalmente em três processos, que 

deram origem aos três capítulos. No primeiro capitulo, retomamos o debate marxista 

sobre  a  formação  de  uma  consciência  social  a  partir  das  relações  sociais  de 

produção da vida, a sua nascente e o seu movimento. Esse processo produz a 

humanização e, na sociedade de classes, produz também a alienação. Buscamos 

demonstrar que na sociedade de classes, a consciência social converte-se em 

ideologia, universalizando as idéias da classe dominante. No segundo capítulo, 

analisamos o processo de internalização do mundo na forma de uma concepção de 
 

5  HANFMANN, E.; VAKAR, G. Prefácio à tradução inglesa. In: VIGOTSKI, L. S. Pensamento e 
Linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
6 Para aprofundamento nesse tema, recomendamos o livro Vigotski e o ‘Aprender a Aprender’: crítica 
às apropriações neoliberais e pós-modernas da teoria vigotskiana de Newton Duarte (DUARTE, 
2004a). 
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mundo e a formação e desenvolvimento, a partir disso, da consciência individual. 

Observamos o movimento da consciência social fluindo e constituindo afluentes, 

pois a partir da consciência social se produz a consciência individual, que passa a se 

incorporar e a produzir o movimento da consciência social. Procuramos destacar a 

importância  do  salto  para  as  funções  psicológicas  superiores,  do  autodomínio 

dessas funções e da conduta na atividade consciente, da mediação do sistema de 

conceitos no processo de internalização e constituição da consciência individual. O 

terceiro capítulo aborda o movimento da consciência de classe, da passagem da 

consciência alienada para a consciência revolucionária e seus retrocessos, ou seja, 

como os vários afluentes unem-se em uma torrente e podem provocar um turbilhão 

em seu  encontro com  o mar,   avançando  ou  sendo  impelidos ao  refluxo. 

Sublinhamos a mediação dos processos de significação na formação da concepção 

de mundo, o processo educativo presente na apropriação dos conceitos e a 

possibilidade de superação da sociedade alienada. 
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1  AS RELAÇÕES SOCIAIS DE PRODUÇÃO E A FORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

SOCIAL 

(A nascente e o movimento do rio) 
 
 
 

Como todo o real é espesso. 
Aquele rio é espesso e real. 

Como uma maçã é espessa. 
Como um cachorro é mais espesso 

do que uma maçã. 
(...) 

Espesso 
como uma maçã é espessa. 

Como uma maçã é muito mais espessa 
se um homem a come 

do que se um homem a vê. 
Como é ainda mais espessa 

se a fome a come. 
Como é ainda muito mais espessa 

se não a pode comer a fome que a vê. 
João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 

 
 
 
 

Para entender o desenvolvimento da consciência de classe do proletariado 

e sua relação com a formação da consciência individual, é fundamental recuperar o 

acúmulo teórico existente sobre o processo que leva à diferenciação da atividade e 

do psiquismo humanos em relação aos demais animais. Não temos o intuito de 

refazer esse estudo, visto que já foi bastante desenvolvido - inclusive pelos autores 

da psicologia soviética, Vigotski, Luria e Leontiev - mas trazer as principais 

contribuições para a compreensão de nosso objeto. Nesse capítulo, temos como 

objetivo mostrar que a produção da consciência social, entendida como os modos de 

ver, pensar e sentir de uma sociedade em relação a si mesma, sistematizados nas 

normas, regras e valores, está intrinsecamente ligada às formas de relações sociais 

dessa sociedade. A consciência social tem, portanto, sua nascente e seu movimento 

estreitamente vinculados ao movimento das relações sociais. Para isso, 

pretendemos apresentar os principais aspectos que caracterizam o trabalho como 

atividade social e histórica e sua conexão com os processos de humanização e 

alienação. Por último, buscaremos demonstrar que as relações sociais capitalistas, 

por dividir a sociedade em classes, convertem a consciência social em ideologia, isto 

é, na consciência da classe dominante. 
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1.1 O SALTO ONTOLÓGICO DO ANIMAL PARA O HOMEM: A INAUGURAÇÃO DA 

HISTÓRIA E DA ESFERA SOCIAL 

 
 

Como é mais espesso o sangue do cachorro 
do que o próprio cachorro. 

Como é mais espesso um homem 
do que o sangue de um cachorro. 

Como é muito mais espesso o sangue de um homem 
do que o sonho de um homem. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

Leontiev (1978, p. 60-62), em seu estudo sobre o desenvolvimento do 

psiquismo, argumenta que o psiquismo animal desenvolve-se estreitamente 

relacionado com sua atividade vital, definida como aquela atividade essencial e 

necessária à sua reprodução como espécie. De tal modo, quanto maior a 

complexidade da atividade, maior a complexidade do psiquismo que a orienta. No 

caso do animal, a atividade vital caracteriza-se por permanecer sempre dentro dos 

limites biológicos e instintivos, ou seja, é imediatamente natural. O exemplo dado por 

Leontiev é interessante para demonstrar essa tese: um triângulo pode se constituir 

como um objeto da percepção do animal, mas na medida em que não tenha para ele 

um sentido biológico, não se apresenta como estímulo à sua atividade. 

Diferentemente,  a  atividade  humana  desenvolve-se  transcendendo  os 

limites biológicos e imediatos. Sobre isso, Luria (1979, p. 72) dá um interessante 

exemplo. Um homem, mesmo que sedento, não beberá a água de um poço que 

saiba  envenenado.  Isto  quer  dizer  que  ele  é  capaz  de  desprender-se  das 

impressões imediatas, orientando-se não apenas pelo sentido biológico de sua 

necessidade. 

A produção da vida humana ocorre pela atividade do trabalho7, 
 

caracterizada  por  ser  uma  atividade  social  em  que  os  homens  agem  sobre  a 

natureza com o objetivo de produzir os meios capazes de suprir suas necessidades. 

Por atividade social, entendemos não somente o fato de que os indivíduos vivem 

conjuntamente, mas que a produção de sua vida acontece de forma social. Ao 

 
 

7  Marx, em O Capital, define o processo de trabalho como uma “atividade orientada a um fim para 
produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer a necessidades humanas, condição 
universal do metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna da vida humana e, 
portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes igualmente comum a todas as 
suas formas sociais” (MARX, 1988, p. 146). 
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produzir os instrumentos de trabalho, por exemplo, o homem transforma a natureza 

para satisfazer suas necessidades e objetiva-se nessa transformação. O instrumento 

é  um objeto transformado  para  servir a  determinadas  finalidades no  interior da 

atividade humana, ganhando um novo significado criado pelo próprio homem. Duarte 

(1993, p. 34) apresenta essa idéia de forma esclarecedora ao dizer que: “O objeto 

em seu estado natural é resultante da ação de forças físico-químicas e, dependendo 

do objeto, de forças biológicas. Enquanto instrumento ele passará a ser resultante 

também da vontade e da atividade do homem.” 

Em contraposição ao animal, cuja atividade é orientada por leis naturais, 

passa a ser a esfera social, a determinante na atividade humana. De acordo com 

Vigotski (2000b, p. 89, tradução nossa): “É a sociedade e não a natureza o que deve 

figurar em primeiro lugar como o fator determinante da conduta do homem.” 

Além da compreensão do trabalho como atividade social, Marx e Engels 

(2007) propõem que a partir do trabalho a humanidade inaugura outra dimensão 

inexistente no mundo animal: a história. De início, em sua concepção de história, 

constatam que o primeiro pressuposto da história é a existência de seres humanos 

vivos, que para manterem-se vivos devem produzir os meios para a satisfação de 

suas necessidades. À produção desses meios, os autores chamam de primeiro ato 

histórico. Este é um importante aspecto, pois caracteriza a produção humana como 

atividade mediada pelos objetos (materiais e simbólicos) da cultura. 

O modo de produção social da vida dependerá, antes de tudo, da natureza 

dos meios de existência já encontrados e que os homens precisam reproduzir. A 

satisfação de necessidades leva à produção de novas necessidades e à produção 

de meios não existentes na natureza e que permitem ampliar as capacidades 

humanas na produção de sua vida, levando ao desenvolvimento da história. Nesse 

movimento, os seres humanos, mesmo sendo parte da natureza e dependendo dela 

para  viver, são  capazes  de  distinguir-se  em  relação  a  ela,  inserindo-a  em  sua 

atividade e transformando-a em seu corpo inorgânico. Em seus Manuscritos 

Econômico-Filosóficos, Marx (2004) aponta para a interconexão existente entre a 

natureza e o homem, mostrando que a natureza constitui-se como seu corpo 

inorgânico, o qual transforma continuamente em seu desenvolvimento histórico- 

social. A atividade vital humana constitui-se como objeto da consciência, fruto de 

sua genericidade. Como nos diz Marx: “O animal é imediatamente um com a sua 

atividade vital. Não se distingue dela. É ela. O homem faz da sua atividade vital 
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mesma um objeto da sua vontade e da sua consciência. Ele tem atividade vital 

consciente.” (MARX, 2004, p. 84). 

Aprofundando a distinção entre a determinação de leis naturais ou histórico- 

sociais no comportamento animal e no comportamento humano, Duarte (1993) 

destaca a diferença entre espécie humana e gênero humano. Em primeiro lugar, 

entende o homem como um ser natural, ou seja, é parte da natureza e como ser vivo 

não pode viver sem a natureza (que se constitui como seu corpo inorgânico). Assim, 

é antes de tudo uma espécie animal, a espécie humana, que se constitui através das 

características biológicas herdadas da espécie. Por outro lado, isso não basta para 

definir o que é humano. Mais do que um ser natural, o homem é um ser genérico, 

uma vez que se constitui ainda por características criadas e desenvolvidas ao longo 

do processo histórico através do processo de objetivação e apropriação. O gênero 

humano constitui-se da objetividade das características humanas historicamente 

formadas, como os objetos, os instrumentos, a linguagem, a arte, a filosofia,  a 

ciência, as relações sociais. Entende-se, portanto, como apropriação o processo em 

que o indivíduo se apropria das características do gênero e não da espécie. E é 

dessa forma que, ao se apropriar de uma objetivação, o indivíduo está se 

relacionando com a história social, mesmo que de forma inconsciente. 

Graças ao desenvolvimento do gênero humano, o homem é capaz de 

suplantar suas características biológicas, passando a ser determinado ainda pela 

dinâmica das relações sociais e pela história da humanidade. Para ilustrar tal 

afirmação, vejamos alguns exemplos dados por Klein (2007). Os seres humanos, 

levando em conta suas características biológicas, não são dotados da capacidade 

de vôo. Assim, a espécie humana não lhes confere a característica de ser um animal 

capaz de voar. No entanto, o gênero humano produziu a possibilidade dos homens 

experimentarem o vôo, por exemplo, através do avião. Isso ocorre também com 

outras capacidades humanas na formação de órgãos sociais. O microscópio e o 

telescópio aumentam a capacidade de visão do olho natural, a escrita modifica e 

amplia radicalmente o processo de memorização, assim como o telefone amplia 

nossa capacidade de ouvir à distância, o ônibus aumenta a capacidade de andar 

dos pés e assim por diante. (KLEIN, 2007, p. 4). E tudo isso (microscópio, escrita, 

telefone, ônibus) foi produzido pelo conjunto dos seres humanos, através de sua 

atividade e como solução para os obstáculos que foram se colocando como entrave 

à realização de suas tarefas para satisfação de suas necessidades. 
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Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, Marx (2004) ressalta que os 

sentidos e qualidades humanas tornaram-se humanas, tanto objetiva quanto 

subjetivamente. 

 
 

O olho se tornou um olho humano, da mesma forma que o seu objeto se 
tornou um objeto social, humano, proveniente do homem para o homem. Por 
isso,  imediatamente em  sua  práxis,  os  sentidos  se  tornaram  teoréticos. 
Relacionam-se com a coisa por querer a coisa, mas a coisa mesma é um 
comportamento humano objetivo consigo própria e com o homem, e vice- 
versa. Eu só posso, em termos práticos, relacionar-me humanamente com a 
coisa se a coisa se relaciona humanamente com o homem. A carência ou a 
fruição perderam, assim, a sua natureza egoísta e a natureza a sua mera 
utilidade, na medida em que a utilidade se tornou utilidade humana. (MARX, 
2004, p. 109). 

 
 

Isso quer dizer que os seres humanos se tornam humanos, humanizam-se à 

medida que se apropriam da genericidade. Sobre o processo de humanização 

advindo da dinâmica da objetivação e apropriação, trataremos a seguir, depois de 

pontuar outros pressupostos da produção da vida humana. 

 
 
 
 
1.2 A PRODUÇÃO SOCIAL DA VIDA E A CONSCIÊNCIA SOCIAL 

 
 
 

Aquele rio 
é espesso 

como o real mais espesso. 
Espesso 

por sua paisagem espessa, 
onde a fome 

estende seus batalhões de secretas 
e íntimas formigas. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

De acordo com MARX8, a produção da vida humana ocorre socialmente e, 

para isso, os homens estabelecem relações sociais necessárias e independentes de 

sua vontade. Isso quer dizer que, ao nascer, os seres humanos encontram relações 

sociais já desenvolvidas, nas quais se inserem para reproduzi-las e/ou transformá- 

las. 

 
 

8 MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive, 
mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> 
Acesso em: 20 set. 2007. 
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As relações sociais características de determinado modo de produção 

constituem-se  baseadas  no  grau  de  desenvolvimento  das  forças  produtivas 

materiais de cada época. Como forças produtivas materiais, Marx (2001) define as 

forças que fazem parte do processo de trabalho: 1) o próprio trabalho humano, o 

homem; 2) o objeto do trabalho, ou seja, o meio natural e a natureza transformada 

por trabalho anterior; 3) os meios de trabalho, ou seja, os instrumentos e 

conhecimentos colocados pelo trabalhador entre si mesmo e o objeto de trabalho e 

que  serve para  dirigir  sua  atividade.  À  medida  que  há um  avanço  no  grau de 

desenvolvimento das forças produtivas materiais - crescimento significativo da 

população, grande avanço tecnológico e de conhecimentos, máquinas - aumenta 

também o grau de dependência entre os seres humanos nas relações sociais. 

O ser humano, em sua atividade vital, o trabalho social, produz seus meios 

de existência e com isso faz desenvolverem-se as forças produtivas materiais. Isso 

quer dizer que o desenvolvimento  das forças produtivas é intrínseco ao ato de 

trabalhar.9 Assim, as forças produtivas desenvolvem-se, impulsionadas pelo trabalho 

e esse desenvolvimento transforma as relações sociais de produção. 

No desenvolvimento histórico, em um determinado momento, que não será 

por nós analisado aqui, por não ser o foco do presente estudo, essas relações 

sociais  dão  origem  à   propriedade  privada,   ou  uma  determinada   forma   de 

apropriação, que se cristaliza como conceito jurídico. Acontece que os seres 

humanos continuam trabalhando e, portanto, continuam desenvolvendo as forças 

produtivas. Com isso, desenvolvem-se também novas formas de apropriação, novos 

apropriadores e novas relações de trabalho, não contidas no registro jurídico, e que 

vão corrompendo as antigas. É então que surge uma contradição real entre as 

classes  sociais  representadas  por  cada  um   desses  interesses,  ou  seja,  a 

contradição  entre  as  forças  produtivas  e  as  relações  sociais  de  produção  se 

expressa na luta de classes. O processo real de domínio da classe proprietária 

começa  a  erodir,  embora  essa  classe  tenha  a  seu  favor  uma  instituição, 

juridicamente criada para mantê-la, o Estado. (GERMER, 2006). 

Com a emergência e o desenvolvimento do capitalismo, as relações sociais 

e a propriedade privada dos meios de produção ganham contornos peculiares. Por 

 
 

9  Cabe lembrar que o próprio Marx admite que na história é possível que momentos de catástrofes 
naturais ou sociais levem a um retrocesso, por exemplo, destruindo certo grau de desenvolvimento de 
forças produtivas. 
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um lado, as relações de produção capitalistas produziram um desenvolvimento das 

forças produtivas, nunca visto antes. Se pensarmos nas condições das forças 

produtivas do início do capitalismo e compararmos com as de hoje, perceberemos 

que o desenvolvimento não foi pouco. Da carroça ao trem-bala, da lamparina à 

microeletrônica, da enxada à colheitadeira, da baioneta à bomba atômica. Por outro 

lado, todo esse desenvolvimento, produzido socialmente, não é apropriado por toda 

a humanidade, ao passo que é propriedade privada de uma classe social e está 

subjugado ao processo econômico de produção de valor, isto é, à reprodução 

ampliada do capital. 

Como vimos, a vida dos seres humanos se constitui pela forma como 

produzem socialmente sua existência, ou seja, pelas relações sociais de produção. 

Em seu Prefácio à Crítica da Economia Política, Marx10  aponta que “o conjunto 

dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base 

real  sobre  a  qual  se  levanta  a  superestrutura  jurídica  e  política  e  à  qual 

correspondem determinadas formas de consciência social.” Ou seja, as formas de 

produção das relações sociais incidem na constituição da consciência dos seres 

humanos que fazem parte dessa formação histórico-social, que por sua vez, recairá 

sobre as relações sociais de produção, reproduzindo-as e transformando-as. 

A consciência é, antes de qualquer coisa, um produto social e desenvolve- 

se baseada na complexidade da produção material humana. A forma como os 

homens produzem sua existência – a partir das relações que estabelecem entre si e 

com a natureza – é o que dá a base material para a produção de determinadas 

formas de consciência social. De acordo com o enunciado marxista: “Não é a 

consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser 

social é que determina a sua consciência.” (MARX, Prefácio à crítica da economia 

política).11
 

 

Tendo o agrupamento humano um caráter de interdependência, integração 

e modificação mútua, em sua atividade social, os homens passam a ter a 

necessidade de organizar as ações e a necessidade do intercâmbio com os outros 
 

10 MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive, 
mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> 
Acesso em: 20 set. 2007. 
11   Conforme se aprofunda a divisão social do trabalho, transformada em divisão entre trabalho 
material e trabalho intelectual, a consciência pode imaginar que é mais do que a consciência prática 
existente, como se a representação do mundo estivesse emancipada do próprio mundo. Isso levará 
às concepções idealistas da sociedade e da história. (MARX e ENGELS, 2007, p. 35) 
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homens. A organização das intenções dessas ações passa a ocorrer internamente e 

ao buscar comunicar essa intenção, ou  seja, na própria atividade produtiva, os 

homens produzem a linguagem. Marx e Engels afirmam que 

 
 

A linguagem é tão antiga quanto a consciência – a linguagem é a consciência 
real, prática, que existe para os outros homens e que, portanto, também 
existe para mim mesmo; e a linguagem nasce, tal como a consciência, do 
carecimento, da necessidade de intercâmbio com outros homens. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 34 e 35). 

 
 

A linguagem - ao abstrair, isolar, generalizar e analisar os objetos do real - 

produz uma consciência de duplicidade: a consciência passa a perceber a existência 

de um mundo externo objetivo e de um mundo interno subjetivo, que pensa tanto 

sobre o mundo externo como sobre o mundo interno. A linguagem permite aos 

homens operar com a representação do real na consciência, sem que 

necessariamente haja uma relação direta com o próprio real no momento em que se 

pensa. Ao se apropriar da linguagem, os indivíduos apropriam-se também de formas 

sociais de ver, pensar, sentir e agir no mundo. A consciência se forma pelos 

elementos que compõem o mundo exterior na atividade prática humana e dependem 

do processo real de vida do ser consciente. Vejamos então como ocorrem os 

processos de humanização e de alienação. 

 
 
 
 
1.3 OS PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO E DE ALIENAÇÃO 

 
 
 

As coisas estão no mundo 
Só que eu preciso aprender 

Paulinho da Viola (Coisas do mundo, minha nêga) 
 
 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso 
de ser não eu, mas artigo industrial, 

peço que meu nome retifiquem. 
Já não me convém o título de homem, 

meu nome novo é coisa. 
Eu sou a coisa, coisamente. 

Carlos Drummond de Andrade (Eu, etiqueta) 
 
 
 
 

A inserção nas relações de produção da vida pressupõe a conquista de 

aspectos sociais para a individualidade. Esse processo denomina-se humanização. 
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Duarte (1993), baseado na teoria marxista, afirma que o processo de humanização 

caracteriza-se pela dinâmica da apropriação-objetivação, em que ao apropriar-se da 

natureza para inseri-la em sua atividade social e satisfazer suas necessidades, o 

homem a transforma e objetiva-se nessa transformação. Aqui também, evidencia-se 

o papel do trabalho, que ao produzir um salto ontológico no homem, possibilita o 

desenvolvimento de características que superam o que há de natural na espécie 

humana. É no e pelo trabalho que se dá o processo de apropriação e objetivação. 

Um bom exemplo é o da produção de instrumentos, que é tanto um processo de 

apropriação da natureza pelo homem, quanto um processo de sua objetivação. Para 

produzir um instrumento, é necessário apropriar-se de objetos da natureza e criar 

para estes, usos sociais. Nessa produção, os homens se objetivam, cristalizando no 

instrumento, mesmo em repouso, movimentos e gestos da atividade humana. Como 

instrumento, o objeto passa a ser portador de funções sociais, ganhando um 

significado social a partir dessa objetivação. O movimento histórico leva ao 

surgimento de novas necessidades. Nas palavras do autor 

 
 

O que possibilita o desenvolvimento histórico é justamente o fato de que a 
apropriação de um objeto (transformando-o em instrumento, pela objetivação 
da atividade humana nesse objeto, inserindo-o na atividade social) gera, na 
atividade e na consciência do homem, novas necessidades, novas forças, 
faculdades e capacidades. Ou seja, a relação entre objetivação e apropriação 
na incorporação de forças naturais à atividade social, gera a necessidade de 
novas  apropriações  e  novas  objetivações.  [grifos  no  original]  (DUARTE, 
1993, p. 35) 

 
 

As novas necessidades, portanto, levam à produção de novas capacidades 

humanas. A partir disso, podemos concluir que, os homens caracterizam-se por 

possuírem capacidades e faculdades que podem ser ampliadas ilimitadamente, 

baseadas  no  processo  de  objetivação  e  apropriação.  Mesmo  a  repetição  da 

produção de um instrumento já existente, por exemplo, é também apropriação e 

objetivação podendo gerar a produção do novo. 

As objetivações humanas são sociais e dão base a novas objetivações, 

geradas em um processo de acumulação e de superação (incorporação e negação). 

Assim sendo, cada geração deve se apropriar das objetivações produzidas pelas 

gerações passadas, o que leva ao desenvolvimento histórico. Apropriar-se das 

objetivações supõe apropriar-se das significações sociais engendradas nestas 

objetivações, ou seja, para apropriar-se de um dado instrumento, não basta fazer 
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uso do objeto, mas usar o objeto de acordo com a função social para a qual foi 
 

criado.12 
 

Identificam-se ainda como objetivações a linguagem e as relações sociais. 

Além dos instrumentos, que servem de mediação na ação humana sobre a natureza, 

por meio do trabalho os homens desenvolvem a linguagem, que surge inicialmente 

como meio de comunicação na atividade, mas que se torna, no decorrer do 

desenvolvimento, um instrumento psicológico. Assim como as relações sociais, a 

linguagem se fixa como objetivação humana, sendo objeto de apropriação dos 

indivíduos ao longo da vida. (DUARTE, 1993). O papel da linguagem e dos 

instrumentos  na  atividade  e  na  consciência  humana  é  sempre  destacado  por 

Vigotski, como no trecho que segue: “É na linguagem que se encontra precisamente 

a fonte do comportamento social e da consciência” (VIGOTSKI, 1999a, p. 81). 

O processo de apropriação-objetivação ocorre tanto no gênero humano 

quanto nos indivíduos, que para se inserir na história precisam se apropriar daquilo 

que as gerações precedentes produziram. Dessa forma, a produção histórico-social 

da humanidade, que permite ampliar suas capacidades, potencialidades, sentidos e 

fazem parte do gênero humano deve ser apropriada pelos indivíduos, para que estes 

possam dar continuidade à produção do ser genérico. Não devemos esquecer que 

os indivíduos se constituem como seres sociais,  o que percebemos através do 

raciocínio de Marx (2004, p. 107): 

 
 

O indivíduo é o ser social. (...) A vida individual e a vida genérica do homem 
não são diversas, por mais que também – e isto necessariamente – o modo 
de existência da vida individual seja um modo mais particular ou mais 
universal da vida genérica, ou quanto mais a vida genérica seja uma vida 
individual mais particular ou universal. 

 
 

O homem é um ser social e o indivíduo, em sua concretude, apresenta-se 

como uma manifestação mais particular ou mais universal desse ser social humano. 

Quanto mais os indivíduos apropriam-se da genericidade humana, mais se 

aproximam do universal. 

Conforme comentamos anteriormente, Marx (2004) nos mostra que mesmo 

nossos sentidos, herdados biologicamente, tornam-se humanos, ao modificarem-se 

pela relação com o gênero humano, de forma que o ouvido rude frui de forma 
 
 

12 Há casos em que a apropriação de um objeto social confere ao mesmo uma nova função social. É 
o caso, por exemplo, quando um utensílio ou ferramenta passa a ser usado como objeto ornamental. 
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diferente do ouvido humanizado. Segundo o autor, 
 
 
 

os sentidos do homem social são sentidos outros que não os do não social; 
[é] apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana que 
a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um ouvido musical, um 
olho para a beleza da forma, em suma as fruições humanas todas se tornam 
sentidos capazes, sentidos que se confirmam como forças essenciais 
humanas, em parte recém cultivados, em parte recém engendrados. Pois não 
só os cinco sentidos, mas também os assim chamados sentidos espirituais, 
os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra o sentido humano, a 
humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela existência do seu 
objeto, pela natureza humanizada. [grifos no original] (MARX, 2004, p. 110). 

 
 

Sendo assim, o indivíduo, para aproximar-se do universal, deve reproduzir 

para si as habilidades humanas desenvolvidas historicamente pelo gênero humano, 

apropriando-se da cultura e tornando os órgãos histórico-sociais, órgãos de sua 

individualidade. (DUARTE, 1993). 

É por isso que destacamos baseados em Duarte (1993), a relação de 

apropriação-objetivação  como  fundamental  na  atividade  vital  humana.  É  essa 

relação que caracteriza o processo de humanização e de apropriação das 

objetivações genéricas. O processo de humanização constitui-se fundamentalmente 

como um processo educativo, em que os aspectos sociais devem ser aprendidos 

pelo indivíduo através da mediação dos outros seres humanos e da linguagem. De 

acordo com  a  teoria   de Vigotski  (1998),   o processo de aprendizado das 

características culturais criadas ao longo da história leva ao desenvolvimento das 

funções psicológicas. Esse processo ocorre tanto em termos do gênero humano 

como em termos do desenvolvimento de cada indivíduo. Iremos nos deter a isto no 

segundo capítulo. 

Mas se o processo de apropriação e objetivação é o que gera humanização, 

como entender o impacto de relações sociais que impossibilitam que grande parte 

da humanidade acesse a produção genérica? 

É então, que se faz importante lembrar que “a relação entre o indivíduo e o 

gênero humano se realiza no interior das relações sociais concretas e históricas nas 

quais  cada  homem se  insere”  (DUARTE, 1993,  p.  111).  Isso  quer  dizer  que  a 

genericidade se realiza no indivíduo, pela mediação da socialidade.13
 

 
 

13 Duarte (1993, p. 111) justifica a distinção das categorias genericidade e socialidade: “Por que então 
a utilização da categoria gênero humano na análise da formação do indivíduo, isto é, por que não 
analisar  essa  formação  simplesmente como  uma  relação  entre  indivíduo  e  sociedade?  Porque 
embora a forma concreta de existência da genericidade seja a socialidade, a apropriação de uma 
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OLIVEIRA  (2005)  complementa  essa  reflexão  apontando  que  a  relação 

entre o indivíduo e o gênero humano é mediada pela relação entre o indivíduo e a 

sociedade e mostra que 

 
 

o gênero humano tem se tornado cada vez mais livre e universal, mas essa 
liberdade e universalidade não se têm verificado na vida da grande maioria 
dos homens singulares. Quer dizer, hoje já existem objetivações genéricas 
(objetivações do gênero humano) que resolveriam grandes problemas da 
humanidade, mas a estrutura da sociedade em que vivemos não permite que 
a grande maioria dos indivíduos tenha acesso a elas. Nesse sentido, esses 
indivíduos estão alienados frente a esses produtos da atividade humana. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 31) 

 
 

A partir dessa reflexão observa-se que sob relações em que imperam a 

propriedade privada dos meios de produção e relações sociais de assalariamento, 

que é o caso de nossa atual sociedade - a sociedade capitalista, o processo de 

humanização constitui-se ainda como um processo de alienação. Através da 

mediação da propriedade privada, segundo o argumento de Marx, o lugar de todos 

os sentidos humanos passa a ser ocupado pela alienação de todos os sentidos e 

substituído pelo sentido do ter. Pelas palavras do autor: 

 
 

A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto 
somente é o nosso [objeto] se o temos, portanto, quando existe para nós 
como capital ou é por nós imediatamente possuído, comido, bebido, trazido 
em nosso corpo, habitado por nós etc., enfim, usado. Embora a propriedade 
privada apreenda todas estas efetivações imediatas da própria posse 
novamente apenas como meios de vida, e a vida, à qual servem de meio é a 
vida  da  propriedade privada: trabalho e  capitalização. [grifos  no  original] 
(MARX, 2004, p. 108). 

 
 

Nessa passagem, Marx ressalta que, com a mediação da propriedade 

privada, os seres humanos só sentem que um objeto é seu através do sentido da 

posse e que esse meio é o da ‘vida da propriedade privada’. Sob essas relações, os 

homens têm sua ‘essência’14 empobrecida, o que quer dizer que os indivíduos não 

podem se apropriar da riqueza da vida genérica. Então, pela mediação do sentido do 

ter  em  todos  os  aspectos  da  vida,  formam-se  seres  ‘mutilados’,  que  estão 

impossibilitados de acessar os produtos da humanidade, especialmente por conta da 

mediação da propriedade privada. Temos assim uma vida individual cada vez mais 
 

 
socialidade concreta do indivíduo não possibilita necessariamente a objetivação plena desse homem 
enquanto ser genérico, isto é, pertencente ao gênero humano.” 
14 É importante notar que ao falar em ‘essência’, Marx não se refere a uma essência a priori, estática 
e imutável, mas histórica, que está em relação com a genericidade. 
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voltada à reprodução de sua particularidade e cada vez mais alienada da 

genericidade.  Retomando  a  questão  da  produção  dos  sentidos  humanos,  Marx 

(2004, p. 110) salienta que “O sentido constrangido à carência prática rude também 

tem apenas um sentido tacanho”. 

Em uma sociedade dividida em classes, as produções humanas, fruto do 

processo de objetivação, são propriedade de uma classe. A sociedade capitalista 

constitui-se de relações sociais de produção e distribuição que se caracterizam pelo 

regime de propriedade privada dos meios de produção e por relações de 

assalariamento, de modo que a sociedade divide-se em duas classes principais: 

uma proprietária dos meios de produção e outra proprietária da força de trabalho15. 
 

Embora partilhem de uma mesma relação, essas classes estão em pólos opostos e 

com  interesses  antagônicos.  A  classe  capitalista,  proprietária  dos  meios  de 

produção,  vive  da  mais-valia  produzida  na  valorização  do  valor,  realizada  pela 

classe trabalhadora. Por sua vez, a classe trabalhadora para sobreviver, detendo 

apenas sua própria força de trabalho, vende-a à classe capitalista como forma de 

obter um salário, em troca de que adquire seus meios de subsistência. Com isso, 

constitui-se uma relação de conflito entre os pólos, em que o aumento da mais-valia 

apropriada pelo capitalista significa aumento no grau de exploração do trabalhador.16
 

 

Para entender as bases da alienação produzida por essas relações, coloca- 

se como fundamental a compreensão de Marx sobre o tema, especialmente daquilo 

que corresponde à sua base material. Mészáros (2006), em sua obra A teoria da 

alienação  em Marx, sistematiza essa  categoria baseado  principalmente na  obra 

Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx. Segundo o autor húngaro, 

 
 

O conceito de alienação de Marx tem quatro aspectos principais, que são os 
seguintes: 
a) o homem está alienado da natureza; 

 
 

15 Ressalta-se que estas são as classes principais, por estarem no centro da reprodução ampliada do 
capital, característica essencial da sociedade capitalista. Porém não são as únicas duas classes que 
constituem essa sociedade. Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista, mostram que “A 
nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se, entretanto, por ter simplificado os antagonismos 
de classe. A sociedade inteira vai-se dividindo cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em 
duas grandes classes diretamente opostas entre si: burguesia e proletariado.” (MARX; ENGELS, 
2002, p. 46). No mesmo texto, mais à frente, indicam a existência de outras classes, como o 
lumpemproletariado e as camadas médias. (p. 55). 
16 O aumento do grau de exploração se dá de forma absoluta ou relativa. No primeiro caso, é quando 
a mais-valia produzida aumenta absolutamente pela ampliação da jornada de trabalho, pela 
intensificação do ritmo de trabalho ou pela diminuição do salário abaixo do valor da força de trabalho. 
No segundo caso, é quando a mais-valia cresce relativamente pela diminuição no valor da força de 
trabalho, decorrente de avanços tecnológicos que aumentam a produtividade. 
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b) está alienado de si mesmo (de sua própria atividade); 
c) de seu “ser genérico” (de seu ser como membro da espécie humana); 
d) o homem está alienado do homem (dos outros homens). 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 19-20). 

 
 

Como  dissemos  anteriormente,  na  produção  de  sua  vida,  os  homens 

inserem a natureza em sua atividade social, transformando tanto a natureza como a 

si mesmos. Considerando que a natureza, o corpo inorgânico do homem do qual ele 

necessita para sobreviver, é também propriedade privada (como meios de produção 

ou matéria-prima, por exemplo), a natureza está por sua vez alienada desse homem. 

Disso decorre, uma relação de alienação do trabalhador com o produto de seu 

próprio trabalho, que se volta contra ele como um objeto estranho. Mészáros (2006) 

contribui  com essa reflexão formulando  os conceitos  de mediações  de primeira 

ordem e de mediações de segunda ordem. As mediações de primeira ordem são 

aquelas que ligam o homem à natureza, ou seja, o próprio trabalho e seus produtos, 

por exemplo, o instrumento. Há entre o homem, a natureza e a atividade produtiva 

uma reciprocidade dialética, já que o homem não apenas cria a indústria, mas é 

também produto dela, bem como é criador e produto da natureza. 

Porém, quando a atividade produtiva se transforma em atividade alienada, a 

relação  homem-natureza  passa  a  estar  interposta  por  mediações  de  segunda 

ordem, institucionalizadas na forma divisão do trabalho – propriedade privada – 

intercâmbio capitalista. O homem confronta-se com a natureza e com o homem de 

maneira hostil, no antagonismo entre capital e trabalho. (MÉSZÁROS, 2006). 

Além da alienação em relação à natureza, há a alienação do trabalhador de 

sua própria atividade, como uma atividade não dominada e não dirigida 

conscientemente por ele. O trabalho torna-se para o trabalhador um meio de 

satisfação  de  necessidades  e  não  a  própria  realização  ou  satisfação  de  uma 

carência. Desse modo, ao invés de o trabalhador afirmar-se no trabalho, humanizar- 

se, ele nega-se no trabalho, aliena-se. (MARX, 2004, p. 81-86). 

O trabalho alienado faz ainda do ser humano genérico um ser estranho ao 

trabalhador, pois cada indivíduo está impossibilitado de fruir daquilo que a 

humanidade obteve como conquista em sua época histórica. Pelo caráter das 

relações sociais e pelo regime da propriedade privada, coloca-se a impossibilidade 

de apropriar-se de várias dimensões do gênero humano, estabelecendo-se uma 

relação de alienação pelos trabalhadores com aquilo que foi produzido socialmente. 
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Os seres humanos de nossa época conquistaram no decorrer do desenvolvimento 

histórico, objetivações humanas que geram novas necessidades. Por exemplo, para 

comer não basta a satisfação da fome. Comer de acordo com as conquistas do ser 

genérico de nossa época supõe sabor, cor, odor, utensílios. Ao satisfazer a fome 

comendo sobras do lixo, quem o faz não está realizando sua humanidade, mas 

aproxima-se  de  uma condição  animal.  Vêm nesse  sentido  os apontamentos  de 

MARX (2004, p. 110), ao dizer que “Para o homem faminto não existe a forma 

humana da comida, mas somente a sua existência abstrata como alimento; poderia 

ela justamente existir muito bem na forma mais rudimentar, e não há como dizer em 

que esta atividade de se alimentar se distingue da atividade animal de alimentar-se.” 

Nessa passagem, além de destacar a aproximação do homem de uma condição 

animal, quando está impossibilitado de acessar o gênero humano, é possível tirar 

como conseqüência que, sob condições de alienação, quanto maior a riqueza social, 

ou seja, quanto mais desenvolvido o gênero humano; mais pobres são os indivíduos, 

já que não terão acesso a grande parte dessa riqueza, criando um imenso abismo 

entre a individualidade e o ser genérico. 

Sobre isso Vigotski17 aponta que na organização capitalista da sociedade, 
 
 
 

Cada novo patamar de desenvolvimento das forças produtivas materiais da 
sociedade, alcançado à frente, não só fracassou em elevar a humanidade 
como um todo – e cada personalidade humana individual – para um nível 
mais alto, como a reconduziu a uma degradação mais profunda da 
personalidade humana e de seu potencial crescimento omnilateral. 

 
 

O que faz com que os trabalhadores estejam impossibilitados de realizar 

plenamente as conquistas humanas, ou seja, de apropriar-se da genericidade, são 

relações  sociais  específicas,  que  subsumem  a  satisfação  das  necessidades 

humanas à lógica predominante destas relações. No caso da sociedade capitalista, 

há a subsunção de toda relação à reprodução ampliada do capital, ao processo de 

valorização do valor. No capitalismo, portanto, a humanização possível se dá 

circunscrita nos limites da condição de mercadoria da força de trabalho. 

Com essa reflexão, tínhamos por objetivo demonstrar que a alienação não 

tem origem na consciência, mas na atividade material humana, que é a fonte da 

 
17 VIGOTSKI, L. S. A transformação socialista do homem. 
Disponível em: <www.pstu.org.br/cont/subjetividade_vigotski.doc>. 
Acesso em: 25/01/2007. (Trabalho original de 1930). 



46 
 
 
 
 
 
 

consciência. A consciência objetiva-se e, na sociedade de classes, esses produtos 

tornam-se alienados e alienantes, provocando nos indivíduos uma relação de 

alienação em relação ao gênero humano. “A atividade produtiva é então a fonte da 

consciência, e a ‘consciência alienada’ é o reflexo da atividade alienada ou da 

alienação da atividade, isto é, da auto-alienação do trabalho.” (MÉSZÁROS, 2006, p. 

80). 
 

No debate sobre a alienação, Marx faz duras críticas à visão de Hegel, que 

dizia que a origem da alienação estaria na consciência e no fato dessa consciência 

se objetivar nos produtos históricos da atividade social. Com isso, captava de forma 

alienada  o  processo  objetivo  da  alienação,  com  o  entendimento  de  que  a 

objetivação, característica da atividade humana, correspondesse à alienação, ou 

seja, já ao objetivar-se o homem produziria uma relação de alienação com suas 

objetivações. Duarte (1993) recupera a concepção marxista pelo reconhecimento da 

diferença entre a objetivação e a alienação: 

 
 

A alienação do homem não resulta, portanto, do fato de que ele se objetive 
através de sua atividade. Essa objetivação não é um processo no qual a 
essência do homem, concebida por Hegel como autoconsciência, se aliene 
de si mesma. A objetivação não é a essência saindo de si mesma e se 
alienando no objeto, para depois retornar a si mesma superando a 
objetividade, que nesse sentido seria concebida como sinônimo de alienação. 
É verdade que a alienação tem origem objetiva, mas não decorre da 
objetividade das forças essenciais humanas, e sim do fato de que a 
objetivação e apropriação dessas forças ocorram sob relações sociais de 
dominação. (DUARTE, 1993, p. 72) 

 
 

A  partir  disso,  vemos  que  a  alienação  precisa  ter  como  base  as 

objetivações,  ou  seja,  só  é  possível a  alienação  porque  os  seres  humanos  se 

objetivam. Os animais, pelo contrário, não podem se alienar de sua espécie, pois 

não se relacionam socialmente e, por conseguinte, não têm características além das 

herdadas biologicamente a serem apropriadas. Já os homens, como seres sociais, 

precisam apropriar-se e objetivar-se e com isso entram em contato com o ser 

genérico. Assim, o fato de produzir objetivações sócio-históricas que superam suas 

características biológicas é indicativo de que há do que se alienar. No entanto, 

diferente do que postulava Hegel, a alienação não é intrínseca à objetivação. Para 

haver alienação, é necessário que essas objetivações voltem-se contra o 

trabalhador  como  um  poder  estranho.  Essa  condição  é  dada  pela  divisão  do 

trabalho,  pela  propriedade  privada  e  pelo  intercambio  capitalista  (mediações  de 
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segunda ordem). 
 
 
 
 
 
1.4 AS  RELAÇÕES  SOCIAIS  CAPITALISTAS  E  A  CONSCIÊNCIA  SOCIAL  NA 

FORMA DE IDEOLOGIA 

 
 

Aquele rio 
jamais se abre aos peixes, 

ao brilho, 
à inquietação de faca 

que há nos peixes. 
Jamais se abre em peixes. 

João Cabral de Melo Neto – O cão sem plumas, p. 74 
 
 
 
 

A produção da vida é social e foi sendo constituída, ao longo da história, 

subordinada a certa divisão social do trabalho. Como ressaltaram Marx e Engels em 

A ideologia alemã (2007), a divisão do trabalho realmente se efetiva quando se dá a 

separação entre trabalho intelectual e trabalho material. A partir daí, a consciência 

pode imaginar que é mais que a consciência da prática existente, podendo 

emancipar-se do mundo, passando à formação de uma dita teoria ‘pura’. Nesse 

momento, alguns indivíduos passam a dedicar-se ao trabalho intelectual, enquanto 

outros se dedicam ao trabalho material. O que antes pertencia à atividade de toda a 

sociedade  se fixa  em  uma  ou  outra  pessoa.  Em  outras  palavras,  a  divisão  do 

trabalho entre material e intelectual e a distinção entre aqueles que se dedicam a um 

ou outro tipo de trabalho - uns produzem/ trabalham e outros gozam/ consomem - 

provocam uma mudança na consciência. 

Cada ser humano individualmente não produz todas as coisas necessárias 

à sua subsistência, sendo cada produto humano fruto do trabalho de muitos seres 

humanos. Confirmamos isso ao observar a quantidade de trabalho utilizado para 

produção  de um produto  qualquer necessário à  nossa vida - um  parafuso, por 

exemplo - que está presente em uma infinidade de objetos que utilizamos 

diariamente. Para produzir um simples parafuso estão envolvidos trabalhadores 

como: minerador, siderúrgico, metalúrgico, motorista (que transporta o minério de 

ferro), carregador, vendedor; ou ainda, se formos mais longe, o agricultor – que vai 

produzir o alimento necessário a todos esses trabalhadores, o cozinheiro, o servente 

de limpeza – que prepara o ambiente para a produção, o professor/ instrutor – que 
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ensinará as técnicas para cada trabalho etc. Assim mesmo, não vivemos apenas de 

parafusos. Produzimos na história, necessidade de outra diversidade de objetos – 

desde a alimentação diária até o transporte ou a internet. São muitos os 

trabalhadores envolvidos em nossa produção cotidiana como seres humanos. Dessa 

forma, com o aprofundamento da divisão do trabalho, temos uma produção cada vez 

mais social e, logo, uma dependência cada vez maior dos seres humanos entre si. 

Acontece que, no processo de trabalho capitalista, a divisão do trabalho é 

perpassada pela divisão da sociedade em classes, levando a uma especialização 

intensa e um processo de alienação material crescente, o que decorre também em 

uma crescente alienação da consciência. 

Disso podemos concluir que a forma e o conteúdo das relações sociais, isto 

é, o como e o que os seres humanos produzem socialmente para sua existência 

darão base para a formação de uma determinada consciência social. Em uma 

sociedade de classes com interesses antagônicos, como é a sociedade capitalista, a 

consciência social se converte em ideologia, constituindo-se como reflexo das 

relações sociais dominantes, ou ainda, das relações de dominação de uma classe 

sobre outra. Dessa forma, a consciência social constitui-se como a expressão em 

idéias, valores e normas, das relações materiais dominantes em uma sociedade. 

Porque a classe dominante tem controle dos meios de produção e distribuição das 

idéias, tem o poder de transformar suas idéias particulares em idéias universais 

dominantes. 

A classe dominante se apresenta como proprietária dos meios de produção 

material e intelectual. A materialidade dessas relações que produzem a alienação é 

expressa no universo das idéias como ideologia, ou ainda, a ideologia representa as 

relações materiais de classe concebidas como idéias, sendo a alienação terreno 

fértil para universalização da ideologia. Nas palavras de Marx e Engels: 

 
 

As idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes, 
isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo 
tempo, sua força espiritual dominante. (...) As idéias dominantes não são 
nada mais do que a  expressão ideal das relações materiais dominantes 
apreendidas como idéias; portanto, são a expressão das relações que fazem 
de uma classe a classe dominante, são as idéias de sua dominação. (MARX; 
ENGELS, 2007, p. 47) 

 
 

Chauí (1984, p. 85-87) sistematiza as condições materiais para existência 

da ideologia, algumas das quais já citamos anteriormente. A primeira é a separação 
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entre trabalho material e intelectual, a partir do que a humanidade pode supor que 

há uma independência entre as idéias e a realidade material. A segunda é a 

alienação, que torna objetivamente possível que a existência dos homens não 

apareça como produção humana. E a terceira é a luta de classes, a dominação de 

uma classe sobre outra, já que a ideologia cristaliza em verdades a visão parcial do 

real da classe dominante. Ainda segundo Chauí (1984, p. 10 e 11), um traço 

fundamental da ideologia é de que toma as idéias como independentes da realidade 

histórica e social, como se as idéias explicassem a realidade. 

Posto isso, é importante lembrar que o processo de alienação e a ideologia 

são produtos da história, das relações humanas. A ideologia, como toda idéia, tem 

base no próprio real, mas coloca as idéias como autônomas em relação a esse real, 

servindo de base para construir um sistema teórico que camufla e justifica a 

dominação de classe. Nesse sentido é que Marx e Engels destacam que 

 
 

A consciência não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente, e o 
ser dos homens é o seu processo de vida real. Se, em toda a ideologia, os 
homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como numa câmara 
escura, este fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, da mesma 
forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo de vida 
imediatamente físico. (MARX; ENGELS, 2007, p. 94) 

 
 

Para Chauí, a ideologia opera pela 
 
 
 

criação   de   universais  abstratos,   isto   é,   a   transformação  das   idéias 
particulares da classe dominante em idéias universais de todos e para todos 
os membros da sociedade. Essa universalidade das idéias é abstrata porque 
não corresponde a nada real e concreto, visto que no real existem 
concretamente classes particulares e não a universalidade humana. As idéias 
da ideologia são, pois, universais abstratos. (CHAUÍ, 1981, p. 95). 

 
 

Embora a ideologia se transforme em instrumento de dominação, ao 

universalizar as idéias da classe dominante, não podemos deixar de destacar que o 

os modos de pensar e sentir burgueses refletem o que são as relações sociais 

burguesas. Löwy (1987) mostra que o pensamento dos representantes científicos da 

burguesia não pode superar os limites que o próprio burguês não supera em sua 

vida. Não se trata de vontade, mas de possibilidade. Nesse sentido, Chauí (1984, p. 

92) diz que as idéias dominantes não são as únicas, mas tornam-se a maneira pela 

qual todos os membros da sociedade irão pensar, sentir e agir. 

A alienação dá a base para a ideologia naturalizar uma forma como a forma, 
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universalizar e estabelecer uma visão parcial e distorcida da realidade, mas que 

corresponde às relações de dominação. Assim acontece, por exemplo, quando a 

ideologia expressa idéias que tiram a historicidade das relações sociais, 

naturalizando as relações sociais capitalistas e colocando-as como lente para olhar 

para outras relações. Com isso, eterniza tais relações através da impressão do 

“sempre foi assim”, o que leva como conseqüência ao “sempre será assim”. Nesse 

momento, essas idéias funcionam como justificativas para legitimar determinadas 

situações, por exemplo, ao dizer que a pobreza sempre existiu, busca-se justificar a 

situação atual de pobreza da humanidade. 

Faz-se necessário apontar que não pretendemos dar conta da riqueza do 

debate sobre a questão da ideologia, mas somente levantar algumas das questões 

relevantes à nossa temática. Devemos destacar que há, mesmo dentre os autores 

marxistas, diferentes abordagens sobre a questão. Lênin, por exemplo, adota 

ideologia como um conjunto de concepções de mundo ligadas às classes sociais, 

incluindo-se entre eles o próprio marxismo (LÖWY, 1987; IASI, 2007a). Iasi aponta 

que Lênin, assim como outros teóricos revolucionários (Gramsci, Rosa Luxemburgo, 

Trotski) utiliza o termo ‘ideologia proletária’ em contraste com a acepção de Marx do 

conceito. Seu argumento baseia-se no fato de que 

 
 

A ideologia alemã só foi publicada pelo Instituto de Marxismo-Leninismo de 
Moscou no ano de 1932, assim mesmo incompleta, pois a primeira parte 
encontrava-se desaparecida. A publicação na íntegra aconteceu entre 1962 e 
1966, a tradução para o inglês e para o alemão surgiu apenas em 1968 e 
1969. (IASI, 2007a, p. 83) 

 
 

Faz-se importante notar que Lênin morre em 1924. Assim, parece-lhe que 

“Os revolucionários marxistas da primeira metade do século 20 popularizaram um 

conceito de ideologia útil à luta que se travava como conjunto de idéias, mas que 

possui uma contradição, que não é pequena, com o conceito de Marx.” (IASI, 2007a, 

p. 83) 
 

Löwy contrapõe-se à acepção tomada por Lênin e aponta o marxismo não 

como ideologia, mas como uma “visão social de mundo”. Para Löwy (1987, p. 12- 

13), a visão social de mundo “circunscreve um conjunto orgânico, articulado e 

estruturado de valores, representações, idéias e orientações cognitivas, 

internamente unificado por uma perspectiva determinada, por um certo ponto de 
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vista socialmente condicionado”.18

 
 

Löwy  (1987,  p.  11)  defende  que,  na  origem,  Marx  e  Engels  definem 

ideologia como “uma forma de pensamento orientada para a reprodução da ordem 

estabelecida”. Assim, parece-nos que a teoria marxista revolucionária estaria mais 

para uma “contra-ideologia”, que busca desvendar os aspectos histórico-sociais da 

realidade para entender e buscar intervir em seu movimento. 

Como exemplo dessa luta, podemos citar o embate entre Marx e os 

economistas políticos, analisado por Mészáros. Tomando como pressuposto que a 

propriedade  privada  é  um  atributo  essencial  e  natural  do  ser  humano,  os 

economistas políticos apontam o ‘egoísmo’ como característica inerente à 

humanidade. Avaliam, assim, uma característica humana produzida historicamente 

em determinadas relações sociais como uma característica natural e universal e, 

além disso, determinante na produção das relações tais como são. 

 
 

Na visão de Marx, o homem não é, por natureza, nem egoísta nem altruísta. 
Ele se torna, por sua própria atividade, aquilo que é num determinado 
momento. E assim, se essa atividade for transformada, a natureza humana 
hoje egoísta se modificará, de maneira correspondente. (MÉSZÁROS, 2006, 
p. 137). 

 
 

Assim, a natureza humana atual, embora seja egoísta, não é estática ou 

imutável.  Pelo contrário,   transformando-se o conjunto das relações sociais, 

transforma-se, em conseqüência, tal natureza humana. Se, como foi exposto, 

consideramos o homem como ser histórico, cujas características se produzem nesse 

processo, na sociedade capitalista, atual momento histórico, o homem apresenta 

algumas peculiaridades. Dentre elas, algumas se destacam: individualismo, 

liberdade, igualdade, propriedade19. Para transformar a natureza humana e superar 
 

a liberdade e igualdade como conceitos meramente formais, para superar a 

individualidade alienada e a propriedade, é necessário transformar a vida real dos 

homens, seu modo de produzir socialmente a vida. 

Para que os seres humanos adquirissem essas características, foi 
 
 

18 As visões sociais de mundo, segundo Löwy, podem ser ideológicas (quando servem para legitimar, 
justificar, defender ou manter a ordem social do mundo), utópicas ou combinar elementos ideológicos 
e utópicos. Para o autor, “O pensamento utópico é o que aspira a um estado não existente das 
relações sociais, o que lhe dá, ao menos potencialmente, um caráter crítico, subversivo, ou mesmo 
explosivo.” (LÖWY, 1987, p. 12) Assim, não toma o conceito como um sonho imaginário irrealizável, 
mas um estado inexistente que pode vir a se realizar. 
19   Em  O  capital,  Marx  ironiza com  esses  quatro princípios  liberais  que  imperam  na  esfera  da 
circulação das mercadorias. Ver MARX (1988. p. 141). 
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necessário um processo real de reificação do homem. A reificação é o processo pelo 

qual o homem ou, de forma mais precisa, sua força de trabalho torna-se ‘coisa’, de 

modo que possa ser vendida e comprada como mercadoria. Então, diferente do 

homem feudal, preso à terra de seu senhor, surge o ‘homem livre’ – livre para 

vender sua força de trabalho ao capitalista que mais lhe convier. Juridicamente 

iguais e igualmente proprietários: uns proprietários dos meios de produção e outros 

proprietários da força de trabalho. Os indivíduos vêem-se como seres isolados, 

entendendo a vontade e o esforço individuais como os determinantes de seus 

sucessos, fracassos e interesses privados. Com isso, perdem a dimensão de sua 

estreita interdependência com o social. 

Assim,  desde  quando  o  ser  humano  reifica-se,  torna-se  possível  se 

relacionar como possuidor da mercadoria força de trabalho. Portanto, na produção 

capitalista de mercadorias, “O trabalho não produz somente mercadorias; ele produz 

a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e isto na medida em que 

produz, de fato, mercadorias em geral.” (MARX, 2004, p. 80). 

Mas também, os limites impostos pela alienação, ao mesmo tempo em que 

mantêm o indivíduo alienado, podem trazer à consciência as contradições do real, 

com o que emerge a possibilidade de que o indivíduo passe a ter consciência de sua 

alienação. Como bem disse Mészáros (2006, p. 166): “A atividade alienada não 

produz só a ‘consciência alienada’; mas também a ‘consciência de ser alienado”. 

Esse movimento isolado não leva à superação da alienação, embora a 

consciência da alienação seja fator importante para a sua superação. Em outras 

palavras, devemos lembrar que por mais que as contradições do real permitam que 

a própria consciência alienada tome consciência de sua alienação, a superação da 

alienação não pode acontecer no plano ideal, mas somente a partir da própria 

atividade  material. A consciência  da própria  alienação pode  levar o  indivíduo a 

inserir-se em uma ação intencional coletiva que culmine na superação da sociedade 

de classes. Trataremos mais detidamente desse tema no terceiro capítulo. 

Mészáros (2006, p. 253) nos traz outra reflexão também importante, quando 

mostra que a sociedade capitalista produz na relação indivíduo-sociedade um 

antagonismo, na medida em que a realização da humanidade no indivíduo tem como 

obstáculo as próprias relações sociais. Este antagonismo poderia ser superado 

através da automediação do indivíduo social, que pressupõe relações humanas não 

alienadas. Segundo o autor húngaro, o indivíduo tem capacidades enormemente 
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limitadas,  enquanto  a  humanidade  tem  poderes  praticamente  ilimitados.  Desse 

modo, não há transcendência da alienação numa esfera puramente individual, a 

possibilidade  de  transcendê-la  é  com e  através da  humanidade.  A  partir  disso, 

ressalta alguns aspectos ontológicos e morais da alienação, como a realização da 

liberdade humana: “A liberdade  humana não é a transcendência das limitações 

(caráter específico) da natureza humana, mas uma coincidência com elas.” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 149). Assim, a realização da liberdade humana é tida como a 

satisfação propriamente humana, e não uma abnegação ou subjugação das 

necessidades humanas. A superação da alienação e, portanto, sua negação é a 

negação das mediações de segunda ordem (divisão do trabalho – propriedade 

privada – intercâmbio capitalista). 

De acordo com Marx, 
 
 
 

A supra-sunção da propriedade privada é, por conseguinte, a emancipação 
completa de todas as qualidades e sentidos humanos; mas ela é esta 
emancipação justamente pelo fato desses sentidos e propriedades terem se 
tornado humanos, tanto subjetiva quanto objetivamente. (MARX, 2004, p. 
109). 

 
 

Ainda sobre a alienação, Marx e Engels (2007, p. 38-39) argumentam que 

só poderá ser superada diante de duas condições práticas: 1) é necessário que ela 

tenha feito da humanidade uma massa totalmente ‘privada de propriedade’, ao 

mesmo tempo em que há um grande desenvolvimento das forças produtivas, da 

riqueza e da cultura da humanidade; 2) o alto grau de desenvolvimento das forças 

produtivas deve ser universal, além de ser uma condição indispensável para que 

não se generalize a penúria. 

De tal modo, a forma de superação dos ‘sentidos tacanhos’, que estão 

constrangidos  à  carência  prática  rude,  e  a  emergência  de  ‘sentidos  humanos’ 

(MARX, 2004, p. 110) só ocorrem pela superação da propriedade privada e das 

relações  sociais capitalistas,  o  que exige a  transformação da atividade  material 

humana e, por conseqüência, de sua consciência. 

No  próximo  capítulo,  nossa  intenção  é  entender  como  se  forma  a 

consciência individual, a partir das contribuições de Vigotski, na relação com essa 

consciência social,  atentando   para  o  papel  das  mediações  dos  signos  na 

internalização das idéias dominantes como concepção de mundo. 
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2 A CONSTITUIÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL 

(Os afluentes do rio) 

 
 

Aquele rio 
está na memória 

como um cão vivo 
dentro de uma sala. 
Como um cão vivo 

dentro de um bolso. 
Como um cão vivo 

debaixo dos lençóis, 
debaixo da camisa, 

da pele. 
João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 

 
 
 
 

No capítulo anterior, buscamos  retomar o debate marxista em torno da 

formação da consciência social a partir das relações sociais de cada época. Nesse 

capítulo, pretendemos abordar o processo de formação da consciência individual, 

isto é, o modo como a consciência individual flui da consciência social e constitui-se 

como afluente. É aqui que percebemos as contribuições de Vigotski, autor que dá 

um papel bastante importante para a mediação dos instrumentos e dos signos na 

atividade humana. Buscaremos trazer o entendimento da consciência como objeto 

da psicologia, o papel  da cultura na passagem das funções  psicológicas 

elementares para  as funções psicológicas superiores   e o processo de 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem, com o objetivo de identificar os 

principais mecanismos psicológicos envolvidos no processo de internalização da 

consciência social, ou seja, como a consciência social se particulariza. Visto que não 

é o próprio mundo que é internalizado pela consciência, mas uma concepção de 

mundo, o processo de apropriação constitui-se sempre como um processo mediado 

pelo outro através da linguagem. Os objetos, os fenômenos e as situações do real 

são fixados em um sistema de conceitos, que serve como mediação na apropriação 

do mundo pelo indivíduo. Além disso, ao serem apropriados pelos indivíduos e 

serem elementos constituintes de sua consciência, passam a incorporar as 

objetivações desses indivíduos, que a partir de sua atividade podem reproduzir e/ ou 

produzir  mudanças  no  meio  social.  Buscaremos  na  obra  de  Vigotski  possíveis 

chaves para o entendimento desse processo. 
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2.1 A CONSCIÊNCIA COMO OBJETO DA PSICOLOGIA 
 
 
 
 
 

Na década de 20, Vigotski é responsável pela retomada da consciência 

como categoria central da psicologia. Embora apareça como objeto de estudo da 

psicologia já em seu surgimento, nas últimas décadas do século XIX e no início do 

século XX, há fortes correntes que buscam negar a possibilidade de estudo da 

chamada ‘psique’, sistematizando formas de analisar a conduta humana segundo 

um  enfoque  estritamente  objetivo.  (VIGOTSKI,  1998a;  FURTADO,  1992;  LUNA, 

1999). 
 

No Prefácio da obra A construção do pensamento e da linguagem, 

VIGOTSKI (2001a) salienta que, diante dos estudos das diversas teorias do 

pensamento e da linguagem e dos estudos de seu grupo, o tema da relação 

pensamento e linguagem constitui-se como o cerne da psicologia humana, levando 

à concepção de uma nova teoria psicológica da consciência. 

Segundo essa teoria, qualquer ação ou produção humana deriva da 

articulação entre condições objetivas e subjetivas e é determinada pelos 

movimentos anteriores e produtora de movimentos posteriores, que constituem a 

própria transformação histórica coletiva e individual. (VIGOTSKI, 1999a, p. 175). 

O conceito de consciência passou por mudanças no decorrer da produção 

teórica de Vigotski, relacionadas com o contexto sócio-histórico em que vivia e com 

o contato com a produção existente no campo da psicologia, especialmente na 

própria União Soviética. Nas primeiras conceituações de Vigotski, em 1924 e 1925, 

evidencia-se a influência de Pavlov, ao considerar a linguagem como um segundo 

sistema de sinalização (diferente da simples sinalização sensorial) e a consciência 

como a interação de sistemas de reflexos. Ao buscar uma maior integração ao 

marxismo, esses conceitos iniciais vão se transformando e o autor passa a dar maior 

destaque ao papel dos instrumentos e signos no desenvolvimento da consciência. A 

palavra passa a ter novas funções, das quais se destaca a de autodomínio do 

comportamento através do signo, o que ocorre pela internalização do domínio do 

comportamento da criança pelo outro. (TOASSA, 2006). 

Surge, então, um novo conceito de consciência. Para o autor soviético, a 

consciência é processo e produto; é um sistema estrutural e um sistema semântico, 

dotado de operações conectadas e de relações interfuncionais, que se modificam 
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pela mediação da linguagem, ou seja, na interação social. (VIGOTSKI, 1999a, p. 
 

175). Aprofundaremos, nos itens seguintes, como se formam esses sistemas. 
 

O que nos interessa ressaltar nesse momento é que, assim como Marx20 

entende que o ser social determina a consciência, Vigotski concebe a consciência 

como resultado das relações sociais e demonstra como as funções psicológicas 

superiores aparecem sempre primeiro no plano interpessoal para depois passarem a 

um plano intrapessoal. 

Passemos agora à elaboração vigotskiana a respeito do desenvolvimento 

da consciência humana. Para isso, vamos resgatar a forma como se relacionam o 

processo histórico que a produz e o processo ontogenético que leva à formação da 

consciência nos indivíduos. 

 
 
 
 
2.2 DAS  FUNÇÕES  PSICOLÓGICAS  ELEMENTARES  PARA  AS  FUNÇÕES 

PSICOLÓGICAS SUPERIORES 

 
 
 
 

Poderíamos ser questionados por que retomar o estudo das funções 

psicológicas  superiores a  partir  das funções  elementares.  Vigotski justifica  essa 

necessidade argumentando que para entender qualquer processo é fundamental 

buscar sua gênese. O desconhecimento da gênese leva a concepções metafísicas, 

afirmando a existência de leis eternas da natureza ou de leis eternas do espírito. 

Contra isso, devemos analisar as leis históricas, desde a origem até a morte de um 

fenômeno ou processo. 

No caso das funções psicológicas, a superação das funções elementares 

por  funções  superiores  dá  origem  a  um  processo  qualitativamente  diferente, 

presente somente nos seres humanos. Entenderemos como funções elementares 

aquelas consideradas naturais, herdadas pelos indivíduos da espécie a que 

pertencem e determinadas fundamentalmente por peculiaridades biológicas. E como 

funções superiores, as que nascem ou transformam-se com o desenvolvimento 

histórico-social do homem e reorientam toda a conduta humana. Há, por exemplo, 

 
20 MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive, 
mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> 
Acesso em: 20 set. 2007. 
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algumas funções que são encontradas nos animais, como a percepção, atenção, 

memória, emoção, nas formas elementares, isto é, elas funcionam de acordo com o 

necessário para orientar a atividade vital animal. Essas funções passam por 

mudanças  qualitativas importantes  quando os  homens  desenvolvem  a  cultura a 

partir do trabalho, o que também contribui para a criação de funções antes 

inexistentes, como a imaginação. 

No conjunto de sua obra, Vigotski traz à tona em vários momentos o papel 

da cultura na transformação das funções psicológicas. Afirma, por exemplo, que “a 

cultura origina formas especiais de conduta, modifica a atividade das funções 

psíquicas,  edifica novos   níveis no sistema do comportamento   humano em 

desenvolvimento.” (2000b, p. 34, tradução nossa) 

Aqui, devemos abrir um breve, mas importante parêntese com relação ao 

termo cultura. Tendo em vista as atuais formas de emprego desse conceito, 

precisamos salientar as razões da manutenção desse conceito, bem como qual a 

concepção de que partimos e que acreditamos estar em consonância com a de 

Vigotski. Em primeiro lugar, trata-se de manter o termo cultura, pois é a palavra que 

aparece nas traduções mais aceitas e reconhecidas de Vigotski, ou seja, é o termo 

que originalmente o autor empregou. 

Como já apontamos no primeiro capítulo, na produção do gênero humano, 

os homens ampliam constantemente sua apropriação da natureza, inserindo-a em 

sua atividade social. Nesse processo, são produzidas as objetivações humanas, que 

constituem o mundo da cultura (DUARTE, 2006b). Segundo Duarte (2006b, p. 611) 

o mundo da cultura é o mundo da riqueza material e intelectual do gênero humano. 

No  entanto,  atualmente,  os  debates  acerca  desse  tema  apresentam 

algumas controvérsias. De acordo com Duarte (2006b, p. 609), o pós-modernismo21 

aparece com a defesa do fim das metanarrativas e com a negação da universalidade 

da cultura. Ganham espaço as idéias do multiculturalismo e do relativismo cultural, 

com acento na existência, convivência e preservação de diferentes culturas para 

resistir a uma homogeneidade cultural. 
 
 
 
 

21  Por pós-modernismo, Duarte (2004a, p. 77) entende uma postura, que aponta para uma crise da 
ciência, crise dos paradigmas e crise da razão, ainda que negada ou não consciente por aqueles que 
a efetivam. “Solipsismo, irracionalismo e fragmentação do conhecimento são marcas distintivas das 
concepções pós-modernas. As origens dessas características do pensamento pós-moderno devem 
ser buscadas na realidade do capitalismo contemporâneo.” (DUARTE, 2004a, p. 78) 
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Contrário a isso e apoiado em Marx, Duarte aponta para uma concepção de 

universal. Com o capitalismo, a humanidade rompe com as barreiras locais, através 

do mercado mundial e constitui uma produção social cada vez mais global. No 

entanto, permanece uma importante contradição, entre a universalidade da cultura e 

o esvaziamento do indivíduo diante dessa riqueza, provocada pela alienação da 

sociedade de classes. De acordo com Duarte, 

 
 

Marx analisou com precisão e profundidade essa contradição entre, por um 
lado, a universalização da alienação, decorrente da universalização do valor 
de troca como mediação entre os seres humanos e, por outro lado, a criação 
de uma riqueza universal, de relações sociais universais e de capacidades 
humanas universais. (DUARTE, 2006b, p. 610) 

 
 

Embora o capitalismo tenha possibilitado a universalização das relações 

sociais e a constituição de uma totalidade social de forças produtivas, tal fato ocorre 

por meio da universalização do valor de troca e do mercado, o que se baseia na 

propriedade privada (uma mediação de segunda ordem). Assim, para que os 

indivíduos possam se apropriar do gênero humano, da cultura universal é necessário 

a superação da alienação. (DUARTE, 2006b). 

Com isso, esperamos ter ficado clara nossa posição de manter o termo 
 

‘cultura’, por sua importância no acervo teórico de Vigotski, no sentido aqui 

apresentado e baseado em Duarte, da cultura universal, contrário ao entendimento 

dado pelo pós-modernismo de cultura como negação da totalidade e da 

universalidade. 

Fechado o parêntese, voltemos ao processo de formação das funções 

psicológicas superiores. Convém lembrar que o desenvolvimento de novos níveis 

das funções psicológicas acontece em unidade com o desenvolvimento da atividade 

humana, o trabalho. No trabalho, os homens produzem e utilizam instrumentos, que 

servem de mediação na sua relação com a natureza e desenvolvem a linguagem, 

que media tanto a relação dos homens uns com os outros, como passa a mediar a 

relação do homem consigo mesmo. A objetivação nos instrumentos e na linguagem 

é uma característica propriamente humana, que dá origem à dimensão social e 

histórica na transformação das espécies. 

Dessa forma, entende-se o comportamento adulto dos seres humanos 

inseridos na cultura como sendo o resultado de dois processos distintos: 1) processo 

biológico  de  evolução  das  espécies  animais  até  chegar  ao  Homo  sapiens;  2) 
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processo  de  desenvolvimento  histórico: do  homem  primitivo  até  o  homem  mais 

desenvolvido atual. (VYGOTSKI, 2000b, p. 29). 

Se  na  filogênese22   é  possível  perceber  a  distinção  entre  esses  dois 
 

processos, na ontogênese, as duas linhas aparecem unidas, formando um processo 

único e complexo. Tal diferenciação só se revela pelo processo de abstração 

necessário ao conhecimento  do fenômeno, mas no real encontram-se 

intrinsecamente  unidas. Na criança, o desenvolvimento biológico e o 

desenvolvimento cultural ocorrem simultaneamente e não um depois do outro. Assim 

também com as funções psicológicas, de forma que cada uma supera sua atividade 

orgânica,  dando  início  ao  desenvolvimento  cultural  a  que  o  desenvolvimento 

biológico subordina-se. 

Cada uma das funções psicológicas superiores deve ser entendida como a 

síntese de processos psíquicos e de processos fisiológicos, a que Vigotski (1999a) 

chama de processos psicológicos23. Convém lembrar também que as funções 

psicológicas não se desenvolvem isoladamente, mas articuladas em um sistema 

interfuncional da consciência, em que as mudanças não ocorrem separadamente, 

mas afetam o sistema como um todo. 

Ao relacionarem-se, as funções psicológicas constituem-se  em sistemas 

que se modificam no decorrer do desenvolvimento – tanto quanto as próprias 

funções. Vigotski (1998a), através dos experimentos realizados por ele e seus 

colaboradores, demonstrou o quanto o desenvolvimento da linguagem provoca 

mudanças qualitativas na forma e no desenvolvimento de cada função e em sua 

relação com as outras. No texto Sobre os sistemas psicológicos, Vigotski (1999a) 

aponta que, no decorrer do desenvolvimento histórico, não mudam tanto as próprias 

funções, mas as relações, os nexos entre elas. Em outro texto, o autor esclarece 

ainda que “o desenvolvimento segue não para a socialização, mas para a 

individualização de funções sociais” (VYGOTSKI, 2000b, p. 28-29, tradução nossa). 

 
22 A filogênese refere-se ao desenvolvimento da espécie e a ontogênese ao desenvolvimento de cada 
ser humano individualmente. 
23 Ao discorrer sobre a psique, a consciência e o inconsciente como objetos de diferentes abordagens 
da psicologia, Vigotski (1999a, p. 157) defende que “somente a psicologia dialética é capaz de indicar 
a saída [para o dualismo] ao afirmar que o objeto da psicologia não é constituído pelo fenômeno 
psicológico  neutro,  mas  pelo  fenômeno  psicofisiológico  integral  único,  que  convencionalmente 
denominamos fenômeno psicológico”. O autor explica que os processos psicológicos são a síntese 
dos psíquicos e dos fisiológicos. A diferenciação entre psicológico e psíquico feita nesse texto se dá, 
em nosso entender, pela aproximação do termo psíquico à concepção de psique, da qual Vigotski 
busca se distanciar. No entanto, parece-nos que em outros textos o uso dessas palavras ocorre 
indiferenciadamente e no mesmo sentido, do fenômeno psicofisiológico integral único. 
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O desenvolvimento das funções psicológicas superiores supõe dois grupos 

de fenômenos em unidade, mas não em identidade. O primeiro grupo refere-se aos 

processos de domínio dos meios externos do desenvolvimento cultural e do 

pensamento, como a linguagem, a escrita, o cálculo, o desenho. O segundo 

corresponde aos processos de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores: a atenção voluntária, a memória lógica, a formação de conceitos, etc. 

(VYGOTSKI, 2000b, p. 29). Assim, para passar pelo processo de humanização, 

precisamos nos apropriar tanto dos meios externos de inserção na cultura 

(linguagem, cálculo, pensamento, escrita) como desenvolver as funções psicológicas 

superiores. 

Além disso, esse desenvolvimento não pode ser entendido como linear, que 

segue etapas regulares no caminho da evolução. Vigotski define o desenvolvimento 

infantil como 

 
um complexo processo dialético que se distingue por uma complicada 
periodicidade, a desproporção no desenvolvimento das diversas funções, as 
metamorfoses ou transformação qualitativa de umas formas em outras, um 
entrelaçamento complexo de processos evolutivos e involutivos, o complexo 
cruzamento de fatores externos e internos, um complexo processo de 
superação  de  dificuldades  e  de  adaptação.  (VYGOTSKI, 2000b,  p.  141, 
tradução nossa). 

 
 

Conforme o exposto, fica claro o caráter dialético do desenvolvimento, como 

um processo vivo de formação e de luta. O conceito de desenvolvimento inclui 

mudanças evolutivas e revolucionárias, retrocessos, falhas, movimentos em 

ziguezague,  conflitos.  A  conduta cultural  da  criança  se  baseia  em  suas formas 

primitivas,  mas  supõe  luta,  deslocamento de  estruturas  velhas ou  até  sua  total 

destruição. Além disso, expressa a contradição entre o natural e o histórico, entre o 

primitivo e o cultural, entre o orgânico e o social. (VYGOTSKI, 2000b, p. 303) 

Baseado em algumas reflexões de Hegel, Vigotski (2000a; 2000b) 

apresenta três fases ou etapas pelas quais o desenvolvimento histórico-social da 

criança passa: em si → para outros → para si. No texto conhecido como Manuscrito 

de 1929, Vigotski (2000a, p. 25) ressalta como esse processo transparece na 

constituição da personalidade: “A personalidade torna-se para si aquilo que ela é em 

si, através daquilo que ela antes manifesta como seu em si para os outros.” 

A constituição da personalidade e da individualidade se dá, por conseguinte, 

na  própria  relação  social.  E  é  somente  na  relação  que  o  indivíduo  passa  a 
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reconhecer a si mesmo como pertencente à humanidade ou, melhor dizendo, ao 

gênero humano. Cada um de nós se reconhece como humano a partir da relação 

com o outro. Assim fica demonstrado na seguinte passagem de Marx: 

 
 

O homem se vê e se reconhece primeiro em seu semelhante, a não ser que 
já venha ao mundo com um espelho na mão ou como um filósofo fichtiano 
para quem basta o ‘eu sou eu’. Através da relação com o homem Paulo, na 
condição de seu semelhante, toma o homem Pedro consciência de si mesmo 
como homem. Passa, então, a considerar Paulo – com pele, cabelos, em sua 
materialidade paulina – a forma em que se manifesta o gênero homem. 
(MARX, 2001, p. 74-75). 

 
 
 
 
2.3 A LEI GENÉTICA DO DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

 
 
 

(...) no movimento mais íntimo e pessoal do pensamento, 
do sentimento, etc., o psiquismo de um indivíduo particular 

é efetivamente social e socialmente condicionado. 
Vigotski 

 
 
 

A partir dessa nova compreensão do desenvolvimento humano, em que a 

natureza psíquica do homem é dada pelo conjunto de relações sociais trasladadas 

ao interior e convertidas em funções da personalidade e em formas de sua estrutura, 

Vigotski traça a lei genética do desenvolvimento cultural. Não devemos esquecer 

que, para Vigotski, todo cultural é social; a cultura é produto da vida social e da 

atividade social do ser humano e o próprio mecanismo das funções psíquicas 

superiores é uma cópia do social (VYGOTSKI, 2000b, p. 151). 

A grande questão deixa de ser como uma ou outra criança se coloca na 

sociedade e em suas classes sociais, mas como a sociedade e os grupos sociais 

criam, em uma ou outra criança, as funções psicológicas superiores. E para 

responder a isso, Vigotski evidencia que toda forma superior de comportamento 

aparece  sempre em dois  planos:  primeiro no  plano  social ou  interpsicológico – 

quando a função está dividida entre duas pessoas, constituindo um processo 

psicológico mútuo; depois no plano intrapsicológico, em um complexo sistema de 

funções no sujeito. Com isso, o autor aponta que “a vertente individual se constrói 

como derivada e como secundária sobre a base do social e segundo seu exato 

modelo” (VIGOTSKI, 1999a, p. 82); só há reconhecimento do eu no reconhecimento 

do outro. 
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Para Vigotski (2000b, p. 35), o desenvolvimento cultural da criança 

corresponde ao processo de desenvolvimento psíquico que se produz com o 

desenvolvimento histórico da humanidade. Esse desenvolvimento cultural produz 

importantes mudanças também para o desenvolvimento do cérebro. Para o autor 

soviético, os centros inferiores passam a funcionar, de um lado, unidos aos 

superiores, como instâncias subordinadas às suas ordens; e, de outro lado, parte de 

suas funções se estrutura nos novos centros, não mantendo plenamente seu 

funcionamento primário (VYGOTSKI, 2000b, p. 145). 

Embora consideremos o cérebro uma estrutura que dá base e possibilita o 

desenvolvimento da consciência humana, não é demais ressaltar que a gênese das 

funções psicológicas está nas relações sociais. Por isso, Vigotski (2000a) critica 

radicalmente aqueles que procuram centros especiais no cérebro para as funções 

psicológicas  ou  tentam  explicá-las  por  ligações orgânicas,  pois  entende  que  as 

funções  superiores  não  são  estruturas  naturais,  mas  construções  sociais  que 

passam de relações entre as pessoas para relações entre as funções. 

 
 
 
 
2.4 O PROCESSO DE INTERNALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

Para entender o processo de formação e desenvolvimento  das funções 

psicológicas superiores, é necessário compreender o processo de internalização. A 

internalização é definida como o processo que resulta na reconstrução interna de 

operações externas, ou seja, é a incorporação pelo indivíduo de atividades 

socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas. A internalização seria 

produto de uma série de eventos que passam da dimensão interpessoal para a 

dimensão intrapessoal, quando o indivíduo passa a operar com as funções 

internalizadas, tendo como base os signos. 

VIGOTSKI (1998a, p. 76) ressalta a internalização como o que vai distinguir 

a espécie humana dos animais: “A internalização das atividades socialmente 

enraizadas e historicamente desenvolvidas constitui o aspecto característico da 

psicologia humana; é a base do salto qualitativo da psicologia animal para a 

psicologia humana”. Isso porque é a partir da internalização que as funções 

elementares são superadas pelas funções superiores. 
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O processo de internalização ocorre necessariamente por meio da 

mediação social e não pode ser entendido como um processo contemplativo, em 

que o social é simplesmente absorvido pelo indivíduo. Pelo  contrário,  a 

internalização ocorre na atividade material e psicológica, no engajamento da pessoa 

no processo de apropriação e objetivação. 

Através da internalização das relações humanas há uma ampliação das 

capacidades e potencialidades das operações psicológicas de forma ilimitada. Há 

duas formas de mediação que combinadas contribuem de forma determinante para 

esse salto das funções psicológicas, quais sejam, o instrumento e o signo. Vigotski 

chamará de função psicológica superior às funções que surgem da utilização de 

instrumentos e signos na atividade psicológica. Coloca-se, portanto, como 

fundamental compreender o papel, as semelhanças e diferenças entre instrumento e 

signo. Sua semelhança é que ambos encerram uma função mediadora, porém 

diferenciam-se na direção dessa mediação. O instrumento orienta o comportamento 

humano externamente, serve como condutor da atividade humana sobre um objeto 

que  deverá necessariamente  ser modificado,  de forma  a  controlar e  dominar a 

natureza. Já o signo orienta o comportamento humano internamente, ou seja, dirige 

e controla o próprio comportamento. Entretanto, ainda que sejam distintos, há um 

elo psicológico real entre instrumento e signo. Em primeiro lugar, porque há na 

consciência uma ligação entre o controle da natureza (pelo instrumento) e o controle 

do comportamento (pelo signo). Em segundo lugar, porque à medida que o homem 

produz transformações na natureza, transforma também sua própria natureza 

humana. (VYGOTSKI, 2000b, p. 92-95) 

Assim como as funções psicológicas, o próprio signo se internaliza. Em sua 

história de desenvolvimento, o signo aparece primeiro como meio de comunicação, 

interpsicológico, uma vez que serve de mediação entre os seres humanos em sua 

atividade social. Transforma-se, depois, em meio de conduta, intrapsicológico. 

Vigotski (2000b, p. 160-165) descreve mais detalhadamente como acontece 

esse processo. A criança, ao longo de seu desenvolvimento, assimila as formas 

sociais de conduta, aplicando-as depois a si mesma. Isso acontece também com os 

signos que são, de início, um meio de relação social, para depois transformar-se em 

um meio de influência sobre si mesmo. As relações entre as funções psicológicas 

superiores foram anteriormente relações reais entre os homens. Passo a me 

relacionar comigo, como as pessoas se relacionaram e se relacionam comigo. Num 
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primeiro momento, todas as funções psicológicas superiores passam por uma etapa 

externa, pois são sociais, ou seja, antes de tornar-se interna a função psicológica 

era uma relação social de pelo menos duas pessoas. 

Sendo essencialmente formadas pelas relações sociais, 
 
 

todas as funções superiores constituíram-se na filogênese, não 
biologicamente, mas socialmente; (...) Elas são transferidas para a 
personalidade, relações interiorizadas de ordem social, base da estrutura 
social da personalidade. Sua composição, gênese, função (maneira de agir) 
–  em  uma  palavra,  sua  natureza  –  são  sociais.  Mesmo  sendo,  na 
personalidade, transformadas em processos psicológicos -, elas 
permanecem ‘quase’-sociais. O individual, o pessoal – não é ‘contra’, mas 
uma forma superior de sociabilidade. (VIGOTSKI, 2000a, p. 27). 

 
 

Como vimos, Vigotski entende que o desenvolvimento ocorre de maneira 

dialética, isto é, as mudanças não ocorrem de forma gradual e lenta, mas há 

mudanças bruscas e essenciais (revolucionárias) no próprio tipo de 

desenvolvimento. Dessa forma, 

 
 

Cada  etapa  sucessiva no  desenvolvimento do  comportamento nega,  em 
parte, a etapa anterior, a nega no sentido de que as propriedades inerentes à 
primeira etapa do comportamento se superam, se eliminam e se convertem 
às vezes em uma etapa contrária, superior. (VYGOTSKI, 2000b, p. 157, 
tradução nossa). 

 
 

Através disso, o autor busca demonstrar como a etapa anterior de 

desenvolvimento existe dentro da seguinte, mas de maneira modificada. Usa, para 

isso, o exemplo dos instintos, dos reflexos condicionados e das reações intelectuais. 

Ao mesmo tempo em que os instintos estão presentes de forma oculta nas formas 

mais superiores de comportamento, são modificados e de certa forma ‘negados’. O 

reflexo condicionado nega o instinto e a reação intelectual nega o reflexo 

condicionado. Ao dominar a própria conduta - característica das funções 

psicológicas superiores – a pessoa nega também o instinto. 

Segundo Vigotski (2000b, p.160-164), o processo de internalização, que 

constitui o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, passa por quatro 

etapas. A primeira é a etapa natural ou primitiva, quando a conduta da criança é 

determinada pelo estado natural de seu aparato cerebral. A partir de sua inserção 

nas formas culturais das relações, a criança começa a desenvolver outras conexões. 

A segunda etapa é da psicologia ingênua, em que a criança começa a estabelecer 

nexos externos entre um estímulo e o meio, ainda de forma associativa. Acontece de 
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acordo com a experiência adquirida de forma direta, no emprego prático de signos 

adquire  certa  experiência  psicológica.  Segue  a  terceira  etapa,  da  utilização  de 

signos externos, quando a criança organiza estímulos externos para executar sua 

ação. Na tentativa de dominar sua reação, começa a dominar os estímulos, que 

servem de mediadores no autodomínio. Na quarta e última etapa, ocorre o 

enraizamento, que é quando a operação externa converte-se em interna, há um 

crescimento para dentro e o processo de internalização dos processos culturais se 

completa, enraizando no indivíduo. 

O autor soviético destaca a existência de três tipos de enraizamento, isto é, 

dessa passagem de fora para dentro: 1) tipo sutura, análogo à sutura de um tecido 

vivo,  em  que  se  suturam  dois  lados  com um  fio,  produzindo  uma  cicatrização, 

quando o fio pode ser retirado porque os tecidos já estão unidos sem a necessidade 

de uma união artificial. Com isso, quer-se dizer que a operação antes mediada 

passa  a  ser  direta;  2)  enraizamento  completo,  acontece  quando  se  apaga  a 

diferença entre estímulos externos e internos, por exemplo, depois de repetir muitas 

vezes uma reação, esta é transladada para o interior; 3) quando a criança assimila a 

estrutura do processo de utilização de signos externos, opera com mais facilidades 

com os signos internos e começa a utilizar estímulos verbais. (VYGOTSKI, 2000b, p. 

165). 
 

Para ilustrar o processo de internalização, tomemos como exemplo a 

memória. Sua etapa natural caracteriza-se por suas possibilidades de recordar 

diretamente. Na psicologia ingênua, etapa que segue, a criança começa a utilizar 

signos que a auxiliem a recordar, mas ainda sem tomar consciência de como atuam. 

Na etapa de uso de signos externos, a criança passa a compreender o mecanismo 

de mediação dos signos e os insere ativamente em sua atividade, com o objetivo de 

auxiliá-la.  É  quando,  por  exemplo,  ata  um barbante  com  um  nó  no  dedo  para 

lembrar-se de dar um recado. Finalmente, a etapa de enraizamento é quando o 

signo  externo  passa  a  ser  desnecessário  para  a  recordação  por  ter  sido 

internalizado. O signo não deixa de existir, mas atua internamente, levando a pessoa 

a lembrar-se de algo que necessitava. 

Como vimos, os signos têm um papel determinante na passagem das 

funções elementares para as superiores. Mas o que é o signo? Em princípio, o signo 

é sempre um meio de relação social e de influência sobre os demais, que serve de 

representação simbólica e que surge da necessidade de comunicação no processo 
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de trabalho, servindo de mediação e transforma-se depois em meio de influência 

sobre si mesmo. Nesse momento, pode-se dizer que os signos constituem-se como 

estímulo-estímulo artificiais introduzidos pelo homem na situação psicológica e que 

cumprem a função de auto-estimulação. (VYGOTSKI, 2000b, p. 83 e p. 146). No 

caso da memória, por exemplo, quando para potencializar o próprio processo de 

memorização de uma quantidade de objetos, se traça num pedaço de madeira um 

número de riscos que correspondem a certo número de objetos. Com isso, o 

indivíduo insere em sua atividade um estímulo artificial, um signo, na maioria das 

vezes apropriado  por ele do meio  social ou criado por ele com base  em suas 

apropriações anteriores, que amplia sua capacidade de recordar. 

O processo de significação constitui-se, assim, pela criação e emprego dos 

signos, sendo que o sistema de signos da linguagem é ‘dominante’ em relação a 

outros.  Nas  funções  elementares,  há  um  papel  determinante  do  estímulo  que 

provoca uma determinada resposta; enquanto nas superiores, o papel determinante 

é da auto-estimulação, isto é, do processo de significação. Um estímulo neutro 

assume a função de signo quando na realização de uma tarefa surge um obstáculo, 

que só pode ser transposto pela criação de estímulos artificiais. O signo e seu modo 

de uso passam a ser o foco de todo o processo. Todavia, não podemos deixar de 

lembrar que o processo de passagem das funções elementares para as superiores é 

de  superação dialética,  em que ao mesmo  tempo anula  e conserva o  patamar 

anterior. Os processos elementares e as leis que os regem estão engendrados na 

forma superior do comportamento e aparecem nela subordinadas e ocultas. De 

acordo com Vigotski, “a análise demonstra que o fundamento e o conteúdo da forma 

superior é a inferior, que a superior aparece tão somente em uma etapa de 

desenvolvimento e volta a converter-se incessantemente em forma inferior.” 

(VYGOTSKI, 2000b, p. 118, tradução nossa). Toda forma superior de conduta é 

impossível sem as inferiores, mas a existência das inferiores não esgota a essência 

da superior. 

Nesse processo, fica evidente o importante papel da mediação. Os signos, 

como mediação na relação de apropriação do gênero humano pelo indivíduo, 

assumem uma posição definitiva no desenvolvimento do comportamento humano. 

São produtos do processo histórico e social da humanidade e estão em permanente 

construção. A criança entrará em contato com o mundo através da mediação de 

outras pessoas, que é justamente o que vai lhe dar possibilidade de se apropriar de 
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modos de viver, pensar e sentir daquele período histórico. 
 
 
 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e, 
sendo dirigidas a objetos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto 
passa através de outra pessoa. (VIGOTSKI, 1998a, p. 40). 

 
 

Um importante mecanismo para a apropriação da concepção de mundo e 

das relações sociais do adulto pelas crianças é a brincadeira de papéis sociais ou o 

brinquedo. 

A brincadeira, segundo Vigotski (1998a, p. 122), surge quando a criança 

experimenta necessidades que não podem ser satisfeitas imediatamente, por 

exemplo, ser mãe e pela necessidade de agir em relação aos objetos e situações 

com as quais se defronta. Ao brincar de ser mãe, a criança envolve-se em uma 

situação imaginária, criada a partir do brinquedo e com isso começa a apropriar-se 

das regras sociais a serem seguidas por uma mãe, do lugar social dado para as 

mães, do como uma mãe deve se relacionar com os filhos e com os demais etc. De 

acordo com Rossler, 

 
 

Ao brincar a criança nunca está, portanto, inteiramente sozinha, num mundo 
à parte do mundo dos adultos ou mesmo tentando fugir dele. A brincadeira 
não é uma atividade alucinatória. Ao contrário, brinca para poder dominar e 
penetrar nesse mundo, que é um mundo social. Brinca para ser um adulto. 
Direta ou indiretamente, o universo dos adultos sempre estará presente nas 
atividades lúdicas das crianças, determinando sua forma e seu conteúdo, 
interferimos nelas ou não. (ROSSLER, 2006a, p. 57) 

 
 

Nesse sentido, a brincadeira exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento da criança, especialmente na idade pré-escolar, mesmo não sendo 

a  única  fonte  de  desenvolvimento  e  nem  sequer  a  atividade  predominante  da 

criança. Mas pelo fato de a criança, na situação da brincadeira, envolver-se em 

atividades que vão além daquelas próprias de sua idade, são criadas zonas de 

desenvolvimento proximal e por meio da brincadeira ela desenvolve formas de se 

relacionar com os objetos e com os outros. 

Para Vigotski, o aprendizado é que promove o desenvolvimento24, isto é, a 
 
 

24 Cabe salientar que essa concepção é contrária a de Piaget, por exemplo, que defendia a idéia que 
o aprendizado segue o desenvolvimento, ou seja, seria necessário que a criança atingisse um nível 
de desenvolvimento, em cima de que se torna possível produzir certa aprendizagem. Somente depois 
de um novo desenvolvimento, seria possível alçar novos níveis de aprendizado. Já para Vigotski 
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partir  da  apropriação  de  conhecimentos  na  relação  com  o  outro,  a  criança 

desenvolve suas funções psicológicas superiores. A criança possui um nível de 

desenvolvimento real, que corresponde ao nível de desenvolvimento já atingido pela 

criança e que se constitui da solução independente de problemas. Além do nível 

real, a criança possui uma zona de desenvolvimento proximal (ZDP), 

correspondente às funções que estão em processo de amadurecimento. Com base 

na ZDP, a criança é capaz de realizar tarefas e solucionar problemas com a 

colaboração de adultos ou colegas mais desenvolvidos, em um processo de 

aprendizado. (VIGOTSKI, 1998a, p. 112 e 113). 

Na produção de ZDPs, a brincadeira contribui fundamentalmente para a 

criação do campo simbólico na criança e para seu desenvolvimento. Como já foi 

dito, na brincadeira a criança cria situações imaginárias, a partir das quais se 

desprende das impressões mais imediatas e opera psicologicamente com os 

significados. Por exemplo, quando a criança toma uma vassoura por um cavalo. Ao 

fazer isso, desprende-se da percepção imediata da própria vassoura, de seu uso 

social, para operar com o significado de cavalo, os gestos e movimentos exigidos 

por este etc. Com isso, a brincadeira contribui para o desenvolvimento do 

pensamento abstrato. 

Duarte (2006a) contribui com esse debate, trazendo elementos 

fundamentais para a análise da brincadeira na sociedade de classes. O autor lembra 

que, na sociedade capitalista, os papéis sociais são alienados e que 

 
 

Se a brincadeira de papéis sociais for deixada ao sabor da espontaneidade 
infantil, o mais provável será que essa atividade reproduzirá 
espontaneamente a alienação própria aos papéis sociais com uma presença 
mais marcante no cotidiano da sociedade contemporânea. (DUARTE, 2006a, 
p. 95). 

 
 

A brincadeira cumpre, portanto, papel fundamental no desenvolvimento 

infantil, ainda que sob relações sociais de dominação, para apropriar-se de papéis 

sociais alienados. Na brincadeira (bem como em outras relações com o mundo 

social), a criança passa a incluir o signo como mediação de sua atividade. E, como 

sabemos, a inserção dos signos nos processos psicológicos será fundamental para 

o salto qualitativo que diferencia o ser humano dos animais. Vigotski traz essa 
 
 
(1998a), é o aprendizado que leva ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores e da 
consciência. 
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discussão em diversas passagens, mostrando o quanto o sistema simbólico traz 

mudanças qualitativas no desenvolvimento da consciência. Vejamos no trecho a 

seguir. 

 
 

Como no caso da memória e da atenção, a inclusão de signos na percepção 
temporal não leva a um simples alongamento da operação no tempo; mais do 
que isso, cria as condições para o desenvolvimento de um sistema único que 
inclui elementos efetivos do passado, presente e futuro. Esse sistema 
psicológico emergente na criança engloba, agora, duas novas funções: as 
intenções e  as  representações simbólicas das  ações  propositadas. Essa 
mudança na estrutura do comportamento da criança relaciona-se às 
alterações básicas de suas necessidades e motivações. (...) As premências 
instintivas predominantes dos animais tornam-se secundárias nas crianças. 
Novas motivações, socialmente enraizadas e intensas, dão direção à criança. 
(VIGOTSKI, 1998a, p. 48-49). 

 
 
 
 
2.5 O AUTODOMÍNIO DAS FUNÇÕES PSICOLÓGICAS E DA CONDUTA 

 
 
 
 
 

Como resultado do processo de internalização e do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, podemos situar o autodomínio da conduta. Para 

discutir o autodomínio da conduta, Vigotski traz as observações de Engels sobre a 

liberdade, quando o autor equipara o domínio da conduta com o domínio sobre a 

natureza: 

 
 

A liberdade não consiste em uma independência imaginária em relação às 
leis da natureza, mas no conhecimento dessas leis e na possibilidade, 
baseada em tal conhecimento, e obrigar sistematicamente a que essas leis 
da natureza atuem para determinados fins. Isto se refere tanto às leis da 
natureza exterior como as leis que regem a natureza física e espiritual do 
próprio  homem.  São  duas  classes  de  leis  que  somente  mentalmente 
podemos dissociar, porém não na realidade. O livre arbítrio, portanto, não 
significa mais que a capacidade de tomar decisões com conhecimento do 
assunto. (ENGELS apud VYGOTSKI, 2000b, p.300). 

 
 

Com isso, os autores trazem uma concepção de liberdade como a escolha, 

que supõe uma ação na realidade, baseada no conhecimento sobre as 

necessidades da natureza ou o domínio tanto sobre a natureza exterior como sobre 

a natureza interior. Apoiada nas reflexões de Vigotski, Toassa afirma que 

 
 

Tornar-se livre é, portanto, assimilar um significado diferençando-se dele – é 
tornar-se   indivíduo   humano   que   recria   a   realidade   na   consciência, 
constituindo um ativo conhecimento das determinações da conduta e, nesse 



70 
 
 
 
 
 
 

processo de conhecimento, modifica a realidade objetiva (natural e/ou social). 
(TOASSA, 2004, p. 5) 

 
 

Assim, o domínio da conduta constitui-se como um processo mediado, que 

se realiza sempre através de certos estímulos auxiliares e que além de desenvolver 

o controle sobre as próprias funções psicológicas, desenvolve novas funções, como 

a imaginação e a vontade. 

A vontade, como produto do desenvolvimento histórico-social da criança, é 

uma função essencial para a compreensão do domínio da conduta, pois significa o 

domínio sobre a ação que se realiza por si mesmo. São os meios que nos ajudam a 

dominar a ação. 

Para melhor entender a temática da vontade, faz-se necessário diferenciar 

estímulo de motivo. O estímulo é entendido como uma excitação mais ou menos 

simples  que  atua  diretamente  sobre  o  arco  reflexo,  enquanto  o  motivo  é  um 

complexo  sistema  de  estímulos  relacionado  com  a  estrutura,  a  formação  ou  a 

eleição de algum dos arcos reflexos. No processo de eleição volitiva, há na 

consciência do indivíduo uma luta entre motivos e não entre estímulos. Vigotski 

(2000b, p. 295) exemplifica essa distinção através da seguinte situação: eu decido 

não cumprimentar uma pessoa que perdeu minha estima. Isso se constitui como um 

motivo, já que é produto de um sistema complexo de estímulos. O estímulo é meu 

encontro com essa pessoa. 

A vontade tem seu desenvolvimento influenciado pelo desenvolvimento dos 

processos de escolha complexa, que é característica do domínio da própria conduta. 

Segundo Vigotski (2000b, p. 285) Há três classes de eleição: 

1) a que ocorre com ajuda da atenção: quando a eleição está condicionada 

principalmente a estímulos externos que devem ser discernidos e captadas as 

relações entre eles. Utiliza-se, por exemplo, a ajuda do dedo indicador. 

2) a que ocorre com ajuda da memória: quando a eleição se baseia na 

memorização mnemotécnica (que faz uso de signos) de uma instrução dada, 

estabelecendo ou reforçando conexões cerebrais precisas. Aqui se determina 

previamente que certos estímulos correspondem a certas reações, cuja relação deve 

ser memorizada. 

3) a eleição livre entre duas possibilidades que não estão determinadas de 

fora, mas de dentro, pelo próprio sujeito. 

Quando Vigotski inicia o estudo das relações complexas de escolha, este 
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era baseado, de forma geral, em experimentos que consistiam na apresentação de 

certos estímulos ao sujeito aos quais correspondia uma determinada reação de 

escolha (levantar uma das mãos, apertar uma tecla em um teclado, etc.). Na análise 

das reações produzidas por tais estímulos, predominavam duas abordagens: uma 

que entendia a reação de escolha como a soma de uma série de processos 

elementares – o tempo de reconhecimento do estímulo, o tempo da discriminação 

do estímulo alvo, o tempo da escolha do movimento correto; e outra que se centrava 

na descrição de reações emocionais internas, pelo sujeito, quando este respondia 

ao estímulo. Para Vigotski (1998a, p. 86-91), as duas concepções estão 

equivocadas. A primeira porque entende a reação complexa como simples soma de 

processos elementares, sem considerar que as reações complexas quando mais 

automatizadas podem levar o mesmo tempo que as simples e que qualquer reação 

complexa reflete processos que dependem do processo de aprendizado como um 

todo e não apenas de processos isolados. A segunda ignora a dimensão objetiva da 

reação de escolha e substitui a análise e a explicação das respostas pela descrição 

dos sentimentos do sujeito durante o experimento, sem levar em conta que esses 

sentimentos devem ser apenas um componente da resposta, mas eles mesmos 

precisam ser explicados. 

Para entender melhor esse processo, Vigotski e seus colaboradores 

desenvolvem um experimento que reproduz os processos  de eleição,  buscando 

mostrar seu desenvolvimento. O experimento era realizado com crianças e adultos 

de diferentes idades e consistia de algumas etapas, que buscavam captar a gênese 

e as relações dinâmico-causais das reações de escolha. Na primeira etapa, o 

experimentador  apresentava  algumas  teclas  que  deveriam  ser  pressionadas  de 

forma correspondente a certos estímulos visuais. Ao mostrar uma imagem, o sujeito 

deveria pressionar certa tecla. As reações entre as crianças e os adultos mostraram- 

se diferentes, por seu grau de apropriação da cultura e grau de desenvolvimento das 

funções psicológicas. Eram dadas várias instruções correspondentes a estímulos 

diferentes. Os adultos repetiam a si mesmos as instruções antes de começar, 

perguntavam sobre aspectos que esqueciam, buscavam dominar as relações como 

um todo. As crianças executavam a tarefa mais imediatamente e deparavam-se com 

as dificuldades em seu decorrer. Respondiam de maneira mais natural ou primitiva, 

operando tarefas complexas da mesma forma que as simples. Na segunda etapa, 

eram inseridos signos auxiliares nas teclas, de modo que os sujeitos pudessem 
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relacionar o estímulo visual com o signo da tecla. Os adultos usavam-nos 

imediatamente, enquanto as crianças usavam, mas no início do desenvolvimento de 

suas funções psicológicas, conseguiam estabelecer apenas relações prontas, 

existentes na realidade (pão-faca, por exemplo). Em seguida, as crianças passam a 

ser capazes de criar as próprias conexões, estabelecendo ativamente os signos 

externos como mediadores de sua atividade. Por último, dispensam o uso de signos 

externos, pois os internalizam. 

A cada etapa, a criança não muda somente as respostas, mas realiza a 

tarefa de maneiras novas, gera novos instrumentos de comportamento, reconstrói 

seus processos psicológicos e reorganiza seus processos de escolha de acordo com 

os motivos que definem a tarefa. 

Voltamos a falar aqui da categoria ‘motivo’ na atividade psicológica, para 

entender  o  processo psicológico  da  eleição.  Este  processo  se  constitui  de  três 

momentos: 1) a luta dos motivos se desloca no tempo: isto quer dizer que a luta de 

motivos presente no processo de escolha e a decisão relacionada com ela só são 

possíveis se precedem temporalmente a luta dos estímulos, ou então a luta de 

motivos se converteria em luta pelo campo motor geral. A luta se adianta, se 

desenvolve e decide antes da batalha; 2) há certa ilusão de que as únicas eleições 

consideradas  volitivas  são  as  que  seguem  o  caminho  da  máxima  resistência, 

quando elegemos o mais difícil. Para Vigotski, o que ocorre no ato volitivo é a 

transferência da luta a um plano novo, da luta de estímulos passa à luta de motivos. 

Assim, o estímulo mais forte pode se converter em um motivo mais débil e vive- 

versa. Vigotski exemplifica através da  greve  de fome  que busca  alcançar certo 

objetivo. Embora a fome seja um estímulo bastante forte, pode tornar-se um motivo 

débil à medida que um desejo não seja atendido. Um ato de vontade faz com que a 

pessoa renuncie à comida para alcançar um fim que julgue importante; 3) o caráter 

do  estímulo  auxiliar  muda  dependendo  se  é  um  meio  auxiliar:  na  eleição 

estabelecida (quando o sujeito realiza uma instrução) ou na eleição livre (quando o 

sujeito cria a instrução), ou seja, na luta por um mecanismo de fechamento ou na 

luta por um mecanismo executor. 

No desenvolvimento das funções psicológicas superiores, todos os 

processos são processos de domínio das próprias reações com ajuda de diversos 

meios. Os mecanismos de autodomínio da conduta e da eleição no ato volitivo serão 

importantes aspectos para compreender o processo de consciência de classe, como 
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veremos no terceiro capítulo. 
 
 
 
 
 
2.6 O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO E A LINGUAGEM 

 
 
 

Pensamento que vem de fora 
e pensa que vem de dentro, 
pensamento que expectora 
o que no meu peito penso. 

Pensamento a mil por hora, 
tormento a todo momento. 

Por que é que eu penso agora 
sem o meu consentimento? 

Arnaldo Antunes e Arnaldo Brandão (Pensamento) 
 
 
 
 

Vigotski  dedica-se  a  um  profundo  estudo  sobre  a  relação  entre  o 

pensamento  e  a  linguagem,  especialmente  em  sua  obra  A  construção  do 

pensamento e da linguagem25. O autor entende que a relação entre pensamento e 

linguagem é o cerne da teoria da consciência, mostrando que tal relação tem origem 

e desenvolvimento calcados na atividade prática humana 

As teses anteriores a Vigotski oscilavam entre dois extremos: por um lado, 

apontava-se para uma plena identificação e fusão do pensamento com a linguagem 

e por outro lado, para a plena separação e dissociação  entre eles, que teriam 

apenas uma ligação mecânica externa. Para Vigotski, tanto uma como outra fecham 

o caminho para abordar a relação entre pensamento e linguagem, ao partirem de um 

método de análise equivocado: o da decomposição da totalidade psicológica em 

elementos. Ao buscar compreender a relação entre pensamento e linguagem, os 

adeptos desse método decompõem essa totalidade nos elementos pensamento e 

linguagem. Com isso, perdem-se as propriedades da totalidade, já que esta não é a 

simples soma de processos isolados. A analogia usada pelo autor soviético é a da 

análise química da água. Sua fórmula é H2O (dois átomos de hidrogênio e um átomo 

de oxigênio). É essa totalidade que guarda as propriedades explicativas do que seja 

água. Ao dividir  essa totalidade em   hidrogênio   e oxigênio,  perde-se suas 

propriedades inerentes como totalidade, já que, por exemplo, a propriedade da água 

de apagar o fogo não se explica ao verificar que o hidrogênio é autocombustível e o 

 
25 

Esse é o título da tradução para o português direto do russo pela Editora Martins Fontes publicada em 2001. O 

título original é Pensamento e Linguagem. 
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oxigênio conserva a combustão. O pesquisador não conseguiria explicar a relação 

entre eles. (VIGOTSKI, 2001a, p. 5-6) 

Em contraposição, Vigotski propõe que o estudo seja feito através da 

decomposição  da  totalidade  complexa  em  unidades  de  análise  constituídas  de 

partes vivas e indecomponíveis da unidade. Essa unidade mantém as propriedades 

do todo e é produto da própria análise. No caso da relação entre pensamento e 

linguagem, a unidade será o significado da palavra. 

No entanto, para melhor compreender como o autor chega no significado 

como unidade de análise, é importante refazer a trajetória seguida pelo pensamento 

e pela linguagem no desenvolvimento humano. 

No percurso da filogênese, percebe-se que o pensamento e a linguagem 

têm diferentes raízes genéticas e desenvolvem-se por linhas diferentes e 

independentes, estabelecendo uma relação não constante e desigual. Os clássicos 

estudos de Köhler com antropóides mostram que esses animais possuem um tipo de 

intelecto independente da linguagem, no emprego de instrumentos em sua atividade, 

e uma linguagem independente do intelecto, na expressão de estados emocionais e 

rudimentos de função social. É possível identificar uma fase pré-verbal no intelecto e 

uma fase pré-intelectual na fala. (VIGOTSKI, 2001a, p. 128). 

Na ontogênese, percebem-se algumas semelhanças no início do 

desenvolvimento da criança, mas que a partir de sua inserção na cultura e nas 

relações sociais, tem o percurso de seu desenvolvimento alterado. Há também no 

desenvolvimento humano individual, diferentes raízes do pensamento e da fala. O 

emprego simples de instrumentos ocorre antes do desenvolvimento da linguagem. 

Na  fase  pré-verbal  do  pensamento,  a  criança  pequena  possui  uma  inteligência 

prática que lhe permite fazer uso de instrumentos; na fase pré-intelectual da fala, a 

linguagem (gritos, balbucios, primeiras palavras) cumpre a função de descarga 

emocional e do início de um contato social. 

Num determinado momento do desenvolvimento, as linhas do pensamento 

e da linguagem se cruzam e dão origem ao pensamento verbal e à linguagem 

intelectual. A partir daí, os processos constituem-se sobre novos patamares: em uma 

unidade, a linguagem passa a organizar o pensamento e o pensamento a planejar a 

linguagem. (VIGOTSKI, 2001a, p. 133). 

Ao remontar a história da humanidade, constata-se que a linguagem surge 

da necessidade de comunicação no processo de trabalho. Não sendo possível a 
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comunicação direta entre duas consciências, os seres humanos desenvolvem 

mediações para a comunicação. Comunicação pressupõe generalização e 

desenvolvimento  do  significado  da  palavra,  ou  seja,  a  generalização  se  torna 

possível se há desenvolvimento da comunicação. Por exemplo, para comunicar que 

estou com frio, posso fazer gestos e movimentos expressivos, mas a verdadeira 

compreensão e comunicação se dá quando realizo um movimento de generalização 

e nomeio o que estou vivenciando. Assim, situo o frio sentido por mim, em uma 

classe de estados conhecidos pelo interlocutor e trago novas possibilidades para o 

desenvolvimento da consciência. 

A linguagem26 é reconhecida pela psicologia sócio-histórica como uma das 
 

funções mais importantes no desenvolvimento cultural da criança. Ao apropriar-se 

da linguagem, a criança se insere em um nível de práticas sociais que lhe possibilita 

alçar-se a novas dimensões do desenvolvimento do gênero humano. 

No desenvolvimento do bebê, a linguagem desenvolve-se baseada em 

algumas reações inatas No bebê, a reação vocal é o sintoma de uma reação 

emocional geral que expressa a existência ou a perturbação do equilíbrio da criança 

com o meio, ou seja, constitui-se como uma reação inata, um reflexo incondicionado. 

Nos termos de Vigotski, é ainda uma linguagem pré-intelectual, ou uma linguagem 

em si. 
 

Nas primeiras semanas, passa a cumprir a função não só de expressão 

emocional, mas de contato social, transformando-se em reflexos vocais 

condicionados. Já nas primeiras palavras do bebê se produz o maior drama do 

desenvolvimento humano: o choque entre o natural e o histórico-social. (VYGOTSKI, 

2000b,  p.  169-171;  305).  Começa,  então,  a  se  constituir  como  linguagem  para 
 

outros. 
 

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem no homem não é a 

simples continuação do desenvolvimento animal, mas ocorre uma mudança no tipo 

de desenvolvimento: do biológico para o histórico-social. Tal mudança, reafirmamos, 
 

 
26  Ao investigar as raízes genéticas da linguagem, Vigotski refere-se a uma fase pré-intelectual da 
linguagem, presente tanto na filogênese quanto na ontogênese. Isso quer dizer que há certo tipo de 
linguagem não-intelectual, nos animais e nos bebês, que tem um desenvolvimento independente do 
pensamento. No chimpanzé e em outras espécies animais, por exemplo, “A linguagem não é só uma 
reação expressivo-emocional mas também um meio de contato psicológico com seus semelhantes.” 
(VIGOTSKI, 2001a, p. 127). No entanto, quando falamos do papel central da linguagem para as 
funções psicológicas superiores, referimo-nos, assim como Vigotski, à linguagem em unidade com o 
pensamento, à linguagem intelectual, fruto do desenvolvimento histórico-social e que se desenvolve 
nos indivíduos por sua mediação com o meio social. 
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fundamenta-se no desenvolvimento do trabalho. Também as formas de pensar e 

falar são social e historicamente determinadas. 

Se retomarmos a lei genética do desenvolvimento cultural, temos que as 

relações  entre  as  funções  psicológicas  superiores  foram  anteriormente  relações 

reais entre os homens. A função primária da linguagem é comunicar, ou seja, é 

originariamente social. No desenvolvimento da criança, a linguagem passa a ter 

duas funções: comunicativa e egocêntrica. Embora ambas tenham uma aparência 

social, são diferentemente dirigidas, uma vez que a fala comunicativa é dirigida ao 

outro e a fala egocêntrica é dirigida a si mesmo. A fala egocêntrica é considerada 

por Vigotski uma forma transitória entre a linguagem exterior e a interior, que faz a 

mediação do social para o individual. Caracteriza-se pela fase em que a criança fala 

em  voz  alta  para  orientar  sua  conduta,  como  se  falasse  consigo  mesma.27
 

 

(VIGOTSKI, 2001a, p. 64-65) Através da fala egocêntrica a criança começa a 

apropriar-se de formas sociais de pensamento. O desenvolvimento do pensamento 

da criança depende de seu grau de domínio dos meios sociais de pensamento - a 

linguagem. (VIGOTSKI, 2001a, p. 149). 

A manifestação da linguagem egocêntrica é como a da fala social, externa; 

mas em termos funcionais e estruturais se distingue da social. Embora tenha 

semelhanças com a social – apresenta características de transição: ilusão de 

compreensão, aparente fragmentação, abreviação -, serve para orientar a própria 

atividade  da  criança. Percebe-se,  por  exemplo,  que  o  coeficiente de  linguagem 

egocêntrica aumenta muito com o aumento da dificuldade da atividade infantil. A 

linguagem egocêntrica prepara a passagem para outra forma de linguagem para si: 

a linguagem interior. (VIGOTSKI, 2001a, p. 427-438) 

A linguagem interior não é simplesmente fala menos som, mas surge com 

uma função específica e original, na unidade com o pensamento. Tem uma sintaxe 

específica, pois tende a abreviar, omitindo o sujeito da frase, que já lhe é conhecido, 

e mantendo o predicado. A linguagem internalizada dá origem ao pensamento verbal 

e passa a assumir para a criança outras funções, relacionadas ao pensamento, 

como a de generalização. 
 

27  Piaget foi o primeiro pesquisador a identificar e nomear a fala egocêntrica. No entanto, o autor 
suíço pensa que a fala segue a trajetória da fala interior à fala egocêntrica, que se constituiria como 
expressão do egocentrismo infantil, que quando se extingue dá lugar à fala socializada ou exterior. 
Vigotski inverte essa trajetória mostrando que a fala egocêntrica é uma linguagem para si, assim 
como a interior, mas ainda com aspectos da linguagem social. (VIGOTSKI, 2001a, p. 46; 57; 426; 
431) 
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Enquanto a linguagem exterior é, em sua maioria, dialógica; a linguagem 

interior é monológica. A discussão,  que ocorre socialmente, com duas ou mais 

pessoas, internaliza-se na forma de reflexão, que nada mais é que uma discussão 

interna ou uma discussão consigo mesmo. A relação entre pensamento e palavra é 

um  movimento  do  pensamento  à  palavra  e  um  movimento  da  palavra  ao 

pensamento. (VIGOTSKI, 2001a). 

 
 
 
 
2.7 A UNIDADE DE ANÁLISE DO PENSAMENTO VERBAL: O SIGNIFICADO 

 
 
 
 
 

Ao cruzarem-se as linhas do  pensamento  e da  linguagem no 

desenvolvimento ontogenético,   surge  o pensamento verbal e  a linguagem 

intelectual. O pensamento, em unidade com a linguagem, reflete a realidade na 

consciência de um modo qualitativamente diferente do que o faz a sensação 

imediata. A linguagem constitui-se como meio de comunicação social, enunciação e 

compreensão. Além da função comunicativa, ganha uma intelectual. 

Como unidade de análise para o estudo desses processos, Vigotski (1999a; 
 

2001a) chega ao significado da palavra, como aquele que conserva as propriedades 

do todo. Se fosse analisado apenas o som, as propriedades físicas e psicológicas 

específicas da fala humana, que a diferenciam de outros sons da natureza, se 

perderiam. A palavra sem seu significado é som vazio e deixa, portanto, de ser 

palavra. 
 

Uma palavra nunca se refere a um objeto isolado, mas a todo um grupo ou 

classe de objetos e suas relações e compõe, por isso, um sistema de significação. 

Por ser uma generalização latente, é um excepcional ato verbal do pensamento. O 

significado é entendido como a unidade de compreensão do pensamento 

verbalizado, ou seja, o significado é ao mesmo tempo linguagem e pensamento. O 

significado é unidade do pensamento e da linguagem; é unidade da generalização e 

da comunicação. (VIGOTSKI, 2001a, p. 13) 

Vemos, portanto, o papel fundamental da fala humana, que pode ser 

caracterizada como um aspecto sonoro com função de significação. (VIGOTSKI, 

1999a). 
 

Para  evitarem-se  concepções  idealistas  sobre  o  pensamento  humano, 
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Vigotski (1999a, p. 182) demonstra ainda que “o pensamento não apenas se 

expressa  na  palavra  mas  nela  se  realiza.”  Isso  quer  dizer  que  não  há  um 

pensamento  verbal  a  priori  que  apenas  tem  sua  expressão  na  palavra,  pelo 

contrário,  o  pensamento  se  constitui  e  se  desenvolve  na  relação  direta  com  a 

palavra, se reestrutura, se modifica e se completa. 

O  significado  é  produzido  nas  relações  sociais  e  passa  a  ser  operado 

através dos signos. Ao nascerem, ganham corpo no signo. A cooperação entre 

consciências - as relações sociais ou interpsicológicas - é o que move e determina o 

desenvolvimento  dos  significados.  Os  significados  são  forjados,  portanto,  no 

processo de alteridade da consciência. Como esse processo de alteridade é 

movimento, os significados não são imutáveis e constantes, mas também estão em 

movimento. O movimento da palavra revela-se quando Vigotski a define como sendo 

“uma  caixa  de  mosaicos  onde  há  numerosos  elementos  diversos  e  onde  ao 

combiná-los podem criar, graças a essa enorme multiplicidade de vínculos, cada vez 

novas integridades” (VYGOTSKI, 2000b, p. 275, tradução nossa). 

Vigotski, no capítulo sobre o desenvolvimento da linguagem oral do volume 

III de suas Obras Escolhidas, apresenta de forma interessante a história da palavra. 

De início, ele explica que a função primária da linguagem é a indicação e não o 

significado.  Diz  o  autor:  “As  palavras  adquirem,  em  virtude  de  algum  indício 

figurativo, uma determinada significação.” (2000b, p. 190). Não podemos deixar de 

mencionar que esses indícios figurativos são produzidos de acordo com 

determinada concepção de mundo, constituída nas relações sociais e permeada 

pela consciência social. Vemos, então, que as palavras não são simplesmente 

inventadas, mas surgem num processo de desenvolvimento relacionadas a uma 

imagem e dão origem a novas palavras segundo as leis do desenvolvimento 

psicológico. O surgimento de novas palavras ocorre pela transferência de velhos 

significados a novos objetos. Para a humanidade inventar um instrumento, tem que 

levar em conta as propriedades físicas do material utilizado. Dessa forma, ocorre 

também com o signo, que deve possuir certas propriedades psicológicas para ser 

usado como tal. Segundo Vigotski, 

 
 

(...) no desenvolvimento de nossa linguagem, as palavras não se originam 
arbitrariamente, senão sempre em forma de signo natural relacionado com 
uma imagem ou uma operação; na linguagem infantil, os signos não 
aparecem como inventados pelas crianças: os recebem das pessoas que os 
rodeiam e tão somente depois tomam consciência ou descobrem as funções 
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de tais signos. (VYGOTSKI, 2000b, p. 179, tradução nossa). 
 
 

Com isso, Vigotski esclarece que em primeiro lugar a criança reproduz o 

uso do signo, para somente depois compreender seus mecanismos e dominá-los. A 

palavra cumpre o papel de distinguir os diversos objetos, fraciona a conexão 

sincrética e analisa o mundo. Constitui-se como instrumento fundamental de análise, 

pois designar verbalmente um objeto – transformá-lo em palavra - significa separá-lo 

da massa geral dos objetos, dando-lhe destaque. 

Visto que a palavra traz uma nova dimensão à consciência, não podemos 

deixar de citar a importante afirmação de Goethe, lembrada por Vigotski, de que no 

princípio era a ação, não a palavra. Coerente com sua concepção materialista, o 

autor lembra que a palavra é um reflexo generalizado da realidade, ou seja, a 

palavra é fruto da necessidade de nomear e comunicar que surgem na ação humana 

sobre a realidade. 

Outro aspecto relevante a ser considerado é a relação do significado com o 

inconsciente. Vigotski (1999a) considera lícito falar do conceito de inconsciente, mas 

como  unidade  do  psíquico  e  do  fisiológico,  ou  psicológico.  Ressalta,  porém  - 

diferente de outras teorias, especialmente a freudiana - que o inconsciente é 

potencialmente consciente. Há o psicologicamente consciente e o psicologicamente 

inconsciente. O autor admite uma relação entre o inconsciente e o não-verbal e 

argumenta que: “Em geral, não existe signo sem significado. A formação de palavra 

é a principal função do signo. Há significado ali onde há signo. Esta é a faceta 

interna do signo. Mas na consciência há também algo que não tem significado.” 

(VIGOTSKI, 1999a, p. 182). Acontece que mesmo depois do cruzamento das curvas 

do pensamento e da linguagem, que dá origem à fala intelectual e o pensamento 

verbal, não deixa de existir uma fala não-intelectual e um pensamento não-verbal. 

No  adulto,  pensamento  e  linguagem  não  estão  necessariamente  interligados 

sempre. Dessa formulação, pode-se entender que há aspectos não significados, a 

que poderíamos chamar de inconscientes, mas que são potencialmente conscientes. 

Leontiev (1978, p. 88) ajuda-nos a caracterizar a consciência na seguinte 

síntese: “(...) a consciência individual do homem só pode existir nas condições em 

que existe a consciência social. A consciência é o reflexo da realidade, refractada 

através do prisma das significações e dos conceitos lingüísticos, elaborados 

socialmente.” 
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A partir disso, podemos pensar que a consciência se constitui como reflexo 

da realidade. Entretanto, esse reflexo não ocorre de forma direta, imediata, mas 

mediada pelo universo de significações e conceitos lingüísticos produzidos 

socialmente e que dependem da natureza das relações sociais de que é resultado. 

Como vimos, os significados não são estáticos e imutáveis, mas também se 

transformam. Na análise do desenvolvimento do significado, Leontiev traz uma 

valiosa contribuição. Ao remontar o desenvolvimento histórico da consciência, 

percebe que há uma estreita relação entre a estrutura da atividade e da consciência 

humana. Duarte (2005) analisa que Leontiev amplia sua unidade de análise para a 

relação  entre o  significado  e  o  sentido,  ou  seja,  a  relação  entre o  motivo  e  o 

conteúdo da ação humana. 

Para Leontiev (1978), o significado social de um objeto cultural, seja este 

material ou simbólico, está ligado à prática social e está acumulado na experiência 

histórica de muitas gerações. No processo de apropriação dos objetos culturais, os 

indivíduos reproduzem capacidades e aptidões humanas historicamente 

desenvolvidas. Para entender melhor aquela relação, traremos o clássico exemplo 

de  Leontiev,  sobre  a atividade  de  caçada  em  uma  tribo  primitiva. A  linguagem 

produz na consciência, a possibilidade de planejamento e de conexão consciente 

entre uma ação realizada individualmente e a atividade social como um todo. Os 

seres humanos conseguem conectar em sua consciência sua ação parcial com a 

atividade geral e o objetivo a ser conquistado. A atividade de caçada na tribo 

primitiva,  por  exemplo,  constitui-se  de  várias  ações,  que  são  realizadas  por 

diferentes membros do grupo. Nesse caso, um grupo que espera escondido em um 

lugar pré-estabelecido para onde a caça deve ser conduzida e outro grupo que 

espanta a caça para tal lugar. Pode haver ainda os que preparam o fogo para assar 

a caça ou os que preparam os instrumentos a serem utilizados no preparo. O motivo 

da ação de qualquer um envolvido nessa atividade é a fome ou, a necessidade de 

alimentar-se. No entanto, o conteúdo da ação varia de acordo com o grupo a que se 

pertence. O batedor deve espantar a caça e, portanto, o conteúdo de sua ação é 

constituído por aquilo que ele realiza – correr, gritar, acenar. O conteúdo da ação do 

outro grupo é abater a caça, usando os utensílios desenvolvidos naquela tribo. 

O que interessa aqui é que o que dá sentido à atividade do batedor são as 

relações sociais que o ligam ao restante do grupo. Ou seja, o que conecta sua ação 

– que aparentemente pode parecer incoerente, por afastar o alimento de si – ao 
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motivo da ação é o fato de sua consciência captar a conexão entre sua ação e a 

atividade coletiva. Assim, Leontiev define ação como sendo o processo em que o 

conteúdo e o motivo não coincidem e afirma que: “A decomposição de uma acção 

supõe que o sujeito que age tem a possibilidade de reflectir psiquicamente a relação 

que existe entre o motivo objectivo da relação e seu objecto. Senão, a acção é 

impossível, é vazia de sentido para o sujeito.” (LEONTIEV, 1978, p. 79). O sentido é 

entendido como aquilo que liga o conteúdo da ação ao seu motivo na consciência do 

sujeito. 
 

Duarte ressalta que essa relação que se produz na consciência ocorre tanto 

nos aspectos cognitivos quanto nos afetivos: 

 
 

Quando ele vê os animais que poderiam satisfazer sua fome distanciarem-se 
velozmente dele, de maneira que objetivamente ele não poderia alcançá-los 
e abatê-los, seu estado emocional interior não será o de frustração se os 
animais  se  dirigirem  para  o  local  no  qual  os  outros  seres  humanos 
integrantes do grupo estão à espreita. Na realidade o batedor antecipa em 
sua subjetividade a sensação eufórica que acompanha a caçada bem- 
sucedida. Tanto em termos cognitivos como em termos afetivos, a estrutura 
do psiquismo humano diferencia-se da estrutura do psiquismo animal, tal 
como ocorre com a estrutura objetiva da atividade. Na mente humana há, 
portanto, uma relação indireta, mediatizada, entre o conteúdo da ação e o 
motivo da mesma. (DUARTE, 2005, p. 35) 

 
 

E o Leontiev não pára por aí. Ao remontar o desenvolvimento histórico da 

consciência, esclarece que com a divisão social do trabalho e com a propriedade 

privada sucede uma dissociação entre o conteúdo e o motivo da atividade, ou, uma 

ruptura entre o significado e o sentido. Nas relações sociais capitalistas, a alienação 

provoca o efeito de que o sentido do trabalho de um operário passa a ser o salário 

(relação com o trabalho abstrato), com o que obtém os meios de satisfação de suas 

necessidades e não a significação social de seu trabalho concreto, relacionado com 

a demanda social de tal ou qual produto. O exemplo dado por Leontiev é do tecelão. 

O sentido da tecelagem para o operário é dado por aquilo que o leva a tecer. Na 

sociedade  capitalista,  o  único  sentido  é  a  obtenção  do  salário,  e  não  as 

necessidades sociais de tecido. (Leontiev, 1978) Fica evidente a relação entre a 

atividade material do trabalho e a estrutura da consciência, que também dissocia o 

sentido da significação social. 

Vigotski, em suas análises das relações entre pensamento e linguagem, 

diferencia o sentido e o significado da palavra. Para ele, embora o significado esteja 

em  movimento,  tem  maior  estabilidade  que  o  sentido.  O  sentido  é  produto  ou 
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resultado do significado, ou seja, faz parte do significado, mas não é fixado pelo 

signo. Nas palavras do autor, 

 
 

[Paulham] Mostrou que o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos 
psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é 
sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de 
estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do sentido 
que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, uma zona 
mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos diferentes a 
palavra muda facilmente de sentido. (...) 
O sentido real de cada palavra é determinado, no fim das contas, por toda a 
riqueza dos momentos existentes na consciência e relacionados àquilo que 
está expresso por uma determinada palavra. (VIGOTSKI, 2001a, p.465-466). 

 
 
 

Há uma interpenetração na consciência entre o sentido e o significado, pois 

eles se autoconstituem. 

VIGOTSKI (1999a) levanta algumas questões sobre o problema do 

significado: na medida em que a palavra, ao crescer na consciência, modifica todas 

as relações e todos os processos e o próprio significado da palavra evolui em função 

da mudança da consciência, qual a importância disso para a própria consciência? 

Como e por causa do que varia o significado? 

Parece-nos que a resposta a essas questões leva a pensar no caráter das 

relações que produzem os significados e que há uma íntima ligação entre a 

transformação dos significados e a trajetória da consciência social e da ideologia. 

Antes de passar a esse campo, apresentaremos a questão do desenvolvimento dos 

conceitos. 

 
 
 
 
2.8 A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS CONCEITOS 

 
 
 

Uma coisa é a coisa, par ou ímpar, 
outra coisa é o nome, par e par, 
retrato da coisa quando límpida, 

coisa que as coisas deixam ao passar. 
Paulo Leminski (Nomes a menos) 

 

 
 

A formação de conceitos é um processo vivo e complexo de pensamento 

com função de assimilar, comunicar, entender e resolver algum problema. Os 

conceitos nascem do próprio real; é o mundo material convertido em idéia. Conforme 
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Vigotski (1999a, p. 232), “inclusive conceitos puramente fictícios, não mais científico- 

naturais, mas matemáticos, são, no fim das contas, uma repercussão, um reflexo de 

relações reais entre coisas e processos reais (...)”. 

O conceito pode ser considerado uma unidade do pensamento e da palavra: 

é fenômeno do pensamento na medida em que está relacionado à palavra e nela 

materializado;  é fenômeno  da  linguagem  na  medida  em  que  está  vinculado  ao 

pensamento. A  forma específica  de  pensamento que   se  constitui   como  o 

pensamento por conceitos, além de se modificar no desenvolvimento da criança, 

também sofreu transformações na história da humanidade, tendo sido produzida 

sócio-historicamente. 

Ao estudar a formação de conceitos no desenvolvimento ontogenético, 

Vigotski (2001a, p. 175-239) refaz, através de experimentos, a trajetória percorrida 

pela  criança  até  chegar  aos  conceitos  verdadeiros.  Conclui  que  esse  processo 

passa por três grandes fases: 

1ª) de uma pluralidade não-ordenada e sincrética: quando o pensamento 

opera baseado em impressões desordenadas de objetos isolados. Os nexos são 

subjetivos e o significado da palavra serve como encadeamento sincrético, pois a 

criança associa numa primeira impressão elementos diversos e internamente 

desconexos, formando imagens sincréticas; 

2ª) dos complexos: o pensamento se baseia em elos e relações objetivos e 

é possível estabelecer um vínculo concreto e factual entre elementos particulares. 

Pelo fato de a criança receber seus complexos no processo de comunicação verbal 

com os adultos (já recebe pronta a série de objetos concretos generalizada pela 

palavra), os complexos coincidem com os conceitos, colocando a possibilidade de 

compreensão entre a criança e o adulto. As palavras das crianças e dos adultos 

coincidem, pois se referem ao mesmo objeto, o que não coincide é seu significado. 

De forma a esclarecer o que seja um complexo, Vigotski (2001a, p. 195) cita a 

expressão metafórica de um autor que diz que “de maneira nenhuma pode ser 

tomada [o complexo] como signo de conceito. É antes um quadro, um desenho 

mental do conceito, uma pequena narração sobre ele.” 

3ª) dos conceitos: nessa fase desenvolve-se a capacidade de abstração, 

síntese e análise, transcendendo o vínculo concreto e factual e passando a vínculos 

abstratos e lógicos. O conceito é a síntese dos atributos abstraídos que dão base ao 

pensamento e constitui-se como um novo meio para as operações intelectuais. Uma 
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vez que se desenvolve o pensamento por conceitos, não quer dizer que o 

pensamento por complexos desapareça, nos adultos há vários resíduos desse tipo 

de pensamento.28
 

O processo de aprendizado é uma das principais fontes de conceitos. 

Através dessa trajetória, os homens desenvolvem um tipo de pensamento: o 

pensamento por conceitos. Portanto, conforme o enunciado de Vigotski (1998a) já 

citado anteriormente, o aprendizado de conceitos promove o desenvolvimento do 

pensamento verbal. O desenvolvimento de conceitos pressupõe o desenvolvimento 

de muitas outras funções intelectuais, como a atenção deliberada, a memória lógica, 

a capacidade de abstração, de comparar e diferenciar. 

Na idade escolar, desenvolvem-se as funções intelectuais superiores, cujas 

principais características são: a formação da consciência reflexiva, isto é, a auto- 

percepção das diferentes atividades da mente, permitindo sua classificação, seu 

isolamento e controle; e o controle deliberado sobre essas funções. 

Analisaremos  agora  a  relação  entre  os  conceitos  espontâneos  e  os 

conceitos científicos e em seguida o desenvolvimento dos conceitos como processo 

que compreende uma unidade afetivo-cognitiva. 

 
 
 
 
2.8.1 Conceitos espontâneos e conceitos científicos 

 
 
 
 
 

Para melhor entender o desenvolvimento dos conceitos na idade escolar, 

Vigotski (2001a, p. 261) enuncia que o processo de formação de conceitos ocorre na 

relação entre dois tipos principais de conceitos: os conceitos espontâneos e os 

conceitos científicos. Os conceitos espontâneos ou cotidianos são resultado do 

aprendizado pela experiência pessoal,  na  espontaneidade do  cotidiano. Os 

conceitos científicos são, em sua maioria, produto do aprendizado escolar formal e 

de um conhecimento sistemático que não se vê ou vivencia diretamente, mas se 

adquire através da mediação de outros conceitos. Por exemplo, o conceito de 

exploração, que precisa, para ser apropriado, da mediação de outros conceitos, 

enquanto o conceito de irmão é aprendido espontaneamente na vida da criança. 
 

 
 

28 
Ver mais em Vigotski (2001a, p. 228-239) 



85 
 
 

 
 
 
 

(VIGOTSKI, 2001a). A principal diferença entre os conceitos espontâneos e os 

científicos é que nos primeiros há a ausência de um sistema, o que leva ao 

sincretismo, à justaposição e insensibilidade à contradição, enquanto os últimos 

estão inseridos em um sistema geral de conceitos, que possui certa hierarquia. 

Embora distintos, os conceitos espontâneos e os científicos são parte de um 

processo único: o desenvolvimento da formação  de conceitos. Nas palavras de 

Vigotski, 

 
 

O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos – cabe pressupor 
– são processos intimamente interligados, que exercem influências um sobre 
o outro. (...) trata-se do desenvolvimento de um processo único de formação 
de conceitos, que se realiza sob diferentes condições internas e externas 
mas que continua indiviso por sua natureza e não se constitui da luta, do 
conflito e do antagonismo entre duas formas de pensamento que desde o 
início se excluem. (VIGOTSKI, 2001a, p. 261). 

 
 

Embora façam parte de um único processo, um não se desenvolve como o 

outro, mas seguem direções contrárias. Os conceitos espontâneos têm um 

desenvolvimento ascendente, ou seja, ficam cada vez mais abstratos, afastando-se 

da experiência  pessoal  mais restrita e ampliando suas possibilidades de 

generalização. Já os conceitos científicos possuem um  desenvolvimento 

descendente, tornando-se mais elementares e concretos ao serem permeados pela 

experiência pessoal. Os científicos desenvolvem-se apoiados em um nível de 

maturação dos espontâneos e ao constituírem-se não podem deixar de influenciar 

os espontâneos, mesmo os anteriormente constituídos. (VIGOTSKI, 2001a, p. 261) 

De  acordo  com  Vigotski  (2001a,  p.  243),  “no  campo  dos  conceitos 

científicos, ocorrem níveis mais elevados de tomada de consciência do que nos 

conceitos espontâneos.” Os conceitos científicos guardam relação, portanto, com a 

tomada de consciência e a arbitrariedade; é através deles que se desenvolve a 

consciência reflexiva.  Sobre isso, Vigotski (2001a, p. 295) comenta: “Descobrimos 

que a tomada de consciência dos conceitos se realiza através da formação de um 

sistema de conceitos, baseado em determinadas relações recíprocas de 

generalidade, e que tal tomada de consciência dos conceitos os torna arbitrários.” 

Nesse momento, não é demais relembrar que há uma relação do conceito 

com a realidade e, no caso dos conceitos científicos, com os fatos científicos. 

Baseado nisso, Vigotski postula duas teses: 
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1)  Todo  conceito  científico-natural, por  mais  alto  que  seja  seu  grau  de 
abstração em relação ao fato empírico, encerra também uma concentração, 
um sedimento da realidade concreta e real de cujo conhecimento científico 
surgiu, ainda que seja só em uma solução muito fraca. (...) 
2) (...) todo fato científico-natural isolado, por mais empírico e pouco maduro 
que seja, já encerra uma abstração primária. (VIGOTSKI, 1999a, p. 232; 234) 

 
 

Com isso, passamos à questão da unidade entre cognição e afeto no 

desenvolvimento dos conceitos. 

 
 
 
 
2.8.2 A unidade afetivo-cognitiva no desenvolvimento de conceitos 

 
 
 

Pensar é um ato. Sentir é um fato. 
(...) O fato é um ato? 

Clarice Lispector (A hora da estrela) 
 
 
 
 
 

Todo o processo de formação de conceitos é constituído também por 

aspectos afetivo-emocionais, ou seja, mobiliza e constitui as emoções. Vigotski 

(1998b, p. 101) considera que as emoções produzem alterações não só na estrutura 

do psiquismo como em toda a diversidade de conteúdo da vida psíquica do homem 

e, nesse sentido, são fundamentais para a formação da estrutura da personalidade. 

O autor realizou estudos e experimentos sobre as diversas funções 

psicológicas superiores e suas relações. Alguns desses estudos são especialmente 

interessantes para a reflexão da produção da consciência: as emoções e a 

imaginação. Para ele, há uma relação intrínseca entre o afeto e a cognição: 

 
 

Quando falamos da relação do pensamento e da linguagem com os outros 
aspectos da vida da consciência, a primeira questão a surgir é a relação 
entre o intelecto e o afeto. Como se sabe, a separação entre a parte 
intelectual da nossa consciência e a sua parte afetiva e volitiva é um dos 
defeitos radicais de toda a psicologia tradicional. Neste caso, o pensamento 
se transforma inevitavelmente em uma corrente autônoma de pensamentos 
que pensam a si mesmos, dissocia-se de toda a plenitude da vida dinâmica, 
das  motivações  vivas,  dos  interesses,  dos  envolvimentos  do  homem 
pensante e, assim, se torna ou um epifenômeno totalmente inútil, que nada 
pode modificar na vida ou no comportamento do homem, ou uma força antiga 
original e autônoma que, ao interferir na vida da consciência e na vida do 
indivíduo, acaba por influenciá-las de modo incompreensível. (VIGOTSKI, 
2001a, p. 15-16). 

 
 

Nessa passagem, Vigotski além de afirmar a relação entre intelecto e afeto, 
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critica as abordagens que separam esses aspectos, mostrando que a explicação do 

pensamento pressupõe entendê-lo em suas múltiplas determinações: seus motivos, 

interesses, necessidades, o que está relacionado com a emoção. Da mesma forma, 

o afeto é também influenciado pelo próprio pensamento, modifica-se, como vemos a 

seguir: 

 
 

Já dissemos que, como expressava corretamente Spinoza, o conhecimento 
de nosso afeto altera este, transformando-o de um estado passivo em outro 
ativo. O fato de eu pensar coisas que estão fora de mim não altera nada 
nelas, ao passo que o fato de pensar nos afetos, situando-os em outras 
relações com  meu intelecto e  outras instâncias, altera muito minha vida 
psíquica. Em termos simples, nossos afetos atuam num complicado sistema 
com nossos conceitos e quem não souber que os ciúmes de uma pessoa 
relacionada com  os  conceitos maometanos da  fidelidade da  mulher são 
diferentes dos de outra relacionada com um sistema de conceitos opostos 
sobre a mesma coisa, não compreende que esse sentimento é histórico, que 
de fato se altera em meios ideológicos e psicológicos distintos apesar de que 
nele reste sem dúvida um certo radical biológico, em virtude do qual surge 
essa emoção. (VIGOTSKI, 1999a, p. 127). 

 
 

VIGOTSKI (2001a, p. 16) afirma, então, a unidade dos processos afetivos e 

intelectuais  em um  sistema  semântico  dinâmico, mostrando  que  “em  toda  idéia 

existe, em forma elaborada, uma relação afetiva do homem com a realidade 

representada nessa idéia”.29
 

As funções psicológicas que se desenvolvem no homem são perpassadas 

por essa unidade afetivo-cognitiva. Dentre elas, uma que se destaca e contribui no 

entendimento do processo de consciência   de classe é a  imaginação.  O 

desenvolvimento da imaginação está intrinsecamente  relacionado ao 

desenvolvimento  da  linguagem. Com a ajuda  da  linguagem, a criança  obtém a 

possibilidade de se libertar do poder das impressões imediatas, extrapolando seus 

limites. Nesse sentido, configura-se como uma função e um processo fundamental 
 

 
29  Ainda nessa direção, podemos destacar a polêmica de Vigotski com Piaget sobre o 
desenvolvimento do pensamento. Para Piaget, o pensamento primário seria o autístico, que se 
caracteriza por ser movido pelo desejo, por ser individual e incomunicável pela linguagem. A ele, 
segue o pensamento egocêntrico, regido ainda pelo devaneio, pela brincadeira e que serve de 
transição ao pensamento realista, dirigido, adaptado à realidade e comunicável pela linguagem. Para 
Vigotski, esse seria um raciocínio idealista, que considera um pensamento autístico a priori, que age 
independente do real. O autor soviético afirma que tanto no pensamento autístico como no realista há 
uma síntese dos processos intelectual e emocional. No pensamento realista, o processo emocional 
desempenha um papel muito mais de acompanhante do que de diretor, mais subordinado do que 
condutor,  ao  passo  que  no  pensamento autista  ele  tem  o  papel  de  direção.  Apesar  disso,  o 
pensamento realista, quando está relacionado com uma importante tarefa ao indivíduo, provoca e 
desperta uma série de sensações emocionais de caráter muito mais considerável e mais intenso que 
o pensamento autista. Tanto a imaginação como o pensamento realista podem ser caracterizados por 
uma ‘elevadíssima emocionalidade’. (VIGOTSKI, 2001a). 
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para a compreensão da consciência humana. 
 

Vigotski (1998b, p. 128-129) afirma que “É impossível conhecer 

corretamente a realidade sem um certo elemento de imaginação, sem se afastar 

dela, das impressões isoladas imediatas, concretas, em que essa realidade está 

representada nos atos elementares da nossa consciência.” 

Até aqui, vimos que os conceitos têm papel fundamental na formação da 

consciência humana, pois a relação do indivíduo com o mundo não ocorre de forma 

imediata, mas mediada pelo sistema de conceitos produzido com base na unidade 

afetivo-cognitiva. Passemos agora à formação da personalidade e da concepção de 

mundo. 

 
 
 
2.9 O  DESENVOLVIMENTO  CULTURAL30   DAS  IDADES:  A  FORMAÇÃO  DA 

PERSONALIDADE E DA CONCEPÇÃO DE MUNDO 
 
 
 
 

Depois  de  analisar  a  formação  e  o  desenvolvimento  da  consciência 

humana, podemos falar  do desenvolvimento cultural. O  processo  de 

desenvolvimento cultural do indivíduo se define,  por seu conteúdo, pelo 

desenvolvimento da personalidade da criança e de sua concepção de mundo. 

Personalidade é um conceito social que abarca, para Vigotski, o que se 

sobrepõe  ao  natural;  o  que  é  histórico  no  ser  humano.  Desenvolve-se  como 

totalidade e não é inata, mas surge como resultado do desenvolvimento cultural. 

(VYGOTSKI, 2000b, p. 328). 

Para Martins (2004, p. 84-85), a personalidade remete ao plano da pessoa, 

da vida real dos indivíduos, a forma pela qual se constrói uma maneira particular de 

funcionamento: de fazer, de pensar, de sentir. A personalidade se produz na 

produção da humanidade e é entendida pela autora como 

 
 

autoconstrução da individualidade por conquista de sua genericidade, ou 
seja, síntese de processos biológicos e psicológicos que em interação 
dialética com o meio transforma o indivíduo de maneira criadora e 
autocriadora graças à ação e consciência. (MARTINS, 2004, p. 86). 

 
 

30   Relembramos  que  o  desenvolvimento  cultural  deve  ser  entendido  como  o  desenvolvimento 
baseado nas condições sócio-históricas de produção do gênero humano, conforme explicado nas 
páginas 42 e 43. 
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Ao constituir sua personalidade, a criança desenvolve uma concepção de 

mundo, entendida por nós como essa maneira particular de funcionamento da 

pessoa, expressa em seus modos de pensar, sentir e agir. A concepção de mundo 

é, segundo Vigotski (2000b, p. 328), tudo aquilo que caracteriza a conduta global do 

homem, sua relação cultural com o mundo exterior; e não um sistema lógico refletido 

em forma de concepção consciente sobre o mundo e seus aspectos mais 

fundamentais. Convém lembrar que o que internalizamos, em nosso 

desenvolvimento  cultural,  não  é  o  próprio  mundo,  mas  uma  representação  do 

mundo, mediada por um sistema de significações fixado na linguagem e expresso 

nos modos de agir, pensar e sentir. Esse desenvolvimento começa desde o 

nascimento  da  criança,  quando  ela  começa  a  relacionar-se  com o  meio  social. 

Segue uma breve passagem sobre essa trajetória, produzida sócio-historicamente e 

que, portanto, não deve necessariamente seguir as idades com rigor, mas depende 

das relações sociais e do momento histórico em que se produz. 

O recém-nascido pode ser considerado um ser natural no sentido mais 

completo e exato da palavra, por ser a etapa mais primitiva do ser humano. Algumas 

formas  primitivas  de  conduta  cultural,  que  já  encontramos  nos  bebês,  têm  um 

caráter semi-orgânico, por exemplo, a reação à voz humana ou à presença de um 

adulto. A partir dos seis meses de idade, as crianças já fazem tentativas de realizar 

ações com a ajuda de objetos, mas é em torno dos nove meses que ocorre uma 

virada significativa. A criança começa a dominar as primeiras ferramentas, captar 

alguns nexos mecânicos e se formam as primeiras conexões sensório-motrizes 

complexas, (VYGOTSKI, 2000b, p. 330-332). 

Na criança pequena, há um período de transição da vida natural à cultural 

em que cada ação da criança constitui-se como uma mescla do animal (no sentido 

da espécie) e do humano (no sentido do gênero). Tem um caráter natural-histórico 

ou primitivo-cultural e sua concepção de mundo é mágica, baseada em sua 

experiência  motriz  produzida  casualmente  e  repetida  –  movimento  das  mãos  e 

braços - sem distingui-la de outros movimentos externos que não dependem dele – 

aproximação de outra pessoa, por exemplo.  (VYGOTSKI, 2000b, p. 332-333). 

O bebê não diferencia o ‘eu’ do mundo, para ele há uma coincidência entre 

a personalidade e a concepção de mundo, o que vai se manifestar em suas ações. 

O primeiro ano de vida é a pré-história do desenvolvimento cultural. Não temos 



90 
 
 
 
 
 
 

lembrança desse período porque não desenvolvemos ainda a linguagem, da mesma 

forma que não recordamos da pré-história da humanidade porque não há registros 

escritos. 
 

Há duas mudanças fundamentais na próxima fase do desenvolvimento 

infantil. A primeira é orgânica, pois a criança passa a dominar a marcha vertical e a 

segunda é cultural, quando a criança começa a dominar a linguagem. Quando a 

linguagem passa a influenciar seu entorno, surge uma nova concepção de mundo: 

ela passa a estabelecer uma relação entre as palavras e os objetos. Por muito 

tempo, a criança tenta atuar sobre os objetos com as palavras, da mesma forma que 

atua sobre outras pessoas. 

O momento decisivo no desenvolvimento da personalidade da criança é a 

tomada de consciência de seu ‘eu’. Reforçando sempre que o conceito de 

personalidade é social, temos que o conceito de eu se desenvolve a partir do de 

outros. “A personalidade é o social em nós” (VYGOTSKI, 2000b, p. 337). A criança 

toma consciência de si a exemplo do que fazem os demais. 

A esse momento, segue o que Vigotski chama de idade lúdica. Nessa idade, 

a criança atribui novo significado aos brinquedos e objetos; primeiro pelo gesto 

depois pelo signo. É uma fase bastante instável, já que a personalidade e a 

concepção de mundo mudam com facilidade. Na idade escolar, a criança é um ser 

muito mais socializado e individualizado. Forma-se pela primeira vez uma 

personalidade e uma concepção de mundo mais estáveis e mais consistentes. Sua 

base  fundamental  é  a  internalização  da  linguagem,  a  formação  da  linguagem 

interior. 
 

Mas é a adolescência que é considerada a idade de enraizamento à cultura. 

Nela, o jovem inicia sua trajetória na atividade laboral adulta. É quando ocorre a 

formação da personalidade e a estruturação da concepção de mundo e o jovem 

toma consciência de seu próprio pensamento, podendo exercer um autodomínio 

sobre si. 

A personalidade constitui-se, portanto, como uma síntese psíquica superior. 

As funções psíquicas superiores se caracterizam por um tipo de relação especial 

com a personalidade e representam a forma ativa das manifestações da 

personalidade. 

Vimos, no decorrer deste capítulo, que Vigotski postula a gênese e o 

desenvolvimento da consciência individual em relação intrínseca com a consciência 
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social, uma vez que é a partir das relações sociais de produção que o ser humano 

se particulariza. A personalidade é considerada o conjunto das relações sociais 

encarnadas na pessoa, uma objetivação da individualidade. A apropriação das 

relações ocorre com a mediação do outro, tendo lugar privilegiado nessa relação, a 

linguagem. Vimos ainda que, se o sistema de significação é formado nas relações 

sociais, na apropriação dos significados que orientam a formação da concepção de 

mundo  do  indivíduo  a  partir  de  sua  atividade,  surgem  sentidos  pessoais,  que 

passam a constituir suas objetivações. Através disso, fica claro que as relações 

sociais formam a consciência, mas que essas relações são formadas por indivíduos 

concretos que as compõem e as produzem, ainda que de forma não consciente. É 

dessa dialética que iniciaremos a análise no próximo capítulo. 
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3 O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA CONSCIÊNCIA DA CLASSE 

TRABALHADORA 

(O encontro do rio com o mar) 
 
 

Junta-se o rio 
a outros rios. 

Juntos, 
todos os rios 

preparam sua luta, 
de água parada, 

sua luta 
de fruta parada. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

Ao tratar da teoria do desenvolvimento histórico da sociedade, o marxismo 

buscou  compreender  as  leis  de  seu  movimento.  Isso  porque  a  concepção 

materialista supõe que os fenômenos sociais são produzidos por múltiplas 

determinações,  das  quais  o  grau  de  desenvolvimento  das  forças  produtivas 

materiais  terá  papel  preponderante  sobre  a  forma  das  relações  sociais.  Disso 

decorre  que  os  fenômenos  sociais  não  são  determinados,  como  diria  a  tese 

idealista, por projetos de um indivíduo ou grupo social, mas que tais projetos 

expressam um movimento do real, baseado na contradição entre as relações sociais 

de produção e as forças produtivas, o que dá origem à contradição entre as classes 

que representam cada um desses pólos. É aqui que entra uma importante questão 

para nossa temática: até que ponto os projetos individuais ou coletivos podem levar 

à transformação social? Ou o movimento de transformação do real leva à formação 

de projetos que expressam uma transformação já em andamento? 

Esse aparente paradoxo se resolve ao trazermos alguns aspectos que 

ajudam  a  iluminar  nossa questão.  Em  primeiro  lugar,  devemos  lembrar  que  as 

mudanças das sociedades resultam das mudanças das relações de produção social 

da vida entre seus membros. Mas que apesar de nos referirmos a seres humanos 

conscientes, essas mudanças não dependem simplesmente de uma 

intencionalidade deliberada ou vontade arbitrária do ser humano. (GERMER, 2006). 

Assim sugere uma das passagens clássicas de Marx (2002, p. 21), ao dizer que “Os 

homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 

sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 

diretamente, legadas e transmitidas pelo passado.” 
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Mas a questão não pára por aqui. Apesar de não depender de uma 

intencionalidade arbitrária, Marx ressalta que quem faz a história são os próprios 

homens, ou seja, mesmo que de forma não consciente, os homens alteram e 

transformam continuamente suas relações sociais, o que fica comprovado pela 

análise histórica das transformações dos modos de produção. Sendo essas 

transformações determinadas por dadas leis, “se o ser humano puder identificar com 

precisão as leis de desenvolvimento de sua sociedade, será capaz de promover o 

seu desenvolvimento deliberadamente, o que não significa arbitrariamente, pois está 

sujeito aos limites impostos por estas mesmas leis.” (GERMER, 2006). 

Assim, os projetos de uma classe social expressam um movimento real das 

contradições sociais e geram teorias do processo de trabalho e do conhecimento, 

resultando em projetos de transformação social. Justifica-se, portanto, o estudo da 

consciência de classe, entendida como expressão do ser social da classe e que 

conforme o momento de seu movimento pode produzir projetos e ações 

transformadores. 

Nesse capítulo, temos por objetivo discutir o processo de emergência de 

uma consciência revolucionária na classe trabalhadora quando predominam 

relações  sociais capitalistas  e  uma consciência  social burguesa.  Nesse  sentido, 

discutiremos como o sistema de significação se constitui como concepção de mundo 

e esta, na sociedade de classes, toma a forma de ideologia. Trataremos das 

trajetórias possíveis ao processo de constituição da consciência de classe dos 

trabalhadores e buscaremos entender quais os mecanismos que possibilitam que o 

indivíduo  que  se  apropria  da  consciência  social  sob  a  forma  de  ideologia, 

incorporada no sistema de significação, consiga perceber as contradições do real e 

engajar-se em processos de transformação da sociedade e superação da alienação. 

 
 
 
 
3.1 O SISTEMA DE SIGNIFICAÇÃO COMO CONCEPÇÃO DE MUNDO 

 
 
 

(...) na mais simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, 
na ‘linguagem’, está contida uma determinada concepção de mundo. 

GRAMSCI (1983, p. 11) 
 
 

Conforme  dizíamos  no  capítulo  anterior,  o  que  internalizamos  não  é  o 

próprio mundo, mas o mundo  mediado pelo sistema  de significações produzido 
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socialmente. Isso significa que mesmo nossas expressões, impressões e sensações 

objetivas, a partir de que se constitui nossa concepção de mundo, são orientadas 

pelas mediações do outro e pelos significados atribuídos histórica e socialmente aos 

objetos e fenômenos. Ou seja, nós não percebemos ou sentimos o mundo 

puramente, mas mediado por tais significações. Esses significados, não devemos 

esquecer,  são  resultado das  relações materiais  entre  os  homens.  Vimos  ainda, 

através do desenvolvimento dos conceitos, que Vigotski considera o significado da 

palavra como a unidade de análise do pensamento verbal e fator fundamental na 

constituição da consciência. Sendo assim, como entender o papel do significado na 

formação  de  um  determinado  tipo  de  consciência?  Ou  ainda,  como  analisar  a 

relação entre o significado e o sentido na produção da consciência? 

De início, retomemos alguns aspectos. O desenvolvimento da linguagem 

ocorrerá articulado com a atividade da criança, com os problemas objetivos com que 

ela se defronta e dependerá de sua apropriação dos instrumentos de pensamento e 

de sua experiência sócio-cultural. E o desenvolvimento do pensamento na criança 

depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da linguagem. 

Mas a criança não cria uma  linguagem própria, mas assimila a linguagem  dos 

adultos que a rodeiam, ou seja, a linguagem com os significados construídos 

socialmente pela humanidade em sua história. De acordo com Vigotski (2001a, p. 

192), “O discurso dos circundantes, com seus significados estáveis e permanentes, 

predetermina as vias por onde transcorre o desenvolvimento das generalizações da 

criança.” É claro que, embora não crie sua linguagem, a pessoa cria formas próprias 

de apropriação e de expressão, a partir dos sentidos e motivos das atividades que 

realiza. 
 

Para o autor, toda a experiência do homem culto atual - a realidade externa 

e nossa realidade interna - estão representados em um determinado sistema de 

conceitos. Devemos ressaltar com isso que o conceito tem sua origem e seu 

desenvolvimento ligados à realidade que representam e no conceito evoluído 

encontra-se todo o conjunto de suas relações, seu lugar no mundo. (VIGOTSKI, 

1999a, p. 121-122). Pensar com base em conceitos significa, portanto, possuir uma 

determinada forma de pensar. Por meio da linguagem e pelo desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, apropriamo-nos dos modos de pensar, agir, sentir 

da sociedade. Internalizamos um determinado sistema de significação, que possui 

uma determinada concepção de mundo. 
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Por um lado, o pensamento por conceitos constitui-se como produto do 

desenvolvimento histórico do pensamento, ou seja, no percurso da humanidade se 

produziu uma forma de pensamento abstrato a partir dos problemas concretos que 

se colocavam como obstáculo à atividade humana. Essa se constitui como a forma 

mais desenvolvida de pensamento até o atual momento do gênero humano. Como 

dito anteriormente, o conceito é um sistema psicológico complexo e sua formação 

não é imutável e fossilizada. Sendo assim, entendemos que o sistema de conceitos 

é determinado pelas condições sócio-históricas de uma sociedade, que oferece uns 

e não outros problemas a serem comunicados, assimilados, entendidos e resolvidos. 

O modo de produção e organização de cada sociedade terá, portanto, papel 

fundamental sobre o desenvolvimento dos conceitos. 

Um exemplo de como os sistemas psicológicos variam em sociedades com 

modos de produção e organização distintos é dado por Vigotski. O autor observa 

que o lugar ocupado pelo pensamento em nosso sistema psicológico, em certas 

tribos da África é ocupado pelo sonho. Embora seja possível afirmar que as leis 

biológicas  do  sonho  ou  do  pensamento  sejam  as  mesmas  para  qualquer  ser 

humano, conforme sejam suas conexões e relações em um sistema psicológico, 

podem desempenhar papéis muito distintos. Em seus estudos, Vigotski (1999a, p. 

114-117; 2000a, p. 33-35) se refere a observações de Levi-Bruhl sobre um cafre31, 
 

para quem o sonho teria a função que o pensamento desempenha para nós, ou 

seja, suas ações são orientadas pelos seus sonhos. Ao ser questionado, por 

exemplo, sobre uma situação complicada e difícil ou uma decisão que deva tomar, o 

cafre dirá “verei isso em sonhos”. Isso significa que o sonho é orientador de sua 

conduta, enquanto para nós, quem cumpre esse papel é o pensamento. 

Com isso, vemos que os sistemas psicológicos são determinados sócio- 

historicamente pelas relações materiais e simbólicas que os produzem, a partir de 

que concluímos que o sistema de conceitos não é uma produção individual, mas 

social, permeada de elementos da consciência social. Dessa forma, o significado do 

sonho não vale apenas para o cafre isoladamente, mas para toda sua tribo ou 

sociedade, que foi quem produziu esse sistema conceitual. 

Por outro lado, do ponto de vista do desenvolvimento individual, para 

inserirmo-nos nas práticas sociais, precisamos nos apropriar de um dado conjunto 

 
31 Indivíduo de uma população africana banta, afim dos zulus, não muçulmana, do Sudeste da África. 
Fonte: Edição Eletrônica do Dicionário Houaiss. 
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das conquistas humanas de nosso momento histórico. Parece-nos que uma 

importante conquista é o pensamento por conceitos, que não existe a priori ao 

nascermos, mas precisa ser desenvolvido através da dinâmica da apropriação- 

objetivação. Ao desenvolver o sistema de conceitos, nos apropriamos de formas de 

compreensão da realidade (de uma concepção de mundo), o que ocorre através de 

nossa atividade sobre o mundo e que serve para significar nossas experiências. De 

tal modo, o sistema psicológico modifica-se no decorrer de nosso desenvolvimento. 

O papel do sonho, por exemplo, altera-se também conforme nossa idade, ou nosso 

grau de apropriação do desenvolvimento cultural. É diferente o papel do sonho para 

um bebê, uma criança de 10 ou uma pessoa de 30 ou 70 anos. 

No seguinte trecho, Vigotski volta a demonstrar que as palavras, unidades 

de som e significado, têm sua origem nas relações vivas e concretas e surgem da 

necessidade de dar significado para comunicar, abstrair, generalizar a realidade: 

 
 

No desenvolvimento da linguagem, as palavras não se originam 
arbitrariamente, senão sempre em forma de signo natural relacionado com 
uma imagem ou uma operação; na linguagem infantil, os signos não 
aparecem como inventados pelas crianças: os recebem das pessoas que os 
rodeiam e tão somente depois tomam consciência ou descobrem as funções 
de tais signos. (VIGOTSKI, 2000b, p. 179, tradução nossa). 

 
 

Havendo uma relação intrínseca entre a palavra e a consciência - como diz 
 

Vigotski, “a palavra consciente é o microcosmo da consciência humana” (2001a, p. 
 

486) - a história da palavra demonstra o caráter histórico da consciência. 
 

Vimos através dos exemplos apresentados, que os sistemas psicológicos 

são constituídos por um sistema de significação – que é um sistema construído 

social e historicamente para compreensão da realidade e, portanto, permeado por 

suas contradições. Os significados são forjados no intercâmbio social e terão 

características das relações sociais, dos modos de vida, da base material que dão 

origem a esses significados. Sendo as relações sociais permeadas por contradições 

– no caso da sociedade capitalista, contradições de classe - os significados também 

estarão.  Mas  qual  o  impacto  das  contradições  de  classe  na  produção  dos 

significados e em sua constituição como ideologia? 
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3.2 A CONCEPÇÃO DE MUNDO CONVERTIDA EM IDEOLOGIA 
 
 
 
 
 

De acordo com o debate apresentado no capítulo 1, entendemos que a 

consciência  social  produzida  em  uma  sociedade  de  classes  converte-se  em 

ideologia, concebida como as idéias da classe dominante e que contribuem - pela 

posição social daqueles que a produzem, a classe dominante - para justificar e 

naturalizar a ordem estabelecida, mantendo ocultos aspectos da realidade que 

possam levar à percepção das contradições sociais. Não quer dizer que a classe 

dominante faça isso necessariamente de maneira intencional, pelo contrário, por 

mais que a ideologia possa ser produzida de forma a distorcer o real, ela é também 

produzida para conhecer e explicar o real, ainda que da perspectiva e da posição da 

classe dominante. 

Há, portanto, um discurso dominante em cada época histórica, que forjará 

determinados significados fixados na forma de consciência social. A concepção de 

mundo - presente no sistema de significação, nos signos, na palavra – está 

impregnada das idéias dominantes do momento em que é produzida. Para 

transformar a concepção de mundo, não se trata, porém, de trocar as idéias 

dominantes por outras idéias, já que estas são fruto das relações materiais 

dominantes, e não simples idéias. Há que transformar o próprio mundo material e 

suas relações que serão expressas em novas concepções de mundo. 

Como vimos no capítulo anterior, as idéias dominantes serão apropriadas e 

assumidas pelos indivíduos, como as suas idéias. Ao falar da estética em Psicologia 

da  Arte, Vigotski  mostra  como  a  consciência  individual  constitui-se  tendo  como 

referência a consciência social. Para tanto cita Pliekhánov: 

 
 

A  natureza  do  homem  faz  com  que  ele  possa  ter  gostos  e  conceitos 
estéticos. As condições que o cercam determinam a transformação dessa 
possibilidade em realidade, por elas se  explica que determinado homem 
social (isto é, dada sociedade, dado povo, dada classe) tenha justamente 
esses e não outros gostos e conceitos estéticos... (PLIEKHÀNOV apud 
VIGOTSKI, 1999b, p. 10, grifos no original). 

 
 

Com isso, Vigotski nos remete novamente à idéia de que a personalidade se 

forma com base em sistemas sociais internalizados e que “os traços sociais e de 

classe formam-se no homem a partir de sistemas interiorizados, que nada mais são 
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do  que  os  sistemas  e  relações  sociais  entre  pessoas  trasladados  para  a 

personalidade” (VIGOTSKI, 1999a, p. 133). 

Não podemos esquecer, porém, que essas relações sociais e a realidade 

são contraditórias.  A  dinâmica social  e,  por conseqüência,  a   dinâmica  da 

personalidade desenvolvem-se com essas contradições. Ao trasladarem-se para a 

pessoa, os sistemas sociais internalizam-se como sistemas psicológicos em luta. Ao 

choque dos sistemas em luta, que vai caracterizar a dinâmica da personalidade, 

Vigotski chama de drama. (Vigotski, 2000a, p. 34-37). 

O drama é entendido como um conjunto múltiplo e contraditório de relações 

que se estabelece na vida social de cada pessoa e constitui-se, além de ação e um 

misto entre comédia e tragédia (tal como própria vida), de um choque de hierarquias 

divergentes entre funções vivenciadas pela pessoa nas suas diferentes relações. Tal 

conflito se dá tanto entre os significados divergentes dos papéis em confronto, que a 

pessoa desempenha nas diferentes relações, como entre os sentimentos e valores 

vinculados a elas. (MELO, 2001, p. 42-44). Essa nos parece ser uma chave para 

entender alguns conflitos entre a consciência individual e a consciência de classe, 

como mostraremos à frente. 

Vigotski (1998a) discute ainda outro mecanismo psicológico que deve ser 

levado em conta no estudo das funções psicológicas: o do comportamento 

fossilizado. O comportamento fossilizado constitui-se de uma automatização ou 

mecanização dos processos psicológicos. Quer  dizer  que no decorrer do 

desenvolvimento, alguns processos que foram repetidos inúmeras vezes, tornaram- 

se mecanizados. A partir desse momento, sua aparência externa não revela mais 

sua natureza interna, já que o produto esconde o processo necessário à 

automatização. O  comportamento fossilizado nega a  etapa  anterior de 

desenvolvimento e se configura como um aparente retorno, mas qualitativamente 

superior. Vigotski exemplifica esse processo com a atenção voluntária e a 

involuntária. A atenção voluntária, depois de estabelecida, aparece de forma igual à 

involuntária.  Entretanto,  há  entre  elas  uma  diferença  qualitativa  por  conta  da 

inserção dos signos no processo. 

Se,  como nos  diz Vigotski,  o  mecanismo  do  comportamento  fossilizado 

ocorre  com  as  funções  psicológicas,  supomos  que  também  acontece  com  a 

formação da consciência. Ou seja, alguns aspectos são internalizados e se 

automatizam,  podendo  naturalizar-se.  Poderíamos  pensar,  então,  que  relações 
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sociais internalizadas na forma de concepção de mundo mecanizam-se ou 

naturalizam-se  como explicações  e  representações  automáticas  da  realidade.  A 

concepção de mundo dominante na forma de ideologia é naturalizada como a 

consciência social e é internalizada pelos indivíduos dessa sociedade. 

As relações sociais que predominam na sociedade capitalista são relações 

de pessoas umas com as outras como possuidoras de mercadorias. Dessa forma, 

cada relação social aparece como uma relação entre mercadorias, entre coisas. São 

os homens, em suas relações de produção, que criam as mercadorias. Os objetos 

produzidos na forma de mercadoria se personificam e o homem se coisifica. É como 

se a mercadoria ganhasse autonomia daquele que a produziu, caracterizando o 

fetichismo da mercadoria, quando  “determinada relação social entre os próprios 

homens (...) assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” (MARX, 

1988, p. 71). Esse tipo de relação histórica é naturalizada pelos membros dessa 

sociedade, como se não houvesse sociedades que tivessem sido diferentes, o que 

implica que também não deve haver a possibilidade de produzir uma organização 

social que elimine a relação coisificada. (MARX, 1988). 

Assim como as relações coisificadas são mecanizadas ou naturalizadas – 

sua aparência não mostra mais o que lhe deu origem, o próprio trabalho humano –, 

as relações alienadas, decorrentes do processo produtivo e do modo de produção 

capitalista da existência, também se naturalizam. Naturalizam-se porque se 

encontram instituídas, naturalizadas e legitimadas nas relações de poder que se 

reproduzem. 

Esse instituído reproduz-se no sistema de significação. Assim, o signo 

aparece  como  monovalente  (com  uma  significação  rígida),  de  acordo  com  a 

ideologia. Isso tem conseqüências na relação entre o significado social e o sentido, 

que sob relações alienadas cindem. O indivíduo produz sentidos correspondentes à 

sua atividade e que se cristalizam. Numa sociedade  em que a prática material 

necessária à reprodução  da vida  produz  os   valores  do individualismo,  da 

competitividade, da propriedade  e  que estes predominam  como significados,  as 

ações das pessoas e seu sistema de conceitos são mediados por esses significados 

dominantes. Mas também circulam outros valores, fazendo com que o que se vive 

não necessariamente seja confirmado pelo que se diz. 
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Baseando-se  nas  elaborações  de  Marx  e  Engels  e  Volochinov32,  Klein 

(2003, p. 37-39) levanta o debate em torno da relação entre a linguagem, a ideologia 

e a consciência.  Em sua reflexão, reconhece que a consciência individual só pode 

ser explicada a partir do meio ideológico e social e aponta que o signo, na sociedade 

de classes, será ideológico, carregando a marca dessa divisão em classes. Dessa 

forma, revela-se o caráter não neutro da palavra. São os signos que alimentam e 

configuram a consciência individual, sendo território comum do psiquismo e da 

ideologia. 

Na relação com a educação, dimensão de humanização pela apropriação e 

objetivação, a autora aponta que o aprendizado da linguagem em uma perspectiva 

transformadora “implica necessariamente a compreensão dessa natureza dividida do 

signo e o desvendamento do conteúdo ideológico da linguagem, a partir da própria 

compreensão da realidade contraditória do processo de produção classista.” (KLEIN, 

2003, p. 40). 
 

Essa passagem nos leva a pensar que a natureza contraditória das relações 

expressa nos signos, pode apresentar-se como contradição à consciência. A 

realidade não é linear, tampouco será linear a consciência dessa realidade. A 

ideologia é, portanto, permeável a contradições e também revela aspectos do real, 

ainda que de forma invertida. Em certos momentos do desenvolvimento da 

consciência, pode-se produzir um choque entre a concepção de mundo internalizada 

e uma realidade material contraditória. Vigotski (2001a) pressupõe a possibilidade 

de novas conexões, o que pode trazer, através da imaginação, a novidade, a 

possibilidade de estabelecer relações diferentes e de tomar consciência das 

contradições do real. Tendo isso em vista, permanece uma questão: como surgem 

os projetos  revolucionários de ruptura com as  relações sociais vigentes e  seus 

significados? 

 
 
 
 
3.3 DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE COMO PROCESSO 

 
 
 

E no centro da própria engrenagem 
Inventa a contra-mola que resiste 

João Ricardo e João Apolinário (Primavera nos dentes) 
 
 

32 A autora reconhece Volochinov, e não Bakhtin, como verdadeiro autor da obra Marxismo e filosofia 
da linguagem, conforme extenso debate dos estudiosos das obras de Bakhtin. 
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Consideramos, até aqui, que a consciência social na sociedade de classes 

universaliza a consciência de uma classe, convertendo-a em ideologia. No caso da 

sociedade capitalista, a consciência social universalizada é da classe burguesa, 

internalizada como concepção de mundo e fixada em um sistema de significação da 

realidade. Mas como esta consciência social burguesa internalizada pelos indivíduos 

pode transformar-se em uma consciência revolucionária, isto é, que busque 

transformar e superar a ordem burguesa? 

É importante reafirmar a tese materialista de que isso só é possível porque as 

condições materiais para a superação já estão dadas ou estão pelo menos em 

gestação na realidade. É isso que torna possível o surgimento de uma teoria 

revolucionária.  Assim, a  consciência de  classe dos trabalhadores desenvolve-se 

pela sua luta como classe e pelo conhecimento sobre as contradições que levam ao 

movimento da realidade advindos dessa luta. 

Marx mostra que se forjam representantes científicos das duas classes, sendo 

que na história do proletariado, a teoria revolucionária ganha um caráter científico à 

medida que a luta do proletariado como classe avança, constituindo-se como classe 

para si. Por Marx: 

 
 

Assim como os economistas são os representantes científicos da classe 
burguesa, da mesma forma são os socialistas e os comunistas os teóricos da 
classe proletária. Enquanto o proletariado ainda não se desenvolveu o 
suficiente para  constituir-se em  uma  classe  e  que,  em  conseqüência, a 
própria luta  do  proletariado com  a  burguesia ainda  não tem  um  caráter 
político, e as forças produtivas não estão ainda bastante desenvolvidas no 
seio  da  própria  burguesia, para  permitir entrever  as  condições materiais 
necessárias à libertação do proletariado e à formação de uma sociedade 
nova, estes teóricos são apenas utopistas que, para opor-se às necessidades 
das classes oprimidas, improvisam sistemas e buscam uma ciência 
regeneradora. À medida, porém, que a história caminha e, com ela, a luta do 
proletariado se desenha com mais nitidez, não têm eles a necessidade de 
procurar a ciência em seu espírito, basta que se dêem conta do que se passa 
diante de seus olhos e que se tornem a voz desse movimento. Enquanto 
buscam a ciência e fazem apenas sistemas, enquanto estão no início da luta, 
vêem na miséria apenas miséria, sem nela ver o lado revolucionário, 
subversivo, que porá abaixo a sociedade antiga. A partir desse momento, a 
ciência produzida pelo movimento histórico, associando-se, com pleno 
conhecimento  de  causa  a  esse  movimento,  deixa  de  ser  doutrinária, 
tornando-se revolucionária. (MARX, 2007, p.148-149). 

 
 

Devemos analisar, então, a explicação dada ao fenômeno da consciência 

de classe pela própria teoria revolucionária, buscando explicá-los inseridos na 

totalidade do real. 

Para  isso, o autor húngaro Georg Lukács  (2003) oferece uma preciosa 
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contribuição, por sistematizar e aprofundar esse debate em sua obra intitulada 

História e consciência de classe, de 1922. O próprio autor faz posteriormente uma 

análise crítica dessa obra, compilada no Prefácio publicado em 1967. Embora 

reconheça várias contribuições para o estudo no campo do marxismo, 

especialmente ao sistematizar o debate em curso na época, entende que o texto de 

1922 tem alguns aspectos subjetivistas e não incorpora aspectos fundamentais da 

ontologia marxista. Ainda assim, entendemos que suas reflexões são úteis para 

fazer avançar o debate e o estudo de nosso objeto. 

LUKÁCS (2003) faz uma análise histórica das consciências de classe, 

trazendo, por exemplo, a consciência estamentária presente na ordem feudal. Além 

disso, mostra o importante papel da consciência da classe burguesa, bem como 

seus limites a partir do capitalismo estabelecido. 

Embora o capitalismo se constitua como a primeira forma de organização da 

produção  que  tende  a  penetrar  de  todos  os  lados  da  sociedade  e  estando  a 

burguesia em condições, portanto, de ter consciência da totalidade do modo de 

produção; sua posição na produção e os interesses que determinam sua ação, 

tornam impossível dominar, mesmo teoricamente, sua própria organização da 

produção. (LUKÁCS, 2003). 

 
 

(...)  esta  [a  burguesia] age  como  classe  no  desenvolvimento econômico 
objetivo da sociedade, mas só pode tornar-se consciente do desenvolvimento 
desse processo que ela mesma efetua como um processo que lhe é exterior, 
submetido  a  leis  e  que  ela  só  pode  experimentar  de  modo  passivo. 
(LUKÁCS, 2003, p. 163). 

 
 

Levando em conta o caráter da consciência possível à burguesia, o autor 

húngaro traz outra reflexão, sobre o caráter distinto da consciência de classe do 

proletariado. Entende o proletariado como a classe que, nas relações sociais 

capitalistas, tem a possibilidade de  desenvolver uma  consciência revolucionária. 

Assim destaca que a consciência revolucionária não é o que pensam os indivíduos, 

mas constitui-se como uma possibilidade objetiva. (LUKÁCS, 2003; IASI, 2002) 

Essa possibilidade é determinada, pois, objetivamente, o que leva Lukács a 

afirmar que a consciência de classe 

 
 

Não é, portanto, nem a soma, nem a média do que cada um dos indivíduos 
que formam a classe pensam, sentem etc. E, no entanto, a ação 
historicamente decisiva da classe como totalidade é determinada, em última 
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análise por essa consciência e não pelo pensamento do indivíduo; essa ação 
só pode ser conhecida a partir dessa consciência. (LUKÁCS, 2003, p. 142) 

 
 

Outra importante contribuição ao nosso estudo vem de um autor brasileiro, 

pesquisador do processo de consciência de classe segundo a perspectiva marxista. 

Iasi  tem  seus  estudos  concentrados  nesse  tema,  inclusive  seu  mestrado  e 

doutorado, dos quais resultaram as seguintes obras: O dilema de Hamlet: o ser e o 

não ser da consciência (2002) e As metamorfoses da consciência de classe: o PT 

entre a negação e o consentimento (2006). Nelas, o autor aponta sínteses 

fundamentais, que servirão para nós como orientação para o estudo. Entre elas, o 

próprio conceito de consciência de classe. 

A consciência de classe deve ser entendida como a consciência de uma 

classe social, que é determinada por seu ser social. Sendo assim, a consciência 

burguesa também pode ser entendida como uma consciência de classe, da classe 

dominante e aquela que se universaliza como consciência social. No entanto, nosso 

interesse na presente pesquisa é sobre o processo de desenvolvimento da 

consciência  de  classe  dos  trabalhadores  como  consciência  revolucionária,  na 

relação com a trajetória de seu ser social, amoldado ou como resistência à ordem 

estabelecida. Neste caso, um interesse especial pelas possibilidades de 

apropriação da visão social de mundo marxista pela consciência individual e sua 

importância na produção de ações que visem a superação da sociedade capitalista. 

Para Iasi (2006), a consciência de classe tem relação direta com o ser social 

da classe. Bem como seu ser social, a consciência da classe se define pelos vários 

momentos de seu movimento. Olhando para diferentes momentos históricos, 

percebemos que a classe trabalhadora ora amolda-se à ordem do capital ora 

apresenta ações coletivas de resistência (às vezes mais e às vezes menos 

organizadas) e de busca pela superação dessa ordem, ou seja, seu ser social não 

se coloca de forma homogênea na relação com o capital. Assim, a consciência de 

classe dos trabalhadores não se define exclusivamente pela consciência 

fragmentada e alienada do indivíduo isolado, nem pela consciência da classe como 

sujeito revolucionário, mas pelo movimento que leva de um a outro. 

A classe trabalhadora  não é, segundo essa   concepção, nem 

essencialmente subordinada  e   amoldada   ao capital nem essencialmente 

revolucionária como alternativa histórica ao capital. Por essa definição, tanto a 

consciência   alienada como a consciência   da alienação ou  a consciência 
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revolucionária  expressam  diferentes  momentos  do  processo  da  consciência  de 

classe, determinados por uma série de condições históricas. (Iasi, 2006, p. 320-322) 

Uma dessas condições é a presença de contradições no próprio movimento 

do real, das quais a principal é a contradição entre o desenvolvimento das forças 

produtivas materiais e as relações sociais de produção, contradição essa já tratada 

anteriormente. O capitalismo possibilitou um desenvolvimento surpreendente das 

forças produtivas materiais, inserindo  tecnologias que fazem  com que hoje,  por 

exemplo, haja terra, energia e água suficiente para produzir alimento para o dobro 

da população mundial (FAO, 2002). No entanto, com a apropriação privada dos 

produtos sociais, nem todos os seres humanos usufruem desse avanço. Segundo 

relatório da FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação), cerca de 100 mil pessoas morrem por dia no mundo vítimas da fome; 

e no ano de 2002, por exemplo, estima-se que 852 milhões de pessoas sofreram de 

carências alimentares e de subnutrição. 

Marx e Engels (2007, p. 41) argumentam que 
 
 
 

No desenvolvimento das forças produtivas advém uma fase em que surgem 
forças produtivas e meios de intercâmbio que, no marco das relações 
existentes, causam somente malefícios e não são mais forças de produção, 
mas forças de destruição (maquinaria e dinheiro) – e, ligado a isso, surge 
uma  classe  que  tem  que  suportar  todos  os  fardos  da  sociedade  sem 
desfrutar de suas vantagens e que, expulsa da sociedade, é forçada à mais 
decidida oposição a todas as outras classes; uma classe que configura a 
maioria dos  membros da  sociedade e  da  qual  emana a  consciência da 
necessidade de uma revolução radical, a consciência comunista (...). 

 
 

Nesse caso, as relações sociais capitalistas passam a apresentar-se como 

entrave ao desenvolvimento das forças produtivas, servindo à sua destruição (vide 

as guerras, miséria, poluição). Com esse impasse, a luta de classes acirra-se ainda 

mais, pois uma classe, o proletariado, suporta todos os ônus da sociedade, do que 

surge a consciência da necessidade da transformação radical das relações sociais, 

inclusive, para a sobrevivência da espécie humana. 

Marx destaca que os seres humanos não renunciam ao grau de avanço das 

forças produtivas conquistado pelo gênero humano em detrimento da manutenção 

de certas relações sociais. Pelo contrário, 

 
 

Para não serem privados do resultado obtido, para não perderem os frutos da 
civilização, os homens são forçados a modificar todas as suas formas sociais 
tradicionais assim que a forma de seu comércio [commerce] não corresponde 
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mais às forças de produção obtidas. (MARX, 1984, p. 433) 
 
 

O capital, com sua força econômica, ideológica, política, jurídica e militar, 

tem grande poder de reconstrução e recomposição e busca a manutenção da ordem 

social. Todavia, esse sistema deixa uma grande massa da humanidade em situação 

de miserabilidade, impulsionando ao conflito. O resultado desse conflito dependerá 

também, além de outros fatores, da consciência de classe dos trabalhadores e de 

sua organização para enfrentar essa grande força. 

Se a consciência de classe é determinada pelo ser social da classe, convém 

compreender como se define uma classe. Marx e Engels (2007) deixam claro que a 

classe é um processo. Ao mesmo tempo em que os indivíduos isolados só formam 

uma classe na medida em que devem travar uma luta contra outra classe; a classe 

torna-se independente dos indivíduos, já que estes são subordinados à sua classe, 

pois recebem dela sua posição na vida e seu desenvolvimento pessoal, tendo suas 

condições de vida determinadas antecipadamente. 

Iasi (2001) sintetiza alguns aspectos conceituais levantados por Marx e 

aponta que a definição do fenômeno de classe se dá a partir de múltiplas 

determinações: 1) pela posição diante da propriedade – ou não propriedade – dos 

meios de produção; 2) pela posição no interior de certas relações sociais de 

produção; 3) pela consciência de classe, que se associa ou se distancia de uma 

posição de classe; 4) pela ação desta classe na luta concreta no interior de uma 

formação  social.  Assim,  a  classe  conforma-se  como  uma  síntese  dos  fatores 

objetivos (posição diante da propriedade e das relações sociais de produção) e 

subjetivos (ação e consciência de classe) na resposta a uma contradição histórica 

objetiva/ subjetiva que é a contradição entre as forças produtivas materiais e as 

relações sociais de produção. Como se vê, determinar a qual classe pertence 

determinado indivíduo particular não é uma questão simples. Ao olhar para o real, 

por exemplo, vemos relações contraditórias, que caracterizam algumas posições, 

que só podem ser definidas na dinâmica da luta de classes. (IASI, 2006, p. 343). 

O proletariado ao mesmo tempo em que é parte constitutiva das relações 

capitalistas, existindo apenas nestas, sofre também com a exploração, a alienação e 

as contradições impostas por esse modo de produção da vida. O ser da classe forja- 

se, portanto, de maneira contraditória. Por vezes adapta-se e por outras reage e 

resiste. São as contradições da realidade material que permitem esse movimento. 
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Desse modo, não existe uma essência revolucionária ou reformista da classe 

trabalhadora, mas ela movimenta-se conforme a oscilação de seu ser social e que 

conforma sua consciência de classe. 

E é nesse complexo processo que se forjam os sujeitos capazes de realizar 

a transformação social e emancipar a humanidade, superando o abismo existente 

entre a produção do ser genérico e sua apropriação pelos indivíduos. No entanto, é 

tão somente de forma coletiva, organizada e consciente que essa ruptura torna-se 

possível.  Que  mediações  são  necessárias  entre  a  consciência  de  classe  do 

indivíduo e a ação coletiva como classe? 

Marx, em A miséria da filosofia, discorre sobre a formação da classe em si e 

da classe para si, com base em que Lukács formula os conceitos de consciência em 

si e consciência para si. Segundo Marx, 

 
 

As condições econômicas tinham primeiramente transformado a massa do 
país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma 
situação comum de interesses comuns. Assim, essa massa já constitui uma 
classe em relação ao capital, porém não para ela mesma. Na luta (...), essa 
massa se reúne, constitui-se em classe por si própria. Os interesses que ela 
defende tornam-se interesses de classe. A luta, porém, entre classe e classe 
é uma luta política. (MARX 2007, p. 190-191). 

 
 

Quem cria objetivamente a classe em si é o domínio do capital, que coloca a 

massa  da  população  em  condições  iguais.  Quem  cria  a  classe  para  si  é  o 

movimento de resistência e luta política da própria classe. Podemos analisar esses 

conceitos através de duas trajetórias. A primeira é da análise histórica, quando a 

massa da população constitui-se como classe trabalhadora por sua relação com 

outra classe. Como condição de sobrevivência, à classe expropriada dos meios de 

produção  resta a venda  de  sua força  de  trabalho. A  partir da consolidação  do 

sistema capitalista e da opressão voltada à classe trabalhadora pela burguesia, a 

classe  trabalhadora  começa  a  organizar-se  e  agir  como  classe,  a  partir  das 

condições objetivas colocadas. Exemplo disso é a reunião de muitos trabalhadores 

num mesmo espaço de trabalho, sua articulação no processo produtivo etc. 

Percebemos então que historicamente a classe em si surge antes da classe para si. 

Quando a classe trabalhadora tem seus primeiros movimentos autônomos, 

organizada como classe com interesses próprios, é que se pode falar em classe 

para si. 
 

No entanto, uma vez alcançada a posição de classe para si, não quer dizer 
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que o proletariado permaneça organizado na luta política e não volte a amoldar-se 

ao capital. Há dois movimentos em jogo: um é o de a classe colocar-se como 

autônoma pela primeira vez no movimento histórico, e o outro é o dela reconquistar 

essa posição em diferentes momentos, em busca da superação das relações 

capitalistas. 

Iasi destaca esse movimento e retoma essas conceituações, afirmando que 

a classe em si define-se por ser determinada por suas relações com as outras 

classes, a classe trabalhadora na sua relação com a burguesia, é um ser-para-outro; 

enquanto a classe para si, além de ser uma classe do capital, se reconhece como 

tal, possui uma ‘autoconsciência’. Além de saber para si mesma que vende a força 

de trabalho e produz valor, a classe trabalhadora sabe que pode interromper o 

processo de valorização. (IASI, 2006, p. 321-322). 

Algumas aproximações nos parecem possíveis no desenvolvimento da 

consciência individual.  Ao enunciar a lei geral do desenvolvimento cultural, Vigotski 

aponta que todo o desenvolvimento cultural passa por três estágios: em si, para 

outros e para si. Como exemplo, podemos citar o gesto indicativo. De início, o bebê 

estende o braço em direção a um objeto como um movimento mal sucedido de 

alcançar (em si). Sua mãe passa a entender o gesto como indicação, pois este 

movimento objetivo é significado pelo meio social como tal, e ajuda-o a alcançar o 

objeto (para outros). Só depois a criança começa a indicar, ou seja, internaliza o 

significado  social  e  passa  a  usá-lo  como  mediador  em  sua  ação  (para  si). 

(VIGOTSKI, 2000a, p. 24). 

O mesmo ocorre em todo o desenvolvimento cultural, com os signos, com a 

linguagem,  com  as  funções  psicológicas.  Assim  também  com  o  processo  de 

formação da personalidade. Para Vigotski (2000a, p. 25), “a personalidade torna-se 

para si aquilo que ela é em si, através daquilo que ela antes manifesta como seu em 

si para os outros.” Daí explica-se que tudo que é interno e autoconsciente (para si), 

foi antes externo (para outros). 

Parece-nos coerente dizer que movimento semelhante ocorre no processo 

de consciência de classe. Inicialmente, a consciência social na forma de ideologia é 

internalizada como consciência fragmentada ou consciência alienada. Se 

tomássemos  os  termos  usados  por  Vigotski33,  poderíamos  denominá-la  como 

 
33  Note-se que os termos utilizados por Vigotski para o processo da consciência individual: em si, 
para outros e para si; não coincidem com os usados por Iasi para o processo da consciência de 
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consciência de classe em si. Em seu desenvolvimento, a consciência de classe pode 

tomar a forma de reivindicação: para outros. Por exemplo, quando reivindica ao 

capitalista o aumento do salário. E finalmente pode assumir a forma de consciência 

revolucionária: para si. Tal nomenclatura difere um pouco da convencionada por 

Lukács e Iasi, mas o sentido do movimento é correlato. 

 
 
 
 
3.4 DA CONSCIÊNCIA ALIENADA E FRAGMENTADA 

 
 
 

Como às vezes 
passa com os cães, 

parecia o rio estagnar-se. 
Suas águas fluíam então 

mais densas e mornas; 
fluíam com as ondas 

densas e mornas 
de uma cobra. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

Já vimos que a consciência alienada é gerada por uma atividade material 

alienada e que a sociedade de classes, fonte da alienação, produz também uma 

consciência social na forma de ideologia. Mas que fatores contribuem para a 

perpetuação da alienação e que características a consciência alienada assume no 

indivíduo? 

Tomando como base a teoria da vida cotidiana de Heller34, buscaremos 
 

algumas contribuições importantes para o entendimento da consciência alienada, 

utilizando especialmente as leituras de Duarte (1993) e Rossler (2004; 2006b) sobre 

a obra de Heller. 

Rossler (2004, p. 102-104; 2006b, p. 27-35) observa que Heller divide a vida 

social em dois grandes âmbitos, o da vida cotidiana e o das esferas não-cotidianas. 

A vida cotidiana constitui-se pelas objetivações genéricas em-si, ou seja, aquelas 

cuja apropriação está voltada à reprodução de nossa existência como indivíduos e à 

satisfação das necessidades básicas. São objetivações genéricas em-si: a 

 
classe: consciência alienada, em si (como a para outros, reivindicatória) e para si (como a 
autoconsciente). 
34  Agnes Heller, autora húngara e discípula de Lukács, tem seus primeiros trabalhos situados no 
campo  do  marxismo, do  qual  se  afasta  posteriormente. Utilizaremos parte  de  suas  discussões 
consideradas como contribuições à teoria histórico-social de formação do indivíduo (ver em DUARTE, 
1993, p. 133) 
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linguagem, os objetos (instrumentos e utensílios) e os usos e costumes de cada 

sociedade.  Outro  aspecto  fundamental  para  nossa  discussão  é  que  “a  vida  do 

homem nessa esfera, suas atividades, suas apropriações e objetivações, isto é, o 

processo de formação de sua individualidade, se dá essencialmente de forma 

espontânea, natural, não-reflexiva (...)”, reproduzindo assim sua cultura de forma 

também natural e espontânea. (ROSSLER, 2006b, p. 32). 

Já o âmbito não-cotidiano embora tenha sua gênese na própria vida 

cotidiana,  se  estrutura  a  partir  das  objetivações  genéricas  para-si,  isto  é,  das 

ciências, artes, filosofia, ética e política. Tais objetivações estão voltadas à 

reprodução da existência da sociedade e satisfazem a necessidades superiores. 

(Rossler, 2006b, p. 35). 

Entende-se  que  o  desenvolvimento  pleno  dos  indivíduos  não  se  dá 

enquanto ele estiver cerceado pela cotidianidade, é necessário que o indivíduo entre 

em  relação  com  a  genericidade  para-si,  que  faz  parte  das  conquistas  da 

humanidade em seu desenvolvimento. Como diz Rossler, 

 
 

O homem que não se apropriou das esferas não-cotidianas da vida social 
humana não  pode  conduzir sua  vida  quando  assim  se  fizer  necessário, 
guiado pela razão, pelo espírito crítico da lógica e da reflexão filosófica, pelos 
conhecimentos filosóficos e científicos produzidos e acumulados ao longo da 
história, pelas leis da ética e pela sensibilidade estética inerente a todas as 
formas de arte (como a literatura, por exemplo). (ROSSLER, 2006b, p. 43-44) 

 
 

É aqui que entra a relação da cotidianidade com a alienação. O cotidiano 

não é necessariamente alienado, mas na sociedade de classes apresenta-se como 

terreno  fértil  à  alienação,  pois  reduz  os  homens  à  reprodução  da  existência 

individual e satisfação de necessidades básicas, impedindo-os de se apropriarem de 

esferas do gênero humano, nesse caso, da genericidade para-si. O fenômeno da 

alienação depende, porém, de outras determinações materiais (a divisão social do 

trabalho e a propriedade privada dos meios de produção, tema que já tratamos no 

capítulo 1). Além disso, a estrutura da vida cotidiana penetra nas esferas não- 

cotidianas,  quando  as  pessoas  se  mostram  incapazes  de  romper  com  a  vida 

cotidiana mesmo quando isso se faz necessário (ROSSLER, 2006b, p. 45). 

A  estrutura  da  vida  cotidiana  desenvolve  um  psiquismo  cotidiano,  com 

formas próprias de pensar, sentir e agir. Como nos diz Vigotski (2000a, p. 33), a toda 

ideologia social corresponde uma estrutura psicológica de tipo definido, no sentido 
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da assimilação subjetiva e portadora da ideologia e da construção das camadas, 

estratos e funções da personalidade. 

Rossler (2006b, p. 61-72) fundamenta-se nas características sistematizadas 

por Heller e nos apresenta os esquemas de pensamento, sentimento e ação que 

compõe o funcionamento do psiquismo cotidiano, quais sejam: 

1) Espontaneidade: é a característica dominante da vida cotidiana; as 

atividades são realizadas a partir de um pensamento abreviado e “quanto mais 

mecânica, automática, fixa, repetitiva e rigorosa for a realização de tal atividade, 

mais espontânea ela será” (2006b, p. 61). É uma característica necessária à vida e à 

reprodução individual, mas “pensar, sentir ou agir de forma espontânea significa aqui 

pensar ou agir sem o estabelecimento de uma relação consciente e refletida para 

com a causa, a forma, o motivo e o objeto desse pensamento, sentimento ou ação” 

(p. 62). 
 

2) Economicismo: é o pensamento e a ação guiados pela lei do menor 

esforço; economia de esforço físico e mental pela abreviação, condensação, 

velocidade. 

3) Pragmatismo: consiste numa unidade imediata entre pensamento e ação, 

que são determinados de forma teórica, reflexiva e  crítica, mas  por sua 

funcionalidade imediata.  Ocorre uma identificação espontânea entre  o 

funcionalmente correto e o verdadeiro. 

4) Probabilidade: as ações são realizadas com base em avaliações 

probabilísticas e não por certezas científicas, pela unidade entre o economicismo, o 

pragmatismo e a repetição, e quando não se realiza, por algum imprevisto, são 

denominadas de catástrofes da vida cotidiana. 

5) Confiança e fé: a fé é um acompanhante afetivo e impulsiona as ações, 
 

quando temos certas certezas subjetivas não baseadas na experiência ou na 

reflexão. A confiança se apóia em alguma forma de saber, sendo mais acessível aos 

âmbitos da experiência, moral, teoria, ciência, enquanto a fé está mais sujeita à 

alienação, pois não cede aos argumentos racionais ou dados da realidade. 

6) Ultrageneralização: as ações são realizadas a partir de generalizações 

das próprias experiências particulares ou daquelas tradicionalmente aceitas e 

difundidas no meio social, por meio de um ‘manejo grosseiro do singular’. São tipos 

de ultrageneralização os precedentes, os preconceitos e a analogia. 

7) Imitação: para a assimilação das objetivações genéricas em si, hábitos, 
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costumes, comunicação de uma sociedade e com o fim de comportar-se socialmente 

da forma mais adequada. 

8)  Entonação:  é  o  ‘tom’  afetivo  que  é  dado  por  cada  pessoa  em 

determinados contextos e que a associa a certas características e a um certo 

ambiente emocional que a envolve. 

Todas essas características constituem as formas cognitivas, afetivas e 

comportamentais  do  indivíduo  na  vida  cotidiana  e  configuram  um  psiquismo 

cotidiano, necessário à reprodução da sua vida (ROSSLER, 2006b, p. 74). Não são 

em si mesmas um problema, mas favorecem uma consciência fragmentada, 

colocando o psiquismo cotidiano como mais suscetível à alienação, especialmente 

porque um cotidiano alienado produz uma consciência alienada. 

Assim, 
 
 
 

O cotidiano torna-se alienado, portanto, quando a vida dos homens, quando 
seu ser, está preenchida quase que exclusivamente pelas características, 
pelo conteúdo e pela dinâmica da cotidianidade; quando a forma de o homem 
se relacionar com suas atividades, o sentir, o agir e o pensar do homem, não 
vai além da estrutura das formas de pensamento, sentimento e ação típicas 
da vida cotidiana, as quais tomam conta, assim, da totalidade de sua 
existência objetiva e subjetiva. Em outras palavras, alienação está presente 
quando, por conta de determinadas condições materiais, sociais e 
econômicas, a estrutura da vida cotidiana incha, hipertrofia-se, e penetra em 
todas as esferas da vida dos indivíduos. Nessas circunstâncias é raro que os 
indivíduos consigam distanciar-se, ainda que momentaneamente, das formas 
automáticas e espontâneas de agir, pensar e sentir da cotidianidade. Mais 
raro ainda é que eles cheguem a questionar a aparente naturalidade desse 
modo de ser. (ROSSLER, 2004, p. 112-113) 

 
 

De forma geral, essa reflexão teórica parece coadunar com a apresentada 

por Iasi. Iasi (2007a, p. 13-20) chama a consciência alienada de primeira forma da 

consciência  de  classe  e  defende  que  a  família  tem  um  importante  papel  de 

mediação na formação dessa primeira forma de consciência, tanto por ser o primeiro 

grupo social do qual a criança faz parte, quanto por reproduzir e recriar 

continuamente os valores, normas, padrões sociais. Sendo assim, a família é 

entendida  como  fundamental  na  reprodução  e  recriação  da  consciência  social 

burguesa, bem como na assimilação subjetiva de tal consciência pelo indivíduo.35
 

 
 

35  Concordamos que a família desempenha importante papel na manutenção e reprodução dos 
valores burgueses. No entanto, Iasi (2006; 2007) adota a perspectiva freudiana para explicação do 
mecanismo psicológico de apropriação desses valores pelos indivíduos, dizendo que os valores e 
normas são incorporados pela criança primeiramente como carga afetiva, tomando consciência deles 
somente depois. Em nosso entendimento, Vigotski incorpora de certo modo essas idéias, embora 
para ele, o  processo de  internalização suponha a  unidade afetivo-cognitiva. Quer dizer que na 
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Iasi (2006, p. 198-199; 2007a, p. 18-19) também apresenta algumas 

características próprias da primeira forma de consciência. A primeira é que as 

relações preestabelecidas são vivenciadas pela criança como realidade dada e, com 

isso, aparece um segundo aspecto, em que a pessoa passa a entender essa relação 

através do mecanismo da ultrageneralização. Por ultrageneralizar, ou seja, tomar a 

parte pelo todo ou tomar uma realidade (a sua realidade imediata) como sendo a 

realidade,  as  relações  sociais  perdem  seu  caráter  histórico  e  são  tidas  como 

naturais, terceira característica dessa forma de consciência. Em quarto lugar, está a 

dependência de outro para a realização de suas necessidades, isto é, a realização 

do desejo implica a aceitação de uma autoridade. Como quinto aspecto, Iasi levanta 

que as normas e exigências das relações sociais não permanecem externas, mas 

interiorizam-se e a pessoa assume-as como suas. A sexta característica é que 

diante do conflito entre a realização de um desejo e a satisfação de uma 

necessidade, o indivíduo tende a satisfazer sua necessidade e, por último, a pessoa 

além de assumir tais valores e normas como seus, zela por sua continuidade e 

reprodução.36
 

 

Levando em conta essas características, poderíamos dizer que essa 

consciência alienada encarna a ideologia, na universalização e explicação das 

relações sociais. Haveria, a partir disso, uma tendência em entendermos, por 

exemplo, que a nossa escola é a única forma de escola possível, ou de que as 

relações de assalariamento  são naturais. Tudo  isso compõe o senso comum e 

reforça a ideologia, por naturalizar e justificar determinadas relações sociais que, 

apesar de alienadas, beneficiam uma das classes em luta, contribuindo para a sua 

manutenção. Além disso, o outro é visto como quem satisfaz as necessidades, 

assumindo uma posição importante nas relações de poder. 

Essa forma de consciência pode ser confirmada e reforçada (o que ocorre 

na maioria das vezes) ou negada pelas novas relações que a pessoa estabelece no 

decorrer de sua vida nos mais variados lugares: na escola, no trabalho, na igreja, no 

sindicato, no movimento social. 
 
 
incorporação de valores e normas pela criança (na brincadeira, por exemplo), há a mediação de um 
sistema de significação com que o outro opera, que tem sua dimensão cognitiva e afetiva e que se 
torna autoconsciente no curso do desenvolvimento. Por outro lado, mesmo considerando que Freud 
traga importantes contribuições à análise do psiquismo, vemos que sua perspectiva naturaliza e 
universaliza processos históricos. 
36 De certa forma, na quarta e na sexta características reaparece, de fundo, a concepção freudiana do 
desenvolvimento humano adotada por Iasi, com a qual já dissemos ter importantes diferenças. 
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Segundo Vigotski (2000b, p. 284), vemos apenas um fragmento do mundo, 

pois um olho que tudo visse, nada veria; assim como uma consciência que se desse 

conta de tudo, não se daria conta de nada. Para o autor, a consciência está 

encerrada entre certos limiares e no interior desses limiares não se capta toda a 

diversidade de mudanças e matizes, mas a percepção das mudanças depende de 

novos limiares. É como se a consciência fosse um órgão seletor, que seleciona 

pontos estáveis da realidade em meio ao fluxo geral. É uma peneira que filtra o 

mundo e o modifica de modo que seja possível agir. 

A realidade converte-se em concepção de mundo fixada na consciência na 

forma de linguagem, o que lhe confere certa estabilidade. Essa concepção pode ser 

naturalizada ou ainda mecanizada, fossilizada (em analogia ao mecanismo 

psicológico do comportamento fossilizado) com base na alienação. Pensamos, com 

isso, que a alienação e a ideologia oferecem obstáculos ao avanço para novos 

limiares da consciência, já que dão uma aparência de ausência de movimento, 

quando a realidade é movimento contínuo. No entanto, a ideologia não pode impedir 

o movimento do real, pode no máximo lhe dar uma aparência estática. 

Sob as relações sociais capitalistas, os limiares da consciência são 

determinados pela atividade alienada e pela consciência fragmentada da totalidade. 

Ou seja, são determinados pelas relações materiais dominantes e suas 

correspondentes idéias de dominação. Não apenas todos e cada um se inserem em 

algum ponto das relações capitalistas, como a consciência social universalizada é a 

consciência liberal burguesa. 

Mas se a formação da consciência se dá pela internalização de certas 

relações sociais, devemos lembrar, em primeiro lugar, que as relações sociais são 

contraditórias e que a  situação objetiva da classe trabalhadora lhe possibilita a 

percepção de aspectos contraditórios dessa realidade. Em segundo lugar, 

entendemos que a inserção da pessoa em novos contextos materiais (mudar de 

cidade, começar a trabalhar ou participar de uma greve, por exemplo) permite novas 

internalizações. Ocorre, então, que enunciados, normas, regras sempre aceitas por 

determinada pessoa, podem se somar às já internalizadas ou entrar em choque com 

essa nova realidade, a partir da percepção e da vivência de um contexto material 

que não corresponde, pelo menos em parte, à concepção anterior. Não quer dizer 

que a mudança no contexto material produza diretamente a internalização de outros 

valores, pois a pessoa pode (e tende a) entender a nova realidade a partir dos 
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velhos valores, internalizados  como signos.  Os signos são  instrumentos 

psicológicos, inseridos pela pessoa  em sua atividade, que ampliam 

significativamente as possibilidades dadas pelas funções psicológicas e que 

representam as suas relações reais. 

Reportemo-nos ao processo de desenvolvimento de conceitos, entendidos 

como unidade do pensamento e da palavra. Nesse momento do processo de 

consciência, da consciência cotidiana alienada, predominam os conceitos 

espontâneos,  isto é, aqueles  que são  resultado  do  aprendizado  espontâneo  na 

experiência pessoal e imediata, compreendendo processos que mobilizam as 

dimensões afetiva e cognitiva, constituindo uma unidade entre intelecto e afeto. Vale 

destacar que qualquer apropriação  é  sempre mediada  socialmente e,  de início, 

mediada pelo meio social mais próximo, a família. Vigotski (2001a) aponta que os 

conceitos espontâneos servem à atividade cotidiana, mas caracterizam-se pela 

ausência de um sistema, o que leva ao sincretismo, à justaposição e insensibilidade 

à contradição. Por aí vemos que há um mecanismo psicológico que contribui para 

que as normas e valores internalizados como conceitos espontâneos não sejam 

entendidos como sistemas em conflito ou contradição. Essa possibilidade se coloca, 

com o desenvolvimento dos conceitos científicos que terão importante papel na 

formação da consciência de classe para-si e do que trataremos adiante. 

 
 
 
 
3.5 DA REVOLTA INDIVIDUAL 

 
 
 

Difícil é saber 
se aquele homem 

já não está 
mais aquém do homem; 
mais aquém do homem 

ao menos capaz de roer 
os ossos do ofício; 

capaz de sangrar 
na praça; 

capaz de gritar 
se a moenda lhe mastiga o braço 

capaz 
de ter a vida mastigada 

e não apenas 
dissolvida 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
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Segundo Iasi, “a chave do movimento das formas de consciência é uma 

contradição, ou um jogo de contradições, cuja síntese é uma não-correspondência 

entre a antiga visão de mundo e o mundo real em movimento.” (IASI, 2006, p. 231). 

Por ‘antiga visão de mundo’, Iasi entende que no desenvolvimento da 

criança, em primeiro lugar, ela internaliza, pela mediação da família, em geral uma 

visão de mundo naturalizada que reproduz as relações sociais alienadas e que 

corresponde a certo contexto material. Com a realidade contraditória e em 

movimento, as pessoas vivenciam durante sua vida novos contextos materiais, que 

podem ser contraditórios com os vividos e internalizados anteriormente. E a partir do 

momento em que a consciência fragmentada e alienada entra em contradição com a 

realidade em movimento, abre-se a possibilidade de que essa contradição venha à 

tona na consciência. Em razão dos mecanismos ideológicos, de início, essa 

contradição é vivida subjetivamente, gerando um estado de revolta. Podemos citar 

como exemplo o caso da pessoa que aprende por toda a vida que a forma de 

enriquecer em nossa sociedade é através do próprio trabalho. Há, na realidade, 

vários exemplos que comprovam essa expressão ideológica. No entanto, essa 

pessoa trabalha muito e não enriquece. A ideologia oculta que nem todos aqueles 

que trabalhem muito, ficarão ricos e, além disso, oculta que a riqueza, na sociedade 

capitalista, não é fruto do próprio trabalho, mas da apropriação do valor produzido 

pelo trabalho alheio. Essa pessoa tem, fundamentalmente, duas formas de explicar 

sua  situação:  a  primeira  é  entendendo  essa  realidade  a  partir  dos  valores 

ideológicos internalizados, atribui a culpa a si mesma por não trabalhar o suficiente. 

Nesse caso, a não correspondência deve se manifestar como uma revolta individual 

e a conseqüência é novamente naturalizar, anunciando que infelizmente “sempre foi 

assim” o que leva a um “sempre será assim”. (IASI, 2006; 2007a). A segunda é 

percebendo que aquele enunciado não corresponde diretamente à realidade. Nessa 

situação, ocorre um choque de sistemas, do sistema internalizado anteriormente e 

de um novo sistema que emerge. Esse choque, conforme apresentamos acima e 

como aponta Vigotski (2000a, p. 34-37), é vivenciado  como drama,  um conflito 

externo internalizado pelo choque de hierarquias divergentes vividas pela pessoa 

nas suas diferentes relações e que pode ou não avançar a outra forma de 

consciência, a depender de certas condições. 
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3.6 DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE EM SI 
 
 
 

Eu pra mim é pouco. Algo se empenha em sair de mim como um louco. 
Maiakovski 

 

 
 

O rio teme aquele mar 
como um cachorro 

teme uma porta entretanto aberta 
João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 

 
 
 
 

Segundo Iasi (2006, p. 258-261; 2007a, p. 28-29), uma importante condição 

para a passagem a uma nova forma de consciência de classe do proletariado é a 

superação da vivência do conflito como algo individual através do grupo, por meio de 

um processo de identificação com o outro e que leva a superação da vivência do 

conflito de forma apenas subjetiva. A partir do momento em que a injustiça vivida 

individualmente, por exemplo, é partilhada por um grupo, se produz, em maior ou 

menor grau, uma mudança qualitativa, já que a revolta individual funde-se e torna-se 

revolta coletiva, potencializando uma ação também coletiva. É quando eu passo a 

perceber a contradição existente em mim, presente no outro e a possibilidade de 

juntos conquistarmos algo que nos falta. 

Apontaríamos ainda como outra condição importante o desenvolvimento de 

um sistema de conceitos, ainda que embrionariamente. Para que a percepção da 

contradição seja possível, é necessário que a pessoa comece a desenvolver um 

sistema de conceitos, baseado na apropriação de conceitos científicos e na 

ascendência dos conceitos espontâneos. Nesse movimento, essa pessoa passa a 

ter condições de notar incoerências e contradições entre velhas idéias e novas 

idéias,  que  expressam  as  contradições  da  realidade  em  movimento.  Aqui,  ao 

falarmos de conceitos científicos, o fazemos no sentido sugerido por Vigotski, 

situados em um sistema geral com certa hierarquia e que produzem a consciência 

reflexiva.37
 

 

Dadas essas duas condições, a ação como grupo organizado que busca a 
 
 

37  Os conceitos científicos podem ser entendidos como um tipo de conceito não-cotidiano ou não- 
espontâneo, porém não os únicos. Podem haver os conceitos religiosos, por exemplo, que também 
exigem um sistema hierarquizada, graus de abstração etc. Não entraremos nesse momento no 
debate da questão da ciência como ideologia, embora saiba-se que a ciência, bem como as demais 
idéias produzidas na sociedade capitalista, possua uma perspectiva de classe. Como diz Löwy (1987, 
p. 195), “A realidade social, como toda realidade, é infinita. Toda ciência implica opção.” 
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satisfação  de  uma  necessidade  ou  desejo,  produz  um  salto  na  consciência, 

chamada de consciência em si. Os indivíduos que entraram em fusão no grupo se 

engajam em um projeto coletivo, mas ainda tem em vista o atendimento de uma 

necessidade imediata. Colocam-se em movimento, mas seus esforços ainda voltam- 

se à reivindicação de algo que atenda as suas necessidades. Mas reivindicar algo, 

mesmo que do capital e coletivamente, não é um processo que supera 

necessariamente o nível do em si, ou seja, o nível da ação espontânea. Essa forma 

traz ainda elementos da velha forma, como esperar de outro que satisfaça suas 

necessidades pela reivindicação. Por isso, é chamada também de consciência 

reivindicatória. É quando a classe sofre as conseqüências do modo de produção 

através de alguma situação vivida em sua realidade imediata, se engaja em um 

processo  de  organização,  mas  exige  de  outro  suas  reivindicações.  Ou  seja, 

constitui-se como classe na relação com outra classe, mas sem uma ação 

autoconsciente não rompe com aquilo que lhe coloca na condição de explorada, 

buscando apenas melhorias na realidade imediata e não uma transformação das 

relações sociais que produzem a condição de exploração. Como exemplo, podemos 

citar os mais variados movimentos reivindicatórios, desde os que lutam pelos direitos 

das mulheres ou dos negros, até movimentos de trabalhadores que entram em 

conflito mais direto com o capital, como os de trabalhadores que realizam greves, 

lutam por maiores salários ou pela diminuição da jornada de trabalho. É bom 

esclarecer que nem todos esses movimentos estão necessariamente nessa forma 

de consciência, pois essas várias particularidades podem fundir-se como classe, 

ascendendo a uma condição universal. (IASI, 2006). 
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3.7 DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE PARA SI 
 
 
 

Primeiro, 
o mar devolve o rio. 
Fecha o mar ao rio 

seus brancos lençóis. 
O mar se fecha 

a tudo que no rio 
são flores de terra, 

imagem de cão ou mendigo. 
Depois, 

o mar invade o rio. 
Quer o mar 

destruir o rio 
suas flores de terra inchada, 

tudo o que nessa terra 
pode crescer e explodir, 

como uma ilha, 
uma fruta. 

Mas antes de ir ao mar 
o rio se detém 

em mangues de água parada. 
Junta-se o rio 
a outros rios 

numa laguna, em pântanos 
onde, fria, a vida ferve. 

João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
 
 
 
 

A consciência de classe em si se produz no movimento das relações 

capitalistas articulada à  ação da  classe, quando  os  indivíduos vivenciam  certas 

contradições não mais apenas em um âmbito subjetivo (característico da 

consciência alienada), mas ainda de uma forma espontânea. O nível da consciência 

de classe para si é o nível da ação autoconsciente, quando a classe trabalhadora 

desenvolve uma ação consciente de seus objetivos e de seus motivos. Na 

consciência em si está colocado um limite para o avanço e a conquista não só das 

reivindicações, mas da emancipação humana, que é o da manutenção das relações 

sociais capitalistas. Ao se colocar como classe e simplesmente reivindicar, o 

proletariado nega o capitalismo, afirmando-o. Mas por sua posição peculiar dentro 

das relações sociais, como já discorremos anteriormente, afirma-se não apenas 

como um grupo com interesses particulares dentro da sociedade capitalista, mas fica 

diante da tarefa histórica de superação dessa ordem. Iasi mostra esse movimento ao 

afirmar que: 

 
 

A  verdadeira  consciência  de  classe  é  fruto  dessa  dupla  negação:  num 
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primeiro momento, o proletariado nega o capitalismo assumindo sua posição 
de classe, para depois negar-se a si próprio enquanto classe, assumindo a 
luta de toda a sociedade por sua emancipação contra o capital. (IASI, 2007a, 
p. 32) 

 
 

A consciência para si surge da emergência da classe como sujeito, é um 

salto  em direção à ação  autoconsciente  da classe.  Caracteriza-se por  ser uma 

consciência em que o proletariado além de se perceber como classe na relação com 

outra classe, coloca-se em movimento na busca da superação das relações 

capitalistas e, mais do que isso, da abolição das classes. Essa forma de consciência 

pode ser chamada também de consciência revolucionária, pois surge da 

constatação de que a sociedade precisa ser transformada radicalmente para superar 

as condições de alienação e exploração. (IASI, 2006). 

Podemos dizer, então, que a consciência de classe para si diz respeito a 

uma consciência da classe de sua posição nas relações sociais e de sua 

possibilidade de intervir sobre a sua dinâmica. É a classe trabalhadora com 

autoconsciência, entendendo, por exemplo, que é fonte de mais-valia e, por isso, o 

centro da reprodução do capital e a partir dessa consciência saber que pode parar o 

capital. Para que a classe tenha produzido essa percepção, foi necessário colocar- 

se como classe para si na luta política contra o capital (vide item 3.3 deste capítulo) 

e a partir disso desenvolver uma teoria que levasse ao conhecimento do real para 

além de sua aparência. 

A  consciência,  de  um modo  geral,  surge da  relação  sujeito-objeto  e  é, 

portanto, sempre produção de conhecimento. A consciência de classe para si é 

produto da ação política da classe trabalhadora e se constitui como uma consciência 

que impulsiona a ação revolucionária. Tem sua origem na ação da classe e passa a 

orientar essa ação, modificando-a qualitativamente, pois à medida que se conhece 

melhor a realidade, melhor se organiza a ação para intervir nessa realidade. 

Aqui, mostra-se com clareza o papel fundamental do conhecimento. Assim 

como  é  necessário  conhecer  as  leis  da  natureza  para  submetê-la  à  vontade 

humana, é necessário conhecer o movimento e as leis das relações sociais para 

submetê-los também à sua vontade. Ainda que os homens estejam também 

submetidos às leis da sociedade, tais leis estão em movimento, que não é pré- 

determinado, pelo contrário, pode mesmo ser determinado, a partir das 

possibilidades  materiais  colocadas,  pela  ação  autoconsciente  humana.  Nesse 
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sentido, destacamos a seguinte passagem de Duarte, 
 
 
 

A  concepção histórico-social não  se  limita  a  responder o  que  o  gênero 
humano é,  mas,  na  resposta ao  que  ele  é,  procura os  elementos para 
responder o que ele pode vir-a-ser e dentre as alternativas possíveis, a 
concepção histórico-social elege aquelas que considera como constitutivas 
do que o gênero humano deve vir-a-ser. (DUARTE, 1993, p. 69) 

 
 

Pensamos, com isso, que para eleger um deve vir-a-ser dentre as 

possibilidades, é preciso conhecer as alternativas do pode vir-a-ser. O processo de 

conhecimento ocorre mediado pelos conceitos, pela linguagem. Quando mediado 

por conceitos espontâneos, o conhecimento tem um grau de generalização mais 

imediato,  é  mais  permeável  à  ideologia,  à  tradição,  à  ultrageneralização.  Para 

romper com modos de pensar, agir e sentir cotidianos, é necessário superar os 

conceitos espontâneos, desenvolvendo o que Vigotski chama de conceitos 

científicos. Os conceitos científicos passam também a mediar a relação do sujeito 

com o mundo, com um grau de generalização superior que permite operações mais 

complexas, através da formação de um sistema de conceitos organizado e que 

busque apreender a realidade para além de sua aparência, percebendo suas 

relações, conexões e contradições. Com isso se produz a consciência reflexiva e o 

controle deliberado sobre as próprias funções psicológicas, que permite um 

distanciamento da realidade (externa e interna) para avaliá-la. 

O desenvolvimento da consciência de classe rompe com a ideologia por 

meio da produção de um sistema teórico que busque desvelar as contradições do 

real, suas leis e suas relações. Para fazer avançar o processo de consciência da 

classe trabalhadora e conseqüentemente, transformar a realidade, é necessário 

conhecer cada vez mais o real, o que exige uma tomada de consciência dessa 

realidade. O desenvolvimento dos conceitos científicos permite uma tomada de 

consciência mais elevada do que os espontâneos, além de maior arbitrariedade, 

levando ao desenvolvimento da consciência reflexiva. Para reafirmar a importância 

dos conceitos científicos no processo de tomada de consciência, repetimos uma 

citação de Vigotski colocada no capítulo 2: “Descobrimos que a tomada de 

consciência dos conceitos se realiza através da formação de um sistema de 

conceitos, baseado em determinadas relações recíprocas de generalidade, e que tal 

tomada de consciência dos conceitos os torna arbitrários.” (VIGOTSKI, 2001a, p. 

295). 
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No entanto, não podemos esquecer que também a produção do 

conhecimento científico é um processo marcado pelas contradições do processo de 

humanização e alienação e pela luta de classes. 

Para Chauí (1984, p. 80-81), o papel da teoria revolucionária não é 

conscientizar ou criar uma consciência verdadeira, para se opor à falsa, mas 

desvendar  os processos  reais  e  históricos  enquanto  resultados  e  condições  da 

prática humana em situações determinadas, prática que dá origem à existência e à 

conservação das relações de dominação. A teoria precisa apontar os processos 

objetivos que levam à dominação e à exploração e os que podem levar à liberdade. 

Nesse sentido, Löwy defende que a visão de mundo proletária é mais 

favorável ao conhecimento social do que a das outras classes. Para o autor, a 

contribuição mais importante de História e consciência de classe de Lukács foi de 

mostrar que o proletariado foi colocado pela história diante da tarefa de uma 

transformação consciente da realidade; por isso conhecer a realidade objetivamente 

é uma necessidade para a sua ação. (LÖWY, 1987, p. 126). 

Löwy (1987, p. 197) afirma que “à cada época é a classe revolucionária que 

representa o máximo de consciência possível; este privilégio, que era no passado da 

burguesia revolucionária (filosofia do Iluminismo, economia política clássica, etc.), 

pertence agora à classe revolucionária de nossa época: o proletariado” e acrescenta 

que 

 
 

o ponto de vista potencialmente mais crítico e mais subversivo é o da última 
classe revolucionária, o proletariado. Mas não há dúvida de que o ponto de 
vista proletário não é de forma alguma uma garantia suficiente do 
conhecimento da verdade social: é somente o que oferece a maior 
possibilidade objetiva de acesso à verdade. (LÖWY, 1987, p. 208-209). 

 
 

Com isso, aponta para as especificidades do proletariado como classe 

revolucionária,  que  difere  das  demais  classes  revolucionárias  da  história.  Em 

primeiro lugar, por ser a primeira classe revolucionária cuja visão social de mundo 

tem a possibilidade objetiva de ser transparente. Diferente da burguesia, que tinha 

interesses particulares a defender diferentes da massa e, portanto, o que ocultar, o 

interesse  do  proletariado de  abolir  a  dominação  de  classes  coincide  com o  da 

grande maioria da humanidade. Em segundo lugar, porque o proletariado só pode 

tomar o poder, transformar a sociedade e construir o socialismo por uma série de 

ações  deliberadas  e  conscientes,  por  isso  precisa  conhecer  objetivamente  a 
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realidade. (LÖWY, 1987, p. 199-200). 
 

O  conhecimento  da  realidade  se  coloca,  portanto,  como  necessidade 

objetiva para a ação revolucionária e para o desenvolvimento da consciência de 

classe para si. 

No entanto, o processo da consciência não é linear ou regular, e pode em 

qualquer dos momentos de seu movimento avançar ou retroceder a outras formas 

de consciência. Um importante motivo para que isso ocorra é o fato de que, até o 

momento, em nenhuma das oportunidades históricas produzidas pelo 

desenvolvimento do capital e construídas pelo proletariado para a superação da 

sociedade de classes foi possível sustentar uma sociedade sem classes. Foge aos 

objetivos de nossa pesquisa avaliar as determinações e causas para que isso 

ocorresse, mas o fato é que o modo de produção capitalista é ainda hegemônico 

mundialmente e não foi superado. 

O movimento da consciência não leva, portanto, automaticamente à 

transformação das relações sociais, pois isso depende de uma série de fatores, 

inclusive os relativos à estabilidade ou instabilidade do capital e da burguesia e da 

capacidade de organização e ação do proletariado. Para que haja uma 

transformação social é necessário que da conjugação das condições objetivas e 

subjetivas surja a atividade autônoma do proletariado que culmine na eliminação da 

propriedade privada dos meios de produção e das relações de assalariamento. É 

absolutamente necessário, portanto, que haja uma relação intrínseca entre teoria e 

prática revolucionária. 

Se no decorrer da história, a classe trabalhadora constitui-se como classe 

para si e produziu uma teoria revolucionária, o indivíduo pode desenvolver também 

uma consciência de classe para si, tanto na inserção no movimento da própria 

classe como classe autoconsciente, em momentos revolucionários, por exemplo, 

quanto pela apropriação das experiências, polêmicas e conhecimentos condensados 

na teoria revolucionária. Isso torna possível que o indivíduo desenvolva uma 

consciência de classe para si em um momento em que a classe esteja estagnada. É 

sobre isso que trataremos no item a seguir. 
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3.8 DA CONSCIÊNCIA PARA SI E SUAS CONTRADIÇÕES NO INDIVÍDUO 
 
 
 

Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 

 
Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 
Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 
Julio Numhauser (Todo cambia) 

 
 
 
 
 

No tópico acima, vimos como a classe chega à consciência para si. Mas não 

podemos esquecer que a classe não deixa de ser uma categoria que existe 

concretamente através dos indivíduos que fazem parte dela. Embora a consciência 

de classe não seja a média nem a soma da consciência dos indivíduos, devemos 

considerar que a diferença qualitativa produzida na ação coletiva da classe que 

produz uma nova consciência ocorre sempre a depender do engajamento de 

indivíduos concretos nessa ação. 

Acontece de alguns indivíduos chegarem à consciência revolucionária 

enquanto a classe está em um momento de amoldamento à ordem. O ser da classe 

produz a possibilidade da consciência de classe revolucionária, mas se não há 

movimento da classe, essa consciência não transforma a realidade. O processo da 

consciência de classe é produzido a partir de uma necessária inserção em projetos 

coletivos da classe (reivindicatórios ou revolucionários), mas que se dá 

necessariamente pelo indivíduo concreto. Ou seja, a transformação da sociedade 

não se produz pela ação e consciência de um indivíduo, pois só se realiza como 

consciência capaz de transformar a sociedade, na ação com a classe. Por outro 

lado, se realiza necessariamente no indivíduo. O indivíduo sozinho não transforma a 

sociedade e se chega à consciência revolucionária sem a classe, muitas vezes é 

‘pressionado’, por meio da ideologia e das práticas sociais necessárias à reprodução 

de sua vida, a retroceder às outras formas de consciência. (IASI, 2007a). 

Vemos  aqui,  possíveis  contribuições  de  Vigotski,  no  que  se  refere  à 

formação da consciência pelas mediações da atividade humana, quando o autor 

afirma que se chega ao ‘para si’ quando se é capaz de ter autodomínio sobre a 

conduta, quando se é capaz de inserir intencionalmente signos para mediar sua 
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atividade psicológica. O domínio da conduta é conseguido através do domínio dos 

meios que influenciam na conduta. 

O indivíduo que toma consciência dos aspectos velados pela ideologia, 

especialmente quando a classe não realizou este movimento no mesmo momento, é 

um novo indivíduo em conflito. Está sob a constante pressão da sociedade que lhe 

diz para “pensar em si mesmo”, “cuidar da própria vida”. Entra aqui o que Vigotski 

chama de luta de motivos no processo volitivo. O motivo é produto de um sistema 

complexo  de  estímulos  que  age  na  eleição  volitiva.  A  luta  entre  motivos  está 

presente no processo de escolha, pois a pessoa consegue dominar sua conduta a 

partir da eleição de um motivo. No processo volitivo, um estímulo mais forte pode se 

transformar em um motivo débil e vive-versa. A vontade não é puramente livre, mas 

dependente de motivos externos. Como diz Toassa (2004, p. 5), referindo-se a 

Vigotski: “A vontade não é uma função psíquica, mas o comando das diferentes 

funções e do estabelecimento de intenções concretas pelas quais a pessoa converte 

a ação condicionada em ação livre.” 

Parece-nos relevante que no processo de consciência haja um ato volitivo 

que eleja certos motivos e não outros. Para Vigotski (2000b, p. 289), o livre arbítrio 

não consiste em estar livre de motivos, mas tomar consciência da situação, tomar 

consciência da necessidade de eleger, que o motivo se impõe e que sua liberdade 

nesse caso é uma necessidade gnoseológica. 

Elegemos algo livremente quando criamos a instrução, e não apenas 

realizamos a instrução dada por outro. Enquanto inicialmente a eleição é feita com a 

ajuda da  atenção ou da  memória;  na eleição  livre entre  duas  possibilidades,  a 

escolha não é determinada de fora, por outro, mas pela própria pessoa, na escolha 

entre motivos, levando em conta, é claro, as possibilidades materiais colocadas. Ao 

dominar  os  meios  que  influem  sobre  nós  (especialmente  os  signos),  é  que 

passamos ao autodomínio dos processos psicológicos, quando a vontade 

desenvolvida  pela  escolha  passa  a  constituir  a  atividade  humana.  (VIGOTSKI, 

2000b). 
 

Outro  aspecto  não pode  ser eliminado da livre escolha:  o  processo  de 

conhecimento. Se para intervir sobre a realidade (externa ou interna) é necessário 

conhecê-la, e se em grande parte a humanidade está alienada do conhecimento 

produzido socialmente, por este ser propriedade privada de uma classe, podemos 

concluir  que  os  processos  de  livre  escolha  sob  o  capitalismo  ficam  bastante 
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comprometidos. Segundo Toassa: 
 
 
 

As condições de reação existentes nos experimentos de livre-escolha – por 
mais simples que sejam – são raridade em tempos de alienação. (...) O 
processo de desenvolvimento da livre-escolha demanda tanto a necessidade 
concreta de escolher quanto a possibilidade de definir novas opções, mas, no 
capitalismo, o poder econômico determina as possibilidades de escolha 
existentes. (TOASSA, 2004, p. 8). 

 
 
 

A autora refere-se a uma falsa escolha, presente nas relações capitalistas, 

que é a entre morrer ou viver explorado. “A necessidade de sobrevivência deforma e 

descaracteriza todas as  outras necessidades, sobrepujando-as pela  carência de 

opções concretas na realidade concreta.” (TOASSA, 2004, p. 9). Uma questão se 

coloca para nós: a consciência de classe pode ser entendida como um momento em 

que há uma luta de motivos e um processo de livre escolha? 

Para responder, é necessário notar que a consciência de classe é própria 

da sociedade de classes, e, com isso, traz também suas contradições. Embora a 

ideologia imponha uma consciência social dominante, a realidade com suas 

contradições apresenta-se para ser apreendida pelos diferentes grupos sociais. A 

apreensão da realidade se dá a partir da perspectiva de quem a olha, tornando 

possível que a classe que vive no centro das contradições sociais, desenvolva uma 

concepção  de  mundo,  com  modos  de  pensar,  sentir  e  agir  que  integrem  tais 

contradições, que as faça visíveis.38
 

 

Uma das condições para que isso ocorra é que a classe trabalhadora 

aproprie-se do conhecimento científico, filosófico, ético e político mais desenvolvido 

pela humanidade até o momento para o entendimento da realidade social. A partir 

dessa apropriação emerge a luta entre a concepção de mundo alienada - 

internalizada e enraizada, assumida como a própria concepção de mundo – e a 

concepção de mundo revolucionária - baseada no sistema de conceitos filosófico- 

científicos do marxismo e que busca captar as contradições do real que produzem 

seu movimento para intervir sobre ele. 

Devemos lembrar que diante dessa ‘livre-escolha’ está colocada a 

necessidade da escolha e do querer escolher e que na atividade prática real inserida 

 
 

38 O marxismo desenvolve-se revelando aspectos da realidade material velados pela ideologia porque 
parte de uma determinada perspectiva, fundada materialmente, que determina seu panorama da 
análise. 
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em relações alienadas, nem sempre a escolha é feita com conhecimento de todas 

suas  determinações,  possibilidades  e  conseqüências.  Determinadas  situações 

fazem com que as pessoas ou grupos fiquem impelidos a agir de uma e não outra 

forma. Como se fosse a falta de opção que levasse à escolha e a consciência disso 

que levasse à livre-escolha. 

A  luta  e  a  eleição  de  motivos  implicam  a  pessoa  integral,  total.  O 

autodomínio do pensamento, necessário à livre-eleição, supõe conhecer os motivos, 

os interesses e as necessidades do pensamento pela pessoa. 

Somente no para si é possível ampliar o autodomínio sobre a conduta a 

partir da autoconsciência. Buscar ativamente unidade e coerência no sistema de 

significação que explica a realidade. Mas sob relações capitalistas, esse 

autodomínio será sempre limitado pela alienação material, que só se rompe pela 

transformação do modo de produção da vida. Não podemos esquecer que enquanto 

perduram as relações capitalistas, a consciência social universalizada é burguesa e 

a consciência de classe funciona, no máximo, como contra-ideologia. Uma nova 

consciência social só pode ser fruto de um novo ser social, baseada em novas 

relações. 

Toassa (2004, p. 4-5), ao sintetizar algumas idéias de Vigotski, afirma que 

tomar consciência de uma operação significa recriá-la na imaginação para que seja 

possível exprimi-la em palavras. Tal processo é destacado da atividade geral da 

consciência, tornando-se, ele mesmo, objeto consciente, quando se apreende os 

próprios processos psíquicos através da generalização e sistematização existente 

no conhecimento científico. A autora destaca que o que há de essencial no conceito 

de liberdade para Vigotski, conforme visto no segundo capítulo, é a tomada de 

consciência da necessidade, processo constituído em uma relação dinâmica entre 

pensamento e linguagem. 

A tomada de consciência surge como uma importante chave para a análise 

do processo de consciência de classe, por ser entendida como uma relação ativa de 

compreensão ou conhecimento do meio social. Demanda uma consonância entre 

fatos internos ou externos ao sujeito e sua representação, mesmo que inconclusa ou 

imperfeita, na palavra. (TOASSA, 2006, p. 73-75). 

Na sociedade capitalista, a tomada de consciência deve passar pelo 

entendimento de que a sociedade é dividida em classes com interesses 

antagônicos, pelo entendimento do movimento dessa sociedade provocado por suas 
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contradições e quais as possibilidades de intervir nesse movimento. Ao falar da 

tomada de consciência, Toassa (2006, p. 74)  expõe ainda outras duas classes 

desse fenômeno. Uma é a tomada de consciência motivacional, que se refere à 

livre-escolha entre vários motivos. Outra é a tomada de consciência das operações 

semióticas e conceituais. Parece-nos que aquela, inclui a compreensão da relação 

entre a atividade da classe como necessária para a superação do capital e a ação 

individual  dentro  do  projeto  da  classe;  e  esta,  a  compreensão  dos  significados 

sociais produzidos no movimento das relações de produção no sistema de conceitos 

científicos. 

Outro aspecto relevante ao nosso objeto, do processo da consciência de 

classe na relação com a consciência individual, diz respeito à realização do projeto 

de transformação social. A superação de modos de produção da vida não acontece 

de forma rápida nem espontânea. Cabe lembrar que os homens fazem a história e, 

embora as condições necessárias à superação sejam dadas pelo desenvolvimento 

das leis dialéticas, é necessária uma ação organizada e intencional da classe 

revolucionária para a superação. Coloca-se, como vimos enfatizando, de forma 

premente a necessidade da classe se apropriar do conhecimento que desvela as leis 

de movimento da sociedade. A partir do entendimento do que significa a 

transformação  de  uma  sociedade,  surge  outro  conflito  no  indivíduo, exposto  de 

forma bastante interessante por Iasi (2007a): o tempo de transição de um modo de 

produção a outro é, sem dúvida, maior que o tempo de uma geração, ou, maior que 

o tempo de vida de um indivíduo. 

Segundo Iasi (2007a, p. 40-41), 
 
 
 

A concepção da potencialidade da classe, a consciência da possibilidade da 
vitória, é parte integrante da consciência de classe. Essa tarefa exige outro 
tipo de indivíduo, não o moldado pelos valores burgueses e liberais 
correspondentes às representações ideológicas das relações de exploração 
da sociedade capitalista, ou seja, o individualismo pequeno-burguês e todas 
as suas matizes. Essa tarefa exige um novo indivíduo capaz de compreender 
sua temporalidade além dos limites de si próprio, compreender esse esforço 
como esforço coletivo de sua classe e além dela. A consciência que, ao fazer 
a  segunda  negação,  expressa  o  movimento  essencial  da  classe  ao  se 
superar como classe. 

 
 

Tal indivíduo é forjado no próprio movimento da classe e pelo conflito 

desencadeado  no  plano  pessoal  e  vivido  de  forma  singular.  É  um  processo 

complexo, em que se produz uma luta de motivos, em função de algumas razões. 
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Em primeiro lugar, porque os indivíduos ao engajarem-se em projetos coletivos de 

transformação social, não eliminam as influências da ideologia, já que continuam 

sendo seres dessa ordem, que lhe exige certas práticas materiais para a produção 

social de sua vida. O que é possível é colocar a própria consciência sob uma 

reflexão crítica permanente e ao agir buscando criar novas relações produzem 

mudanças na consciência, ainda que incipientes. Com isso, só gostaríamos de 

reforçar que a pessoa não pode simplesmente abandonar a concepção de mundo 

baseada em modos de pensar, sentir e agir da classe dominante, mas pode eleger 

diante de uma luta de motivos na ação concreta, ir contra tal consciência. Em 

segundo lugar, devemos destacar que na luta de motivos, a negação da consciência 

alienada e a busca pela superação do capitalismo levam os indivíduos a renunciar a 

certos valores, normas, características sociais e ideológicas, como o individualismo, 

a competitividade etc., dando lugar ao companheirismo, solidariedade, ainda que de 

forma  limitada  e  contraditória.  Em  terceiro,  porque  diante  da  compreensão  do 

alcance da tarefa de transformação da sociedade, o indivíduo necessita transcender 

sua ação individual, que não é capaz de tamanha empreitada. É ao relacionar, nos 

termos de Leontiev, a sua ação individual com a atividade da classe, que a pessoa 

torna-se capaz de perceber que seu projeto transcende sua existência e que a única 

forma de dar continuidade a essa projeto é inserir-se no projeto histórico e na 

atividade organizada da classe. É pela formação de um sentido pessoal conectado 

ao significado produzido pela classe que o indivíduo é capaz de se perceber como 

uma contribuição no processo. 

O movimento da consciência de classe e a consciência revolucionária levam 

a pessoa a reorganizar sua conduta, sua atividade e seu sistema de conceitos de 

acordo com novos parâmetros. Vigotski, ao tratar da reorganização dos sistemas 

psicológicos, remete-se a Spinoza e destaca que 

 
 

(...) o homem pode com certeza reduzir a um sistema não apenas funções 
isoladas, mas também criar um centro único para todo o sistema. Spinoza 
mostrou esse sistema no plano filosófico; existem pessoas, cuja vida é um 
modelo de subordinação a um fim, que mostraram na prática que isso é 
possível. (VIGOTSKI, 1999a, p. 134) 

 
 

Essa passagem nos leva a refletir que a consciência de classe 

revolucionária possa ser um centro único, que reorienta a conduta do indivíduo. 
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3.9 DA SUPERAÇÃO DA ALIENAÇÃO 
 

 
 

E se o oceano incendiar 
Chico Buarque e Francis Hime 

 
 
 
 

Já discorremos sobre o processo ontológico de apropriação e objetivação, 

que produz como conseqüência o desenvolvimento das forças produtivas. Isso se dá 

no interior de certas relações sociais, em nosso caso, relações sociais capitalistas. 

Junto disso, devemos destacar que no desenvolvimento do capitalismo não surgiu 

uma nova classe que pudesse suplantar as classes existentes e fundar uma nova 

sociedade  de  classes,  como  foi  até  agora  o  desenvolvimento  histórico.  Pelo 

contrário, as condições materiais criadas pelo desenvolvimento das forças 

produtivas inviabilizam o surgimento dessa nova classe, entre outros motivos, pelo 

fato de cada vez mais deixar os homens em igual situação de expropriação. Esse é 

o fato que torna possível o argumento da sociedade sem classes. 

A consciência revolucionária torna-se um poder material para a superação 

da alienação na medida em que se transforma em ação revolucionária, que busque 

eliminar essa situação de expropriação. A superação da alienação supõe que deixe 

de haver o abismo entre a produção do ser genérico e a apropriação individual do 

gênero humano. Marx e Engels apontam que a superação da contradição entre o 

interesse individual e o coletivo se dá com a superação da divisão do trabalho entre 

manual e intelectual, o que acontece somente dadas algumas condições práticas, 

com o que fechamos o capítulo 1, mas que retomamos aqui: 

 
 

Para que ela [a alienação] se torne um poder ‘insuportável’, isto é, um poder 
contra o qual se faça uma revolução, é necessário que ela tenha feito da 
massa da humanidade uma massa totalmente ‘privada de propriedade’, que 
se ache ao mesmo tempo em contradição com um mundo de riqueza e de 
cultura realmente existente, ambos pressupondo um  grande aumento da 
força produtiva, isto é, um estágio elevado de seu desenvolvimento. Por outro 
lado, esse desenvolvimento das forças produtivas (...) é uma condição prática 
prévia absolutamente indispensável, pois, sem ele, a penúria se 
generalizaria, e, com a necessidade, também a luta pelo necessário 
recomeçaria, e se cairia fatalmente na mesma imundície anterior. (MARX; 
ENGELS, 1998, p. 30-31) 

 
 

No sentido da construção de condições para a superação da alienação, 

vemos uma importante reflexão trazida por Duarte (1993). O autor mostra que no 
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desenvolvimento histórico  da humanidade  foi   o capitalismo   que criou  as 

possibilidades de uma individualidade livre e universal, pois rompeu com a fusão 

natural anterior entre o indivíduo e sua comunidade natural. Deixa claro ainda que 

não se trata de retroceder às sociedades pré-capitalistas, mas de superar a 

individualidade  capitalista,  resignada à  forma mercadoria pela   conquista da 

individualidade para-si. O indivíduo para-si é aquele que busca permanentemente 

relacionar-se de  forma consciente com sua   própria vida e sua própria 

individualidade, mediado pela busca constante da relação consciente com o gênero 

humano. (DUARTE, 1993). 

O autor demonstra ainda que 
 
 
 

No processo de formação da individualidade para-si, isto é, da síntese 
consciente entre particularidade e genericidade, o indivíduo desfetichiza sua 
relação com o mundo, o que significa que ele desfetichiza tanto sua relação 
com a sociedade e com o gênero, quanto a relação consigo próprio. Nesse 
processo   com   freqüência   surgem   os   conflitos   entre   as   motivações 
particulares das quais se apropriou de forma espontânea ao longo de sua 
vida e as motivações genéricas que elegeu conscientemente como valores 
fundamentais para sua vida. (DUARTE, 1993, p. 192). 

 
 

Vigotski, em seu texto A transformação socialista do homem, levanta três 

fontes fundamentais para a transformação da personalidade humana. A primeira é a 

libertação do homem pela destruição das formas capitalistas de produção e 

organização e as formas de vida social advindas dessa organização. A segunda é a 

libertação do potencial existente na grande indústria, colocando-o a serviço do 

desenvolvimento humano, e não da acumulação de capital. A terceira é a mudança 

nas relações entre as pessoas e por conseguinte nas idéias, padrões, gostos, isto é, 

uma mudança totalizante do comportamento humano. (VIGOTSKI39, p. 6). 
 

Esse é o caminho traçado pela transformação. Entendemos, porém, que 

enquanto imperarem relações de alienação é necessário que haja uma busca ativa 

por sua superação e pela emancipação humana. 

Sob as relações alienadas, a individualidade para-si consiste em buscar as 

máximas possibilidades existentes, pela construção de uma hierarquia individual 

consciente das atividades cotidianas, mediada pela relação consciente com as 

objetivações genéricas para-si (DUARTE, 1993). Tal processo, em nossa opinião, 

 
 

39 VIGOTSKI, L. S. A transformação socialista do homem. (Trabalho original de 1930). 
Disponível em: <www.pstu.org.br/cont/subjetividade_vigotski.doc>. Acesso em: 25/01/2007.b 
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passa pelo processo de objetivação-apropriação da consciência de classe, que ao 

desenvolver-se pode chegar à consciência revolucionária. 

 
 
 

Espesso, 
porque é mais espessa 

a vida que se luta 
cada dia, 

o dia que se adquire 
cada dia 

(como uma ave 
que vai cada segundo 

conquistando seu vôo). 
João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Porque é muito mais espessa 
a vida que se desdobra 

em mais vida, 
como uma fruta 
é mais espessa 

que sua flor; 
como a árvore 

é mais espessa 
que sua semente; 

como a flor 
é mais espessa 
que sua árvore, 

etc. etc. 
João Cabral de Melo Neto (O cão sem plumas) 

 
 
 
 

Como vimos, a consciência da classe trabalhadora se constitui como 

expressão de seu ser social, é a consciência de ocupar um determinado lugar nas 

relações sociais e a possibilidade de agir conforme essa consciência. Esse lugar não 

é estático, já que o ser da classe trabalhadora se constitui no movimento produzido 

pela contradição de estar integrada ao capital como sua parte constitutiva e ao 

mesmo  tempo  suportar  o  ônus  dessa  relação.  Dessa  forma,  dependendo  do 

momento do movimento da classe para o qual se olhe, ela aparece alienada e 

amoldada à ordem ou reivindicando direitos do capital ou ainda tomando as rédeas 

de sua história e produzindo o salto qualitativo necessário à superação do 

capitalismo. 

Esse movimento relaciona-se e interfere em outro processo, o da formação da 

consciência individual. Embora a consciência de classe não possa ser considerada a 

soma da consciência dos indivíduos que compõem a classe trabalhadora, mas como 

uma síntese produzida por seu ser social, tal consciência somente se realiza nos 

próprios indivíduos, por seus modos de pensar, sentir e agir, que constituem sua 

concepção de mundo. Essa concepção de mundo é também um produto histórico e 

que varia conforme os modos de produção social da vida. Na sociedade de classes, 

é produzida pelas classes, como vemos na seguinte passagem de Marx, 

 
 

Sobre  as  diferentes  formas  de  propriedade, sobre  as  condições sociais, 
maneiras de pensar e concepções de vida distintas e peculiarmente 
constituídas. A  classe  inteira  os  cria  e  os  forma sobre a  base de  suas 
condições materiais e  das  relações sociais correspondentes. O  indivíduo 
isolado, que as adquire através da tradição e da educação, poderá imaginar 
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que  constituem  os  motivos  reais  e  o  ponto  de  partida  de  sua  conduta. 
(MARX, 2002, p. 51-52). 

 
 

As classes sociais produzem maneiras de pensar relativas à sua posição na 

sociedade, da forma como apreendem o mundo de sua perspectiva. É com base no 

seu poder de dominação, material e intelectual, que a classe dominante faz com que 

sua perspectiva se universalize. A partir disso, compreendemos como os indivíduos 

da classe trabalhadora, imersos em sua cotidianidade, apropriam-se 

espontaneamente, pela tradição e pela educação, de certos modos ideológicos de 

pensar e os naturalizam. No entanto, a posição da classe trabalhadora no mirante 

das relações sociais lhe oferece um horizonte mais amplo e com isso a possibilidade 

de melhor apreender a paisagem e captar aspectos das relações materiais que os 

colocam de frente com contradições importantes e fundamentais para o curso da 

história. (LÖWY, 1987). 

Nesse sentido, nossa pesquisa buscou contribuir no entendimento de como 

aquela consciência alienada, fruto de relações sociais alienadas, pode tomar 

consciência de sua alienação e movimentar-se na direção de uma consciência 

revolucionária,  que vise  à  superação  de  tais relações.  Esse  movimento  precisa 

ocorrer, sem dúvida, nas consciências individuais, mas não de forma isolada senão 

necessariamente na relação com o acúmulo teórico e prático produzido pela classe 

em sua trajetória, sintetizado na consciência de classe. 

Diante disso, devemos analisar a questão da superação das relações 

capitalistas e da construção do socialismo como um novo modo de produção. No 

que se refere à superação do atual modo de produção, retomaremos alguns 

elementos. 

Sabemos que para a superação da sociedade de classes é necessária uma 

ruptura radical com as atuais formas de produção e organização da sociedade por 

meio de uma revolução. Isso se dá pela conjugação de dois tipos de condições, as 

objetivas e as subjetivas. Em primeiro lugar, analisemos as condições objetivas. 

Marx40 aponta que 
 
 
 

Ao chegar a uma determinada fase de desenvolvimento, as forças produtivas 
 
 

40 MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive, 
mar. 2007. Disponível em: 
<http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> 
Acesso em: 20 set. 2007. 
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materiais da sociedade se chocam com as relações de produção existentes, 
ou, o que não é senão a sua expressão jurídica, com as relações de 
propriedade dentro das quais se desenvolveram até ali. 
De  formas de  desenvolvimento das  forças  produtivas, estas  relações  se 
convertem em obstáculos a elas. E se abre, assim, uma época de revolução 
social. 

 
 

Assim  sendo,  a  primeira  condição  objetiva  necessária  à  superação  é  o 

choque  entre  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas  materiais  e  as  relações 

sociais de produção, que abre uma época revolucionária. Isso quer dizer que as 

forças produtivas “que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao 

mesmo tempo, as condições materiais para a solução desse antagonismo.” (MARX, 

idem). No entanto, tais condições abrem somente uma possibilidade objetiva de 

revolução do modo de produção. 

Além dessa condição objetiva presente na estrutura do sistema, é necessário, 

segundo Lênin, a conjugação em um âmbito conjuntural de outros três aspectos, que 

configuram, dentro dessa época de revolução social, uma situação revolucionária, 

quais sejam: 

 
 

1) impossibilidade de as classes dominantes manterem a sua dominação de 
forma inalterada; crise da “cúpula”, crise da política da classe dominante, o 
que seria uma fissura através da qual o descontentamento e a indignação 
das classes oprimidas abrem caminho. Para que a revolução estoure não 
basta, normalmente, que “a base não queira mais” viver como outrora, mas é 
preciso que “a cúpula não o possa mais”; 
2) agravamento, além do comum, da miséria e da angústia das classes 
oprimidas; 
3) desenvolvimento acentuado, em virtude das razões indicadas acima, da 
actividade das massas, que se deixam, nos períodos “pacíficos”, saquear 
tranquilamente, mas que, em períodos agitados, são empurradas tanto pela 
crise  no  seu  conjunto  como  pela  da  própria  “cúpula”,  para  uma  acção 
histórica independente. (LÊNIN, 1979, p.27-28). 

 
 

Tais situações revolucionárias são produzidas pelo próprio desenvolvimento 

do capitalismo, que em certos momentos oferece essas condições de forma 

combinada. Não são condições dadas permanentemente, mas que se produzem no 

movimento  do  capital.  Por  serem  resultado  do  movimento  do  capital  e  não  da 

vontade da classe revolucionária, essas condições são consideradas objetivas. 

Diante disso, aponta-se que sem essas condições não é possível uma revolução, ou 

seja, a superação da ordem capitalista. 

No entanto, nem toda situação revolucionária resulta em uma revolução. Isso 

ocorre porque, embora a situação revolucionária seja um produto do 
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desenvolvimento do capital, a revolução exige uma ação organizada e consciente da 

classe revolucionária. Nas palavras de Lênin, 

 
(...) a revolução não surge em toda situação revolucionária, mas somente nos 
casos em que a todas as alterações objetivas acima enumeradas vem juntar- 
se uma alteração subjetiva, a saber: a capacidade, no que respeita à classe 
revolucionária, de conduzir ações revolucionárias de massa suficientemente 
vigorosas para quebrar completamente (ou parcialmente) o antigo governo, 
que não cairá jamais, mesmo em época de crise, sem ‘ser derrubado’. Essa é 
a concepção marxista da revolução (...). (LÊNIN, 1979, p. 28). 

 
 

É aqui que entram as condições subjetivas do processo revolucionário. Nesse 

sentido, pensamos que o processo da consciência de classe tem fundamental 

importância, já que seu desenvolvimento para formas mais avançadas contribui no 

amadurecimento  das condições  subjetivas,  para  que  quando  se  apresente  uma 

situação revolucionária, seja possível a transformação social. As possibilidades de 

superação podem se converter em realidade na medida em que a classe se coloque 

em movimento, produzindo não só uma consciência revolucionária, mas uma ação 

capaz de revolucionar a sociedade. Ocorre somente se a ação organizada e 

autoconsciente da classe revolucionária, no momento em que se apresentam as 

condições objetivas, seja suficiente para abolir as relações capitalistas e iniciar a 

construção do socialismo. É necessário que a classe trabalhadora transcenda a 

reação espontânea ao capital e entre em um processo autoconsciente que leve à 

ação revolucionária intencional e organizada. Para isso, é necessário que os 

indivíduos que fazem parte da classe apropriem-se das experiências práticas e da 

teoria revolucionária produzidas pela classe trabalhadora em sua história. Como já 

dito antes, todo processo de apropriação e objetivação é um processo educativo. 

Nesse sentido, voltamos à questão da relação da consciência da classe com 

a consciência individual. No que diz respeito às condições subjetivas para a 

superação da alienação, coloca-se uma contradição, a consciência de classe para 

se efetivar deve estar em relação com a ação da classe, mas essa consciência só se 

realiza no indivíduo. Segundo Vigotski (1999a, p. 368), “cada pessoa é em maior ou 

menor grau o modelo da sociedade, ou melhor, da classe a que pertence, já que 

nela se reflete a totalidade das relações sociais”. O autor afirma ainda que o caráter 

de classe, a natureza de classe e as distinções de classe são responsáveis pela 

formação dos tipos humanos e que as contradições internas dos sistemas sociais 

encontram  sua  expressão  acabada  no  tipo  de  personalidade  e  da  estrutura  do 
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psiquismo humano de cada período histórico.41

 
 

A partir disso, o autor soviético ressalta que a produção capitalista ao mesmo 

tempo  em  que  mutila  os  indivíduos  das  possibilidades  de  desenvolvimento 

produzidas pela humanidade, contém em si as forças para sua destruição, como 

vemos na passagem a seguir: 

 
 

Não importa qual traço particular – que caracteriza o tipo psicológico humano 
dado – escolhamos, seja nos períodos iniciais ou mais recentes do 
desenvolvimento capitalista, por toda parte encontraremos sempre naturezas 
e significados duplos, em cada característica crucial. A fonte da degradação 
da personalidade das pessoas, na forma capitalista de produção, também 
contém, em-si mesma, o potencial para um infinito crescimento da 
personalidade humana. (VIGOTSKI, idem, p. 5) 

 
 

Assim, completa Vigotski, o crescimento da grande indústria traz dentro de si 

o potencial oculto para o desenvolvimento da personalidade humana, sendo o 

capitalismo responsável pelo desenvolvimento unilateral e deformante da 

personalidade. 

O autor retoma o fato de que a contradição entre o poder crescente  do 

homem e sua degradação, entre o crescente domínio da natureza e sua liberdade, 

de um lado e a escravidão e dependência crescente das coisas produzidas por ele 

mesmo, de outro; esta contradição parcial está subordinada a outra mais geral e 

totalizante: a contradição entre o grau de desenvolvimento das forças produtivas e 

as relações sociais. Vigotski afirma que esta contradição se resolve pela revolução 

socialista e pela transição a um novo modo de produção. Ao longo do processo 

revolucionário ocorrem transformações no homem e em sua personalidade, 

decorrentes de três fatores: 

1) a destruição das formas capitalistas de organização da vida social que leva 

à libertação do homem, ou seja, a personalidade se liberta daquilo que oprimia seu 

desenvolvimento; 

2) a libertação do potencial positivo da grande indústria, que ao invés de se 

colocar contra as pessoas, estará a seu benefício; 

3) uma mudança nas próprias relações sociais, entre as pessoas, que traz 

mudanças às idéias, padrões de comportamento, exigências, gostos. (VIGOTSKI, 

idem, p. 6). 
 

 
41 VIGOTSKI, L. S. A transformação socialista do homem. (Trabalho original de 1930). 
Disponível em: <www.pstu.org.br/cont/subjetividade_vigotski.doc>. Acesso em: 25/01/2007. 
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Aqui, retomamos a idéia já bastante exposta no decorrer de nosso trabalho de 

que a consciência do indivíduo se forma de acordo com as relações sociais em que 

está inserido. Assim, transformando as relações sociais, transformam-se os modos 

de pensar, sentir e agir sintetizados na concepção de mundo, transformando de 

forma significativa a consciência humana. 

Devemos relembrar que no processo de internalização, o que internalizamos 

não é o mundo, mas uma concepção de mundo, pela mediação de um sistema de 

conceitos.  Esse  processo  foi  uma  das  chaves  que  encontramos  na  análise  da 

relação entre a consciência de classe e a consciência individual. Parece-nos ainda 

ser um terreno bastante fértil para aprofundamentos posteriores. 

Outra importante contribuição de Vigotski é sobre o processo de imaginação, 

que se mostra fundamental na produção da consciência e, em especial, da 

consciência de classe revolucionária. Segundo VIGOTSKI (1998b), no processo da 

imaginação é importante a direção da consciência, que consiste em se afastar da 

realidade, em uma atividade de abstração que se diferencia da cognição imediata da 

realidade. Junto com as imagens que se criam durante o processo da cognição 

imediata da realidade, o indivíduo cria imagens que são reconhecidas como produto 

da imaginação, pela combinação criativa de imagens existentes. Com base nas 

imagens produzidas na relação ativa com as condições materiais apresentadas na 

realidade, podemos criar novas imagens que não estão prontas na realidade 

circundante imediata. É no processo de abstração e da comprovação da abstração 

na  realidade,  que se produz  o  conhecimento  sobre suas  contradições e  que  a 

imaginação se inscreve como uma função psicológica fundamental para a produção 

de uma consciência revolucionária. 

 
 

As possibilidades de agir com  liberdade, que surgem  na consciência do 
homem, estão intimamente ligadas com a imaginação, ou seja, à tão peculiar 
disposição  da  consciência  para  com  a  realidade,  que  surge  graças  à 
atividade da imaginação. (...) Toda penetração mais profunda da realidade 
exige uma atitude mais livre da consciência para com os elementos dessa 
realidade, um afastamento do aspecto externo aparente da realidade dada 
imediatamente na percepção primária, a possibilidade de processos cada vez 
mais complexos, com a ajuda dos quais a cognição da realidade se complica 
e se enriquece. (VIGOTSKI, 1998b, p.129) 

 
 

A imaginação permite, portanto, certo afastamento pela consciência do véu 

ideológico encontrado na aparência imediata das relações reais na sociedade de 

classes. Esse afastamento produz, de outro lado, uma aproximação da realidade em 
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suas verdadeiras relações e conexões, aproximação possível graças à posição 

privilegiada da classe trabalhadora na produção do conhecimento das contradições 

do real. Para realizar uma análise da realidade, por meio da consciência, utilizamos 

de todo o sistema interfuncional, a imaginação, a emoção, os conceitos, as funções 

e sistemas psicológicos. Nesse campo, percebemos preciosos subsídios de Vigotski. 

O movimento de construção de uma nova sociedade exige um projeto que 

deve se delinear pelo movimento coletivo da classe trabalhadora. Vigotski se engaja 

nessa busca, inspirado também pelo momento histórico de ebulição revolucionária 

em que vive, e procede ao estudo da consciência, do desenvolvimento humano e de 

um homem novo. 

Ao longo de nossa pesquisa, pudemos confirmar nossa hipótese inicial, de 

que Vigotski tem valiosas contribuições ao estudo da consciência de classe e sua 

relação com a consciência individual. Mais do que nunca, devemos reafirmar a 

atualidade desse admirável psicólogo, suas proposições teóricas que tanto 

valorizam o processo de aprendizado sistemático e científico, em busca do 

desenvolvimento de um processo educativo que leve à apropriação pelos indivíduos 

das máximas possibilidades conquistadas pelo gênero humano na explicação da 

realidade. 

Sublinhamos, ainda, que sua obra é muito rica e certamente ficam ainda 

muitas  possibilidades  de  caminhos  a  serem  percorridos.  Reconhecemos  que 

existem questões que poderiam ter sido abordadas com mais profundidade neste 

trabalho, tais como a relação entre o sentido e o significado na produção da 

consciência de classe e da consciência individual, ou a teoria do cotidiano de Agnes 

Heller, mas que por limitações das mais variadas, pessoais e de tempo por exemplo, 

não puderam ser feitas. Há ainda outras questões que não foram abordadas por 

extrapolarem a delimitação de nossa pesquisa, mas que se constituem como 

possibilidades futuras de estudo bastante interessantes e férteis, como o papel da 

educação escolar na formação da consciência alienada e da consciência 

revolucionária da classe trabalhadora. Admitimos que seja o resultado de uma 

investigação, parcial e limitado, daquilo que foi possível apreender de nossa 

perspectiva e nas condições de realização dessa pesquisa. No entanto, se o 

processo de conhecimento é também um movimento de aproximação da realidade, 

esperamos ter contribuído, aproximando-nos um pouco mais desse fenômeno. 

Já que, como diz Duarte (1993, p. 114), a relação consciente com o gênero 
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humano é apenas uma possibilidade que pode se concretizar com a superação das 

relações sociais capitalistas, entendemos, como Vigotski, que se coloca cada vez de 

forma mais premente, a necessidade de engajar-se na luta contra a alienação 

produzida pela sociedade capitalista e na luta pela emancipação humana, para que 

todos os indivíduos possam se apropriar das conquistas da humanidade e 

desenvolver-se omnilateralmente. 

Assim sendo, fechamos com as palavras de Vigotski, por que 
 
 
 

Ser donos da verdade sobre a pessoa e da própria pessoa é impossível 
enquanto a humanidade não for dona da verdade sobre a sociedade e da 
própria sociedade. Ao contrário, na nova sociedade nossa ciência se 
encontrará no centro da vida. “O salto do reino da necessidade ao reino da 
liberdade” colocará inevitavelmente a questão do domínio de nosso próprio 
ser, de subordiná-lo a nós mesmos. (VIGOTSKI, 1999a, p. 417) 



�



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - Brecht 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Contra Corrente�– �ENFOP 4 �
 

A Ontologia de Lukacs – 

uma introdução 

 

Sumário 

 
 

Prefácio 10 

Cap I Problemas Ontológicos Gerais 11 

I - Um resultado inesperado 11 
II - As três esferas ontológicas 13 
III - O momento predominante 18 

Cap II A Categoria do Trabalho 23 
I - O trabalho 23 
1 - objetivação e alienação 23 
II - Teleologia e causalidade 29 
III - Teleologia e intentio recta 31 

Cap III Teleologia e Intentio Obliqua 39 
I - A Ideologia 47 

Cap IV Trabalho e Gênese do Ser Social 59 
I - Trabalho e gênese do ser social 60 
II - Complexo de complexos 67 
III - Novamente o momento predominante 72 
1 - a fala 75 
2 - o direito 81 

Cap V A Categoria da Reprodução Social 89 
I - Gênero e indivíduo 90 
II - Sociabilidade e individuaçâo 93 

Cap VI O Estranhamento 105 
I - O fenômeno do estranhamento 105 
1 - o estranhamento e a sociabilidade burguesa 106 
II - Generalidade humana e superação do estranhamento 119 
1 - generalidade humana e liberdade 122 
2 - ética e generalidade humana para-si 131 

Conclusão 137 

Bibliografia 143 



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - Brecht 
 

Contra Corrente – ENFOP 4 

Prefácio 

 
Georg Lukács é uma personalidade singular na filosofia contemporânea. Ainda muito jovem, com o livro A alma 

e as formas (1910) obtém lugar de destaque no cenário europeu. Alguns anos após, abandona as influências 

kantianas deste escrito e adere ao Partido Comunista Húngaro. O primeiro momento da sua trajetória 

marxista resultou na produção de um dos textos mais significativos e de maior influência deste século, História 

e Consciência de Classe (1923). Na seqüência, uma nova reviravolta intelectual: Lukács critica os traços 

hegelianos de História e Consciência de Classe e, tomando contato com os Manuscritos de 1844 de Marx, inicia 

sua investigação ontológica, na maior parte das vezes pela mediação da estética. 

No início dos anos sessenta publica a síntese destas pesquisas: sua monumental Estética. Apesar da idade 

avançada, no início dos anos 60 traça um programa de investigação para os próximos dez anos: a redação da 

Ética. A primeira etapa deste projeto se constituiria pela busca dos fundamentos da ética a partir dos 

delineamentos ontológicos deixados por Marx. Esta busca, todavia, se prolongou mais do que o pretendido, 

dando origem a dois volumosos manuscritos, aos quais o autor não conseguiu dar a redação final antes de 

falecer em 1971, aos 86 anos de idade. Estes manuscritos, publicados em tradução italiana sob os títulos Per 

una Ontologia dell’Essere Sociale (ed. Riuniti, Roma, 1976-81) e Prolegomeni all’Ontologia dell’Essere Sociale 

questioni di principio di un’ontologia divenuta possibile (Guerini e Associati, Milão,1990) e em sua versão 

original, em alemão, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins (Luchterhand-Verlag, 1984) é o conjunto de 

escritos que se tornou conhecido como a Ontologia de Lukács. 

O que levou Lukács a dedicar os últimos anos de sua vida a redigir uma Ontologia do Ser Social? Alguns de seus 

críticos argumentam que não passa de um retrocesso fazer ontologia no século XX após toda crítica da 

Ilustração ao pensamento medieval, após o desenvolvimento do racionalismo moderno e da dialética. Para 

estes, o apego religioso e dogmático do filósofo húngaro ao marxismo e ao “socialismo soviético” seriam as 

causas de, ao final da vida, Lukács ter retornado à metafísica para fundamentar a sua “opção existencial” e a 

sua “crença no comunismo”. 

Sem entrarmos diretamente nesta polêmica, pois o exame dos seus argumentos ultrapassaria os limites da 

exploração da Ontologia de Lukács a que aqui nos propomos, procuraremos evidenciar ao longo do texto a 

falsidade desta interpretação. Em não poucos momentos, o leitor perceberá como, ao tratarmos da radical 

historicidade da concepção ontológica de Lukács, e de diversos dos seus desdobramentos, procuraremos 

salientar a sua novidade se confrontada com a metafísica tradicional. 

Todavia, por que uma ontologia no século XX? 

A resposta, na sua forma mais sintética, pode ser esta: porque a derrota das tentativas revolucionárias para 

superar o capital é de tal monta, até o presente momento, que gera a ilusão da impossibilidade de os homens 

construírem conscientemente a sua história. A derrota revolucionária revitalizou a concepção liberal segundo a 

qual a permanência da ordem capitalista se deve ao fato de ela corresponder a uma pretensa “essência” 

humana. O homem seria, segundo esta concepção, de modo essencial e insuperável, um proprietário privado 

que se relaciona com os outros pela mediação dos seus interesses egoístas. Parafraseando Marx, a essência 

do homem capitalista foi elevada à essência capitalista do homem.  

 

A contraposição teórica a esta falsa concepção apenas é possível, hoje, através da mais profunda investigação 

acerca do que é o ser humano. Há que se demonstrar que não há nada semelhante a uma natureza 

humana dada de uma vez para sempre, a-histórica; é imprescindível argumentar como o horizonte histórico de 

possibilidades é limitado única e exclusivamente pela reprodução social, isto é, pela síntese dos atos humanos 

singulares em formações sociais. Para se contrapor à concepção conservadora segundo a qual aos homens 

corresponde uma essência a-histórica de proprietários, e que, por isso, não há como ser superada a sociedade 
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capitalista deve se comprovar que não há limites ao desenvolvimento humano, a não ser aqueles construídos 

pelos próprios homens. E esta demonstração apenas pode se dar de forma cabal no terreno da ontologia. 

Não há que se ter qualquer dúvida a este respeito (e nisto concordam críticos e admiradores da última obra de 

Lukács): a ontologia lukácsiana tem por objetivo demonstrar a possibilidade ontológica da emancipação 

humana, da superação da barbárie da exploração do homem pelo homem. Independente de se concordar ou 

não com o filósofo húngaro, o tema sobre o qual se debruçou, e a competência com que o fez, tornam sua 

obra um marco para o pensamento contemporâneo. 

Por fim, um alerta: nossa tentativa de uma exposição, acessível ao leitor que não tenha tido contato com o 

filósofo húngaro, das principais categorias da ontologia de Lukács, está muito longe de ser uma exposição 

exaustiva dessas categorias. Não apenas cada uma das categorias não foi explorada até os seus limites, como 

também deixamos de lado a exposição da primeira parte de Per una Ontologia dell’Essere Sociale, denominada 

histórica, e privilegiamos a exploração da parte sistemática, onde Lukács discute as categoriais do Trabalho, 

Reprodução, Ideologia e Estranhamento. Entre o texto de Per una Ontologia... e dos Prolegomeni 

all’Ontologia..., demos preferência ao primeiro, por conter uma exposição mais sistemática das categorias 

decisivas da ontologia lukácsiana, e apenas marginalmente recorremos ao segundo. As divergências entre os 

dois textos, e a importância dessas divergências, é uma problemática que sequer tratamos neste livro. Em 

suma, longe de abordar o conjunto de questões que envolve a última obra de Lukács, este livro nada mais 

almeja do que facilitar o acesso do leitor não especializado a este texto decisivo da filosofia contemporânea. 

Para finalizar, um indispensável parágrafo de agradecimento ao Prof. Roberto Sarmento, pela cuidadosa revisão 

do texto; e também aos alunos e professores da UFAL que o utilizaram em sala de aula, pelas sugestões e 

observações que permitiram torná-lo mais acessível aos não especialistas em 

Lukákcs. 

Maceió, março 1996 

 

Para a segunda edição, algumas correções no texto se fizeram imprescindíveis. A bibliografia também foi 

ampliada. 

Junho 1997 
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CAPÍTULO I 

Problemas Ont ológicos Gerais 
 
 
I - Um resultado inesperado 

Iniciemos pela história de Ikursk. 

Numa tribo primitiva, antes da descoberta dos metais, vivia Ikursk. Ikursk era, acima de tudo, um medroso. 

Um enorme tigre dente-de-sabre rondava a aldeia por aquela época, matando as criações e atacando as 

pessoas. Vários dos mais bravos guerreiros já haviam se proposto a matá-lo, mas os resultados foram sempre 

trágicos: seus corpos foram encontrados devorados pelo felino. 

Com o tigre à solta, entrar na selva era um ato de extrema coragem, e nosso heróico Ikursk resolveu se 

proteger de tal eventualidade. Para tanto, quebrou seu machado e passou vários dias construindo um outro, 

enorme, tão grande e pesado que seria impossível carregá-lo por uma distância maior que umas poucas 

dezenas de metros. Tal arma, descomunal no peso e no tamanho, seria um forte argumento, esperava Ikursk, 

para que a tribo não o enviasse à floresta, já que com ele nosso herói seria presa fácil frente à agilidade do 

tigre. 

Quando o machado estava tomando a sua forma final e todos na tribo se deram conta de que Ikursk decidira 

não cooperar com o esforço coletivo para matar o tigre, o pajé chamou o nosso herói para uma conversa ao pé 

da fogueira. Contou a Ikursk a tradicional lenda de Batolau, o guerreiro que se negou a ir para a guerra junto 

com sua tribo e, por isso, após a morte, abandonado pelos deuses, ficou vagando entre as estrelas. O pajé disse 

a Ikursk que seu comportamento desagrava aos deuses e que ele deveria queimar o machado que estava 

construindo. Ikursk saiu da tenda do pajé sem nada responder e, para consternação de todos, no dia seguinte 

continuou a trabalhar no seu machado com o mesmo empenho de antes. 

De posse do novo machado, com o passar do tempo Ikursk se sentia cada vez mais seguro. Durante meses, na 

divisão matinal das tarefas cotidianas, coube a Ikursk acompanhar as mulheres aos coqueirais para auxiliar, 

com seu enorme machado, na quebra dos cocos. Assim, dia após dia, a decisão de Ikursk quebrar seu machado 

e substituí-lo por um outro, descomunal, alcançou o resultado almejado: nosso herói não foi enviado à selva. 

Todavia, algo inesperado aconteceu. 

Era um belo final de tarde. O sol se punha no horizonte e uma brisa espantava o calor. Ikursk, já cansado, 

quebrava os últimos cocos do dia quando, ao levantar o machado, escutou uma respiração e sentiu no cangote 

um bafo que não eram humanos. Seu coração parou, e seu sangue congelou nas veias: era o terrível tigre que o 

atacava pelas costas. O pavor tomou conta do seu ser, o joelho fraquejou, a vista escureceu e um urro 

horrível, um misto de ai! e mãe!, que apenas os covardes sabem dar, ecoou pela aldeia. 

Nesse transe de pavor, sabendo que iria morrer nas garras do tigre, seu corpo se contraiu na antecipação da 

dor, e Ikursk caiu de costas. Sua hora havia chegado. 

Contudo, não com o conteúdo mortal que imaginara. 

Na contração espasmódica que terminou por derrubar Ikursk, o machado, por mero acaso, descreveu uma 

trajetória que terminou na cabeça do tigre, matando-o. 

O nosso covarde herói, com seu descomunal machado construído propositadamente para ser o mais 

inadequado possível para lutar contra o tigre, realizara a proeza de que nenhum dos mais valentes e 

habilidosos guerreiros da tribo fora apaz. O felino estava morto e sua ameaça, finda. A floresta voltava a ser 

um espaço pouco ameaçador, a aldeia poderia viver em paz com as suas criações. 

Conseqüências imediatas deste fato: 
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1) Ikursk foi nomeado chefe da tribo, pois ele se revelara, indiscutivelmente, ser o mais valoroso dos 

guerreiros; 

2) O machado foi reconhecido como tendo poderes divinos. Pois apenas um instrumento com poderes 

divinos poderia transformar o medroso Ikursk no mais valoroso dos guerreiros; 

3) A partir de então, a posse do machado determinaria quem seria o chefe da tribo. Foi assim que Ikursk 

pôde, ao deixar como herança ao seu filho o machado, tornar o reinado hereditário, inaugurando a famosa 

dinastia dos Ikursk. 

 

II As Três Esferas Ontológicas 

 
Se refletirmos sobre a história de Ikursk, perceberemos, sem muitas dificuldades, que ela só poderia ocorrer no 

mundo dos homens. 

No reino mineral, na esfera inorgânica, esta história seria impossível. O ser inorgânico, acima de tudo, não 

possui vida. Seu processo de transformação, sua evolução, nada mais é senão um movimento pelo qual algo se 

transforma em um outro algo distinto. A pedra se converte em terra, a montanha em vale, a força mecânica 

em calor, etc. Nenhuma pedra, ao longo de sua história, por mais longe que nos conduza a imaginação, 

poderia dar origem a acontecimentos como aqueles que marcaram a vida de Ikursk. 

Na esfera da vida, a biológica, uma seqüência de acontecimentos como os que envolveram Ikursk é, também, 

impossível. 

Pensemos numa goiabeira. Ela produz goiabas, que produzirão sementes as quais, por seu lado, ao produzirem 

mais goiabeiras, reporão o mesmo processo de reprodução biológica. A vida se caracteriza pela incessante 

recolocação do mesmo. Toda a história de Ikursk, todavia, se constitui na incessante produção de novos fatos, 

novos acontecimentos, novas situações. Se há algo marcante na história de Ikursk, bem como na de todos 

os seres humanos, é que nela os acontecimentos nunca se repetem. O mero recolocar do mesmo que 

caracteriza a reprodução biológica, ou o tornar-seoutro da esfera inorgânica, jamais poderiam resultar numa 

história como a do nosso herói1. 

A vida de Ikursk não poderia se desdobrar no interior das esferas da natureza (a inorgânica e a biológica) pois a 

sua processualidade requer a presença de um órgão e de um médium apenas existente no ser social: a 

consciência2. 

Isto é fácil de ser percebido. Sem uma avaliação, por Ikursk, da situação em que se encontrava e do perigo 

que corria, seria impossível aquela sua resposta concreta: destruir o seu machado e construir um outro, 

descomunal. Dessa resposta, certamente escolhida entre inúmeras outras (por exemplo, para escapar ao tigre, 

ao invés de construir um machado Ikursk poderia se fingir de doente, ou de louco, etc.), resultou nosso herói 

ser coroado rei da tribo. 

                                                           
1 Em várias passagens de Per una Ontologia... Lukács compara a reprodução biológica e a social. 

Conferir, por exemplo, vol II*, p. 145 e ss. Há tradução para o português em Lessa, S.. “Sociabilidade e 

Individuação a categoria da reprodução na ontologia de G. Lukács”, dissertação de mestrado, UFMG Belo 

Horizonte, 1990, p. XIV e ss. De agora em diante, o número em romano na notas de rodapé indicará esta 

tradução. 

2 2Lukács, op. cit., vol II*, p. 183-7/LXIII-LXVII. 
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Tanto a análise da situação real feita por Ikursk (o tigre é um perigo), a elevação em pergunta do resultado 

desta análise (como evitar o tigre?), como a escolha da resposta (construir o machado descomunal), entre as 

inúmeras alternativas igualmente possíveis (quebrar o pé, fingir-se de louco, etc.), só são possíveis pela 

mediação da consciência. E esta existe apenas entre os homens. 

Em outras palavras, a peculiaridade da forma de ser da vida de Ikursk está no fato de ela requerer, com 

absoluta necessidade, um processo de acumulação peculiar, exclusivo do mundo dos homens. Através dele, 

toda nova situação concreta é avaliada através de uma contraposição com todos os conhecimentos e 

experiências passadas, com elementos da situação presente e com as perspectivas traçadas por Ikursk como 

antevisão ideal do seu futuro. E então, não apenas a situação concreta, presente, é delimitada no confronto 

com todos estes elementos, como também as possíveis alternativas de resposta a ela são avaliadas e, dentre 

elas, uma é a escolhida como a melhor para responder ao problema do qual se trata. 

Essa forma peculiar de resposta ao mundo objetivo será objeto de nossa análise no próximo capítulo. Por isso, 

aqui, apenas assinalaremos ser esse processo de acumulação a base ontológica do incessante acréscimo de 

novos conhecimentos, ao longo do tempo acerca da natureza e da sociedade. E que, através desse 

processo de acumulação, os homens podem se elevar a uma consciência do seu em-si, do que de fato são, o 

que possibilita algo inédito: um ser que se reconheça na sua própria história. Em outras palavras, um gênero 

que se reconhece enquanto gênero em processo de construção.3 

Portanto, entre a esfera inorgânica, a esfera biológica e o ser social, existe uma distinção ontológica (uma 

distinção nas sua formas concretas de ser): a processualidade social é distinta, no plano ontológico, dos 

processos naturais. Enquanto no ser social a consciência joga um papel fundamental, possibilitando que os 

homens respondam de maneira sempre nova às novas situações postas pela vida, na trajetória da goiabeira a 

sua reprodução apenas é possível na absoluta ausência da consciência. Apenas uma processualidade muda (isto 

é, incapaz de se elevar à consciência do seu em-si) pode se consubstanciar numa incessante reprodução do 

mesmo. 

De modo análogo, entre o ser biológico e o inorgânico temos, também, uma distinção ontológica: o tornar-se-

outro da pedra é uma forma distinta de ser do repor-o-mesmo da goiabeira. A pedra não se reproduz, 

enquanto que a goiabeira só pode existir enquanto permanente processo de reprodução de si mesma. 

Para Lukács, portanto, existem três esferas ontológicas distintas: a inorgânica, cuja essência é o incessante 

tornar-se outro mineral; a esfera biológica, cuja essência é o repor o mesmo da reprodução da vida; e o ser 

social, que se particulariza pela incessante produção do novo, através da transformação do mundo que o cerca 

de maneira conscientemente orientada, teleologicamente posta.Tais momentos de diferenciação do modo de 

ser das três esferas ontológicas não devem velar, contudo, um outro fato fundamental. Apesar de distintas, as 

três esferas ontológicas estão indissoluvelmente articuladas: sem a esfera inorgânica não há vida, e sem a vida 

não há ser social. Isto ocorre porque há uma processualidade evolutiva que articula as três esferas entre si: do 

inorgânico surgiu a vida e, desta, o ser social. Essa processualidade evolutiva é responsável pelos traços de 

continuidade que articulam as três esferas entre si. 

Para a ontologia de Lukács, isso é da maior importância. Significa, acima de tudo, que o ser social pode existir e 

se reproduzir apenas em uma contínua e ineliminável articulação com a natureza. Acentua Lukács que “O 

homem, membro ativo da sociedade, motor das suas transformações e dos seus avanços, permanece em 

sentido biológico ineliminavelmente um ente natural: em sentido biológico, a sua consciência — não obstante 

todas as mudanças de função mais decisivas no plano ontológico — está indissociavelmente ligada ao processo 

                                                           
3 Lukács, G. Per una Ontologia dell’ Essere Sociale, op. cit., vol II*, 148 e ss./XVIII e ss. 
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de reprodução biológica do seu corpo; dado o fato mais geral de tal ligação, a base biológica da vida permanece 

intacta também na sociedade.”4 

Sob esse aspecto, temos alguma proximidade, uma prossecução crítica, para sermos mais exatos, entre o 

materialismo marxiano-lukácsiano e o materialismo ingênuo do Iluminismo. Ambos buscaram levar adiante a 

idéia genial de que uma ontologia do ser social apenas seria possível tendo por base uma ontologia do ser 

natural, de que há uma articulação efetiva, fundamental, entre ser social e natureza. O que os distingue 

radicalmente é o fato que “O velho materialismo /.../ queria entender os fenômenos mais complexos, a 

estrutura mais elevada, como surgido diretamente dos inferiores, como seus simples produtos /.../. O novo 

materialismo fundado por Marx, considera, claro, insuprimível a base material da existência humana, mas isto 

é, para ele, apenas um motivo a mais para evidenciar a sociabilidade específica daquelas categorias que surgem 

do processo de separação ontológica entre natureza e sociedade.”5 

Em poucas palavras, a unidade última do ser não é destruída pela gênese e pelo desenvolvimento das três 

esferas ontológicas. Pelo contrário, com a gênese e o desenvolvimento da vida e do ser social, a unidade é 

mantida num patamar mais elevado, ganha novos matizes e se torna mais rica e articulada. Essa unidade 

ontológica última se evidencia, por exemplo, tanto no fato de a reprodução social requerer uma permanente 

troca orgânica com o mundo natural, como pelo fato de que, sem natureza, não pode haver ser social.6 

III - O momento predominante 

 
 
A simultânea distinção e articulação entre as três esferas ontológicas apenas pode ser corretamente 

compreendida se levarmos em conta o que Lukács, após Marx, denominou momento predominante. 

(übergreifendes Moment).7 

Segundo Lukács, Hegel argumentou, com acerto, o caráter de contraditoriedade presente em todo 

processo.8Todavia, apenas a contradição é insuficiente para resultar num processo evolutivo. Esse requer 

que um dos seus elementos se constitua, dinamicamente, em determinação predominante do sentido e da 

direção do processo enquanto tal. A cada momento, um dos elementos do complexo deve predominar, de 

modo a conferir dinamicamente uma direção ao processo. 
                                                           

4 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 104. 

 5Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 78. No capítulo da Ontologia dedicado a Hegel, Lukács discute mais 

longamente esta relação entre o materialismo dialético e o materialismo anterior a Marx. Cf. Lukács, G., 

op. cit., vol I, p. 168 e ss. 

      6 Lukács, G. op. cit., vol II*, p. 165-8/XXXIX e ss. Cf. também Lessa, S. Sociabilidade e Individuação, 

EDUFAL, p. 21 e ss. 

      7 Lukács, G. op. cit., vol II*, p. 229 e ss/CXVIII e ss. Cf. tb. Lessa, S. op. cit. p. 57 e ss. 

 

8 Faz parte de Per una Ontologia dell’Essere Sociale um capítulo dedicado inteiramente a Hegel (Cf. 

nota 1). É um dos únicos trechos desta obra que recebeu sua redação definitiva e, por isso, goza de um 

acabamento e de uma articulação interna de que a obra, no seu todo, carece. A tese central de Lukács 

acerca do filósofo alemão aponta a existência de duas ontologias cuja contraditoriedade e simultânea 

articulação dariam conta da tensão que perpassa o pensamento hegeliano. A primeira ontologia — 

denominada por Lukács de verdadeira — é aquela que tem a contraditoriedade do real como nódulo 

central. A segunda ontologia — a falsa — é a que se articula pela identidade sujeito-objeto. Sobre a 

problemática da contradição em Hegel, ver sobretudo a segunda parte deste capítulo, “A ontologia 

dialética de Hegel e as determinações reflexivas”. 
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Em outras palavras as contradições, por si mesmas, resultariam em um equilíbrio dinâmico estacionário do 

processo, i           inviabilizando toda evolução. “/.../ a simples interação conduz a um arranjo estacionário, 

definitivamente estático; se queremos dar uma expressão conceitual à dinâmica viva do ser, ao seu 

desenvolvimento, devemos elucidar qual seria, na interação da qual se trata, o momento predominante.”9 

Exemplifiquemos com um tipo de processualidade em que se expressa agudamente o momento 

predominante, aquele cuja forma genérica Lukács denominou salto ontológico. A análise da gênese da vida, da 

esfera biológica, evidencia que o que distingue a matéria orgânica da matéria inorgânica é o fato de a primeira 

apenas existir através de um ininterrupto processo de reposição do mesmo (a goiabeira repõe goiabeiras, que 

repõem goiabeiras, etc.), enquanto a processualidade inorgânica é marcada por um infindável tornar-se-outro. 

Entre a esfera inorgânica e a esfera biológica há, portanto, uma ruptura ontológica: são formas distintas 

de ser. E esta distinção é de tal ordem que uma não pode ser diretamente derivada da outra. O ser vivo apenas 

pode se transformar em ser inorgânico pela morte, que é o momento de destruição da vida. Por sua vez, as 

substâncias inorgânicas que compõem a matéria orgânica se submetem às leis biológicas, isto é, se integram à 

reprodução biológica. O movimento objetivo das substâncias inorgânicas incorporadas aos processos biológicos 

resulta em que o mero tornar-se-outro da processualidade inorgânica passa a ser predominantemente 

determinado pelo repor-o-mesmo da reprodução biológica. O tornar-se outro inorgânico é tão-somente uma 

parte — não predominante — do processo biológico global10. Sublinhemos: entre a esfera inorgânica e a vida 

há uma ruptura das formas de ser, há uma ruptura ontológica. 
Nas palavras de Lukács, “todo salto implica numa mudança qualitativa e estrutural do ser, na qual a fase inicial 

contém certamente em si determinadas premissas e possibilidades das fases sucessivas e superiores, mas estas 

não podem se desenvolver daquelas a partir de uma simples e retilínea continuidade. A essência do salto é 

constituída por essa ruptura com a continuidade normal do desenvolvimento e não pelo nascimento repentino 

ou gradual, ao longo do tempo, da nova forma de ser.”11 Em outras palavras, o salto corresponde ao momento 

negativo de ruptura, negação, da esfera ontológica anterior; é este momento negativo que compõe a essência 

do salto. Todavia, a explicitação categorial do novo ser não se esgota no salto. Requer um longo e 

contraditório processo de construção das novas categorias, da nova legalidade e das novas relações que 

caracterizam a esfera nascente. Esse longo processo, cuja positividade (afirmação do novo ser) contrasta 

com a negatividade do salto, é o processo de desenvolvimento do novo ser. 

Certamente, entre o salto e o novo ser que se desenvolve a partir dele há uma relação fundamental: sem o 

salto o novo ser não pode se consubstanciar. Todavia, o salto não esgota, em si próprio, o novo ser; este apenas 

pode se explicitar através de uma processualidade evolutiva que, por sua essência, está para além do salto 

enquanto tal. 

A relação entre o mundo inorgânico e a vida desdobra com clareza essa relação salto 

ontológico/desenvolvimento processual do novo ser. Certamente sem o surgimento da vida não poderia existir 

um tigre. Todavia, o tigre não se resume ao salto ontológico para fora do mundo inorgânico. O tigre apenas 

pode existir como resultado de um longo processo evolutivo que tem sua base no salto ontológico para fora da 

esfera inorgânica, mas que, de forma alguma, se esgota nele. Por isso, entre o salto ontológico que deu 

origem à vida, e o tigre, se interpõe um longo e complexo processo de desenvolvimento biológico — que 

também exibe, no seu interior, momentos de saltos qualitativos — que, de maneira alguma, pode ser reduzido 

ao salto ontológico originário. 

                                                           
       9 Lukács, G., op. cit., Vol II*, p. 229. 

10 Lukács, G., op. cit., p. 177-9/CIV-VI. 

11 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 17-8. 
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Essas colocações, todavia, não esgotam todos os aspectos da questão. Há ainda o problema da determinação 

da forma concreta que teve este salto ontológico. Como, quando e onde ele se deu? Tais questões, 

obviamente, não podem ser resolvidas no campo da ontologia. Elas requerem pesquisas específicas que 

pertencem à ciência. O que hoje parece claro é que um determinado nível de organização das substâncias 

inorgânicas possibilitou, a partir de um dado momento da evolução do planeta Terra, que algumas moléculas 

passassem a reproduzir a si mesmas, dando origem à reprodução biológica e ao desenvolvimento da vida. 

Em que pese o fato de que novas descobertas neste campo certamente serão feitas pela ciência, com o 

que pode se alterar profundamente nossa compreensão do processo de passagem do inorgânico à vida, algo já 

pode ser afirmado no plano ontológico mais geral: o repor-o-mesmo que caracteriza a esfera biológica tem 

que ser o momento predominante que determina a processualidade concreta mesmo da forma mais primitiva 

de vida. Se o momento predominante não for a reprodução do mesmo, não se operará o salto para além do 

ser inorgânico. 

Em definitivo, não há uma seqüência de passos intermediários entre o tornar-se-outro da pedra e o repor-o-

mesmo da goiabeira. Não há qualquer mediação possível entre estas esferas ontológicas, e por isso a passagem 

de uma a outra assume a forma de um salto ontológico. E, nele, a ação do momento predominante é 

imediatamente visível: se a forma de ser da esfera que está surgindo não for o momento predominante desde 

o primeiro instante, o salto jamais poderia ter lugar. 

Argumentaremos, ao longo do próximo capítulo, que um salto análogo — ainda que ontologicamente distinto 

— ocorreu na passagem da vida ao ser social. Tal como a reprodução do mesmo se constitui em momento 

predominante do salto ontológico que deu origem à vida, a reprodução do novo, através da transformação 

conscientemente orientada do real, se constitui no momento predominante do salto que marca a gênese do ser 

social. Iniciaremos, por isso, com o próximo capítulo, o estudo da categoria do trabalho, a qual, segundo Lukács, 

exerce o momento predominante do salto da vida ao mundo dos homens. 

 

CAPÍTULO II 

A Categoria do Trabalho 

As três esferas ontológicas são essencialmente distintas e essencialmente articuladas. Isso significa, entre outras 

coisas, que o estudo de cada uma delas deve revelar tanto os momentos de distinção ontológica como, 

também, os de articulação ontológica que permeiam as três esferas do ser. Em se tratando do ser social, essa 

exigência genérica se particulariza na necessidade de desvelar de que modo se opera essa simultânea distinção 

e articulação do mundo dos homens com o conjunto da natureza. E, para tanto, no contexto da ontologia 

lukácsiana, devemos nos debruçar sobre a processualidade interna à categoria do trabalho. Esse será nosso 

objetivo nos dois próximos capítulos. 

 
 

I - O Trabalho 

 
1 - objetivação e alienação 

 
Segundo Lukács, a categoria do trabalho é a protoforma (a forma originária, primária) do agir humano.12 

Isto não significa, é necessário frisar, que todos os atos  humanos sejam redutíveis ao trabalho. Lukács 
argumentou, em diversas oportunidades, que inúmeros atos humanos não podem ser reduzidos a atos de 

                                                           
12 Lukács, G. op. cit., vol II*, p. 19. 
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trabalho, em que pese o fato de o trabalho ser a forma originária e o fundamento ontológico das diferentes 
formas da praxis social.13 Para o filósofo húngaro, a reprodução social comporta e, ao mesmo tempo, requer 
outros tipos de ação que não os especificamente de trabalho. Todavia, sem a categoria do trabalho, as 
inúmeras e variadas formas de atividade humano-social não poderiam sequer existir. 
 

O que é, exatamente, o trabalho para Lukács? 

Voltemos à história de Ikursk. Vimos que ele construiu um enorme e descomunal machado como resposta a 

uma situação concreta: um perigoso tigre estava à solta, e ele não queria de modo algum encontrá-lo. 

Detenhamo-nos no primeiro momento deste procedimento de Ikursk. Ao analisar a situação concreta em que se 

encontrava, Ikursk planejou uma artimanha: quebrar o seu machado e construir outro absolutamente 

inadequado para combater o tigre. Esperava, desta forma, que a tribo não o enviasse para enfrentar o felino. 

Esse momento de planejamento que antecede e dirige a ação, Lukács denominou prévia-ideação. Pela prévia-

ideação, as conseqüências da ação são antevistas na consciência, de tal maneira que o resultado é idealizado 

(ou seja, projetado na consciência) antes que seja construído na prática.14 

O momento da prévia-ideação é abstrato. Mas isto não significa que não tenha existência real, que não 

exerça força material, na determinação dos atos sociais. Vimos como o comportamento de Ikursk frente ao 

perigo foi determinado por sua idéia de fugir ao confronto com o tigre, substituindo seu machado por outro, 

descomunal. Ao idealizar previamente o machado descomunal, Ikursk anteviu-o idealmente em seus detalhes: 

formato e peso da pedra, tamanho do cabo, etc. Em seguida — apenas em seguida — agiu no sentido que lhe 

indicava a prévia-ideação: procurou uma pedra, um cabo, o material necessário que se encaixasse no projeto de 

machado. 

O fato de ser abstrata, portanto, não impede a prévia-ideação de exercer um papel fundamental na 

determinação da praxis social. Pelo contrário, justamente por ser abstrata é que a prévia-ideação pode cumprir 

uma função tão importante na vida dos homens. Só enquanto abstratividade pode ela ser o momento em que 

os homens confrontam passado, presente e futuro e projetam, idealmente, os resultados de sua praxis.15 

Contudo, a prévia-ideação só pode ser prévia-ideação se for objetivada. Ou seja, se for realizada na prática. 

Ao ser levada à prática, a prévia-ideação se materializa num objeto, se objetiva. O processo que articula a 

conversão do idealizado em objeto — sempre com a transformação de um setor da realidade — é 

denominado por Lukács de objetivação.16Pela objetivação “/.../ uma posição teleológica se realiza no âmbito do 

ser material como nascimento de uma nova objetividade.”17 

Entre a consciência que operou a prévia-ideação e o objeto construído se interpõem duas relações 

fundamentais. A primeira delas é que sem a prévia-ideação esse objeto não poderia existir. Sem a prévia-

                                                           
      13 Lukács, op. cit., vol II**, p. 610. 

      14 Sobre a estrutura fundamental do trabalho, cf. Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 264/CLX. Cf. tb. Lessa, S. “A 

Centralidade do Trabalho na Ontologia de Lukács”, tese doutoramento, IFCH-UNICAMP, 1994. 

15 Sobre a realidade do reflexo do existente na consciência, cf. Lukács, op. cit., vol II*, p. 37-8. Cf. tb. 

Lessa, S. “A centralidade...”, op. cit., capítulo III. 

16 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 564. 

      17 Lukács, op. cit., vol II*, p. 19. 
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ideação de Ikursk (para continuar com o nosso exemplo), aquele machado descomunal nunca viria a existir. 

Nesse sentido, o objeto é a idéia objetivada, a idéia transformada em objeto.18 

A segunda relação é dada pelo fato de que, entre a consciência que operou a prévia-ideação e o objeto, há uma 

efetiva distinção no plano do ser. Ikursk não é o machado nem o machado é Ikursk (ainda que, é verdade, sem 

a ação de Ikursk não existiria o machado). A história do machado é distinta da história de Ikursk, seu criador. 

Não raramente, o objeto criado sobrevive ao próprio criador. 

Tal distinção entre o sujeito, portador da prévia-ideação, e o objeto criado no processo de objetivação, 

Lukács denominou alienação (Entäusserung).19 

Em Lukács, portanto, a alienação é a distinção concreta, real, ontológica (isto é, no plano do ser) entre o sujeito 

e o objeto que vem a ser pela objetivação de uma prévia-ideação. 

Isto requer duas observações. A primeira delas, que a relação entre o sujeito e o objeto jamais poderá ser, 

por mais que se potencialize a capacidade humana em conformar o mundo segundo finalidades postas 

socialmente, uma relação de identidade. A identidade sujeito-objeto, tão característica do universo hegeliano, 

está aqui resolutamente descartada.20 Por mais que o objeto traga em si as marcas do seu criador (um 

quadro de Picasso, ou uma produção cultural típica de uma sociedade como o Coliseu de Roma) objeto e sujeito 

serão sempre entes ontologicamente distintos. 

A segunda observação é que o sujeito se consubstancia enquanto tal pela objetivação/alienação. Sem 

objetivação/alienação não há qualquer transformação teleologicamente posta do real; sem 

alienação/objetivação não há vida social, portanto não há sujeito. Ser humano, para Lukács, significa uma 

crescente capacidade de objetivar/alienar — isto é, transformar o mundo segundo finalidades socialmente 

postas. 

Para a compreensão da investigação ontológica do último Lukács é da máxima importância esse conjunto de 

questões de que estamos agora tratando. O filósofo húngaro afirma, após Marx, que o objeto socialmente 

posto é subjetividade objetivada21 (só poderia ser pela objetivação de uma préviaideação) e ontologicamente 

distinto do sujeito (recusando, portanto, toda identidade sujeito-objeto). Ou seja, ele postula um tertium datur, 

uma terceira alternativa, entre dois extremos clássicos da filosofia. A identidade entre sujeito e objeto colocaria 

Lukács no campo do idealismo hegeliano. Para Hegel, sabemos, o objeto nada mais seria senão o próprio 

Espírito alienado. Por outro lado, a separação insuperável, absoluta, entre consciência e objeto, a ponto de a 

prévia-ideação perder toda e qualquer importância na constituição do objeto, é a postura típica do que, no 

                                                           
      18 A concepção de que o ser social é a subjetividade objetivada é central em Lukács. Cf., p. ex., Lukács, G., 

op. cit., vol II*, p. 26-8. 

      19 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 36-8. Entre os estudos de Lukács no Brasil, há uma pendência ainda não 

resolvida acerca da melhor tradução para Entäusserung e Enfremdung. Alguns, como o Prof. Leandro Konder, 

preferem exteriorização e alienação; outros, como o Prof. Ricardo Antunes, preferem alienação e 

estranhamento, respectivamente. Ainda que a primeira opção talvez seja a mais fácil de ser compreendida 

para os que estão se iniciando em Lukács, a segunda alternativa tem a vantagem de ser mais utilizada, e por 

esta razão a preferiremos neste texto. Contudo, ao entrar em contato com a literatura nacional e 

estrangeira sobre Lukács, o leitor deve estar atento às diferentes traduções destes dois conceitos. 

    20 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 564 e ss. 

 

21 Essa expressão não é de Lukács, ele utiliza causalidade posta. Todavia, julgamos ser ela uma forma 

adequada para exprimir sintética e claramente a essência da substancialidade social em sua ontologia. 
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prefácio, denominamos materialismo estruturalista. Para este, a consciência é um mero epifenômeno, um mero 

resultado passivo, do mundo material. 

Diferenciando-se destes dois extremos, Lukács argumenta que, via trabalho, a consciência se objetiva e se 

aliena em objetos que são ontologicamente distintos de si própria. Sem a atuação da consciência, da prévia-

ideação, esses objetos não existiriam22, o que não significa que haja identidade entre sujeito e objeto. Ou, o que 

dá no mesmo, sujeito e objeto são ontologicamente distintos, ainda que o mundo dos homens se constitua 

em um infindável movimento de objetivação de prévias-ideações. 

A objetividade primária da realidade, dessa forma, não é de modo algum atenuada por Lukács nem mesmo 

em se tratando daqueles objetos e relações que só existem enquanto criações humanas23. Lukács cita com 

todas as letras a afirmação de Marx, nos Manuscritos de 1844, que “um ente não objetivo é um não-ente [ein 

Unwesen]”.24 O machado descomunal de Ikursk é, no plano do ser, tão distinto de Ikursk como a Lua. A 

diferença fundamental, e que se evidencia com clareza tanto nas peculiaridades da história do machado como 

nas da história da Lua, é que o machado foi criado pelos homens, e a Lua não. Todavia, essa diferença 

essencial entre o machado e a Lua em nada altera o fato de ambos serem, ontologicamente, entes distintos de 

Ikursk. 

Fixemos os pontos até aqui alcançados para avançarmos com clareza: a objetivação designa, em Lukács, o 

processo de conversão da prévia-ideação em objeto concreto, sempre com a transformação de um setor da 

realidade. A alienação é o momento da objetivação pelo qual se consubstancializa (isto é, torna-se real, 

efetiva, substancial) a distinção entre um objeto socialmente criado e a consciência que operou a prévia-

ideação que está na gênese desse mesmo objeto. O sujeito se aliena em um objeto ontologicamente distinto de 

si próprio. Reforcemos: apesar de o objeto socialmente criado ser subjetividade objetivada, não há em Lukács 

qualquer traço de identidade sujeito-objeto. Sujeito e objeto são, enquanto criador e criatura, entes 

ontologicamente distintos. 

 Isto posto, passemos à essência da categoria trabalho segundo Lukács, à relação teleologia-causalidade. 

 

II - Teleologia e c ausalidade 

Voltemos à história de Ikursk. O machado descomunal foi por ele construído como uma resposta a uma situação 

concreta: o tigre ameaçava a aldeia, e ele não queria enfrentá-lo. Isto significa que o machado ganhou 

existência no interior de relações objetivas que já existiam antes de o machado ser construído. Essas relações 

englobavam não apenas a relação de Ikursk com sua tribo, com os outros indivíduos à sua volta, mas também 

com a natureza. 

Portanto, o machado descomunal de Ikursk ganhou existência dentro de uma malha de relações, de influências 

recíprocas, de nexos causais que compunham a tribo de Ikursk; no fundo, relações sociais que exprimiam a 

forma concreta e particular dos homens da tribo de Ikursk se reproduziram em contínua troca orgânica com a 

natureza. 

                                                           
           

22
 ”/.../ com o trabalho a consciência do homem cessa, em sentido ontológico, de ser apenas epifenômeno.” 

Lukács, G. op. cit., vol II*, p. 34-6. 

23 Cf., p. ex., Lukács, G., op. cit., vol I, p. 325-7. Tradução Carlos Nelson Coutinho, “Os Princípios 

Ontológicos Fundamentais de Marx”, Livraria Editora Ciências Humanas, São Paulo, 1979, p. 82-4. 

   24 Lukács, G., op. cit., vol I, p. 284. 
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O fato de o machado de Ikursk ter sua existência desdobrada no interior de determinadas relações 

objetivas é algo que pode ser generalizado a todo outro ente. Nada existe senão no interior de relações 

causais, de determinações reflexivas. Entre as relações de uma pedra com o mundo (relações puramente 

físico-químicas) e as relações de um indivíduo com a humanidade (apenas possível tendo como mediação a 

consciência), as diferenças são enormes. Contudo, repetimos, isto não desautoriza aquela afirmação ontológica 

de caráter mais geral: nada existe fora de relações com a totalidade do ser. Em poucas palavras, o ser é uma 

categoria cujo caráter de totalidade é ineliminável e tudo que existe o faz no interior (e em relação, 

portanto) com esta totalidade.25 

Para Lukács, o caráter de totalidade do ser é importante porque permite divisar com clareza um momento 

fundamental da processualidade do trabalho: ao se inserir na malha de relações e determinações pré-

existentes, o objeto construído a altera (ainda que minimamente), desencadeando dessa maneira nexos causais 

(ou seja, uma seqüência de causa e efeito) que são, ao mesmo tempo, 1) perpassados por momentos de 

casualidade e, 2) na sua totalidade imprevisíveis pela consciência no momento da prévia-ideação. 

Vejamos como isto se deu na história de Ikursk: ao ficar pronto o seu machado, nosso herói foi inserido no 

grupo de mulheres que quebrava coco e foi separado do grupo de guerreiros que caçava o tigre. Ikursk com o 

machado, portanto, estabeleceu uma relação com a totalidade de sua tribo (e mesmo com o tigre) distinta da 

relação que ele desenvolvia anteriormente. Sua inserção social foi alterada e, do mesmo modo, foi alterada a 

possibilidade de um confronto entre ele e o tigre. 

No entanto, bem ao contrário do que pretendia Ikursk, por mero acaso, ao fazer o machado, ele dera um 

passo na direção do seu encontro com o tigre. Por mero acaso, ao fugir do tigre, Ikursk dele se aproximou. 

Repetimos: por mero acaso, no seu pavor ele matou o tigre e se transformou em chefe vitalício da tribo. 

Esse exemplo nos permite vislumbrar como, ao se inserir numa situação pré-existente, os objetos 

desencadeiam conseqüências que não podem ser completamente previstas, e nas quais o acaso joga um papel 

relevante. 26 

Ao se alterar o existente, pela objetivação de uma préviaideação, advêm conseqüências e resultados 

inesperados que resultam em novas necessidades e em novas possibilidades para atender a estas necessidades. 

Lukács se refere a um “período de conseqüências”. Os indivíduos, então, operam novas prévias-ideações tendo 

em vista as novas exigências e possibilidades que surgiram, efetuam novas objetivações, dando origem a novos 

objetos que, por sua vez, desencadeiam novos nexos causais, etc.27 

Essa relação dialética entre teleologia (isto é, projetar de forma ideal e prévia a finalidade de uma ação) e 

causalidade (os nexos causais do mundo objetivo) corresponde à essência do trabalho, segundo Lukács.28 O que 

nos permite compreender com clareza que, no contexto da ontologia lukácsiana, a teleologia, longe de ser um 

epifenômeno da processualidade social, se constitui em “categoria ontologicamente objetiva” pertencente à 

essência do mundo dos homens.29 

                                                           
25 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 137/IV. Também vol II** p. 11. 

          26 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 167-8 e 610-1. Também, vol I, p. 357-8. Tradução para o português de 

Carlos Nelson Coutinho, “Os Princípios Ontológicos...”, op. cit., p. 118-9. 

          27 Lukács, G., op. cit. vol II*, p. 113. Tb. p. 281 e ss/CLXXIX e ss. 

28 Lukács, G., op. cit., vol I p. 298-9 e vol II*, p. 24 e ss. 

29 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 20. Mas apenas ao mundo dos homens. Sobre a crítica da Lukács à 

generalização da teleologia a todo ser, Cf. Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 20-25. 

 



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - Brecht 
                                                                                                                                                                                                                                                            

Contra Corrente – ENFOP 4�
 

14 

 

III - Teleologia e Intentio Recta 

O produto do trabalho é, portanto, uma síntese peculiar, que só pode ocorrer no mundo dos homens, entre a 

préviaideação e os nexos causais realmente existentes. Vimos que a objetivação é o momento concreto de 

realização desta síntese. 

Todavia, essa síntese se dá de tal modo que, se é verdade que o produto do trabalho, o machado de Ikursk, 

apenas poderia existir a partir da objetivação de uma prévia-ideação, não menos verdadeiro é que, no 

machado, a pedra continua sendo pedra, a madeira, madeira, etc. Ou seja, ainda que o machado não seja pedra 

e madeira — ele é a pedra e a madeira organizadas de uma determinada forma previamente idealizada e depois 

objetivada —, a pedra continua portadora de várias determinações naturais que possuía antes de ser convertida 

em parte de um machado, o mesmo ocorrendo com a madeira. 

Isso pode ser percebido com certa facilidade se modificarmos a história de Ikursk. Imagine se, ao encontrar o 

tigre, Ikursk tivesse tido a oportunidade de, conscientemente, dar uma machadada no tigre mas, ao 

fazê-lo, o cabo se quebrasse. E o tigre, então, tivesse devorado o nosso “heróico” guerreiro. 

A quebra do cabo, neste caso, ter-se-ia dado porque a constituição daquele pedaço de machado, sua 

capacidade de resistência à torção, tração, etc., se mostrou insuficiente para o esforço requerido para aquela 

ação. E essa constituição foi dada pelo processo natural de desenvolvimento da própria madeira, pela 

disposição natural de suas fibras, etc. Analogamente, mesmo sendo cabo, a madeira continua a ser destruída 

pelo fogo, pode apodrecer com a ação da umidade, etc., etc. Tanto é assim que, com facilidade, 

identificamos o cabo como sendo feito de madeira, um pedaço de natureza. 

Para evitar equívocos, sublinhemos que o “cabo” é uma construção humano-social. A natureza não constrói 

machados — e, portanto, nem cabos. Todavia, a madeira da qual o cabo é feito é uma parte da natureza e 

continua sujeita a determinações naturais. Ainda que inserida numa relação social que terá alguma influência 

sobre o seu destino30, a madeira do cabo não deixa, por isso, de ser madeira, de ser pedaço da natureza 

orgânica. 

Do ponto de vista ontológico mais geral, estamos aqui tratando de uma situação que já discutimos no capítulo 

anterior: o fato de que o ser social apenas pode existir tendo por base as esferas ontológicas inferiores, 

naturais. Sem a natureza, não há, em definitivo, ser social. Esse fato ontológico mais geral se manifesta na 

peculiaridade do ente que é o machado de Ikursk no momento em que, se a madeira deixar de ser madeira, e a 

pedra, pedra, o machado de Ikursk não mais poderia existir enquanto aquele machado, não poderia existir 

enquanto tal. 

Já discutimos, também, que, por mais que o homem desenvolva a sua capacidade em transformar a natureza, 

conformando-a segundo seus próprios objetivos, jamais a natureza deixará de ser natureza — ainda que o 

mundo em que vivemos seja portador de determinações sociais cada vez mais intensas, densas. Não há, na 

ontologia de Lukács, repetimos, qualquer espaço para a identidade sujeito/objeto. Em se tratando do machado 

de Ikursk, por mais que ele altere a madeira, molde a sua forma e a sua dureza de modo a ser mais “útil”, ela 

                                                           
30 Por exemplo: o fato de ter se transformado num machado sagrado pode fazer com que este pedaço de 

madeira que compõe o cabo seja preservado e mantido, milhares de anos depois, como uma peça de 

museu. Destino certamente muito diferente daquele que ocorreu com inúmeras madeiras 

contemporâneas à construção do machado por Ikursk; todavia, nem por isso, a madeira deixou de ser 

madeira. 
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sempre continuará sendo portadora de qualidades naturais, de determinações advindas do mundo da 

natureza. 

 

Não se pode, por exemplo, transformar madeira em ouro, por mais desenvolvido que seja o processo de 

transformação da natureza pelo homem, porque as determinações naturais do material envolvido não 

permitem que isto ocorra. O fato de um objeto “receber a qualidade socialmente existente de ser-posto pelo 

trabalho” não significa que ele deixe de ser “em si coisa natural sujeita à causalidade natural”31. 

Desse conjunto de problemas, o que nos interessa é um aspecto bastante particular, mas fundamental, para o 

nosso estudo. Um processo de objetivação, para ter êxito, deve ter por base um efetivo conhecimento do 

setor da realidade que pretende transformar. Argumenta Lukács que todo ato de trabalho “deve ser pensado 

corretamente (deve se apoiar sobre um reflexo correto da realidade), corretamente orientado para a 

finalidade, corretamente executado com as mãos, etc. Se isto não se verifica, a causalidade posta cessará a 

todo instante de operar, e a pedra retornará à sua condição de simples ente natural, sujeito à causalidade 

natural, que nada tem em comum com os objetos e meios do trabalho.”32 A necessidade, essencial ao trabalho, 

de captura do real pela consciência, de modo que possa transformar com sucesso a realidade segundo 

uma finalidade previamente idealizada, é o fundamento ontológico de um impulso ao conhecimento do real 

que Lukács, após Hartmann, denominou intentio recta. 
 

Detenhamo-nos a analisar com mais detalhes a intentio recta. 

As finalidades são, sempre, socialmente construídas. A necessidade de um machado é puramente social o que 

significa afirmar que nenhuma processualidade natural poderia roduzir a necessidade de um machado. Todavia, 

para a objetivação dessa finalidade, são necessárias a seleção e a busca dos meios materiais mais adequados 

entre os meios disponíveis. A relação entre fim e meio que aqui se estabelece faz com que, em cada ato 

tomado isoladamente, haja um claro predomínio dos fins sobre os meios. É a finalidade que orienta a busca e 

a seleção dos meios. Se queremos fazer um machado, procuramos madeiras e pedras, e não água. 

Essa relação se altera, contudo, se tomamos não mais um ato isoladamente, mas um período histórico mais 

amplo. Nessa escala, a acumulação social se faz através do desenvolvimento dos meios. O médium específico 

a esse processo de acumulação é a fixação do conhecimento de como construir ferramentas mais 

desenvolvidas. A passagem do machado de pedra lascada ao machado de pedra polida, por exemplo, é o 

veículo social concreto pelo qual se fixou socialmente, e pôde ser transmitido às gerações futuras, a descoberta 

de novas técnicas produtivas. Esse processo de acumulação se dá, predominantemente, pela fixação e 

transmissão social do desenvolvimento dos meios — e não pela fixação das finalidades que estiveram na origem 

dessas descobertas. Se no ato singular há um nítido predomínio da finalidade sobre a seleção dos meios, no 

desenvolvimento histórico mais amplo é o desenvolvimento dos meios que fixa socialmente a acumulação 

realizada.33 

Ora, a busca e a seleção dos meios impulsionam a consciência para além de si própria: impulsionam a 

consciência para o conhecimento do mundo exterior a ela. Para ser capaz de fazer o seu machado, Ikursk tinha 

que conhecer, ao menos minimamente, a pedra, a madeira e mesmo as leis mais gerais da alavanca. E esse 

conhecimento, a fim de cumprir sua função social, necessariamente deve reproduzir na consciência, em 

                                                           
31 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 44. 

32 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 44. 

33 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 29. 
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alguma medida, a realidade exterior; dever refletir as determinações do ser-precisamente-assim existente — 

não importa agora, para o nosso raciocínio, se com maior ou menor fidelidade. 

Para esse tipo de conhecimento, sempre segundo Lukács, é secundário o que Ikursk sente sobre o fato de a 

pedra ser dura ou cinzenta; é secundário o que Ikursk pensa sobre a sua vida e a história da sua tribo: os afetos, 

as emoções, os instintos de Ikursk, sua visão de mundo, etc., jogam aqui um papel secundário. O que 

importa em primeiro lugar é se o conhecimento da pedra que Ikursk possui lhe possibilita, ou não, construir um 

machado adequado aos seus fins. Todas as vezes em que os afetos, as emoções, os instintos atrapalharem a 

construção de um reflexo correto da realidade, Ikursk deverá controlá-los, deverá colocá-los sob suspensão.34 

Em poucas palavras, o conhecimento requerido para a transformação do real no trabalho deve ser, em algum 

grau, reflexo do real e não reflexo da subjetividade individual: esse conhecimento poderá cumprir sua função 

social tanto melhor quanto mais desantropomorfizado for. 

O impulso à captura do ser-precisamente-assim existente, ao se desenvolver e generalizar, está na origem 

da ciência.  

Nas palavras de Lukács,  

“O fato que — em conexão com o trabalho concreto dado — somente um reflexo 

efetivamente correto das relações causais colocadas em questão pelo objetivo do trabalho 

pode fazer com que elas se transformem, como é absolutamente necessário, em relações 

causais postas, leva não somente a um constante controle e aperfeiçoamento dos atos de 

reflexo, mas também à sua generalização. À medida que a experiência de um trabalho 

concreto é utilizada em outro trabalho, se produz gradualmente uma sua — relativa — 

autonomização, o que quer dizer que são generalizadas e fixadas determinadas observações 

que não mais referem de modo exclusivo e direto a um único procedimento, mas adquirem, ao 

invés, um certo caráter de generalidade como observações que dizem respeito a eventos da 

natureza em geral. São estas as generalizações que fornecem os germes das futuras ciências, 

cujos inícios, como para a geometria e a aritmética, se perderam ao longo do tempo. Mesmo 

que não se tenha uma clara consciência, algumas generalizações apenas iniciais contêm já 

princípios decisivos das ciências posteriores realmente autônomas. Por exemplo, o princípio da 

desantropomorfização /../”.35 e essa pulsão, inerente ao trabalho, à captura dos nexos do real 

pela subjetividade funda a ciência, não menos correto é dizer que hoje a ciência não se limita à 

troca orgânica do homem com a natureza. O desenvolvimento da sociabilidade possibilitou e 

exigiu que a ciência se desenvolvesse em um complexo social específico, altamente 

especializado e sofisticado, e que apenas mediadamente se relaciona à transformação da 

natureza — a qualidade e a quantidade de mediações variam entre os ramos da ciência e 

                                                           
34 ”Quem trabalha necessariamente deseja o sucesso de sua atividade. Mas ele só pode obtê-lo quando, 

tanto na posição do fim como na escolha dos seus meios, constantemente tende a colher o ser-em-si 

objetivo de tudo aquilo que tem a ver com o trabalho e a se comportar para com ele, para com o fim e 

para com os meios, de maneira adequada ao seu ser-em-si. Aqui temos não apenas a intenção de 

alcançar a um reflexo objetivo, mas também a tendência a excluir tudo aquilo que seja meramente 

instintivo, sentimental, etc. e que poderia dis-turbar a visão objetiva. Nasce exatamente assim o 

desenvolvimento do consciente sobre o instintivo, do conhecimento sobre tudo aquilo que apenas seja 

emocional.” Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 51. 

35 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 58-9. Cf. também p. 29 e 31. 
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mesmo entre as diferentes pesquisas de um mesmo ramo. Ciência e técnica não coincidem, 

ainda que mantenham uma relação bastante íntima. 

Mais uma vez se evidencia o quanto, em Lukács, a gênese de um dado complexo, categoria ou relação social, 

não coincide com o seu ser explicitado por um desenvolvimento posterior. Certamente sem a intentio recta 

não seria possível o desenvolvimento da ciência — todavia, alcançaremos os resultados os mais absurdos se 

daqui tentarmos deduzir diretamente toda a ciência moderna a partir das necessidades postas pela troca 

orgânica homem/natureza ou, pior ainda, se tentarmos explicar o desenvolvimento da ciência moderna apenas 

pelo desenvolvimento da capacidade humana em transformar a natureza. 

Frisemos, concluindo o capítulo, que, se o trabalho é a categoria fundante do ser social, para Lukács o ser 

social certamente não é redutível ao trabalho. E isso se manifesta em cada uma das categorias sociais bem 

como na totalidade social. 

 

Capítulo III 

 

Teleologia e intentio obliqua 

 
As considerações do capítulo anterior acerca da necessidade de um conhecimento adequado do real para o 

êxito do trabalho poderão ser convertidas em meras caricaturas, em absurdos, se forem interpretadas de modo 

a enrijecê-las, ainda que apenas minimamente. 

Argumenta Lukács, em primeiro lugar, que, se é verdade que o trabalho requer um conhecimento mínimo do 

ser-precisamente-assim existente, não menos verdadeiro é que o conhecimento do real vem freqüentemente 

associado a um conjunto maior de conhecimentos, concepções, visão de mundo, etc. falsos. Pensemos em 

Ikursk: o conhecimento correto das pedras e das madeiras que lhe permitia construir um machado estava 

associado a uma visão de mundo mágica, na qual o machado poderia ser portador de poderes fantásticos que 

transformavam o seu dono, de mero e desprezível covarde, no maior herói — e rei — da tribo. Pensemos em 

quantas descobertas fundamentais foram feitas associadas a uma concepção de mundo que hoje sabemos 

falsa. Para não irmos longe, relembremos a descoberta, por Pitágoras, quando buscava determinar a proporção 

matemática da harmonia universal, da relação geométrica entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo 

retângulo. Ou, então, a descoberta decisiva de que a Terra gira ao redor do Sol no contexto de um cosmos 

heliocêntrico e com forte acento aristotélico. 

Na própria vida cotidiana nos defrontamos com fatos “inevitáveis” que impulsionam no sentido da busca de 

um destino e de uma razão para viver. Não apenas fenômenos imutáveis como a morte,o nascimento, etc., mas  

mesmo acontecimentos menos traumáticos do dia-a-dia, jogam um papel importante na estruturação de 

teorias que interpretam a vida dando-lhe um sentido genérico, universal. No mais das vezes, estas teorizações 

assumem a forma da contraposição entre o humano e o divino, entre o corpo e a alma, que caracteriza as 

religiões e as suas formas laicizadas (como o panteísmo ou mesmo a concepção de uma natureza humana 

ahistórica, dada de uma vez para sempre, que mantém alguma similute com a alma cristã).36 

O fundamento ontológico desse fenômeno é o fato de que, com o desenvolvimento da sociabilidade, a 

materialidade social, as relações sociais que articulam os homens entre si e com a natureza assumem uma 

objetividade própria — com o que, na cotidianidade, elas se relacionam com os atos singulares, com a 

teleologia de cada indivíduo em cada momento, com a mesma “dureza” que as relações causais dadas, 

                                                           
36 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 104 e ss. 
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naturais. As leis do mercado, no nível da cotidianidade, são tão exteriores e independentes do indivíduo como 

uma montanha de minério de ferro. Elas assumem a aparência de uma “segunda natureza”.37 

Nessa situação, a vida do indivíduo recebe determinações que, na imediaticidade, lhe parecem absolutamente 

externas — e que do ponto de vista de sua individualidade, lhe parecem absolutamente arbitrárias. Que, no 

bojo de uma crise econômica, uma parte dos capitalistas irão à falência, e uma parte dos trabalhadores 

terão seus filhos mortos pelo desemprego e pela fome é algo fácil de ser compreendido (mas, certamente, não 

de ser aceito). Todavia, que seja o João ou o Antônio quem sofrerá estas conseqüências negativas da crise 

— ainda que aqui o comportamento concreto dos indivíduos possua alguma importância — é algo que 

possui muito de acaso. A confrontação com este acaso — por que eu?, por que comigo? — desperta a 

necessidade de uma vida “plena de sentido”. 38 

Este é o solo pelo qual, através de inúmeras mediações que correspondem à peculiaridade de cada momento 

histórico, nasce a idéia de um destino, e de uma consciência toda poderosa que conduz esse destino, 

conferindo um sentido superior, pleno, àquilo que parece carecer de sentido na vida cotidiana. A espontânea 

teleologia da vida cotidiana, neste sentido, “contribui a edificar sistemas ontológicos nos quais uma vida 

individual sensata39 aparece como parte, como momento de uma obra teleológica de salvação do mundo. 

/.../ Importante é que a vontade de conservar uma sensata integridade da personalidade — que a partir de um 

determinado estágio é um problema notável da vida social — encontra uma base de apoio espiritual em uma 

ontologia fictícia nascida a partir de tais necessidades.”40 

O fascinante campo de estudo que aqui se abre, nem minimamente poderemos explorar neste livro. Apenas 

assinalaremos como, nesse contexto, uma interpretação falseada, uma ontologia fictícia, pode jogar um papel 

fundamental no desenvolvimento do gênero humano. Normalmente, tal ontologia fornece uma compreensão 

provisória do cosmos que situa o homem em uma determinada relação com o existente, influenciando o 

desenvolvimento de sua visão de mundo e, deste modo, também influenciando, mais ou menos diretamente, a 

própria reprodução social. 

A própria existência de uma ontologia fictícia, ao colocar em questão o problema de uma vida plena de 

sentido, é fator importante para a tomada de consciência, em escala social, dessa problemática e das suas 

ressonâncias éticas, morais, etc. A religião pode ser uma forma de tomada de consciência, em escala social, de 

necessidades e dilemas reais que a humanidade enfrenta no seu desenvolvimento e, por isso e nesta medida, 

jogou em vários momentos uma papel importante no devir-humano dos homens. A figura do herói clássico, ou 

a condenação ou salvação no paraíso, ao concederem um sentido transcendente à vida terrena, foram 

mediações importantes através das quais os indivíduos puderam referir a si próprios as demandas e as 

exigências postas pelo desenvolvimento do gênero humano enquanto tal. 

Lembremos de Ikursk no momento em que o pajé, frente à sua negativa em participar do esforço coletivo da 

tribo para matar o tigre, o ameaçou com a cólera dos deuses — naquele momento os deuses, a religião, a 

concepção de mundo subjacente àquela ameaça foram as mediações historicamente concretas pelas quais a 

mesquinhez da individualidade de Ikursk foi confrontada, e valorada negativamente, com as necessidades 

genéricas, coletivas, da sociedade a qual Ikursk pertencia. Naquele momento, a religião, a ira dos deuses, a 

                                                           
37 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 121. 

38 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 107-8. 

      
39

 Sensata na acepção de portadora de um sentido. 

40 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 108. 
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concepção de mundo a tudo isso associada foi a forma socialmente concreta, objetiva, através da qual a tribo 

de Ikursk tomou consciência de suas necessidades, de que sua reprodução requeria um esforço coletivo e, 

portanto, que a vida de todos dependia, também, da responsabilidade de cada um para com a comunidade. 

Uma necessidade real (a cooperação entre os indivíduos para a reprodução da tribo) se manifestou 

corretamente (os indivíduos devem atender às necessidades socialmente concretas) através de uma ontologia 

fictícia (religião, ira dos deuses, visão antropomórfica de mundo, etc.). 

Nesse preciso sentido, concepções ontológicas fictícias podem jogar um papel de primeira importância na 

reprodução social e, por essa mediação, no próprio desenvolvimento do trabalho. O que devemos precisar, a 

esta altura, é que a relação com a natureza mediada pelo trabalho é o fundamento ontológico da busca de um 

vida “plena de sentido”. Também por esse aspecto podemos notar como o trabalho impulsiona o ser social 

para além do próprio trabalho, dando origem a necessidades e relações sociais que não mais podem ser 

reduzidas ao trabalho enquanto tal. A busca de uma vida plena de sentido é um complexo problemático que 

gera necessidades que não podem ser atendidas apenas pelo complexo do trabalho, dando origem a novos 

complexos sociais (moral, ética, religião, ideologia, filosofia, arte, etc.) que muito mediadamente se relacionam 

à troca orgânica do homem com a natureza. 

Em segundo lugar, é necessário elucidar um fenômeno aparentemente paradoxal. O desenvolvimento do 

conhecimento e da capacidade de o homem transformar a natureza não necessariamente — e certamente 

não de forma linear — implica a construção de ontologias cada vez menos “fictícias”. O desenvolvimento de 

relações sociais cada vez mais intensas é a base necessária da produção de ontologias mais próximas ao real. 

Mas, se estas relações sociais se desenvolvem no sentido de submeter os homens a uma cotidianidade cada vez 

mais desumana, onde a exploração do homem pelo homem, por exemplo, surge com um “castigo” 

inevitável na vida de cada um — nessas circunstâncias poderemos ter a gênese e o desenvolvimento de 

“ontologias fictícias” mesmo ali onde o desenvolvimento das forças produtivas e das ciências é um fato 

inquestionável.41 

Esse impulso à constituição de “ontologias fictícias”, e que tem seu fundamento ontológico último no trabalho, 

Lukács, após Hartmann, denomina intentio obliqua. Fazendo uma contraposição com a intentio recta, a intentio 

obliqua se constitui enquanto uma interpretação globalizante do existente a partir de uma antropomorfização 

do ser42. A teleologia, categoria puramente social, é estendida à toda a natureza, convertendo-se em categoria 

que confere sentido à ordem universal. A teleologia, de humana e restrita ao ser social, torna-se divina, 

universal. Os poderes humanos são potencializados e absolutizados em poderes divinos, o acaso e o 

desconhecido são explicados pela vontade — esta muita vezes inexplicável — dos deuses. O machado de 

Ikursk se transforma em portador da vontade divina, por mais misteriosas que sejam as razões que levaram os 

deuses a desejarem que Ikursk, o reconhecido covarde, se transformasse em rei da tribo. 

 

Que as ontologias fictícias, além de jogarem papel importante no desenvolvimento do gênero, podem se 

transformar — e normalmente se transformam — em enormes obstáculos ao devir-humano dos homens é um 

fato cuja demonstração não requer maior argumentação. Para nos darmos conta de algumas das dimensões de 

obstáculo ao desenvolvimento do gênero humano em que pode se converter a intentio obliqua, pensemos, por 

exemplo, na luta contra o teocentrismo que caracterizou o Renascimento e o período moderno ou, então, em 

                                                           
41 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 107. 

42 Lukács, G., op. cit., vol I. p. 116-8. 
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quão conservadoras são as interpretações místicas e supersticiosas acerca da vida e da morte que hoje brotam 

com surpreendente vitalidade. 

Sumariando o que vimos até agora, podemos afirmar — sempre segundo Lukács — que se o trabalho 

dependesse, para o seu sucesso, de um conhecimento absoluto do existente, ele jamais poderia se realizar, 

nem nos seus momentos primordiais, nem nos dias de hoje. 

O trabalho, pela sua própria essência, remete o homem para além do próprio trabalho — de tal modo que, 

com o passar do tempo, o trabalho apenas pode se efetivar quando atende a necessidades sociais que não 

mais pertencem diretamente à troca orgânica entre o homem e a natureza. O trabalho, portanto, apenas pode 

se realizar no interior de um conjunto global de relações sociais muito mais ampla que ele próprio: apenas no 

interior da reprodução sócio-global pode o trabalho se efetivar enquanto tal. “O trabalho, de fato,” afirma 

Lukács, “enquanto categoria desenvolvida do ser social, pode realizar a sua existência verdadeira e 

adequada apenas em um complexo social que se mova e se reproduza processualmente.”43 

Uma das conseqüências dessa situação é que o impulso ao conhecimento do realmente-existente, essencial ao 

sucesso do trabalho, está necessariamente articulado à intentio obliqua, que entre o desenvolvimento do 

conhecimento desantromorfizado do real, e a crescente antropomorfização desse mesmo real, se desdobra 

uma relação contraditória, desigual, pela qual tanto as “ontologias fictícias” como o conhecimento científico 

podem, em momentos historicamente determinados, expressarem necessidades reais postas pelo 

desenvolvimento do gênero humano. E, por isso, tanto uma como a outra podem se converter em 

momentos impulsionadores, decisivos, do devir-humano dos homens. A corretude ou falsidade gnosiológica 

de uma teoria não necessariamente implica que ela se converterá em um impulso ou obstáculo à 

generalidade humana; isso dependerá de qual função social essa teoria desempenhará nos diferentes 

momentos históricos. Não é raro, na história, teorias que jogaram um papel progressista num momento, se 

converterem em entraves ao desenvolvimento humano em outro, e vice-versa. 

Uma outra conseqüência dessa situação é a distância entre a correta manipulação do real nas atividades 

cotidianas e o conhecimento científico. A habilidade individual, o conhecimento de setores do real, etc., 

requeridas para uma determinada atividade não necessariamente — e nunca diretamente — se relacionam 

à generalização teórica que caracteriza o pensamento científico. Embora a intentio recta seja o fundamento 

ontológico da gênese da ciência, não é o processo de trabalho o local de produção por excelência do 

conhecimento científico, principalmente à medida que passamos a sociedades mais evoluídas. A ciência, para o 

seu desenvolvimento, requer um tipo de generalização específica, e um tipo de correção das experiências e 

fenômenos singulares pelas suas dimensões universais, que apenas de forma precária pode se dar no interior 

do trabalho. 

Segundo Lukács, essa é a razão de fundo para que a prática cotidiana, enquanto tal, não possa servir de critério 

último e imediato para a teoria. Sem dúvida, não pode ser verdadeira uma teoria que cotidianamente se 

demonstre falsa. Todavia, isso não significa que a compreensão do real possa se dar apenas e no interior da 

restrita esfera que compõe a vida cotidiana de cada indivíduo. A teoria científica ou, no plano mais geral, 

uma ontologia não fictícia requer uma retificação de curso, uma correção generalizadora dos fenômenos 

singulares que está para além da mera cotidianidade.44 

                                                           
43 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 135. 

 

44 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 69-70. 
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Some-se a tudo isso o fato de que a realidade se encontra em permanente evolução e que, por isso, o 

conhecimento não pode jamais esgotar a infinidade intensiva e extensiva de suas determinações45 — para 

termos, de forma adequada, uma percepção do quanto e em que medida, segundo Lukács, o trabalho, para 

ter sucesso, não poderia depender de um conhecimento absoluto, total e completo do real. Na verdade, 

todo trabalho contém em si uma ação sobre o conhecido e um salto para o desconhecido. Todo ato de 

trabalho se apóia em um conhecimento já obtido do ser-precisamente-assim existente e, ao mesmo tempo, 

questiona, amplia, este mesmo conhecimento. Nesse preciso sentido, para Lukács, o trabalho é também um 

permanente salto sobre o desconhecido para incorporá-lo ao conhecido, um permanente processo de 

aproximação gnosiológico com o real — e jamais poderia se realizar se exigisse um conhecimento absoluto do 

existente. 

Portanto, qualquer enrijecimento da complexa relação entre consciência e realidade que se desdobra no 

processo de trabalho implicaria em completa falsificação do pensamento lukácsiano. O fato de o trabalho 

requerer um conhecimento do ser-precisamente-assim existente não significa, em hipótese alguma, que esse 

conhecimento seja um reflexo mecânico, absoluto, completo, do existente. Entre o conhecido e a totalidade do 

ser se interpõe uma distinção ontológica (novamente, não há identidade sujeito-objeto) e um processo de 

captura das determinações do ser pela subjetividade que exibe um ineliminável caráter de aproximação. 

 

I - A Ideologia 

 
Retomemos o percurso dos dois capítulos anteriores dedicados à categoria do trabalho. Iniciamos pelo 

estudo da relação entre alienação e objetivação, vimos como ser humano implica em constante objetivação de 

prévias-ideações, e como esse processo de objetivação significa, com rigorosa necessidade, a gênese de novos 

entes, ontologicamente distintos da consciência que operou a ideação. O estudo dos complexos problemas que 

surgiram nos conduziu a explorar aspectos essenciais da relação entre teleologia e causalidade, e a analisar os 

impulsos de captura do real pela consciência que Lukács, após Hartmann, denominou intentio recta e intentio 

obliqua. 

Devemos, agora, nos voltar a um outro aspecto desse complexo problemático. Referimo-nos ao fato de algumas 

idéias jogarem um papel chave na escolha das alternativas a ser objetivadas em cada momento histórico. Tais 

idéias compõem, sempre, uma visão de mundo, e auxiliam os homens na tomada de posição frente aos 

grandes problemas de cada época, bem como frente aos pequenos e passageiros dilemas da vida cotidiana. Na 

literatura em geral, e também em Lukács, esse conjunto de idéias é denominado ideologia. 

Na enorme maioria das vezes, e mesmo no interior de um campo que poderia ser denominado marxista, 

ideologia é contraposta à ciência. Partindo-se quase sempre de algumas citações de A Ideologia Alemã, o 

fenômeno ideológico é comparado a uma câmara escura que inverte o real, de forma a mascarar as 

contradições entre os homens e legitimar relações de dominação e exploração. A idéia subjacente é que a 

ideologia criaria uma penumbra no interior da qual seria velada a nitidez das contradições sociais, permitindo 

às classes dominantes a reprodução de sua dominação. 

Que a ideologia pode cumprir semelhante papel é óbvio, e não foi negar esse fato a intenção de Lukács ao se 

contrapor a tal interpretação do fenômeno da ideologia. Para o pensador húngaro, a problematicidade em se 

conceber a ideologia como inversão falsificadora do real, em contraposição à ciência, que revelaria a realidade 

tal como ela é, se manifesta de modo imediato na consideração da ciência como uma instância neutra em 

relação aos conflitos e mediações sociais — uma instância que possuiria em si os mecanismos para neutralizar 

                                                           
     45 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 101-2. Tb. vol I p. 348 e ss. Trad. Brasileira “Os Princícpios Ontológicos 

Fundamentais de Marx”, op. cit., p. 108 e ss. 
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as influências sempre negativas dos conflitos sociais sobre a ciência. E, nesse aspecto, tal concepção exibe uma 

inegável proximidade com o positivismo. 

Argumenta Lukács que a concepção da ideologia enquanto falsa consciência possui, ainda, um outro ponto em 

comum com o positivismo: o critério para o julgamento do que seria ideologia e o que seria ciência estaria no 

conteúdo gnosiológico (um falso, outro verdadeiro). O fundamento da distinção entre ciência e ideologia seria 

procurado na determinação das condições de possibilidade de conhecimento do real. Não a função social, o 

papel efetivo que jogam na processualidade social, mas sim o conteúdo mais ou menos verdadeiro dos 

conhecimentos é que distinguiria ciência de ideologia. 

Lukács rompe frontalmente com esta concepção. Partindo do famoso Prefácio de 1857, de Marx, argumenta 

que a ideologia é uma função social. A ontologia do ser social, a sua processualidade imanente, as diferentes 

funções que as idéias exercem nessa processualidade seriam o campo resolutivo da distinção ciência/ideologia. 

Postula que uma conquista da ciência, que nada tenha em si de ideológica, pode, em dadas condições, se 

converter ou não, em seguida, em ideologia da mesma forma que uma dada ideologia pode se revelar base 

de apoio fundamental para o desenvolvimento posterior da ciência. 

Lembra Lukács que tanto o heliocentrismo de Galileu como a teoria evolucionista de Darwin eram, 

originalmente, teorias científicas. Todavia, transformaram-se em ideologia, sem por isso deixar de ser ciência, 

quando se converteram em armas no combate contra as ideologias conservadoras dominantes em suas 

respectivas épocas. Se lembrarmos das diferenças entre a defesa do heliocentrismo enquanto teoria científica 

por Galileu, e o ataque ideológico à Escolástica por Giordano Bruno apoiando-se na teoria heliocêntrica, talvez o 

exemplo se torne ainda mais esclarecedor.46 

 
Todavia, qual é, exatamente, a especificidade da função social que caracteriza uma ideologia? O que, 

exatamente, faz de uma ideação uma ideologia? 

O ponto de partida de Lukács é o fato pelo qual, por mais primitiva que seja a sociabilidade, o trabalho 

impulsiona o indivíduo a desenvolver relações sociais e habilidades que estão para além do ato de trabalho em 

si, “/.../ pense-se na coragem pessoal, na astúcia, na engenhosidade, no altruísmo em certos trabalhos 

executados coletivamente, etc..”47 

Analogamente, com o desenvolvimento do trabalho e da divisão do trabalho, ganha em importância um novo 

tipo de posição teleológica. Essa nova forma de posição teleológica, ao invés de buscar a transformação do 

real, tem por objetivo influenciar na escolha das alternativas a ser adotadas pelos outros indivíduos, visa a 

convencer os indivíduos a agir em um dado sentido, e não em outro. Lukács denomina posições teleológicas 

primárias aquelas voltadas à transformação da natureza, no processo de troca orgânica entre os homens e o ser 

natural. O segundo tipo de posição teleológica, aquela voltada à persuasão de outros indivíduos para que ajam 

de uma determinada maneira, é denominada posição teleológica secundária. 

Novamente nos confrontamos com o fato de que, para Lukács, o desenvolvimento do trabalho, 

enquanto categoria fundante do ser social, dá origem a complexos sociais que são, concomitantemente, 

fundados pelo trabalho e dele distintos. Sem as posições teleológicas primárias, as secundárias não poderiam 

sequer existir. Sem a transformação do real por meio da objetivação de posições teleológicas, não teria 

qualquer sentido tentar convencer outros indivíduos para que exerçam uma dada ação sobre o existente. 

Apenas no contexto de uma vida social, genérica, pode ter importância para um indivíduo quais posições 

                                                           
46 Lukács, op. cit., vol II**, p. 448-9. 

47 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 465. 
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teleológicas, quais valores e alternativas, os outros indivíduos objetivam. Nas palavras de Lukács, “/.../ o 

processo de reprodução econômica, a partir de um estágio determinado, não poderia funcionar, nem mesmo 

no plano econômico, se não se formassem campos de atividades não econômicas, que tornam possível no 

plano do ser o desenvolvimento desse processo.”48 

A diferença qualitativa entre as posições teleológicas voltadas à transformação da natureza, e aquelas que 

buscam provocar determinados atos em outros indivíduos, está no fato de que as primeiras detonam uma 

cadeia causal, enquanto as secundárias colocam em movimento uma nova posição teleológica. Isto faz com 

que o grau de incerteza, o leque de alternativas ao desdobramento do processo, seja qualitativamente maior 

no caso das posições teleológicas secundárias do que no caso das posições teleológicas primárias. Estas têm 

a ver com os nexos causais existentes, aquelas concernem à escolha entre alternativas pelos indivíduos.49 

Por tudo o que dissemos é evidente que, em Lukács, a ideologia se relaciona ao complexo problemático das 

posições teleológicas secundárias. O que particulariza a ideologia, no interior desse complexo é, segundo 

Lukács, o fato de que “A ideologia /.../ [ser], acima de tudo, aquela forma de elaboração ideal da realidade 

que serve para tornar consciente e operativa a praxis social dos homens. /.../ a ideologia é também, 

indissociável do primeiro aspecto, um instrumento da luta social que caracteriza toda sociedade, ao menos 

aquelas da ‘préhistória’ da sociedade.”50 

Ou seja, para Lukács, a ideologia é uma forma específica de resposta às demandas e aos dilemas colocados 

pelo desenvolvimento da sociabilidade. A complexificação das relações sociais, com a correspondente 

necessidade de complexificação das posições teleológicas operadas pelos indivíduos, tem duas conseqüências 

que são significativas para o estudo da ideologia. Em primeiro lugar, dão origem a complexos sociais 

específicos que têm a função de regular a praxis social de modo a tornar possível (“operativa”) a reprodução 

da sociedade. Pensemos, como exemplo, no direito. A complexificação social e o surgimento das classes com 

contradições antagônicas termina por dar origem a um complexo social particular com uma função específica: 

regular juridicamente os conflitos sociais. A partir de um determinado estágio de desenvolvimento social, a 

reprodução social é impossível sem a regulamentação da praxis coletiva pelo direito. 

Na imediaticidade da vida cotidiana, contudo, essa relação entre fundado e fundante aparece invertida. Não é 

mais o desenvolvimento social que funda o direito, mas é o estabelecimento de um ordenamento jurídico que 

fundaria a sociedade. As leis jurídicas determinariam, segundo esta concepção típica dos juristas e do senso 

comum cotidiano, o ser dos homens — e não o contrário. 

A potencialidade dessa inversão entre fundado e fundante para justificação do status quo é facilmente 

perceptível. 

Sendo breve, se o homem é o que determina a lei, a lei é sempre justa. E se a lei afirma o direito à 

propriedade privada como garantia jurídica de o “direito” do capital explorar o trabalho, não há injustiça na 

exploração do homem pelo homem. Por essa via, o complexo do direito, por milhares de anos, tem fornecido 

elementos importantes à constituição de uma visão de mundo que, nas sociedades de classe, tem auxiliado 

em tornar “operativa” a praxis cotidiana dos indivíduos. E, nessa exata medida, o direito é uma forma específica 

de ideologia. 

A segunda conseqüência advinda do desenvolvimento da sociabilidade é a crescente necessidade de respostas 

genéricas que permitam ao indivíduo não apenas compreender o mundo em que vive, mas também justificar a 

                                                           
48 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 376-7. 

49 Lukács, G., op. cit., vol II** p. 464-5, 490-1. Vol II* p. 55-6, 78 e 91. 

    50 Lukács, G., op. cit. vol II**, p. 446-7. 
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sua praxis cotidiana, torná-la aceitável, natural, desejável. Essa função de fornecer tais respostas genéricas, 

repetimos, cabe à ideologia. 

 
al como todo complexo social, a ideologia também passa por um processo de desenvolvimento. Nesse processo, 

o surgimento das classes sociais é um momento fundamental. A partir do surgimento da luta de classes, a 

ideologia deve não apenas justificar, tornar razoável, operativa a praxis cotidiana, mas também fazê-lo de modo 

a atender aos interesses de classe. O ser das classes, e os conflitos entre elas, passam a permear a ideologia; 

e, ao mesmo tempo, a luta de classes tem na ideologia um seu momento fundamental, já que ela é decidida, 

em última instância, no momento em que uma sociedade se nega a objetivar determinados valores e ideações 

em favor de outros valores e finalidades. Ou seja, segundo Lukács, a disputa para que os indivíduos operem 

determinadas posições teleológicas e não outras, que correspondam aos interesses dos oprimidos ou dos 

dominadores, se dá no campo da ideologia. 

Com o surgimento das sociedades de classes, portanto, a função social da ideologia se complexifica e, com isso, 

o complexo da ideologia também se complexifica. Além de uma função geral, ampla, cabe à ideologia, agora, 

uma função mais restrita, política. É elemento fundamental na disputa pelo poder entre as classe. A partir desse 

momento, a ideologia passa a ser também um conjunto de ideações que auxilia os homens a se organizarem 

para as lutas sociais, para os conflitos de classe. Neste sentido mais estrito, “/.../ os homens, com o auxílio da 

ideologia, trazem à consciência seus conflitos sociais e (,)por seu meio(,) combatem conflitos cuja base última é 

preciso procurar no desenvolvimento econômico.”51 

Longe sequer de delinear toda a riqueza das formulações de Lukács acerca da ideologia52, o que nos interessa 

salientar é que, para o filósofo húngaro, a ideologia é uma função social. O que faz de uma ideação uma 

ideologia é sua capacidade em conferir sentido às necessidades colocadas pela sociabilização, em dado 

momento da vida social, através da construção de uma interpretação global da vida, de uma visão de mundo. 

Argumenta Lukács que nem 

“a correção (nem) a falsidade /.../ bastam para fazer de uma opinião uma ideologia. Nem uma opinião 

individual incorreta ou errônea, nem uma hipótese, uma teoria, etc. científica correta ou errônea são em si 

e por si ideologias: podem somente /.../ se tornar ideologias. Apenas após se tornarem veículos teóricos ou 

práticos para combater conflitos sociais, quaisquer que sejam eles, grandes ou pequenos, episódicos ou 

decisivos para o destino da sociedade, eles são ideologia.”53 

 

O fato de que a ideologia é uma função social e não falsa consciência, o fato de Lukács buscar a função social 

da ideologia, e não um critério gnosiológico na sua caracterização, não nos deve levar a crer que a maior ou 

menor veracidade de uma ideologia seja, aos olhos de Lukács, um dado desprezível para a história humana. 

Não é certamente um fato desprezível se, numa disputa ideológica, vence a ideologia que impulsiona o 

desenvolvimento da generalidade humana, da consciência para-si da humanidade, ou aquela ideologia que vela 

                                                           
51 Lukács, G., op. cit., vol II**, p., 452. 

52 Cf., para um estudo mais detalhado desta problemática, Vaisman, Ester. “O Problema da Ideologia 

em G. Lukács”. Dissertação de Mestrado, UFPB,1986. 

53 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 448-9. 
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o ser-precisamenteassim, constituindo-se num obstáculo ao desenvolvimento do gênero humano. A história 

está repleta de conflitos desse tipo. E a resolução que eles tiveram, no sentido de favorecer, ou frear, o 

desenvolvimento da consciência do homem sobre si próprio, sobre os problemas e dilemas colocados à 

humanidade em cada quadra histórica, é parte integrante das determinações que moldaram a trajetória 

concreta do devir-humano dos homens até nossos dias. E continuarão certamente a sêlo, ainda que sob novas 

formas e com novos conteúdos à medida que a humanidade, no dizer de Marx, supere a sua pré-história. 

Em suma, o fenômeno da ideologia corresponde a uma necessidade social concreta: a cada momento as 

sociedades necessitam ordenar a praxis coletiva dentro de parâmetros compatíveis com a sua reprodução. Para 

tanto, é preciso uma visão de mundo que confira sentido à ação de cada indivíduo a todo momento. É pelo 

fato de corresponder a essa necessidade, de cumprir essa função social, que uma ideação se transforma em 

ideologia. Por isso, todas as formas de ideação, toda produção do espírito humano — mesmo a ciência — 

podem ser utilizadas como ideologia em determinados momentos históricos. 

Portanto, e concluindo o capítulo, o trabalho se caracteriza por ser uma categoria que articula, num 

processo de síntese, a prévia-ideação e a causalidade dada, já existente. Tal processo de síntese se realiza 

concretamente pelo momento da objetivação que sempre implica a gênese de um novo ente. Esse novo ente, 

por um lado, apenas pode surgir como objetivação de uma prévia-ideação; mas, por outro lado, é 

ontologicamente distinto da consciência que previamente o idealizou. Essa distinção ontológica entre sujeito e 

objeto é a alienação. 

A articulação entre teleologia e causalidade corresponde, pois, à essência do trabalho, e está na origem dos 

dois impulsos distintos que levam à captura, pela subjetividade, do serprecisamente-assim existente: a intentio 

recta que corresponde à necessidade de um reflexo o mais correto possível do real para o êxito do trabalho, e 

a intentio obliqua, que corresponde ao movimento de antropomorfização do real pela subjetividade, como 

necessidade de responder à necessidade de uma vida plena de sentido. 

Com o desenvolvimento da sociabilidade e a complexificação da praxis social, explicita-se com força crescente a 

necessidade de um conjunto de idéias, valores, etc. mais gerais acerca do mundo e da vida, que organize e 

confira uma lógica, uma direção aos atos dos indivíduos no interior de cada sociedade. As idéias que, a cada 

momento histórico, cumprem essa função recebem de Lukács a denominação de ideologia. Com o surgimento 

das classes sociais, a ideologia passa a exercer, também — sem prejuízo da função anterior — uma função 

mais restrita, de instrumento na luta pelo poder entre os diferentes grupos sociais. A ideologia, tanto na 

sua concepção mais ampla quanto na mais restrita, portanto, é uma função social específica, e não um 

conjunto de ideações que se caracterizam por ser mais ou menos verdadeiras. 

Tais considerações de Lukács nos permitem perceber como o trabalho impulsiona o homem, da mera 

percepção-representação do setor da realidade imediata envolvida em cada ato de trabalho, até um 

questionamento muito mais amplo, qualitativamente distinto, acerca do porquê e do como vivemos, do porquê 

e do como existimos. A religião, a filosofia, a ideologia, a arte, a ética, etc. são complexos sociais que surgem e 

se desenvolvem para atender a essa necessidade específica posta pelo processo de sociabilização. 

Com isso damos por concluído o nosso estudo da relação entre a teleologia e a causalidade segundo Lukács. 

Falta, contudo, explorar ainda um outro aspecto fundamental: como o trabalho se constitui na categoria 

fundante do ser social. Falta elucidar quais as articulações ontológicas inerentes ao trabalho que fazem dele a 

categoria fundante do mundo dos homens. Enfim, precisamos elucidar por que Lukács pôde afirmar ser o 

trabalho a gênese e o fundamento do ser social. 

A resposta a essa questão será dada em dois momentos. No primeiro, exploraremos a relação entre o trabalho 

e a gênese do ser social; no segundo, analisaremos a categoria da reprodução social e sua relação com a 

categoria do trabalho. 
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Capítulo IV 

 

Trabalho e Gênese do Ser Social 
 
 
Nos dois capítulos anteriores nos detivemos nos momentos mais significativos da análise que Lukács fez dos 

nexos internos à categoria do trabalho. Vimos como esses nexos articulam, dando origem a uma nova esfera do 

ser, a subjetividade que opera teleologias e as determinações causais do ser-precisamente-assim existente. 

Contudo, a delimitação da real dimensão da categoria do trabalho na ontologia de Lukács não pode ser dar 

apenas pelo estudo da interioridade imanente ao trabalho. É necessário também o estudo das complexas 

articulações entre o trabalho e a totalidade social. Nosso próximo passo, por isso, será examinar como, para 

Lukács, o trabalho funda o ser social, dando origem a um complexo de complexos cuja essência o distingue dos 

complexos naturais. Nesse sentido, esse capítulo é uma prossecução do anterior. Aqui, também, continuaremos 

a explorar o trabalho enquanto protoforma da praxis social, ainda que de um outro ângulo. No capítulo 

anterior, tratamos dos nexos internos ao trabalho, de sua processualidade imanente; agora trataremos das suas 

conexões com a gênese e desenvolvimento do mundo dos homens. 

 

I - Trabalho e Gênese do Ser Social 

Voltemos à história de Ikursk. Ao previamente idealizar seu machado descomunal, Ikursk concebeu uma 

projeto absolutamente singular: apenas em sua consciência existia aquela idéia, aquele projeto. Se ele falecesse 

naquele momento, este projeto não teria deixado qualquer traço, qualquer sinal de ter existido. Enquanto 

prévia-ideação, o machado descomunal era singular e abstrato. 

Todavia, a singularidade do projeto do machado descomunal já continha elementos universais. O projeto do 

machado era uma resposta a uma dada situação concreta: Ikursk queria evitar o tigre. Essa situação concreta da 

vida de Ikursk apenas poderia existir, ou seja, surgir e se desenvolver, enquanto momento da história da tribo. 

Esta era formada por uma malha de relações sociais que refletia um dado patamar de desenvolvimento da 

relação homem/natureza. Assim sendo, a situação concreta em que vivia Ikursk, e à qual respondeu com seu 

projeto de machado descomunal, era já genérica, pois incorporava, na essência de sua particularidade, 

determinações oriundas do patamar de desenvolvimento alcançado, até àquele momento histórico, pela 

formação social a que pertencia Ikursk. 

Esse exemplo nos permite compreender como toda situação social concreta possui elementos genéricos e, 

analogamente, como toda resposta a situações sociais concretas deve incorporar a dimensão sócio-genérica do 

real para ser minimamente plausível. 

No caso de Ikursk, isto se evidencia no momento em que ele, levando em consideração as determinações do 

real (presença do tigre, seu medo, conhecimento já adquirido de como fazer um machado, divisão do trabalho 

pela qual os homens caçariam e as mulheres quebrariam cocos, etc.), as incorpora sob a forma daquele 

machado descomunal. 

Fixemos este aspecto, pois é fundamental: a singularidade da prévia-ideação (o machado descomunal apenas 

existe enquanto uma idéia de uma consciência singular) está permeada por elementos universais, genéricos. 

Em outras palavras, tal singularidade apenas existe enquanto resposta singular a uma situação social genérica, 

concreta. 

Contudo, não apenas na relação entre pergunta/resposta se introduzem, na singularidade da prévia-ideação, as 

dimensões genéricas, universais. 
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Para conceber idealmente o machado, Ikursk confrontou, por meio de sua consciência, a situação presente com 

situações semelhantes do passado, com conhecimentos já adquiridos e, também, com sua perspectiva, com 

seus desejos, para o futuro. Em poucas palavras, Ikursk colocou idealmente em contato o presente (a situação 

concreta) com o passado (os conhecimentos já adquiridos, as situações anteriormente vividas, etc.) e o futuro 

(o que ele almejava para o futuro: acima de tudo não encontrar o tigre). Ou seja, a singularidade da prévia-

ideação está também permeada por outros elementos genéricos: não apenas incorpora o patamar de 

desenvolvimento sócio-genérico já alcançado pela humanidade, como também generaliza a situação 

presente ao confrontá-la com o passado e com o futuro. Para conceber aquele machado, Ikursk 

necessariamente tinha que ser parte do processo de acumulação, sempre social, genérico, que caracteriza a 

continuidade da reprodução do mundo dos homens.54 Fora da história, Ikursk e seu machado não poderiam 

existir. Portanto, mesmo no seu momento mais singular, a categoria do trabalho já opera um processo de 

generalização. Como vimos, em dois momentos: 1) ao generalizar em pergunta a situação concreta; 2) ao 

constituir idealmente uma resposta alternativa com base no confronto entre o passado, o presente e o futuro. 

Esse processo de generalização ganha novos contornos no processo de objetivação/alienação. 

Toda objetivação, já vimos, implica alguma transformação do ambiente em que se realiza. Por isso, todo objeto 

que vem a ser pela objetivação é imediatamente inserido na malha de relações e conexões existentes e que, de 

alguma forma, ele alterou. 

A história do objeto, ao alterar o existente (não importa quão infimamente), ganha uma dimensão genérica, é 

agora parte de um todo (uma totalidade) e dele sofre influências, bem como de cada uma de suas 

partes. Concomitantemente, o novo objeto tem uma influência não menos concreta sobre a totalidade da qual 

é parte. A história do machado de Ikursk passa a fazer parte da história da sua tribo e da humanidade, do 

mesmo modo como a história de sua tribo poderá ter forte influência no desdobramento da história do 

machado. É evidente que o machado apenas no interior de determinadas relações sociais poderia se 

transformar em símbolo de poder. Sem essas relações sociais, a história do machado de Ikursk sequer poderia 

existir. 

Portanto, não apenas a prévia-ideação, mas também a objetivação opera um processo de generalização. 

Enquanto a prévia-ideação generaliza idealmente, a objetivação generaliza objetivamente. Tal como ocorre com 

a prévia-ideação, a singularidade imediata de cada objetivação (não há duas objetivações exatamente iguais) é 

permeada, do começo ao fim, por elementos universais, genéricos. De modo análogo à ineliminável articulação 

entre prévia-ideação e objetivação, a generalização operada pela subjetividade é, na sua processualidade real, 

indissociável da generalização operada na esfera da objetivação/alienação. 

Segundo Lukács a categoria do trabalho, por conter esta dimensão genérica, funda a distinção ontológica entre 

o ser social e a natureza.55 

Voltemos a Ikursk. A distinção essencial entre a corrida de um cabrito para escapar do tigre, e a decisão de 

Ikursk construir um machado descomunal está em que, a decisão de Ikursk, ao contrário da corrida do cabrito, 

provocou uma modificação efetiva do real criando algo anteriormente inexistente (o machado descomunal). 

Ao construir tal machado, Ikursk alterou suas relações com a formação social a que pertencia (por exemplo, 

começou a trabalhar com as mulheres no coqueiral), introduziu na história da tribo um novo objeto que, como 

vimos, casualmente se transformou num elemento importante na sua evolução (sua posse determinava quem 

seria o rei, deu origem à monarquia hereditária, etc.). Ao contrário da fuga do cabrito, que nada altera do 

                                                           
54 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 198/LXXX. 

 

55 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 183/LXI. 
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real no sentido aqui apontado, o ato de Ikursk (como todo e qualquer ato humano) constrói efetivamente 

novos objetos e novas relações sociais.56 

É essa propriedade essencial ao trabalho — ser um tipo de reação ao ambiente que produz algo 

ontologicamente antes inexistente, algo novo — que possibilita ao trabalho destacar os homens da natureza. 

Em outras palavras, é a capacidade essencial de, pelo trabalho, os homens construírem um ambiente e uma 

história cada vez mais determinada pelos atos humanos e cada vez menos determinadas pelas leis 

naturais, que constitui o fundamento ontológico da gênese do ser social.57 E toda essa processualidade tem, 

no processo de generalização detonado pelo trabalho, seu momento fundante. 

O impulso à generalização inerente ao trabalho (tanto à generalização na subjetividade, como à generalização 

por todo o ser social dos resultados objetivos da praxis) funda o traço mais característico da história humana: o 

devir-humano dos homens. 

Segundo Lukács, a história do ser social consubstancia um processo pelo qual os pequenos grupos e tribos 

primitivas vão se articulando em formações sociais cada vez mais complexas e abrangentes. Nos dias de hoje, a 

integração em nível mundial da humanidade ocorre com tal intensidade e com tal freqüência, que a existência 

concreta de cada indivíduo (em larga escala independente de ter ele ou não consciência) está 

indissociavelmente associada à trajetória de toda a humanidade.58 

Pensemos esse mesmo processo de uma outra perspectiva. Ao surgir na face da Terra, os homens já 

compunham um gênero. Este gênero humano primitivo não era, na sua imediaticidade, muito diferente da 

comunidade dos chimpanzés que hoje conhecemos. Certamente o gênero humano já era possuidor de 

potencialidades evolutivas ausentes no ser natural. Mas, na sua existência cotidiana, o que diferenciava o 

gênero humano dos outros animais era a constituição física dos indivíduos, a peculiaridade da sua carga 

genética. Caso a vida houvesse desaparecido da face da Terra naquele momento, pelos fósseis apenas se 

poderia dizer que existira uma raça distinta de primatas, com uma postura erecta e uma caixa craniana 

mais desenvolvida. 

Tal situação se altera profundamente com o passar do tempo. As relações sócio-genéricas aumentam em 

número e em intensidade com o surgimento de formações sociais cada vez mais avançadas. Se a tribo de Ikursk 

já era uma totalidade de relações sociais muito mais que uma totalidade de relações biológico-naturais, hoje 

em dia esse caráter puramente social da vida dos homens é ainda mais evidente.59 

Com o desenvolvimento do processo de sociabilização, de modo cada vez mais evidente, o gênero humano 

passa a exibir determinações que nem na imediaticidade se aproximam do gênero apenas natural. A vida de 

cada ser humano é crescentemente dependente da vida dos outros seres humanos: decisões tomadas em 

Londres podem determinar a vida ou a morte de milhares de africanos. Nos dias de hoje, o que ocorre em cada 

parte do mundo diz respeito a todas as pessoas: nossas vidas individuais estão tão articuladas com a do 

gênero humano que a trajetória deste último determina, em larga escala, o destino de cada indivíduo. 

Já que a produção e a reprodução dessas relações genéricas têm por mediação ineliminável a consciência dos 

indivíduos, o desenvolvimento das relações sócio-genéricas determina, reflexivamente, o desenvolvimento de 
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 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 170 e 287 e ss./XLIV e CLXXXVII e ss. respectivamente. 

57
 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 180./LVII. 

 

58
 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 183./LXI. 

59
 Pensemos no mercado. Ele surge, num primeiro momento, em escala embrionária e local. Depois, passa a articular as 

atividades produtivas de diversos grupos humanos, aumentando sempre a importância da produção excedente. Em seguida, 

articula toda a economia mundial numa única totalidade. 
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consciências não menos genéricas. Tomamos cada vez mais consciência do que somos, das leis que regem o 

nosso desenvolvimento, reconhecemo-nos coletivamente na nossa própria história. 

Isso significa que o gênero humano, ao se desenvolver, desenvolve também a sua auto-consciência, o seu ser-

para-si. Sem a fixação pela consciência dos resultados alcançados a cada momento pelo desenvolvimento da 

humanidade, esse desenvolvimento sequer poderia ser imaginado.60 

Portanto, o gênero humano, enquanto universalidade, desdobra um processo de desenvolvimento que é 

radicalmente diferente do desenvolvimento das universalidades naturais. Para não nos alongarmos em 

demasia, basta lembrar que a universalidade do reino mineral jamais poderá se elevar à compreensão do que é 

enquanto reino mineral. Nem, muito menos, estabelecer relações genérico-sociais entre uma pedra e um 

oceano, etc.61 

Tendo em vista realçar esta diferenciação ontológica entre a universalidade social e a universalidade natural, 

Lukács denominou a primeira generalidade humana.62 

Generalidade humana, portanto, é a forma concreta, historicamente determinada, da universalidade humana. 

Que esta forma varia enormemente ao longo da história é em si uma evidência. Lukács denominou devir-

humano dos homens o processo histórico de constituição da generalidade humana. 

Em definitivo, para Lukács, nossas vidas são crescentemente determinadas socialmente. As determinações 

naturais, os processos naturais não determinam o conteúdo e o sentido da história humana. O devir-humano 

dos homens se consubstancia na constituição, historicamente determinada, de um gênero humano cada vez 

mais socialmente articulado e portador de uma consciência crescentemente genérica. E o impulso detonador 

desse processo é a tendência à generalização inerente ao trabalho: por isso o trabalho é a categoria 

fundante do ser social. 

Isto posto, podemos dar o passo seguinte. Lukács, em várias passagens de sua Ontologia, argumenta que o 

impulso à generalidade humana detonado pelo trabalho é o fundamento ontológico da gênese e 

desenvolvimento do ser social enquanto um complexo de complexos. A argumentação lukácsiana a esse 

respeito ocupa um lugar relevante na Ontologia e nos permitirá aprofundar o estudo de duas 

problemáticas que já foram preliminarmente abordados no Capítulo I: o momento predominante e a 

unitariedade última do ser. 

 
 
 
II - Complexo de complexos 

 
 
A que Lukács se refere quando afirma ser o mundo dos homens um complexo de complexos? 

Já nos referimos ao caráter unitário do ser, segundo Lukács. No Capítulo I, vimos como a gênese e o 

desenvolvimento das esferas ontológicas não rompem a unitariedade originária do ser; antes, pelo contrário, 

a reafirmam de modo mais rico e mediado, dotando-a de uma riqueza e articulação inexistentes antes do 

                                                           
60 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 184/LXIII. 

 

61 Sobre esta problemática conferir Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 135-76. Também Lessa, S. 

Sociabilidade e Individuação, EDUFAL, 1995, p. 21-36. 

62 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 183/LXI-II. 
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desenvolvimento das três esferas ontológicas. Essa situação ontológica de fundo perpassa todo a 

argumentação de Lukács acerca do caráter de complexo de complexos do mundo dos homens. 

O ser, segundo Lukács, exibe um caráter de complexo de complexos. Os distintos processos que caracterizam 

cada uma das esferas ontológicas (por exemplo, o mero devir-outro inorgânico, a reprodução do mesmo na 

vida, e a reprodução social no mundo dos homens) se articulam enquanto complexos parciais de um complexo 

maior, o próprio ser em sua máxima universalidade. A totalidade consubstanciada pelo ser se manifesta, 

concretamente, pelas inelimináveis articulações das esferas ontológicas entre si. Já argumentamos que sem o 

ser inorgânico não há vida, e que sem vida não há ser social: o universo, que é o ser em sua máxima 

universalidade, é uma totalidade composta por distintos processos que, de uma forma ou de outra, são 

articulados entre si.63 

A articulação primária, originária, das três esferas ontológicas não significa, no contexto da ontologia 

lukácsiana, que elas não sejam relativamente autônomas, isto é, que elas não possuam uma independência 

relativa tanto entre si como em relação ao ser em geral. Que a processualidade inorgânica é, ao mesmo 

tempo, a base ineliminável da vida, mas que a evolução das processualidades biológicas decorrem 

predominantemente da própria reprodução da vida muito mais que das categorias inorgânicas, é algo que já 

sabemos. Mutatis mutandis, o ser social sequer poderia existir sem ter por base a natureza. Todavia, a 

reprodução social tem por momento predominante uma categoria que nada tem de natural, que é puramente 

social: a categoria do trabalho. 

Portanto, o ser em geral é composto por diferentes complexos ontológicos que operam, ao mesmo tempo, de 

modo articulado e relativamente autônomo. A evolução biológica não é determinada pelo devir-outro do ser 

inorgânico, embora dependa dele. A reprodução social não é determinada pela reprodução biológica, embora 

não possa ocorrer sem ela. 

Por sua vez, o desenvolvimento no interior de cada uma das esferas ontológicas termina por ter uma ação de 

retorno sobre o ser em geral. De algum modo — ainda que de uma maneira muito pouco intensa nos padrões 

atuais —, o surgimento da vida e dos homens na Terra modificou a totalidade que é o universo. O quanto esta 

modificação foi ou não importante para o destino do universo, apenas o tempo poderá dizer. 

 
Algo análogo ocorre no interior de cada uma das esferas ontológicas. Para não fugir ao nosso tema, nos 

deteremos apenas na análise do ser social, embora a situação a ser discutida caiba perfeitamente para as 

outras esferas. 

Com o primeiro ato de trabalho, constitui-se o ser social. Já nesse momento ele exibe dois traços ontológicos 

fundamentais: é unitário e internamente contraditório. Mesmo naquele primeiro ato, o mais simples possível, 

de troca orgânica do homem com a natureza, já está presente a contradição entre meio e finalidade posta, 

entre a consciência e o objeto, entre o indivíduo e a totalidade das relações sociais, entre a intentio recta e 

a intentio obliqua, etc. Todavia, os traços de homogeneidade eram obviamente predominantes, dado o baixo 

grau de desenvolvimento da sociabilidade, da divisão do trabalho, do pouco desenvolvimento das 

individualidades e da pequena complexidade das relações sociais. 

O que agora nos interessa é o processo pelo qual, partindo de uma situação primeira onde os traços de 

homogeneidade e identidade eram marcantes, o devir-humano dos homens deu origem a formações sociais 

nas quais as diferenças, os momentos de não-identidade, ganham em intensidade sem, com isto, colocar em 

causa a unitariedade originária do mundo dos homens. Não apenas as formações sociais apresentam 

                                                           
63 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 11. 
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diferenças muito mais acentuadas entre si, não apenas os complexos sociais parciais são entre si 

crescentemente heterogêneos, mas, também, as próprias individualidades se diferenciam cada vez mais 

fortemente. Ainda mais: esse processo de diferenciação intensiva e extensiva não é apenas o resultado do 

processo do devir-humano dos homens, mas é uma necessidade para a sua continuidade.64 

Não é difícil perceber que, sem este processo de diferenciação, a heterogeneidade das tarefas postas pelas 

novas necessidades surgidas no desenvolvimento da sociabilidade não poderia ser enfrentada com sucesso. A 

crescente complexidade dos atos sociais, necessária à continuidade da reprodução social, não poderia ser 

enfrentada sem que a substância social passasse por esse processo de diferenciação. 

Lukács salienta fortemente que, nesse processo de diferenciação, é o desenvolvimento social global o momento 

predominante. É o processo de sociabilização que coloca as necessidades, e delineia o horizonte de respostas a 

elas possíveis, que está na base do desenvolvimento de tal diferenciação social.65 

Pense um pouco: nas sociedades mais primitivas, o processo de diferenciação ainda estava nos seus estágios 

iniciais. Os momentos de identidade eram ainda marcantes. Os indivíduos, assim como suas atividades 

cotidianas, seus desejos e aspirações, seus padrões estéticos, etc. eram muito pouco diferenciados. A partir 

dessa situação, pela generalização desencadeada pelo fluxo da praxis social, se originou uma nova situação, 

qualitativamente distinta. O devir-humano dos homens fundou e exigiu uma crescente diferenciação das tarefas 

cotidianas e, conseqüentemente (mas nunca mecanicamente), das individualidades e dos complexos sociais 

parciais. Mesmo complexos sociais sempre presentes no mundo dos homens (como a fala e o trabalho) passam 

por um processo intrínseco de crescente complexificação e enriquecimento. 

Tal como nos primeiros momentos do gênero humano, nas sociedades mais evoluídas o processo de 

diferenciação é uma resposta aos novos e mais diversificados desafios postos pelo processo de reprodução 

social em cada momento histórico. Ou seja, o processo de diferenciação, de desenvolvimento dos momentos de 

não-identidade, tem, como fundamento último, uma necessidade em si unitária: a reprodução da vida 

humana tornada crescentemente social. 

Por isso, o desenvolvimento posterior da sociabilidade não rompe com o caráter unitário das formações sociais, 

nem com a unitariedade última da história humana enquanto devir humano dos homens. A manutenção da 

unitariedade se expressa no momento em que, quanto mais desenvolvida for a sociabilidade, mais numerosas e 

intensas serão as mediações sociais que articulam a vida dos indivíduos, com a trajetória humano-genérica.66 

Sublinhamos: para Lukács, a unidade original, nitidamente perceptível nas sociedades primitivas, não é 

rompida pelo desenvolvimento social.67 Pelo contrário, esta unidade se enriquece e se complexifica, se realiza 

através de mediações sociais cada vez mais numerosas, diversificadas e complexas.68 O desenvolvimento do 

ser social não dá origem a uma crescente fragmentação do gênero, mas sim a um gênero cada vez mais 

socialmente articulado e, por isso, portador de uma unidade social cada vez mais rica e articulada. Por esse 

processo, o ser social se expressa, enquanto gênero, de forma cada vez mais complexa, rica e mediada — 

humana, enfim. 

                                                           
64

 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 223 e ss/CXI e ss 

65 Lukács, G., vol II*, p. 198 e 255/LXXX e CXLIX respectivamente. 

 

66 Lukács, G., op. cit., vol I, p. 327-8. Tradução Carlos N. Coutinho, “Os princípios Ontológicos...”, op. cit., p. 

84-5. 

67 Lukács, G., op. cit., vol II*, 183/LXII. 

68 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 26-8. 
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A forma genérico-abstrata pela qual a unitariedade do ser social se desdobra por meio da crescente 

heterogeneidade dos seus elementos constitutivos, após Hegel e Marx, Lukács denominou identidade da 

identidade e da não-identidade.69 

Algo análogo ocorre em se tratando da esfera biológica ou do ser inorgânico. O desenvolvimento no 

interior de cada uma delas (por exemplo, o surgimento de novas substâncias na esfera inorgânica, ou de 

novas formas de vida no ser biológico) não rompe, apenas torna mais complexa, a unitariedade última de cada 

uma delas. Tal como no mundo dos homens, a identidade da identidade e da não-identidade é, aqui 

também, a forma genérica do seu desenvolvimento. 

Por fim, o mesmo podemos dizer acerca do ser em geral. A explicitação das distintas esferas ontológicas não 

rompeu, apenas tornou mais mediada e rica, a sua unitariedade última. O ser em geral, portanto, no seu 

movimento de explicitação categorial, manifesta a mesma forma genérica da identidade da identidade e da 

não-identidade. 

Em poucas palavras, tanto o ser em geral, como cada uma das distintas esferas ontológicas, são 

processualidades cujo desenvolvimento exibe a forma de complexo de complexos. São complexos globais 

constituídos por complexos parciais que surgem e se desenvolvem no seu interior. A forma genérico-abstrata do 

desenvolvimento dessa situação ontológica, segundo Lukács, é a identidade da identidade e da não identidade. 

 
 
III - Novamente o momento predominante 

 
Se a explicitação categorial do ser, bem como de cada uma das esferas ontológicas, é um processo pelo 

qual a unitariedade originária é reafirmada, de modo cada vez mais rico e articulado, pelo desenvolvimento de 

momentos de heterogeneidade, duas questões merecem ser recolocadas. A primeira delas: o que determina o 

desenvolvimento de cada uma das esferas ontológicas enquanto complexo de complexos? A segunda: o que 

distingue o complexo de complexos que é o ser social, do complexo de complexos que são as esferas 

naturais? 
 

Comecemos pela segunda questão, pois ela encaminha a resolução da primeira. Em Lukács, o que distingue o 

complexo de complexos social da natureza, já vimos, é o fato de ele ter como elemento primário, fundante, 

atos teleologicamente postos, atos de trabalho. Tais atos, por sua essência, remetem o ser social à criação de 

necessidades e ao desenvolvimento de meios para a satisfação dessas necessidades, que vão para muito 

além da esfera de trabalho enquanto tal. Isto, ao mesmo tempo, permite e requer que o ser social desenvolva 

uma consciência de si próprio que, com o desenvolvimento da sociabilidade, exerce um papel cada vez mais 

notável no seu desenvolvimento. A humanidade se constitui, por essa via, em um complexo de complexos cuja 

evolução é crescentemente determinada pela consciência que possui de si própria — sem jamais poder 

prescindir da reprodução biológica que, para sempre, constituirá sua base ineliminável. Em suma, o complexo 

de complexos, que é o ser social, para Lukács, é muito mais que uma mera totalidade: é uma universalidade 

potencialmente capaz de conscientemente dirigir sua história. A atualização dessa potencialidade, de forma 

diferente a cada momento histórico, é o que distingue, para Lukács, o mundo dos homens das esferas naturais. 

A efetiva construção, ao longo do tempo, da generalidade humana em-si e para-si, é a essência do devir-

humano dos homens. É isso que, essencialmente, distingue, aos olhos de Lukács, o complexo de complexos, que 

é o ser social, do conjunto dos complexos naturais. 

                                                           
69 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 273-4./CLXXI-II. 
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Para responder à primeira questão, aquela que se refere à determinação do desenvolvimento de cada 

complexo de complexos, iniciaremos pela afirmação de Lukács segundo a qual o que determina o 

desenvolvimento das esferas ontológicas é o momento predominante de cada uma delas.70 

Todavia, isto apenas anuncia a questão, sem resolvê-la. Permanece em aberto a questão de como, de que 

forma, por meio de quais mediações, o momento predominante atua sobre cada um dos distintos processos, e 

dos distintos momentos, que compõem um complexo de complexos. 

A resposta exaustiva a esta questão demandaria, ao menos, o estudo de uma variada gama de complexos 

naturais e sociais. Só assim se poderia estabelecer, com maior precisão, como o momento predominante atua 

sobre a particularidade de cada um dos complexos parciais. Uma pesquisa dessa amplitude, obviamente, não 

poderia ser realizada por Lukács no contexto de sua investigação ontológica. O que Lukács realizou foi a 

análise de dois dos complexos sociais mais importantes, a fala e o direito, para, de maneira indicativa, 

determinar se há um padrão mais genérico de mediação que se interponha entre o momento predominante e 

cada um dos processos parciais. O resultado a que chegou assinala que, em que pese a particularidade de 

cada complexo e, portanto, a forma particular como cada um deles reage às determinações do momento 

predominante, a mediação que se interpõe entre o momento predominante e todos os complexos parciais é a 

totalidade social. Dessa forma, a totalidade social seria, para Lukács, a mediação ineliminável entre o 

momento predominante exercido pela troca orgânica homem/natureza via trabalho e a história de cada um 

dos complexos parciais. 

Detenhamo-nos nas observações de Lukács acerca da fala e sobre o direito a fim de esclarecermos melhor 

este conjunto de questões. 

1 - A Fala 

Segundo Lukács, a fala é um complexo que surge diretamente relacionado à intentio recta. A necessidade em se 

apropriar das determinações do real para poder operar posições teleológicas com cada vez maior probabilidade 

de sucesso, aliada à necessidade de generalização subjetiva e objetiva dos resultados concretos da praxis, está 

na base da gênese do complexo social da fala.71 

Voltemos à história de Ikursk. É evidente que, sem um complexo como a fala, aquela seqüência de eventos não 

poderia ocorrer. Apenas sendo capaz de dar nomes a uma infinidade de elementos que compunham a situação 

concreta, pôde Ikursk sistematizar em pergunta as demandas concretas e, em seguida, escolher uma das 

alternativas possíveis como resposta. Todo esse processo, seguido da objetivação da alternativa de se construir 

o machado descomunal, apenas poderia ocorrer, repetimos, tendo como médium a fala. E, com o 

desenvolvimento da sociabilidade e a crescente diferenciação entre as posições teleológicas primárias (aquelas 

voltadas diretamente à transformação da natureza) e as secundárias (as que se destinam a convencer os 

indivíduos a agir desta ou daquela maneira), a importância deste papel mediador do complexo da fala não pára 

de crescer. 

Dar nomes é um processo que surge espontaneamente da praxis social, todavia nada tem de simples. Em 

primeiro lugar, dar nomes implica em universalizar a singularidade nomeada. Denominar caneta esse objeto 

significa denominar todos os objetos semelhantes de caneta. Significa criar, na subjetividade, uma 

categoria universal. 

                                                           
70 Cf. a seção III O Momento Predominante, do Capítulo I Problemas Ontológicos Gerais. 

 

71 A análise do complexo da fala é feita por Lukács no capítulo que trata da Reprodução. Lukács, G., op. 

cit., vol II*, p. 191 e ss./LXXI e ss. Conferir, também, uma passagem importante, no Vol II*, p. 101 e ss. 
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Tal categoria universal, todavia, não é o real. Ela é uma categoria teórica, criada pela subjetividade. Ela é, 

portanto, ontologicamente distinta da realidade. A caneta pensada, sem sombra de dúvida, não é a caneta real. 

Novamente, repetimos, no contexto da ontologia lukácsiana, não há qualquer espaço para a identidade 

sujeito/objeto.72 

Isto, no entanto, é apenas um aspecto da questão. O outro aspecto é dado pelo fato de a categoria teórica 

apenas poder cumprir a sua função social (possibilitar a realização de posições teleológicas cada vez mais 

eficientes no sentido de atingir as finalidades previamente idealizadas), se refletir, em alguma medida, as 

determinações do realmente existente. 

Dar nomes, desse modo, é uma operação extremamente complexa. Desdobra-se no interior da relação 

teleologia/causalidade, envolve a distância e a articulação entre sujeito e objeto que  se desdobra  no  processo 

de objetivação/alienação, relaciona de modo reflexivamente determinante a categoria teórica e as 

determinações categoriais do ser-precisamente-assim existente, conecta dialeticamente a universalidade do 

nome e a particularidade do objeto concreto nomeado. 

Essa complexa operação de dar nomes possui uma característica bastante peculiar: desdobra-se 

espontaneamente no ser social. Cotidianamente, no agir do dia-a-dia, de forma espontânea, imediata, os 

indivíduos nomeiam aquilo com que entram em contato. Buscam sempre novas expressões lingüísticas, ou 

novos nomes, para melhor expressar a realidade, sempre em evolução, com que se defrontam. O complexo 

social da fala, devido a essa espontaneidade que caracteriza seu desenvolvimento, evolui sem requerer a 

intervenção de um grupo de especialistas e, mesmo quando especialistas surgem (pensemos na Academia de 

Letras, por exemplo), já num estágio bastante avançado do desenvolvimento da sociedade, seu poder de 

influência sobre a evolução de uma língua é, normalmente, muito menor que os impulsos que brotam da 

vida cotidiana. 

O fato de o desenvolvimento desse complexo social ser predominantemente espontâneo, ocorrer no solo da 

vida cotidiana, não significa, que os indivíduos não joguem um papel decisivo no desenvolvimento das 

línguas.73 Tal como toda espontaneidade social, aqui também ela é mediada por atos teleologicamente postos. 

O descobrimento de uma palavra, ou de uma estrutura lingüística é, normalmente, obra de um indivíduo. Se 

a descoberta vai ser incorporada, ou não, ao patrimônio cultural de uma sociedade, é algo decidido no fluxo da 

praxis social de modo bastante espontâneo e casual. Na enorme maioria das vezes, até a autoria das 

descobertas se perde. Em alguns casos, contudo, a ação de indivíduos é decisiva no desenvolvimento de 

determinadas línguas. Lukács lembra, sempre, de Lutero e da importância da sua tradução da Bíblia para o 

desenvolvimento do alemão.74 

 

                                                           
72 Tocamos aqui em um ponto da maior importância no contexto da ontologia lukácsiana: a problemática 

do reflexo. O fundamental dos argumentos de Lukács acerca desta categoria foram tratados nos Capítulos 

II e III, e por isso não voltaremos agora a essa questão. Cf., em especial, a tese lukácsiana do reflexo 

enquanto não-ser que, pela mediação da categoria da alternativa, se transforma em ser que pode ser 

encontrada nas p. 36-39 e 57-60 do Vol II* da sua Ontologia. 

 

73 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 200./LXXXII. 

74 Em 1534, em meio aos conflitos religiosos que marcaram aquele século, Lutero traduziu a Bíblia para 

o alemão. Esta iniciativa teve enorme importância para a história dessa língua, pois não apenas a 

desenvolveu com a criação de novos termos e flexões, como ainda serviu de ponto de referência para o 

processo de unificação dos dialetos germânicos em uma língua nacional alemã. Também por isso, a língua 

alemã pôde se consolidar enquanto tal muito antes de existir um Estado nacional alemão. 
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Essas observações de Lukács nos permitem compreender como, para ele, a espontaneidade, o acaso, é 

momento integrante do fluxo da praxis social. Espontaneidade (acaso) e necessidade (causalidade) são 

momentos reflexivamente determinantes em toda processualidade social, não havendo qualquer contraposição 

mecânica, excludente, entre estes dois momentos igualmente reais, ainda que opostos, da processualidade 

concreta.75 

A complexa relação entre acaso e necessidade já foi por nós abordada quando nos detivemos na categoria do 

trabalho76. Vimos como, através do processo de objetivação/alienação, são desencadeados nexos causais em 

cujo desdobramento a casualidade joga um papel decisivo. Causalidade e casualidade estão, assim, articuladas 

já na categoria fundante do ser social. De modo análogo, no desenvolvimento da fala, bem como em toda 

processualidade social, a espontaneidade ocorre no interior de cadeias causais detonadas pelo trabalho. O 

médium desta síntese entre acaso e necessidade, obviamente, é a praxis social cotidiana. 

 
A mesma determinação reflexiva entre espontaneidade e necessidade é o fundamento ontológico para que, 

mesmo tendo o seu desenvolvimento marcado pela espontaneidade, a fala exiba uma complexa e articulada 

legalidade própria. Toda língua, por mais primitiva, possui regras que determinam sua forma e sinalizam a sua 

evolução. Certamente tais regras são frutos desse mesmo desenvolvimento, de modo que podem ser 

alteradas ou eliminadas a todo momento pela criação de novos padrões evolutivos. 

Em outras palavras, o desenvolvimento do complexo da fala parte sempre do estágio de desenvolvimento 

por ela já alcançado e, nesse sentido, o conjunto de leis a cada momento operante é a base para 

qualquer desenvolvimento posterior. Toda vez que a evolução da sociabilidade exigir um correspondente 

desenvolvimento da fala, esta reage através de uma resposta específica, cuja forma é determinada, em maior 

ou menor medida, pela legalidade já existente. 

Isto faz com que, nas respostas aos novos desafios e necessidades postas pela praxis, o complexo da fala reaja 

de modo a dar prosseguimento às suas conquistas lingüísticas anteriores, levando adiante sua especialização e 

o desenvolvimento de suas leis gramaticais. Ou seja, se o desenvolvimento da sociabilidade, o devir-humano 

dos homens, coloca os problemas e desafios que impulsionam o desenvolvimento da fala, as suas respostas 

concretas à evolução da sociabilidade revelam a sua autonomia relativa frente ao movimento histórico da 

formação social no seu todo. 

Em outras palavras, o desenvolvimento global da formação social sempre coloca novas demandas a todos os 

complexos sociais. Os complexos reagem às demandas desenvolvendo a si próprios, levando adiante as suas 

legalidades específicas. Quanto mais complexa e desenvolvida a formação social, mais complexas são as tarefas 

e, conseqüentemente, mais ricos e articulados devem ser os complexos sociais parciais. 

Temos aqui uma situação que se transforma num paradoxo lógico, se não considerada como fato acima de 

tudo ontológico. Quanto mais complexa e desenvolvida for uma formação social, maior será a heterogeneidade 

das respostas socialmente requeridas e mais diferenciados entre si devem ser os complexos sociais parciais. 

Quanto mais explicitada for a sociabilidade, maior a autonomia relativa aberta ao desenvolvimento de cada 

complexo social parcial frente à totalidade do mundo dos homens. 

Ao mesmo tempo, e aqui se compõe o paradoxo lógico, quanto mais desenvolvido o ser social, mais ele se 

unifica objetiva e subjetivamente enquanto gênero humano socialmente construído, enquanto generalidade 

humana. Quanto mais complexa a sociabilidade, quanto mais heterogênea for sua constituição específica, mais 

extensa e intensivamente suas partes (complexos sociais e indivíduos) são articuladas à totalidade social. O 

                                                           
75 Cf. Lessa, S., Sociabilidade e Individuação, EDUFAL, p. 34 e ss. 

76 Cf. Capítulo II A Categoria do Trabalho, acima. 
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desenvolvimento de um gênero humano crescentemente unitário tem como mediação ineliminável o 

desenvolvimento dos momentos de diferenciação e aumento da autonomia relativa de suas partes 

constituintes. Isto que, no plano lógico-abstrato, é uma contradição em termos, é no plano ontológico 

facilmente compreensível. 

Portanto, e voltando ao nosso tema, o complexo da fala tem por fundamento de sua gênese e desenvolvimento 

as necessidades que brotam da complexa relação dos homens com o mundo em que vivem. Justamente por 

isso, o momento predominante no desenvolvimento da fala é exercido pelo desenvolvimento social global. 

Todavia, a resposta específica a estas demandas é dada pela prossecução e pelo desenvolvimento, 

predominantemente espontâneos, do seu patamar anterior. É essa situação que determina a relativa 

autonomia do desdobramento do complexo da fala frente ao desenvolvimento social global. 

 
Relembremos que estamos seguindo as investigações de Lukács acerca da fala para determinar qual seria o 

momento predominante no desenvolvimento de cada complexo social parcial. Para investigar, em suma, 

como, de que modo, por meio de que mediações, o trabalho, a troca orgânica homem/natureza, sendo o 

momento predominante no desenvolvimento da sociabilidade, se faz atuante no desenvolvimento de cada 

um dos complexos parciais. 

A análise que Lukács fez da fala, aqui reproduzida em seus momentos mais significativos, é rica em 

indicações para a solução deste problema ontológico de fundo. Todavia, a exploração dos momentos ganhará 

em riqueza e profundidade, ao lado de maior concisão, se for feita conjuntamente com os novos elementos 

que serão adquiridos com o estudo do complexo do direito. Assim sendo, passaremos diretamente ao estudo 

do complexo do direito em Lukács para, em seguida, extrair as conseqüências que nos interessam para resolver 

o problema da mediação entre o trabalho e os complexos sociais parciais. 

2 - O Direito 

Ao contrário da fala, o complexo do direito77 não tem sua gênese fundada em uma necessidade universal do 

gênero humano, mas sim em necessidades peculiares às sociedades de classe. 

Após Marx e Engels, postula Lukács a tese de que o direito se constituiu enquanto complexo social particular no 

momento em que surgiu a exploração do homem pelo homem, em que surgiram as classes sociais. O 

surgimento das classes assinalou uma mudança qualitativa na processualidade social: os conflitos se tornaram 

antagônicos. Por isso, diferentemente das sociedades sem classe, as sociedades mais evoluídas necessitam de 

uma regulamentação especificamente jurídica dos conflitos sociais para que estes não terminem por implodi-

las. 

Firmemos este ponto de partida de Lukács, pois é fundamental: a complexificação e intensificação dos 

conflitos sociais nas sociedades de classe fizeram necessária a constituição de um grupo especial de indivíduos 

(juízes, carcereiros, polícia, torturadores, etc.) que, na crescente divisão social do trabalho, se especializaram na 

criação, manutenção e desenvolvimento de um órgão especial de repressão a favor das classes dominantes: o 

direito. 

Ao contrário da fala, portanto, o direito nada tem de espontâneo no seu desenvolvimento, ele não emerge 

espontaneamente na vida cotidiana. Diferentemente da fala, ele não é universal. Nos dois sentidos: não é 

universal no tempo, pois existiram sociedades sem a esfera peculiar do direito; nem é universal por não ser uma 

exigência ineliminável a todas as atividades sociais. 

                                                           
77 A análise do direito está em Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 205 e ss./LXXXIX e ss. O Prof. Csaba Varga, da 

Hungria, remeteu valioso e extenso material acerca da relaçãoentre direitoe ontologia em Lukács. Cópias 

xerografadas podem ser obtidas junto ao Centro de Documentação Lukács da UFAL (cf. Bibliografia). 
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A afirmação, por Lukács, do caráter limitado, não universal, do complexo do direito não deve nos levar a crer 

que ele desconheça a necessidade de alguma forma de regulamentação social mesmo nas sociedades sem 

classes. Argumenta nosso filósofo que, na ausência das classes, a regulamentação social é efetivada sem ter 

como pressuposto a manutenção da exploração do homem pelo homem. O complexo do direito, enquanto 

instrumento social de manutenção da exploração, seria superado por uma regulamentação qualitativamente 

superior dos conflitos sociais. As coisas — e não os homens — é que seriam administradas. 

Aqui, no entanto, cessam as diferenças entre o direito e o complexo da fala. 

Tal como todo complexo social, o direito também é intrinsecamente contraditório. A sua ineliminável 

contraditoriedade específica tem por fundamento o fato de que toda regulamentação jurídica deve 

abstratamente generalizar os conflitos sociais em leis universais. Todavia, como os conflitos sociais nunca 

são iguais, estabelece-se aqui uma ineliminável contradição entre a homogênea abstratividade da lei jurídica 

e a infindável diversidade dos conflitos sociais. Em outras palavras, o direito apenas pode existir almejando o 

impossível: construir uma ordem jurídica que torne iguais casos concretamente distintos. A universalidade da 

lei só pode, por isso, ser abstrata e estar sempre em contradição com os casos concretos, particulares. 

Como uma lei jurídica não tem o poder de cancelar as diversidades do real, a aplicação das leis deve se 

subordinar a condicionantes que, na prática, eliminam ou restringem fortemente sua universalidade. Surgem as 

“circunstâncias atenuantes”, figura jurídica para o reconhecimento do constrangimento que a particularidade 

concreta de cada caso impõe à validade pretensamente universal da lei. Essa, segundo Lukács, é a base 

ontológica da ineliminável contraditoriedade do direito. 

Tal como a fala, o direito também exibe uma autonomia relativa frente ao desenvolvimento social global. A 

especificidade de sua autonomia se põe à medida que seu desenvolvimento apenas pode se dar como 

desdobramento (como continuidade ou ruptura) de um seu estágio anterior. Isto faz com que as formas 

concretas de sua continuidade evolutiva sejam decorrentes, em alguma medida, de sua própria legalidade. Ou, 

melhor, que o desenvolvimento do direito apenas possa se dar desenvolvendo, ao mesmo tempo, sua 

legalidade específica. 

Também, de forma análoga à fala, o momento predominante no desenvolvimento do direito é o devir-

humano dos homens. É o desenvolvimento do gênero que, ao mesmo tempo, funda a necessidade de uma 

regulamentação social jurídica e coloca as novas demandas que devem ser atendidas através de novos 

desenvolvimentos desse complexo. Mais uma vez, é o movimento da totalidade social que coloca as questões e 

delineia o horizonte de possibilidades para as respostas. Sendo esse horizonte sempre social, ele pode ser — e 

é — a todo momento alterado pela praxis. 

Em suma, diferentemente do complexo da fala, o direito não é um complexo socialmente espontâneo, não 

goza de uma presença universal na história humana, nem é uma mediação indispensável a todas as atividades 

sociais. Tal como a fala, contudo, o direito é insuperavelmente contraditório e tem, no devir-humano dos 

homens, o momento predominante do seu desenvolvimento. 

 
O estudo da fala e do direito permite a Lukács adiantar uma afirmação ontológica global: no ser social, a 

mediação entre o trabalho, categoria fundante do ser social, e cada um dos complexos sociais que se 

desenvolvem com a explicitação categorial do mundo dos homens, é a totalidade social. É o devir-humano dos 

homens, tomado enquanto processualidade global de explicitação da generalidade humana, que coloca os 

novos problemas, novos dilemas e desafios, que devem ser enfrentados e superados para que a humanidade 

não pereça. Esses novos problemas, desafios e dilemas, requerem respostas que, por sua essência, 

impulsionam a humanidade a patamares sempre superiores de sociabilidade. Portanto, é o movimento da 

totalidade social o momento predominante na gênese e desenvolvimento de cada complexo social particular. 
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Todavia, já vimos que, para Lukács, o trabalho é a categoria fundante, o momento predominante, do devir-

humano dos homens. Ou seja, se a totalidade é o momento predominante no desenvolvimento dos complexos 

sociais parciais, o trabalho é o momento predominante da gênese e desenvolvimento da generalidade humana, 

da totalidade social. Em poucas palavras, o impulso determinante no desenvolvimento de cada complexo 

particular, e do sentido desse desenvolvimento, é a evolução do trabalho, da troca orgânica homem/natureza. 

Todavia, este impulso não se dá de maneira direta, mecânica, mas de forma bastante mediada através da 

totalidade social. O médium social concreto entre o trabalho e todos os complexos sociais parciais é a vida 

cotidiana, a qual nada mais é que a forma historicamente determinada, concreta, que a cada momento assume 

a totalidade social. 

Desse modo, longe de esgotar a forma particular, concreta, de como o trabalho estabelece relações 

reflexivamente determinantes com cada um dos complexos sociais parciais, Lukács se limita a assinalar um 

elemento ontológico central nessa relação. Postula que, entre a categoria do trabalho e todas as manifestações 

do ser social, entre a troca orgânica ser social/natureza e todas as categorias sociais, se interpõe a mediação 

da totalidade social. A totalidade social, em suma, é para Lukács a forma historicamente concreta através da 

qual o trabalho, em cada instante, opera enquanto momento predominante do desenvolvimento do mundo dos 

homens.78 

 
Recapitulemos nosso percurso. 

Pelo estudo da fala e do direito pudemos identificar alguns traços, para Lukács universais, dos complexos 

sociais. Vimos que os complexos são internamente contraditórios; que possuem legalidades específicas que 

fazem com que, ao responderem às demandas concretas postas pelo devir-humano dos homens, desdobrem 

uma relativa autonomia frente à totalidade social e que, finalmente, a totalidade social é o momento 

predominante na evolução de cada complexo, à medida que é a mediação concreta entre eles e a categoria 

fundante do mundo dos homens: o trabalho. 

Temos aqui, portanto, dois níveis de determinação. No primeiro nível, o mais genérico, o trabalho, por ser a 

categoria fundante do ser social, é o momento predominante daquela processualidade que Lukács denominou 

devir-humano dos homens.79No segundo nível, as formas concretas do devirhumano dos homens ao longo da 

história são predominantemente determinadas pela totalidade social, à medida que é ela a mediação cotidiana 

entre o momento predominante exercido pelo trabalho em cada momento histórico e a evolução concreta das 

formações sociais. 

Vejamos um exemplo. No contexto da ontologia lukácsiana, é verdade que a categoria do trabalho é o momento 

predominante da passagem do feudalismo ao capitalismo. Todavia, as formas concretas de transição, por 

exemplo, na França e na Inglaterra, podem ser reduzidas apenas ao desenvolvimento das atividades de 

trabalho? Para Lukács, não. De um lado, o desenvolvimento da capacidade humana em transformar a natureza 

— a potenciação do trabalho humano — é o momento predominante da passagem do feudalismo ao 

capitalismo. De outro lado, as formas historicamente concretas dessa passagem sofrem determinações 

decisivas pelo fato da potenciação do trabalho ocorrer no interior de totalidades sociais distintas, que reagem 

exercendo uma pressão diversa sobre o desenvolvimento do próprio trabalho. Essa situação faz com que o 

                                                           
78 São inúmeras as passagens nas quais Lukács discute a prioridade ontológica da categoria da 

totalidade. Além das considerações encontradas entre as p. 191-227 do vol II* da sua Ontologia, onde a 

relação entre a totalidade e os complexos da fala e do direito são explorados em detalhes, cf. tb. vol II*, 

p. 57, 138 e 231. 

79 Cf. Lessa, S., Sociabilidade e Individuação, EDUFAL, p. 87-9. 
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próprio desenvolvimento do trabalho, enquanto momento por último predominante, subsista a variações 

caso a caso, momento a momento. 

Se o trabalho é a categoria fundante do devir-humano dos homens, o desenvolvimento de cada sociedade (a 

francesa e a inglesa, no exemplo acima) é determinado, também, pelas particularidades de cada sociedade. 

Entre o desenvolvimento social global e a evolução da categoria do trabalho enquanto tal, há um conjunto de 

mediações que compõe a totalidade social concretamente existente a cada momento histórico. Expressão da 

particularidade dessa totalidade é a forma historicamente concreta que assume a reprodução social em cada 

caso, a cada momento. 

Portanto, para Lukács, se o trabalho é a categoria fundante da reprodução social, a reprodução é o 

conjunto de mediações que exerce o momento predominante no desenvolvimento historicamente 

determinado de cada uma das formações sociais. Isso nada mais é senão afirmar, com outras palavras, que o 

trabalho funda o ser social, mas que a totalidade social não é redutível ao trabalho. 

O que nos cabe fazer, agora, é um estudo da esfera específica de mediações que é a reprodução social. 

 

Capítulo V 

 

A Categoria da Reprodução Social 
 
Retomemos o raciocínio: segundo Lukács, o que distingue ontologicamente a reprodução social da 

reprodução apenas biológica é que, ao contrário da natureza, o ser social, por ser síntese de atos 

teleologicamente postos, tem por médium e órgão da sua continuidade a consciência, podendo por isso se 

reconhecer em sua própria história e se elevar ao seu serpara-si.80 

No contexto da ontologia lukácsiana, é um elemento fundamental para a evolução concreta da reprodução 

em cada momento histórico o fato de o ser social ter ou não consciência do seu em-si. A presença ou ausência 

dessa consciência, com todas as possíveis gradações entre a ausência absoluta e a plena presença, jogam um 

papel nada desprezível na constituição da própria substancialidade social. Numa hipotética situação dada, as 

ações humanas serão qualitativamente distintas se os homens agirem com consciência do que de fato são ou 

se, pelo contrário, desconhecerem o seu em-si. Essa diferença qualitativa das ações humanas terminará por 

conferir à processualidade social uma qualidade distinta em cada  
caso, alterando a própria constituição da substancialidade social.81 

Novamente se evidencia, de modo a não deixar dúvidas, que a consciência não é, para Lukács, nenhum 

epifenômeno da processualidade objetiva, mas um componente fundamental na determinação do ser dos 

homens.82 Ao tratarmos do trabalho, vimos que a prévia-ideação pertence à essencialidade do mundo dos 

homens. Agora, ao estudarmos a reprodução, veremos um outro momento da presença determinante da 

consciência na reprodução social: a diferenciação cada vez mais nítida entre os indivíduos e a totalidade social.83 

                                                           
80 Lukács, G., op. cit, vol II*, p. 226./CXV. 

81 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 186/LXV-VI. 

82
  ”/.../ um dos traços específicos do ser social é precisamente o fato de que a consciência não é simplesmente a 

consciência de algo que, no plano ontológico, resta inteiramente indiferente o fato de ser conhecido; ao contrário, a 

presença ou a ausência de consciência, sua justeza ou falsidade, são parte integrante do novo ser, ou seja a consciência 

não é aqui — em sentido ontológico — um mero epifenômeno, mesmo deixando de lado o fato de que o seu papel 

concreto em cada caso singular ser relevante ou irrelevante.” Lukács, G., op. cit. vol I, p. 222/3. Tradução Carlos 

Nelson Coutinho, “A Falsa e a Verdadeira ...”, op. cit., p. 75-6. 

83 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 180-2/LVIII-LX. 
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I - Gênero e Indivíduo 

Na natureza, o desenvolvimento de formas de vida cada vez mais complexas requer que os animais 

respondam de forma crescentemente articulada ao ambiente. Entre as reações de uma bactéria e as de um 

chimpanzé, há uma linha de desenvolvimento no sentido de uma interação cada vez mais complexa entre o 

animal e o meio ambiente. Todavia, por mais complexas que sejam essas relações, elas são sempre 

biologicamente postas, geneticamente determinadas e, por isso, as interações entre os animais e o ambiente 

podem se desenvolver apenas dentro de limites muito estreitos. 

Com o ser social, temos uma situação ontologicamente distinta. 

Em primeiro lugar, o desenvolvimento que vai da mais simples às mais complexas formas de sociabilidade tem 

uma mesma base genética. Ao contrário do que ocorre com os animais, onde novas formas de interação 

com o ambiente requerem novas determinações genéticas, no mundo dos homens o desenvolvimento da 

sociabilidade é independente da base genética (ainda que esta independência tenha um limite preciso: sem 

reprodução da vida não há ser social). Para Lukács, em definitivo, o devir-humano dos homens é puramente 

social. 

Em segundo lugar, o processo de sociabilização, ao tornar mais complexas as relações sociais, apenas pode 

prosseguir em seu desenvolvimento à medida que possibilita a constituição de individualidades crescentemente 

articuladas e capazes de atos sociais cada vez mais complexos, mediados.84 

O nexo ontológico entre essas distintas processualidades (a complexificação das relações sociais e a 

complexificação das individualidades) é a consciência. É ela o órgão e o médium da continuidade do processo 

de acumulação que constitui o devir-humano dos homens. Contudo, em sua imediaticidade, a consciência é 

sempre aquela de indivíduos concretos. Ou seja, à medida que a generalidade humana se eleva a patamares 

crescentes de consciência, a medida que o gênero humano se constrói cada vez mais como genérico e social, as 

individualidades necessariamente se complexificam. Elas, também, elevam o seu nível de auto-consciência. 

Ao fazê-lo, lançam as bases para, objetiva e subjetivamente, construírem uma distinção cada vez mais 

acentuada entre a reprodução do indivíduo e a reprodução do gênero humano.85 

Em suma, para Lukács, generalidade humana e individualidade, portanto, estão intrinsecamente articuladas; são 

dois pólos de um mesmo processo: a reprodução social. 

Expliquemos melhor: não é um fato desconhecido na natureza a distinção entre a história de um animal e a 

história de seu gênero. Acima de tudo, a morte do animal não implica, necessariamente, o fim do gênero. Ora, 

se é análogo à natureza o fato de a história do indivíduo não ser idêntica à história do gênero humano, não 

menos verdadeiro é que, no ser social, o gênero e a individualidade se tornam crescentemente conscientes 

dessa diferenciação, de modo a adotar alternativas práticas que afastam ou aproximam generalidade humana 

e individualidade. 

Para a evolução historicamente concreta de cada época, isso é da maior relevância. Uma parte significativa das 

relações sociais são determinantemente moldadas, na sua imediaticidade, pela relação mais ou menos 

conscientemente construída do indivíduo para com o gênero. As distintas relações entre a totalidade social e os 

                                                                                                                                                                                                         
 

84 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 275-6/CLXXIII-IV. 

85 A discussão, mais acima, sobre a acentuação da autonomia dos complexos parciais frente à totalidade 

social conforme avança a sociabilidade é, obviamente, um outro aspecto dessa mesma problemática. 
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indivíduos, por exemplo, na Grécia clássica, no feudalismo ou no capitalismo, são elementos essenciais à 

constituição das suas particularidades históricas. Em especial, o surgimento e desenvolvimento do 

individualismo burguês tem, na reprodução da sociedade contemporânea, uma importância de primeira ordem. 

Em síntese, para Lukács, a distinção entre generalidade humana e individualidade é ontologicamente distinta 

da contradição exemplar singular/gênero biológico encontrada na natureza: ela é puramente social.86 Isso 

posto, devemos esclarecer quais são, para Lukács, os nexos ontológicos que operam na reprodução da 

individualidade e na reprodução da generalidade humana. 

 

II - Sociabilidade e Individuação 

No estudo do mundo dos homens, Lukács, após Marx, parte do pressuposto de que os homens, para se 

reproduzirem, devem trabalhar. Isto é, devem, com absoluta necessidade, modificar o mundo que os cerca 

através de ações teleologicamente postas. Ao fazê-lo, ao mesmo tempo, se reproduzem o gênero e as 

individualidades que o compõem. Isto é apenas uma outra maneira de dizer que a substância social é síntese 

dos atos singulares em totalidade social e em individualidades.87 

Se a totalidade social é a síntese dos atos singulares, o problema chave de Lukács, no estudo da reprodução, é 

desvelar os nexos que operam no interior dessa síntese.88Do mesmo modo, se a substância de cada 

individualidade é dada pela direção e pelo tipo das relações que o indivíduo estabelece com o mundo89, deve 

Lukács desvelar os nexos e conexões ontológicas que operam no interior da síntese que transforma, em 

individualidade, as múltiplas reações do indivíduo para com o seu mundo.90 

Repetimos: se, ao responder aos desafios postos pela vida com atos teleologicamente postos, os 

indivíduos se constróem a si próprios enquanto individualidades e, ao mesmo tempo, constróem a totalidade 

social, a questão central na análise da reprodução social é determinar como ocorrem esses dois processos 

sintéticos reflexivamente determinantes. 

Iniciemos pela totalidade social. 

Segundo Lukács, o fundamento ontológico último da síntese que funda a totalidade social é o processo de 

generalização desencadeado pelo trabalho. Como já vimos91, esse processo de generalização articula, pelo fluxo 

da praxis social, cada ato singular com a processualidade social global. Essa articulação, por sua vez, constitui o 

ato singular em elemento primário da totalidade social.92 

Portanto, o primeiro momento de síntese da totalidade social se radica no nódulo mais essencial do mundo 

dos homens, o processo de generalização inerente à categoria do trabalho. 

                                                           
86 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 255/CXLIX. 

87 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 261-5/CLVI-XI. 

88 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 287-8/CLXXXVII. 

89 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 262-5/CLVII-XII 

90 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 272/CLXX. 

91 Cf. Capítulo IVTrabalho e Complexo de Complexos, especialmente a seção I Trabalho e Gênese do Ser 

Social. 

92 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 261 e ss/CLVI e ss. 
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O segundo nexo que opera na síntese da substancialidade social enquanto totalidade está intrinsecamente 

relacionado ao anterior: a ineliminável contraditoriedade entre os elementos genéricos e particulares. Já 

vimos, no estudo do trabalho, que a contradição entre a singularidade e a universalidade pertence à essência 

da categoria fundante do mundo dos homens. Argumentamos, então, como, pelo trabalho, a singularidade 

da situação concreta se generaliza tanto ao ser confrontada com o passado e o futuro, como também se 

generaliza de forma objetiva por todo o ser social ao ser objetivada em um produto (sempre singular) do 

trabalho. No próprio núcleo mais essencial do trabalho, portanto, as esferas da universalidade e da 

singularidade estão articuladas em determinações reflexivas. 

Essa situação originária, primária, se desdobra, no fluxo da praxis social mais desenvolvida, em um outro nível 

de contraditoriedade entre os momentos singulares e os universais. Referimo-nos ao fato de a 

processualidade social global, no seu próprio movimento concreto, cotidiano, colocar o gênero humano frente 

a alternativas que o forçam a escolher entre as necessidades, interesses e valores humano-genéricos e as 

necessidades, interesses e valores apenas particulares. Nas sociedades de classe, normalmente essas opções se 

colocam sob a forma do predomínio do interesse de uma classe sobre os interesses da totalidade social. 

Todo conflito social, por mais simples, exibe uma contraditoriedade desse tipo no seu nódulo mais essencial. 

Sem essa tensão entre o gênero e o particular não há conflitos sociais, segundo Lukács. 

Devemos, todavia, evitar generalizações que terminariam por deformar as formulações lukácsianas. Lukács 

analisa os problemas de fundo que daqui emergem no contexto das sociedades asiáticas, do escravismo, do 

feudalismo e do capitalismo para argumentar que a universalidade da presença da tensão genérico/particular 

na história humana em nada se opõe a que as suas formas concretas, historicamente determinadas, variem 

enormemente. A tal ponto elas variam, que a gênese e desenvolvimento da sociedade burguesa possibilitou e 

exigiu um salto de qualidade na relação entre o genérico e o particular, entre a totalidade social e os indivíduos. 

Surgem a esfera do privado, do individualismo burguês, do bourgeois, e a esfera pública, do citoyen. 

Essa tensão entre o genérico e o privado que perpassa a cotidianidade constrange a decisão coletiva (de forma 

mais ou menos consciente, mais ou menos espontânea, conforme o caso e o momento histórico) a optar 

entre alternativas que contemplam primordialmente as necessidades genéricas ou as necessidades particulares. 

Tal é a base social objetiva, o fundamento ontológico, para que a humanidade, ao longo da história, se eleve a 

patamares superiores de consciência da contraditoriedade entre os momentos sócio-genéricos da reprodução e 

aqueles apenas particulares. E, conseqüentemente, que se eleve também à consciência a contraposição 

individualidade/generalidade humana específica ao mundo dos homens.93 

A enorme variação ao longo da história da forma concreta da praxis social é um fato relevante para o 

desenvolvimento desse complexo problemático. Todavia, tal diversidade não altera fundamentalmente o que 

foi afirmado até aqui. Ou seja, a ineliminável presença da tensão entre o gênero e o particular nos conflitos 

sociais, e o fato de essa tensão se constituir em impulso à sua elevação à consciência. Em outras palavras, 

para Lukács, a contraditoriedade entre o genérico e o particular é um elemento fundamental na elevação à 

consciência, em escala social, do ser genérico dos homens. 

Vimos, até aqui, dois dos nexos operantes na síntese da substancialidade social enquanto totalidade: 1) a 

generalização inerente à categoria do trabalho que torna social (isto é, socialmente genérico) todo ato singular; 

e, 2) a ineliminável tensão entre os elementos genéricos e os particulares constitui a base para a elevação à 

                                                           
93 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 328/CCXXXVI. 
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consciência, em escala social, da polaridade indivíduo/sociedade. Devemos, agora, adentrar à análise do último 

nexo dessa síntese, o qual nos conduzirá ao cerne da ética lukácsiana.94 

Com o desenvolvimento da sociabilidade e a conseqüente intensificação e extensão, tanto objetiva quanto 

subjetiva, dos conflitos entre os elementos genéricos e os particulares, surge a necessidade de mediações 

sociais que explicitem, tão nitidamente quanto possível, as necessidade genéricas que vão gradativamente se 

desenvolvendo.95 É necessário identificar as necessidades genéricas, plasmá-las em formas sociais que sejam 

visíveis nas mais diversas situações, para que se tornem de fato operantes na cotidianidade. Valores como 

justiça, igualdade, liberdade, etc., surgem a cada período histórico como expressões concretas, historicamente 

determinadas, das necessidades genérico-coletivas postas pelo desenvolvimento da sociabilidade. Certamente, 

por serem expressões concretas, históricas, das necessidades humano-genéricas, o conteúdo desses valores se 

altera com o passar do tempo. Tais mudanças introduzem novos problemas nesse complexo, mas não alteram o 

fato de que tais valores são centrais na elevação à consciência, em escala social, da contradição 

singular/universal, gênero/indivíduo; e que, por sua vez, a elevação do patamar de consciência da contradição 

indivíduo/gênero influencia decisivamente na identificação mais precisa das necessidades genéricas 

historicamente surgidas. 

A necessidade social de tais mediações, segundo Lukács, é o fundamento ontológico da gênese e 

desenvolvimento de complexos como a tradição, a moral, os costumes, o direito e a ética. Cada um deles, 

apesar das enormes diferenças que apresentam se comparados entre si, tem como função social atuar no 

espaço aberto pela contraditoriedade entre o gênero e o particular, de modo a tornar reconhecíveis pelos 

homens (sempre em escala social) a forma e o conteúdo que, a cada momento, expressam essa 

contraditoriedade. E, assim o fazendo, permitem aos homens optar, de modo cada vez mais consciente, entre 

valores que expressam as necessidades humano-genéricas e valores que exprimem os interesses apenas 

particulares de indivíduos ou grupos sociais. 

Há, segundo Lukács, no entanto, uma diferença fundamental entre a ética e os outros complexos acima citados. 

Enquanto a moral, os costumes, a tradição, etc. se caracterizam por atuar no interior da tensão 

gênero/particular, por ser instâncias mediadoras que atuam no interior dessa contraditoriedade sem, por isso, 

encaminhar os conflitos e as alternativas no sentido de sua superação, a ética atua no interior da contradição 

gênero/particular, tendo em vista a superação da relação dicotômica entre indivíduos e sociedade. 

Expliquemos melhor: a gênese e o desenvolvimento da sociedade burguesa, a primeira puramente social, 

provoca uma mudança qualitativa nesse quadro. Pela primeira vez, os homens colocam a si próprios a tarefa de, 

conscientemente, construir a história. Abre-se a era das revoluções. Na sociedade burguesa, a praxis social 

requer e possibilita que se eleve à consciência, em escala social, o fato de os homens serem os construtores de 

sua história, ainda que em circunstâncias por eles não escolhidas.96 

Ao permitir ao gênero humano se reconhecer como demiurgo de sua própria história, ao possibilitar a 

consciência, sempre em escala social, de que indivíduos e sociedade são pólos de um mesmo ser e que, por 

isso, compartilham da mesma história —, essa nova sociabilidade funda uma nova necessidade. Qual seja, a 

superação da dicotomia indivíduo/gênero, a superação da cisão, tipicamente burguesa, do ser humano em 

                                                           
94 Como se sabe, a ontologia de Lukács foi pensada como uma introdução a uma sua obra inteiramente 

dedicada à Ética. Todavia, a morte do filósofo em 1971 interrompeu a sua elaboração, apenas 

permanecendo algumas anotações que não foram, até o presente momento, publicadas. 

95 As considerações mais significativas acerca da ética são encontradas em Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 

328-9/CCXXXV-VI. Cf. Tb. Lessa, S., Sociabilidade e Individuação, EDUFAL, p. 93-97. 

96 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 304-325/CCVII-CCXXXII. Cf. tb.. Lessa, S.,Sociabilidade e Individuação, 

EDUFAL, p. 93-100. 
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citoyen e bourgeois. Tal superação requer, por um lado, que a praxis construa complexos sociais mediadores 

que permitam a explicitação e o reconhecimento coletivo das necessidades postas pelo desenvolvimento 

humano-genérico. E, por outro lado, que, nos atos teleologicamente postos pelos indivíduos, predominem 

valores que encarnem as necessidades do desenvolvimento da generalidade humana. A superação da dicotomia 

bourgeois/citoyen apenas pode se dar, primeiro, pela compreensão por parte do gênero do seu em-si, do que 

de fato ele é o que implica necessariamente, também, a compreensão pelas individualidades do que de fato 

elas são, do seu ineliminável caráter genérico-social. Em segundo lugar, pela objetivação de valores 

predominantemente genéricos. Ou seja, a superação desta dicotomia apenas é possível com a elevação do 

gênero e da individualidade ao seu para-si. Segundo Lukács, é função social específica da ética conectar as 

necessidades postas pela generalidade humana em desenvolvimento, com a superação do antagonismo 

gênero/particular. Ao direito, ao costume, à tradição e à moral, pelo contrário, caberia, mutatis mutandis, atuar 

no interior da contradição generalidade humana/particularidade de modo a possibilitar, no cotidiano, que o 

indivíduo refira a si próprio as necessidades genéricas postas pelo processo de sociabilização. 

Temos, com isso, os três nexos que, segundo Lukács, operam na síntese peculiar que constitui o gênero 

enquanto totalidade social. Em primeiro lugar, o processo de generalização inerente ao trabalho que torna 

social toda ação individual. Em segundo lugar, a ineliminável contradição entre o gênero e o particular em todo 

conflito social, que requer e possibilita que a contraditoriedade indivíduo/gênero se eleve à consciência em 

escala social. E, em terceiro lugar, a moral, os costumes, o direito e, em especial, a ética, enquanto complexos 

mediadores que operam na processualidade de elevação do gênero ao seu ser-para-si, à generalidade humana 

autêntica, no dizer de Lukács. 
 

Veremos que esses três nexos estão também presentes, mutatis mutandis, na constituição da individualidade. 

Comecemos com o impulso à generalidade humana que é inerente à categoria do trabalho. Como 

argumentamos, segundo Lukács é esse impulso que detona o processo de sociabilização.97 O processo de 

sociabilização, por sua vez, ao dar origem a sociedades cada vez mais desenvolvidas, mais complexas, ao 

mesmo tempo requer e possibilita o desenvolvimento da singularidade humana em individualidade, 

crescentemente complexa e articulada.98 

Logo de saída, portanto, é necessário fixar de uma vez por todas esse ponto: o desenvolvimento de formas 

superiores de sociabilidade é o fundamento ontológico da constituição de individualidades cada vez mais 

complexas ao longo da história.99 Ou, em outras palavras, é o movimento da totalidade do ser social o momento 

predominante na elevação da singularidade humana em individualidade autêntica. 

O segundo nexo está intrinsecamente articulado ao anterior e, tal como na reprodução da sociabilidade como 

um todo, aqui também é dado pela ineliminável tensão entre os elementos genéricos e os particulares na 

praxis social. Todavia, numa outra dimensão. Antes tratava-se da praxis social global, agora nos interessam as 

conseqüências dessa tensão no interior dos atos concretos dos indivíduos. 

Uma enorme quantidade dos atos cotidianos envolve, direta ou indiretamente, uma opção do indivíduo por 

valores que expressam as necessidades postas pelo desenvolvimento do gênero ou que cristalizam os seus 

interesses imediatos enquanto individualidade. A tensão que contrapõe a necessária particularidade de uma 

existência individual, à não menos necessária universalidade do desenvolvimento do gênero, força o indivíduo 

a optar constantemente por um ou por outro valor. Isso possibilita a elevação à consciência, por parte do 

                                                           
97 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 267 e ss/CLXIV e ss. 

98 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 261/CLVI. 

99 Lukács, G., op. cit., vol II*, p., 274/CLXXII. 
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indivíduo, da contradição real, posta pelo fluxo da praxis social, entre a reprodução da individualidade e a da 

totalidade social.100 

Vale notar, aqui também, que as formas que essa contraditoriedade assume ao longo da história variam 

enormemente. Lukács se detém, em especial, no estudo das diferenças entre a sociedade grega clássica e a 

sociedade burguesa. No capítulo dedicado ao estranhamento voltaremos a essa problemática. Aqui tão-

somente assinalaremos ser a tensão entre particularidade e generalidade humana no interior das ações 

cotidianas a base objetiva para que os indivíduos, em escala social, tomem consciência da contradição 

indivíduo/gênero. E, ao fazê-lo, impulsionem a si próprios para a constituição do para-si da sua individualidade. 

O terceiro nexo operante na síntese da individualidade é composto por aqueles complexos sociais que 

permitem ao indivíduo assumir como suas as necessidades postas pelo movimento sócio-genérico. Aqui, 

também, a moral, os costumes, a tradição e o direito jogam um papel importante. E, também aqui, cabe à 

ética o papel mediador fundamental no processo de superação da contraposição antinômica 

gênero/individualidade, constituindo a individualidade-para-si a autêntica individualidade social. 

Expostas as conexões ontológicas que, segundo Lukács, operam a síntese tanto da totalidade como da 

individualidade sociais, no fluxo do movimento reprodutivo de cada formação social concreta, fazem-se 

necessárias algumas observações para concluir o capítulo. 

Em primeiro lugar, convém realçar a intensidade com que o filósofo húngaro afirma ser indissociável a 

individuação e a sociabilidade. Do mesmo modo, como não há ato humano singular senão no interior de uma 

totalidade social, não há individualidade fora da totalidade social. É o movimento evolutivo do gênero 

humano, enquanto totalidade, que se constitui no impulso fundante e no momento predominante do processo 

de individuação. 

Todavia, o parágrafo acima se constituiria numa monstruosa falsificação do pensamento lukácsiano se não 

fosse completado por uma segunda observação. Para Lukács, os elementos constitutivos da totalidade social 

são os atos singulares de indivíduos concretos em situações sociais concretas. E, de modo análogo, o 

elemento constitutivo da totalidade social são os indivíduos. Sem individuação, segundo Lukács, não há 

sociabilidade possível, não há reprodução social. Se a síntese das individualidades não for capaz de, ao longo do 

tempo, consubstanciar indivíduos cada vez mais capazes de atos crescentemente complexos, como seria sequer 

possível imaginar o desenvolvimento de relações humano-genéricas cada vez mais complexas? 

No contexto da ontologia lukácsiana, os indivíduos, ao responderem às demandas cotidianas, ao mesmo 

tempo, sinteticamente constróem a si próprios enquanto individualidades e constróem a totalidade social. 

Individuação e sociabilidade apenas existem enquanto determinações reflexivas, enquanto dois pólos de um 

mesmo processo: a reprodução social. 

 

A terceira observação se refere ao fato de que as três mediações fundamentais operantes tanto na 

individuação como na sociabilidade (o impulso à generalidade humana detonado pelo trabalho, a contradição 

genérico/particular e as mediações como a ética, a religião, etc. que articulam necessidades humano-coletivas e 

processos de individuação) possuem uma explícita raiz ontológica na categoria do trabalho. Mais uma vez nos 

defrontamos com aquela situação ontológica de fundo pela qual do trabalho, uma categoria em-si unitária, se 

originam mediações e categoriais que são, no plano de ser, distintas do trabalho enquanto tal. Não apenas o 

ser social não é plenamente redutível ao trabalho, como ainda sua forma mais genérica de desenvolvimento é 

dada pela identidade da identidade e da não-identidade. 
 

                                                           
100 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 276 e ss/CLXXVI e ss. 
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A quarta e última observação visa chamar a atenção para o papel central que cabe à subjetividade nas 

teorizações lukácsianas. Longe de considerá-la simples decorrência das relações materiais, Lukács, na esteira 

de Marx, delineia com precisão o papel ativo da consciência na construção do mundo dos homens. A 

consciência não é apenas imprescindível ao trabalho enquanto categoria fundante dos homens, mas ainda 

efetua a mediação entre a individuação e a sociabilidade. Vale dizer que, sem a ativa participação da 

consciência, não “apenas” a prévia-ideação, mas mesmo a reprodução social não seriam possíveis. Tanto a 

individuação como a sociabilidade, quanto a absolutamente necessária articulação reflexivamente 

determinante entre essas duas processualidades, requerem a ativa participação da subjetividade. Desprezar o 

papel da individualidade e da consciência na construção do mundo dos homens não está, estamos 

convencidos, entre os possíveis equívocos de Lukács. 

A continuidade da exploração das conexões operantes na reprodução social, aqui delineadas, exige que nos 

voltemos a uma categoria que nelas interfere com intensidade, principalmente nas formas mais desenvolvidas 

de sociabilidade. Referimo-nos à categoria do estranhamento, à qual dedicaremos o próximo capítulo. 

Capítulo VI 

 
O Estranhamento 

 
I - O Fenômeno do Estranhamento 

Ao tratarmos dos nexos internos à categoria do trabalho, argumentamos que Lukács confere à alienação 

(Entäusserung) um conteúdo distinto do encontrado na enorme maioria dos autores contemporâneos.101Para o 

pensador húngaro, a alienação corresponde ao momento positivo pelo qual o homem constrói o ser social. O 

devir-humano dos homens, segundo ele, corresponde ao desenvolvimento da capacidade humana em se 

alienar, isto é, construir um ambiente cada vez mais social. A alienação, nessa acepção, corresponde 

precisamente à afirmação prática da crescente capacidade do homem em modificar o real no processo de sua 

reprodução. Daí o caráter de positividade da alienação em Lukács. 

Lukács reconhece, contudo, que nem todas as objetivações/alienações jogam papel positivo no 

desenvolvimento da generalidade humana. Algumas das objetivações, em momentos historicamente 

determinados, podem se transformar, de impulsos, em obstáculos ao desenvolvimento da humanidade. E, 

nesses momentos, tais objetivações, ao invés de contribuir com o devir-humano dos homens, se transmutam 

em negação da essência humana, em expressão da desumanidade criada pelo próprio homem. A esses 

momentos de negatividade, que constituem obstáculos sócio-genéricos ao devir-humano dos homens, Lukács 

denomina, após Marx, de estranhamento (Entfremdung). 

 

É preciso, antes de tudo, salientar que essa negação da essência do ser humano, o estranhamento, nada tem 

de natural, é puramente social. Não implica a negação do ser social pela afirmação de categorias naturais; não 

se constitui em um retorno às esferas inferiores do ser. Pelo contrário, é uma negação da essência humana 

socialmente posta, é uma negação do homem pelo próprio homem. Portanto, em-si, o fenômeno do 

estranhamento é puramente social, e não deve nenhum momento da sua processualidade ao mundo da 

natureza. O estranhamento é, no contexto da ontologia lukácsiana, uma negação socialmente construída do 

ser humano.102 

                                                           
101 Cf. Capítulo IIA categoria do trabalho, seção 1objetivação e alienação. 

 

102 Lukács, G., op.. cit., vol II**, p. 559/60. 
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1 - O estranhamento e a sociabilidade burguesa 

O estudo da sociabilidade contemporânea se constitui em um momento privilegiado para a compreensão do 

fenômeno do estranhamento. Isto porque, segundo Lukács, o caráter social puro da sociabilidade burguesa 

possibilitou que a existência humana se estranhasse numa intensidade e numa amplitude inéditas na história. 

Por isso, avançaremos no estudo do fenômeno do estranhamento através da análise de alguns aspectos da 

formação social capitalista. 

Segundo Lukács, o que particulariza a sociedade capitalista é o fato de ela ser a primeira formação socialmente 

pura. Isto deve ser entendido com clareza, pois caso contrário poderia levar à conclusão equivocada de que, 

para Lukács, as formações pré-capitalistas seriam de alguma forma naturais, não-sociais. Com a afirmação de 

que a sociedade burguesa é a primeira socialmente pura, Lukács pretende salientar o fato de que é nela, pela 

primeira vez na história, que o local ocupado pelo indivíduo na ordem social é determinado apenas pela 

dinâmica econômica. Enquanto no feudalismo, no escravismo e nas sociedades asiáticas o nascimento, por 

exemplo, determinava em larga medida o local social que o indivíduo ocuparia na estrutura social, na sociedade 

burguesa não há qualquer determinação dessa espécie.103 

Salientemos que, para Lukács, tal significado social do nascimento é socialmente posto. O fato de, ao se 

nascer um nobre feudal, deve-se morrer nobre feudal, é uma determinação socialmente construída, nada 

tendo de natural. Nenhuma lei biológico-natural poderia ser portadora de qualquer determinação semelhante. 

Todavia, na vida cotidiana, ao confrontar-se o indivíduo com uma situação que, em larga medida, não pode 

ser alterada por um ato de sua vontade, a realidade assume, para ele, a aparência de uma “segunda natureza”. 

“Os processos, as situações sociais. etc.”, afirma Lukács, “são certamente, em última análise, produtos das 

decisões alternativas dos homens, mas não nos esqueçamos que adquirem relevo social apenas quando 

colocam em operação séries causais que se movem mais ou menos independentemente das intenções daqueles 

que as colocou, segundo legalidades específicas a elas imanente. O homem que age praticamente na 

sociedade, por isso, se encontra frente a uma segunda natureza para com a qual, se quer geri-la com 

sucesso, deve se comportar como se comporta em relação à primeira, isto é, deve buscar transformar em um 

fato posto por ele o curso das coisas que é independente da sua consciência; deve, portanto, ter conhecimento 

da essência, moldá-la segundo o aquilo que deseja. Isto é o quanto, no mínimo, toda praxis social razoável deve 

manter da estrutura originária do trabalho.”104 

No contexto da ontologia de Lukács, portanto, as relações sociais assumem uma exterioridade cotidiana no 

confronto com as consciências individuais que possuem semelhança imediata com a exterioridade natural. 

Novamente, e não há aqui necessidade senão de chamar a atenção a este aspecto da questão, não há em 

Lukács qualquer espaço para a identidade sujeito/objeto. 

Para evitar qualquer equívoco, salientemos que isto não significa, em absoluto, que para Lukács haja qualquer 

atenuação da diferença ontológica entre ser social e natureza. O salto ontológico entre a natureza e o 

mundo dos homens não é, em nada, atenuado por estas colocações de Lukács. Ser social e natureza são, 

sempre, ontologicamente distintos. 

Aqui, no entanto, examinamos um outro fenômeno. Tratase do fato pelo qual, uma vez objetivadas, as relações 

sociais se alienam, ganham uma vida própria e, a cada momento, exibem uma efetiva autonomia relativa frente 

às vontades individuais. A distância entre a relação social objetivamente existente e a subjetividade que está na 

                                                           
103 Esse aspecto do devir-humano dos homens é discutido por Lukács no Vol II*, p. 287 e ss/CXCI e ss. 

de sua Ontologia. 

104 Lukács, G., op.. cit., vol II*, p. 125. 
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base dos atos teleologicamente postos que fundam e reproduzem estas mesmas relações sociais faz com que, 

na vida cotidiana, as relações sócio-genéricas exibam uma dureza semelhante à da natureza. Ser nobre feudal, 

nesse contexto, pode ter a aparência, na consciência cotidiana de milhões de indivíduos, de uma 

prossecução natural do fato de o nascimento de uma  p e s s o a  ter ocorrido num castelo ao invés de numa 

choupana. Dimensões puramente sociais da vida adquirem, por essa via, um peso, uma aparência, “natural”: 

são fatos de tal modo exteriores às vontades cotidianas, tão pouco permeáveis à influência das vontades 

individuais, que assumem uma aparência de exterioridade natural. 

Na sociedade capitalista, pela primeira vez na história humana, esse aparente caráter natural das relações 

sociais tende a desaparecer.105Nela, o local de cada indivíduo na estrutura social é relativamente modificável 

(dentro de limites historicamente dados) pela ação dos indivíduos. Sob esse aspecto, a sociedade capitalista se 

constrói como uma enorme arena, onde os indivíduos não cessam de lutar entre si por um lugar ao sol. Para 

a consciência cotidiana de milhões de indivíduos que vivem sob o jugo do capital, o fato de João ser operário e 

Tomas um burguês é uma decorrência direta das qualidades de suas individualidades, da maior ou menor 

capacidade em “fazer dinheiro”. O que, certamente, tem um grau de verdade: os atos de um burguês podem, 

de fato, destruir sua fortuna, do mesmo modo que os atos de um proletário podem o enriquecê-lo e 

transformá-lo em um burguês. Na vida regida pelo capital, ocorrências dessa ordem não rompem com a 

normalidade cotidiana. 

Esse quadro sofre nuances, é flexionado numa ou noutra direção — sem ser, todavia, alterado na sua essência, 

— pelo fato de o confronto com os momentos de acaso, presentes na vida de cada indivíduo, poder dar origem 

a concepções místicas e supersticiosas da vida e da morte.106Todavia, é indiscutível que, para os indivíduos que 

vivem na sociedade capitalista, a consciência de que seus atos têm importância na determinação dos seus 

“destinos” é parte integrante da essência do seu ser. 

A gênese e o desenvolvimento dessa consciência assumiu a forma historicamente concreta de uma oposição 

entre indivíduo e sociedade. Corresponde, em larga medida, à gênese e ao desenvolvimento do individualismo 

burguês. Para o pensamento moderno, os indivíduos se constróem em permanente confronto com a estrutura 

social global e com os outros indivíduos, numa dinâmica de disputas pelas quais cada individualidade, ao se 

constituir enquanto egoísta e competitiva, constrói também uma sociedade desumana, concorrencial. Nessa 

forma de sociabilidade cada indivíduo tem na sociedade e nos outros indivíduos uma oportunidade ou 

obstáculo para acumular capital, e não uma expressão da generalidade humana. Temos aqui, em sua essência, 

o individualismo burguês, de um lado, e a sociedade civil burguesa, de outro. 

Tomemos cada um desses momentos em separado. A totalidade social burguesa nada mais é senão a síntese 

das relações sociais movidas pela reprodução do capital. O capital, criação dos homens, passa a dominar a vida 

dos seus criadores. As decisões alternativas atendem prioritariamente à reprodução do capital e não às 

necessidades postas pela reprodução do gênero humano. O capital, e não mais o homem, passa a ser a razão 

do agir dos indivíduos, passa a ser a essência da formação social. 

Vale assinalar que Lukács retoma aqui, com todas as letras, a tese marxiana segundo a qual o capital é um 

criação humana que se volta a escravizar os próprios homens. É uma afirmação humana da não-humanidade: 

um estranhamento. Dada as suas características universais, o capital é um estranhamento peculiar. Enquanto 

outros estranhamentos podem ser superados sem uma transformação global do mundo dos homens, o 

estranhamento produzido pelo capital apenas pode ser superado com a superação da ordem social burguesa. 

                                                           
105 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 326 e ss. 

106 Como já vimos no Capítulo II, estes fenômenos são decorrentes daquele complexo que Lukács 

denominou intentio obliqua. 
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E, desnecessário salientar, para Lukács a plena explicitação da generalidade humana, nos dias em que vivemos, 

apenas poderá ocorrer uma vez superada a exploração do homem pelo homem fundada no capital.107 

Nesse contexto, o individualismo burguês interfere na constituição da substância de cada individualidade sob a 

hegemonia do capital. Na disputa pela acumulação privada de riqueza, cada indivíduo é o eterno “lobo” a 

ameaçar os outros. Cada um desdobra a sua existência como uma infinita luta contra tudo e contra todos para 

aumentar sua riqueza — quando possui alguma —, ou simplesmente para sobreviver nos níveis mais 

miseráveis de sociabilidade. Sob o capital, a existência humana é reduzida à sua faceta menos humana: ou ser 

mero cofre para acumular capital ou, então, ser banido da civilização humana, se reduzindo à disputa por um 

pedaço de pão. 

A desumanidade da existência humana é, na sociedade burguesa, para Lukács, igualmente real, quer se trate 

de uma existência burguesa ou proletária. Nos dois casos, a vida é igualmente carente de sentido, é uma vida 

medíocre, estranhada. Tanto o burguês como o operário são o resultado do processo de estranhamento 

global. O que não deve nos levar a crer que Lukács desconsidere a importância, para a vida de cada indivíduo, 

do fato de sua existência se desdobrar sob o confortável estranhamento da burguesia ou sob o estranhamento 

miserável da vida operária. Contudo, para a análise ontológica do estranhamento, essa significativa diferença 

não atenua o fato de tanto o burguês como o operário serem formas estranhadas da existência humano-

social. A existência individual sob a regência do capital, em Lukács, é sempre estranhada, ainda que as formas 

de estranhamento possam ser diversas e, no interior da vida de cada indivíduo, essas diferenças sejam muito 

significativas. 

 
Abordemos essa mesma problemática de um outro ângulo. 

O devir-humano dos homens, o desenvolvimento da generalidade humana, atinge com o capitalismo um 

momento nodal de sua trajetória. O desenvolvimento das forças produtivas e o correspondente, contraditório 

e desigual, desenvolvimento das capacidades humanas em geral (da subjetividade, da sensibilidade, da 

criatividade, do conhecimento científico, da capacidade estética, etc.) atingiu, com a passagem do feudalismo 

ao capitalismo, um patamar de desenvolvimento que possibilitou aos homens, pela primeira vez, a nítida e 

clara percepção de que a história dos homens é o resultado das ações dos próprios homens, que o homem é 

essencialmente social. 

Que as potências desencadeadas pelo desenvolvimento do gênero humano houvessem sido, no passado, 

inúmeras vezes, transformadas em potências divinas, transcendentes, aos olhos da sociedade burguesa 

nascente nada mais era que decorrência de uma sociabilidade pouco desenvolvida que tinha no 

antropomorfismo a sua forma privilegiada de explicar a existência humana. O século XVIII é pródigo em 

tentativas de derrotar essa forma de conceber o humano, e a grande luta se dá contra a concepção de mundo 

feudal. Desde Bacon até o racionalismo francês, esse é o tom dos debates filosóficos modernos. Essa é a base 

de ser do movimento que se inicia com o Renascimento e que culmina na Ilustração e com a afirmação — 

teórica e prática — que o homem é capaz de fazer a sua história porque o homem é uma criação do próprio 

homem. O universo é regido pela lei newtoniana da gravitação universal e não mais pela interferência divina; as 

relações matemático-mecânicas deslocam a providência divina na explicação dos fenômenos naturais e, muitas 

vezes, sociais. O papel dos homens na história é cada vez mais central: Vico afirma com todas as letras que a 

diferença entre a sociedade e a natureza está no fato de que os homens fizeram a primeira e não a segunda. 

Apesar das diferenças entre Hobbes, Locke e Rousseau, algo os aproxima: o mundo dos homens é, para os três 

pensadores, resultado concreto das ações humanas, e todos os três propõem ações coletivas para ordenar a 

                                                           
107 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 320-1. 
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sociedade segundo a natureza humana. Que diferenças as mais significativas se interpõem entre o Estado 

hobbesiano e a soberania popular em Rousseau é uma obviedade e não é necessário mais que apontar esse 

aspecto. 

Ao contrário, da máxima importância para o nosso estudo do estranhamento em Lukács, é que esses 

pensadores estão entre os mais representativos do período moderno fundamentalmente porque — entre 

outras coisas — foram capazes de exprimir — e, dessa maneira, conferir uma forma socialmente adequada à 

nascente consciência do fato de a história ser uma história da humanidade; que, no limite, o gênero 

humano é o único responsável pelo seu próprio destino. 

O fato de as primeiras formas de manifestação da consciência do caráter social — e, não, divino — da história 

terem se apoiado em uma concepção a-histórica da natureza humana, termina por introduzir importantes 

nuances nessa processualidade. Como já nos referimos anteriormente, a natureza humana dos filósofos 

modernos era pouco mais que a generalização, para toda a história, das características mais essenciais da 

humanidade estranhada pelo capital. Essa limitação, todavia, não impediu que o Iluminismo se convertesse 

na ideologia das revoluções burguesas — revoluções que marcam a entrada do devir-humano dos homens num 

novo período no qual, diferente dos anteriores, conscientemente os homens se propõem a alterar com seus 

atos a continuidade histórica. Ou seja, um novo período no qual uma classe — pelo primeira vez na história 

— se constitui enquanto classe revolucionária; isto é, uma classe capaz de projetar e construir praticamente 

uma nova sociedade cuja gênese apenas pode se dar pela destruição da velha sociedade. 

É a esse complexo de questões que Lukács se refere quando afirma que a sociedade burguesa é a primeira 

socialmente pura. Ela corresponde ao primeiro momento do devirhumano dos homens no qual a humanidade 

se propõe a assumir a história em suas próprias mãos, ao invés de recebêla como fatalística imposição de 

potências que transcendem o ser social. O destino dos homens passa a pertencer aos homens, não mais aos 

deuses. 

O quanto essa evolução é significativa para o desenvolvimento do gênero humano dificilmente poderia ser 

exagerado. Corresponde a um momento decisivo, segundo Lukács, para a constituição de um gênero humano 

que tenha consciência do fato de ser essencialmente social. Por isso, é um passo fundamental na elevação da 

humanidade ao seu serpara-si. 

De modo análogo, o desenvolvimento das relações mercantis, ao contrapor cotidianamente a existência 

individual ao gênero humano, ao fazer da acumulação privada de capital o impulso determinante na vida das 

pessoas exigiu e, ao mesmo tempo, possibilitou o desenvolvimento do individualismo burguês. 

A substância da individualidade típica que se constitui nesse momento histórico é aquela do avaro pequeno-

burguês, do Pai Goriot de Balzac. É uma individualidade que se concebe enquanto mônada 

qualitativamente distinta e oposta ao gênero humano, que tem seus horizontes limitados pelos seus interesses 

privados imediatos.108 A literatura está repleta de personagens que retratam esta forma de ser dos indivíduos 

sob a égide do capital. 

Na esfera política, tanto a totalidade social enquanto locus da disputa entre os indivíduos, como esse 

indivíduo burguês são os fundamentos últimos da democracia burguesa. Como o homem é por natureza 

competitivo, ruim, egoísta, avaro, não restaria à humanidade outro caminho senão reconhecer esse fato e 

buscar uma forma de sociedade onde a luta de todos contra todos não desagregasse a sociedade. A forma 

ideal, dessa perspectiva, é aquela da democracia burguesa consagrada pelo liberalismo, um espaço estruturado 

formalmente para regular, de modo a que não ultrapassem os limites do capital, os inelimináveis conflitos 

sociais da sociedade burguesa. Nesse sentido, mercado e democracia burguesa estão indissoluvelmente 

                                                           
108 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 257 e ss. 
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articulados. O primeiro é o espaço da concorrência econômica; o segundo, o espaço da disputa política, na 

concepção liberal burguesa. 

Já vimos o quanto a ontologia lukácsiana se opõe a concepções de uma natureza humana desse tipo. Acima de 

tudo porque, no plano diretamente ontológico, tal concepção é a exata antípoda da radical historicidade do 

mundo dos homens postulada por Lukács, após Marx. Para estes pensadores, nenhuma natureza humana 

poderia, em nenhuma hipótese, se constituir em limites a priori para o desenvolvimento do devirhumano dos 

homens.109 

O que nos interessa chamar a atenção do leitor, agora, é para o fato de que, na sociedade burguesa, mesmo 

ali onde a democracia liberal tenha se desenvolvido plenamente, a individualidade nunca poderá ir para além 

da sua fragmentação entre uma dimensão genérica e uma dimensão privada, entre citoyen e bourgeois. 

Baseando-se direta e explicitamente nas teorização de Marx na Questão Judaica110, Lukács aponta que o 

desenvolvimento da individualidade sob o capital se desdobra historicamente em duas esferas, uma pública 

(genérica), na qual o indivíduo se concebe enquanto cidadão e que corresponde ao momento público da sua 

existência, e outra privada, na qual o indivíduo submete as suas relações com o gênero aos interesses 

imediatos da acumulação privada que o realiza enquanto indivíduo burguês. 

Argumenta Lukács que essa contraposição entre o público e o privado, na qual o público e o privado não 

apenas são distintos, mas opostos à medida que as relações genéricas são tomadas enquanto instrumentos e 

mediações para a acumulação privada de riqueza, constitui o nódulo mais essencial da postura tipicamente 

burguesa para com as leis, a moral, a ética, etc. O típico burguês, íntima e sinceramente, deseja que as leis 

sociais sejam obedecidas e respeitadas por todos, pois compreende que sem essas leis seu mundo não poderia 

existir. Todavia, ao mesmo tempo, age de forma a procurar uma maneira de transgredir essas mesmas leis 

sempre que possa obter alguma vantagem pessoal. É a hipocrisia típica do burguês médio, uma qualidade 

socialmente produzida das individualidades burguesas. 

Que uma individualidade que se constrói nesses parâmetros é uma individualidade cindida, limitada no seu 

desenvolvimento aos horizontes postos pela reprodução do capital e, portanto, uma individualidade que está 

longe de efetivar todas as fantásticas potencialidades de desenvolvimento abertaspelo atual nível de 

desenvolvimento das forças produtivas é algo que não requer uma longa demonstração.111 Pensemos, 

apenas, em como os indivíduos poderiam se desenvolver em todos os sentidos (omnilateralidade, no dizer de 

Marx) se, com o fim da exploração do homem pelos homens, a jornada de trabalho fosse significantemente 

reduzida e a burocracia viesse a desaparecer. O tempo livre que todos teríamos para amar, fruir obras de arte, 

filosofar, etc. lançaria os indivíduos num processo de auto-desenvolvimento sem paralelo na história humana. 

O que isso significaria para o livre desenvolvimento das forças produtivas humanas do sociedade, e o que isso 

redundaria em bem-estar material para todo o gênero é algo que apenas pode ser limitadamente antevisto por 

mais generosa que seja nossa imaginação. 

Em suma, o fenômeno do estranhamento corresponde à criação, pelos próprios homens, no fluxo da praxis 

social, de obstáculos à plena explicitação do gênero humano (e, portanto, das individualidades). Ao contrário da 

alienação, que corresponde ao momento de afirmação do humano, o estranhamento se constitui num 

momento socialmente posto de negação do humano, uma negação social do ser humano. 

                                                           
109 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 265 e ss. 

110 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 267 e ss. 

 

111 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 562. 
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O fato de termos tomado o capital e a sociedade burguesa como exemplos para expor a categoria do 

estranhamento em Lukács pode induzir o leitor ao erro de identificar capital e estranhamento. Se o capital 

é um estranhamento, para Lukács disto não decorre que todo estranhamento tenha sua gênese no capital. 

Nem mesmo que sociedades pré-capitalistas deconhecessem fenômenos de estranhamento.112 

Conseqüentemente, a superação dos estranhamentos oriundos da submissão dos homens ao capital não 

significa o fim de todos os estranhamentos. Outros estranhamentos surgirão e se  desenvolverão numa 

sociedade que tenha superado o capital, os quais, por sua vez, deverão ser também superados. Em outras 

palavras, a superação do capital e dos estranhamentos a ele associados não significa o fim da história, mas sim 

a construção de uma formação social qualitativamente nova, onde os estranhamentos serão, também, 

qualitativamente distintos dos estranhamentos que surgem e se desenvolvem num tecido social que tem a 

exploração do homem pelo homem como seu fundamento mais importante. 

Em suma, para as individualidades que se consubstanciam sob a égide burguesa, o capital é uma potência 

estranha e molda o destino de cada uma delas. O capital é uma potência impossível de ser atingida na sua 

essência pela ação dos indivíduos. Por isso, as necessidades da reprodução do capital se impõem aos indivíduos, 

na cotidianidade, com uma aparente inexorabilidade. A força desumana que submete os homens ao capital é 

assumida, na cotidianidade, como uma imposição tão intocável quanto a lei da gravidade, isto é, como uma 

determinação não-humana. A criação humana se faz estranha ao próprio homem, o homem não mais se 

reconhece no que criou: essa é, para Lukács, a essência do estranhamento. 

Sublinhemos que, se para Lukács o capital é a fonte mais nefasta de estranhamentos da sociabilidade 

contemporânea, devemos evitar qualquer identificação entre o capital e estranhamento que implique a 

afirmação de que o desaparecimento de um levaria, necessariamente, ao desaparecimento do outro. Se o 

capital é uma fonte de estranhamentos, certamente há estranhamentos que não se originam do capital. 

II - Generalidade humana e superação dos estranhamentos 

Pelo exposto até aqui, deve estar claro que a construção de uma generalidade humana autêntica está, nos dias 

de hoje, aos olhos de Lukács, associada à superação do capital. Pleno desenvolvimento humano-genérico e 

capital são dois termos absolutamente excludentes, hoje, para Lukács. 

Vimos que nem sempre foi assim. A construção da sociabilidade burguesa se constituiu em salto fundamental 

no devir-humano dos homens; possibilitou que, em escala social, os indivíduos compreendessem que a história 

é a história humana e, indo além, que tomassem a tarefa prática de mudar o rumo da história no sentido 

desejado. Nisto se constitui o significado mais profundo da revolução burguesa: inaugurou um período histórico 

onde prática e teoricamente os homens tomam a história em suas mãos. Essa intervenção humana, que afirma 

prática e teoricamente o fato de os homens serem senhores da sua própria história, é o que de mais genial a 

burguesia legou à humanidade. 

Percebam que há uma diferença essencial, entre esta “era das revoluções” e, por exemplo, a crise do final do 

sistema escravista e sua transformação (lenta, penosa e confusa) em feudalismo. 

A crise do escravismo constituiu um “beco sem saída”.113 O escravismo, devido às contradições geradas pelo 

seu próprio desenvolvimento, simplesmente não conseguia mais se reproduzir. Ao mesmo tempo, temos a 

                                                           
112 Lukács, G., op. cit., vol II**, p. 563-4. 

 

113 Além da discussão do “beco sem saída” no capítulo da Ontologia dedicado à reprodução (Vol II*, p. 

295 e ss.), conferir também Vol I, p. 383-4. 
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inexistência de uma classe revolucionária que desse um sentido à crise. Crise do velho sem qualquer 

perspectivação do novo: nisso se constitui o caráter de “beco sem saída” da derrocada do escravismo. 

A crise do feudalismo, por sua vez, está intimamente articulada à gênese e desenvolvimento de uma classe 

social que, ao longo dos séculos XVI ao XVIII, construiu (teoricamente) um projeto próprio de uma nova 

formação social e constituiu (praticamente) uma nova sociabilidade. O que exigiu, com absoluta necessidade, 

não apenas o abandono, mas a destruição da antiga visão de mundo (Weltanschauung) feudal, teocêntrica. 

Que o resultado dessa ação da burguesia não corresponda exatamente ao idealizado, é uma verdade 

indiscutível. Que a sociabilidade que veio a ser com a Revolução Francesa não foi aquela da igualdade, liberdade 

e fraternidade como sonhada por Marat, Herbert e Robespierre é uma evidência inquestionável. Todavia, esse 

fato em nada diminui a importância da ação consciente da burguesia na constituição da nova sociabilidade. 

Entre a prévia-ideação e o ente objetivado se interpõe, já vimos, o momento da alienação. No processo de 

objetivação, ao este intervir nas cadeias causais existentes e alterá-las, intervêm determinações que terminam 

por fazer não apenas o ente, mas até mesmo o processo de objetivação, distinto do previamente idealizado. 

Estamos aqui, novamente, nos defrontando com aquele complexo de problemas que estudamos anteriormente 

ao tratarmos da relação teleologia/causalidade. Vimos como Ikursk, ao levar à prática a construção do machado, 

desde o início enfrenta resistências tanto da natureza (forma e dureza das pedras disponíveis, da madeira, etc.) 

como sociais (desprezo da coletividade pela recusa de Ikursk em ajudar o esforço coletivo de enfrentar o tigre), 

o que o força a ir modificando seu projeto de machado original. Ao final do processo de objetivação, o machado 

é distinto daquele previamente idealizado. 

 

Nas suas linhas mais gerais, esse mesmo fenômeno, em escala muito ampliada, se verifica na relação entre 

o projeto de transformação social dos revolucionários e a efetiva sociabilidade que resulta dos seus atos. As 

resistências que a realidade oferece à constituição da nova sociabilidade, resistências estas cujo elemento 

fundamental são sempre reações dos indivíduos às novas condições sociais (tanto às novas condições de 

possibilidades quanto às novas condições já tornadas concretas), são rigorosamente imprevisíveis em sua 

totalidade. O que coloca problemas de extrema complexidade para a direção política de qualquer revolução. 

Devemos também considerar que, como já vimos, toda praxis social, por mais consciente que ela seja, possui 

sempre um quantum de casualidade. Num processo revolucionário, o acaso joga um papel muito importante, 

acima de tudo na determinação da forma que assume a ruptura com a velha ordem. Tanto a Queda da Bastilha, 

em 1789, quando o desencadeamento da Revolução Russa a partir de uma manifestação contra a fome, no Dia 

Internacional da Mulher, pelas mulheres trabalhadoras em fevereiro de 1917 em Petrogrado, são 

processualidades que exibem inequívocos traços de casualidade. 

Tal distância — ineliminável — entre intenção e conseqüências do gesto é, portanto, um componente central da 

praxis social, seja ela tão simples como a construção de um machado ou tão complexa quanto uma revolução. 

Isto posto, retornemos ao nosso raciocínio: afirmávamos que o fato de haver uma real distinção entre o 

projeto revolucionário burguês e a ordem social efetivamente construída pela revoluções burguesas em nada 

diminui, sempre segundo Lukács, a importância ontológica do fato de que, com o capitalismo, pela primeira 

vez na história os homens se propõem a, conscientemente, tomar a história em suas mãos. 

1 - Generalidade humana e liberdade 

Abordemos esse complexo de questões por um outro ângulo: a problemática da liberdade. 

O ponto de partida da tradição marxiana no estudo da liberdade está no reconhecimento de que o elemento 

constitutivo do ser social são atos alternativos com caráter de resposta. Como vimos, o horizonte para a 

resposta é dado pelas determinações objetivas da realidade. Nesse contexto, a liberdade seria a possibilidade 
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de escolher, entre as alternativas possíveis inscritas no real, aquela mais apta a atender as necessidades postas 

pelo devir-humano dos homens. 

Foi precisamente dessa angulação, lembra Lukács, que Engels abordou a problemática da liberdade. “A 

liberdade”, afirmou ele, “não consiste em sonhar a independência das leis da natureza, mas no conhecimento 

destas leis e na possibilidade, ligada a este conhecimento, de fazê-las atuar segundo um fim determinado. Isto 

vale tanto para as leis da natureza externa, como para as que regulam a existência física e espiritual do próprio 

homem /.../. Liberdade do querer não significa outra coisa, portanto, senão capacidade de poder decidir com 

conhecimento de causa.”114 

Segundo Lukács, Engels estaria correto, em primeiro lugar, ao reconhecer que a liberdade é um fenômeno 

puramente social, que opera apenas na relação entre teleologia e causalidade que caracteriza os atos 

humanos.115 

Em segundo lugar, ao reconhecer que a liberdade diz respeito à relação do homem com o mundo em que 

vive, que a liberdade tem seu momento fundante na transformação do real pelo trabalho. É no caráter de 

alternativa do trabalho “/.../ que se apresenta pela primeira vez em uma figura claramente delimitada o 

fenômeno da liberdade”116. Em poucas palavras, “Em uma aproximação, a liberdade é aquele ato de consciência 

pelo qual surge, com seu resultado, um novo ser posto por ele.”117 

Num primeiro momento, e acompanhando Engels, para Lukács a liberdade se consubstancia em decisões 

alternativas que são respostas a situações sociais concretas, no movimento de transformação da causalidade 

dada em causalidade posta; para ele a liberdade é, “/.../ por sua essência ontológica(,) /.../ concreta: ela 

representa um determinado campo de ação das decisões alternativas no interior de um complexo social 

concreto no qual se fazem operantes, simultaneamente a ele, objetividade e forças sejam naturais ou 

sociais.”118Os estados da consciência que não se relacionam com a transformação efetiva do realmente 

existente não configuram, para Lukács, qualquer instância da liberdade.119 

Lukács acompanha Engels, portanto, no reconhecimento de que a liberdade é sempre concreta e está sempre 

relacionada à decisão alternativa que está na base de todo ato de trabalho. Em outras palavras, que as 

determinações do real estão indissociavelmente articuladas à efetivação da liberdade a cada momento 

histórico, e que por isso liberdade e necessidade não são antinômicas. Apenas no interior de uma malha de 

determinação causais pode a liberdade se efetivar. Repetimos: fora do ser social não há liberdade. 

O distanciamento de Lukács para com Engels, na análise da liberdade, se inicia por duas observações. A 

primeira delas concerne ao fato de a liberdade, enquanto ação com conhecimento de causa, ter plena 

validade apenas na esfera do trabalho e, ainda que sirva de referência genérica a todas as manifestações da 

liberdade, não esgotar o fenômeno na sua totalidade. Lembra Lukács que a liberdade é um dos fenômenos 

“mais multiformes, variáveis e instáveis” do ser social. “Se poderia dizer que todo setor singular tornado 

                                                           
114 Engels, F. Anti-Düring, Progress Publishers, Moscou, 1978, Parte I, Cap. XI, p. 140-141. 

115 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 112. 

 

116 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 112. 

117 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 112. 

118 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 116. 

119 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 113-4. 
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relativamente autônomo /.../ produz uma forma própria de liberdade.”120 A liberdade jurídica é distinta da 

política, etc. 

Como já tivemos ocasião de expor, segundo Lukács, a estrutura originária da posição teleológica sofre mudanças 

significativas quando passamos dos atos teleológicos primários aos secundários. “Essa mudança assume uma 

qualidade ainda mais decisiva quando o desenvolvimento faz com que, para o indivíduo, o seu próprio modo de 

portar-se, a sua própria interioridade, torna-se objeto da posição teleológica.” Sem pretender senão levantar 

esse aspecto da questão, deixando sua exploração cabal para a Ética, conclui o pensador húngaro que “Não 

se pode /.../ derivar por dedução conceitual as novas formas [de liberdade] daquela originária, as formas 

complexas das formas simples /.../.”121 

 
Mais uma vez, e aqui apenas faremos referência ao fato, nos encontramos com a identidade da identidade e da 

nãoidentidade como forma genérica do desenvolvimento da sociabilidade: um ato em si unitário, a efetivação 

da liberdade no trabalho, dá origem a fenômenos que são, concomitantemente, distintos e indissociáveis da 

processualidade originária. Mais uma vez, também, ao contrário do que afirmam alguns críticos de 

Lukács122, nos encontramos com a afirmação lukácsiana segundo a qual o ser social não é redutível ao 

trabalho. 

O que nos interessa, todavia, desse conjunto de questões, é que o reconhecimento, por Lukács, de que há 

formas de liberdade distintas da liberdade que se verifica na transformação direta da natureza pelo trabalho 

humano abre a possibilidade de desenvolver e sofisticar as considerações engelsianas acerca da liberdade. Não 

se trata mais apenas da forma originária da liberdade encontrada na esfera do trabalho, mas também de 

formas distintas em que se particulariza esse fenômeno à medida que a sociabilização complexifica a 

reprodução do mundo dos homens. O estudo particularizador das principais formas em que se apresenta a 

liberdade foi prometido por Lukács para a sua Ética. Como sabemos, ele faleceu antes de escrevê-la. Todavia, 

há notícias de que ele teria deixado algumas centenas de páginas com notas datilografadas e, a publicação 

delas, há muito prometida, talvez elucide aspectos fundamentais do que seria essa análise. 

No contexto da Ontologia, interessa-nos o fato de o reconhecimento dessa enorme variedade nas formas 

particulares, concretas, da liberdade vir associado à afirmação da insuficiência (e não falsidade) das 

considerações de Engels para o mundo contemporâneo. Para ele, Engels desconheceu uma problemática que o 

desenvolvimento do capitalismo no século XX evidenciou com muita força: o desenvolvimento das ciências e 

das forças produtivas pode, ao invés de fundar uma compreensão do mundo “genuína”, dar origem a uma 

mera manipulação tecnológica do real articulada a uma “ontologia fictícia”.123 

Ao tratar da intentio recta e intentio obliqua vimos como o desenvolvimento do trabalho impulsionou tanto o 

desenvolvimento científico como as concepções de mundo mágicas, animistas, antropomorfizantes, 
                                                           

120 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 112. 

121 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 124. 

 

122 As críticas da chamada Escola de Budapeste se tornaram públicas, pela primeira vez, com a 

publicação pela revista italiana Aut-Aut, em seu número 157-8 de janeiro/abril de 1977, das críticas que 

Ágnes Heller, F. Feher, G. Markus e M. Vadja encaminharam a Lukács após a leitura do primeiro ma 

nuscrito da Ontologia. A síntese já amadurecida dessas críticas tomou forma sob a pena de Heller, num 

artigo intitulado “Paradigma della produzione e paradigma del lavoro”, in Critica Marxista, Ed. Riuniti, Roma, 

n.4/1981. 

123 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 122. 
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marcadamente religiosas, etc. Já então se manifestava uma primeira forma de articulação contraditória entre 

manipulação correta do real e produção de uma concepção de mundo fictícia. 124 Tendo por base o enorme 

desenvolvimento da ciência no capitalismo moderno, Engels teria previsto, segundo Lukács, que, ao contrário 

da sociabilidade intensamente estranhada e com fortes necessidades religiosas dos dias atuais, haveria o 

predomínio de uma Weltanschauung científica que desbancaria em definitivo as ontologias religiosas. 

Do ponto de vista da problemática da liberdade, a não realização dessa expectativa de Engels e, pelo 

contrário, o fato de o desenvolvimento da ciência no século XX ter-se constituído, também, em um dos 

fundamentos do desenvolvimento de uma Weltanschauung de tipo místico, religioso, nos coloca, nas palavras 

de Lukács, numa “situação paradoxal: enquanto nos estágios primitivos era o atraso do trabalho e do saber 

que impedia uma genuína investigação ontológica sobre o ser, hoje é exatamente o fato de o domínio sobre a 

natureza se dilatar ao infinito que cria obstáculos ao aprofundamento e a generalizações ontológicas do 

saber, de modo que este último deve lutar não contra as fantasias, mas contra a sua própria redução a 

fundamento da sua universalidade prática.”125Em outras palavras, segundo Lukács, a manipulação dos 

conhecimentos científicos, de forma a reduzi-los tão-somente a uma dimensão prática de transformação do 

real, evitando as potencialidades das quais são portadores para a construção de uma Weltanschauung não 

fictícia, “encontra suas raízes materiais no desenvolvimento das forças produtivas e as suas raízes ideais nas 

novas formas da necessidade religiosas que não se limitam simplesmente a refutar uma ontologia real, mas na 

prática age contra o desenvolvimento científico.”126 

Essa situação, segundo Lukács, torna “extremamente problemática a caracterização engelsiana da liberdade 

como ‘a capacidade de poder decidir com conhecimento de causa’. De fato, não se pode dizer que a 

manipulação da consciência — em contraposição às magias, etc. — careça de conhecimento de causa. O 

problema concreto é, acima de tudo, saber qual a orientação de tal conhecimento de causa; é esse objetivo 

da intenção e não apenas o conhecimento de causa que fornece o critério real, do mesmo modo como, 

também nesse caso, o critério deve ser buscado na relação com a própria realidade. A orientação para uma 

prática imediata, por mais que essa via seja fundada em termos lógicos, do ponto de vista ontológico 

conduz a um beco sem saída.”127 

As indicações deixadas por Lukács em sua Ontologia nos permitem antever alguns elementos da análise que 

pretendia desenvolver acerca da liberdade em sua Ética. Argumenta ele que essa nova situação que vem a ser 

com o desenvolvimento do capitalismo no século XX introduz modificações importantes na relação entre fim 

e meio. “/.../ é qualitativamente diferente que a alternativa tenha como seu conteúdo somente um juízo de 

corretude ou erroneidade determináveis em termos puramente gnosiológicos ou, mesmo, que a própria posição 

do fim seja o resultado de alternativas cuja origem é humano-social.”128 

                                                           
124 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 122. 

 

125 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 123. 

126 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 124. 

127 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 124. 

128 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 127. 
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Ou seja, “/.../ a posição do fim não pode ser medida com os critérios do trabalho simples”.129 Deve ter por 

referencial e horizonte o devir-humano dos homens, o processo de sociabilização. Para ser breve, o critério de 

valoração da posição do fim deve ser fundado pelo processo de construção da generalidade humana-para-si; 

deve ter na ética seu campo resolutivo.130 

A insuficiência dessas colocações de Lukács para a completa resolução dessa problemática da liberdade é uma 

evidência que não desejamos esconder. Nem, tampouco, o desejava Lukács, que não poucas vezes remeteu a 

investigação cabal dessas questões para a Ética que pretendia escrever. Contudo, nos parece não menos 

evidente a riqueza das colocações de Lukács acerca da liberdade. Fundamentalmente, ao superar tanto o beco 

sem saída da irresolúvel antinomia tipicamente idealista entre necessidade (determinismo) e liberdade, como 

também ao não ser colhido pelos limites ao estudo do fenômeno da liberdade inerentes à postura engelsiana. 

Uma vez mais, a ontologia lukácsiana se apresenta como um tertium datur. Em se tratando da liberdade, 

recusa tanto a antinomia absoluta entre necessidade e liberdade, como também a redução do fenômeno à sua 

forma primeira, originária. 

Esse tertium datur lukácsiano acerca da liberdade está intimamente articulado, numa relação de 

complementaridade, com o reconhecimento de que, com a sociabilidade burguesa, se eleva à consciência, em 

escala social, de modo inédito, que os homens são os demiurgos de sua própria história. O fato de a 

humanidade alcançar uma consciência de que seu destino é socialmente traçado — e não determinado por 

potências divinas, mágicas, etc. — não poderia deixar de ter enormes conseqüências no desenvolvimento do 

fenômeno da liberdade. Em linhas gerais, essa nova forma de sociabilidade abre novos horizontes para a 

efetivação da liberdade, potencializa a capacidade de liberdade dos homens. 

Detenhamo-nos sobre esse aspecto. 

A nova qualidade da sociabilidade contemporânea, o eu caráter social puro, promove algumas alterações na 

relação entre os momentos da prévia-ideação e aqueles de objetivação/alienação na constituição da 

generalidade humana parasi. 

Voltemos à história de Ikursk. Para ele, a utilidade do machado, sua maior ou menor adequação aos objetivos 

previamente idealizados, independia de modo quase absoluto do fato de o machado vir a ser, ou não, um 

momento impulsionador do devir-humano dos homens. 

No contexto em que vivia Ikursk, o fato de o processo de objetivação ser mais ou menos humano, de 

incorporar de forma mais ou menos intensa as necessidades sócio-coletivas postas pelo desenvolvimento do 

gênero, era de pouca importância para o sucesso de sua ação. A utilidade do machado dependia, 

fundamentalmente, das qualidades do próprio machado (a dureza da pedra, a resistência da madeira, a 

localização do centro de gravidade dinâmico do conjunto, etc.) e não, por exemplo, da forma mais ou 

menos estranhada do ente objetivado. 

Esse estado de coisas se altera radicalmente quando se trata da objetivação do ser-para-si da generalidade 

humana. Contemporaneamente, o próprio processo de objetivação é portador da crescente necessidade em 

gerar um ser social que supere concretamente os estranhamentos predominantes na sociabilidade 

contemporânea. A objetivação, portanto, deve corresponder ao fato de ser ela a objetivação de uma 

generalidade humana (e de uma individualidade a ela reflexivamente articulada) que requer a consubstanciação 

do para-si do ser social. 

                                                           
129 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 127. 

130 Sobre o caráter específico da ética em Lukács, veremos logo a seguir ainda neste capítulo. 
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Ora, um tal movimento superador dos estranhamentos contemporâneos requer a opção, em escala social, por 

valores que expressem o predomínio do humano, das verdadeiras necessidades sócio-genéricas, no processo de 

objetivação/alienação. O devir-humano dos homens pode se elevar a um patamar de desenvolvimento no qual, 

ao contrário dos dias atuais, as necessidades humano-genéricas predominem sobre as desumanidades 

socialmente postas.131 O que agora nos interessa, para a exposição da relação entre liberdade e superação dos 

estranhamentos contemporâneos, é que, com a objetivação da generalidade humana para-si, não se trata mais 

de objetivar um objeto não-humano como um machado132, mas da constituição de uma substancialidade 

humana — isto é, de um gênero e de individualidades — que supere o atual patamar estranhado de 

sociabilidade. 

Segundo Lukács, os valores que devem operar na síntese da generalidade humana para-si são aqueles que 

superam a forma cindida de ser do mundo sob o capital, apontando para a constituição de um ser social no 

qual a crescente afirmação do gênero, em patamares socialmente cada vez mais elevados, requer a plena 

explicitação das particularidades e das capacidades individuais. Particularidades, agora, que são compreendidas 

e se constituem enquanto aquilo que de fato são: particularidades de um gênero cujo modo de ser apenas pode 

se desenvolver dando espaço para o desenvolvimento de sua heterogeneidade interna. 

A efetivação prática, material, de relações entre os homens que possibilitem esse pleno desenvolvimento do 

processo de devir-humano dos homens é o que Lukács, após Marx, denominou de comunismo. E os 

valores que devem corresponder a prévias-ideações que superam o capital são os valores éticos.133 

Essas palavras nos remetem, diretamente, ao estudo do que seria o nódulo da ética lukácsiana, a partir das 

indicações deixadas em sua Ontologia. 

2 - Ética e generalidade humana-para-si 

Ao tratar da reprodução social, vimos como a sua continuidade requer mediações que tornem socialmente 

reconhecíveis as necessidades sócio-genéricas postas pelo devirhumano dos homens, com isso possibilitando a 

sua elevação à consciência em escala social. Argumentamos que, segundo Lukács, esta é a base ontológica para 

a gênese e desenvolvimento de complexos sociais como a moral, o direito, os costumes, a tradição, etc. 

Também argumentamos que entre a ética e os outros complexos que atuam nessa esfera, há uma diferença 

fundamental: apenas a ética faz a mediação da superação da dualidade dicotômica entre indivíduo e sociedade. 

Naquele momento essas considerações foram suficientes. Todavia, agora se faz necessário retomar a discussão 

lukácsiana acerca da ética, para poder avançar na exploração da conexão entre liberdade e construção da 

generalidade humana para-si. 

Como já afirmamos seguidamente, a Ontologia foi pensada como obra preliminar à Ética que Lukács não 

chegou a escrever. Por isso, na Ontologia, Lukács não foi para além de um breve esboço da “simples, 

elementar constituição ontológica” da ética134. Ele assinala tão-somente que “o costume, a tradição, mas de 

                                                           
131 Para que essa passagem se efetive se faz necessária a atuação de um vasto campo de mediações 

que Lukács explora, principalmente, no capítulo dedicado à ideologia. Seguir os passos dessa investigação 

lukácsiana, todavia, cairia para fora dos limites do nosso estudo. Cf. Lukács, G., op. cit., vol II**, Capítulo 

III “Il momento ideale e l’ideologia”. 

132 Que o machado seja um objeto social, depois do que dissemos não pode mais restar dúvidas. Com 

não-humano queremos apenas assinalar que não se trata, diretamente, da construção de seres humanos 

enquanto tais, mas de objetos que, pela sua essência, são distintos dos indivíduos, ainda que sociais. 

133 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 328-331. 

 

134 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 328/CCXXXV. 
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maneira mais explícita, o direito e a moral” têm a função de afirmar, frente às aspirações particulares dos 

indivíduos, a sua sociabilidade, seu pertencer ao gênero humano que vai surgindo no curso do desenvolvimento 

social135. Portanto, a base de ser dos costumes, da tradição, do direito e da moral é a contradição existente 

entre o escopo da particularidade das decisões alternativas e as necessárias conexões ontológicas desses 

mesmos atos com a generalidade humana. 

Todavia, o fundamento ontológico da ética não pode ser encontrado nessa dualidade. “Apenas na ética”, afirma 

Lukács, “é eliminado /.../ (esse) dualismo”, nela “a superação da particularidade do singular alcança uma 

tendência unitária: a exigência ética se apodera do centro da individualidade do homem agente”136. O que 

distingue, portanto, a ética do costume, da tradição, da moral e do direito é, segundo Lukács, a superação da 

individualidade que entende sua particularidade como antinômica à existência genérica. Ao se apoderar da 

individualidade, a “exigência ética” eleva à generalidade o horizonte das finalidades operantes nas decisões 

alternativas de cada indivíduo; isto é, faz do indivíduo uma individualidade autêntica, genérica; torna-o 

consciente de ser membro do gênero humano. Dessa forma, eleva qualitativamente os valores operantes em 

cada decisão alternativa, conduzindo de uma escala parametrada pelos interesses mais imediatos e particulares 

a uma escala genérica, que tem como horizonte a elevação do patamar de generalidade humana já efetivado 

pelos homens. Nas palavras de Lukács, “é uma escolha-decisão ditada pelo preceito interior de reconhecer 

como dever próprio o quanto se conforme à própria personalidade, é isto que ata os  fios entre o gênero 

humano e o indivíduo que supera a própria particularidade”137. 

Em outras palavras, a exigência ética, ao ser investida como centro da individualidade, conduz o dever 

individual a ser reconhecido como uma exigência da própria personalidade em cada situação concreta; ser 

indivíduo e ser membro do gênero humano não formam mais dois pólos antinômicos, mas dois momentos de 

um mesmo ser: a individualidade enquanto partícipe de um gênero elevado ao seu ser-para-si. 

Certamente, a unicidade biológica e a particularidade de cada indivíduo são dados ontológicos inelimináveis. 

Contudo, como já vimos, em Lukács, a individualidade só pode vir a ser em contexto social, isto é, se suas 

decisões alternativas singulares adentram pelo processo de generalização em escala social. A individualidade é, 

segundo o filósofo húngaro, uma categoria social e, por isso, sua explicitação não se contrapõe 

antinomicamente à sociabilidade, antes exige uma interação cada vez mais intensa entre a totalidade social e o 

indivíduo singular concreto. A figura dessa exigência no seu patamar mais elevado é, segundo Lukács, a ética; 

é esta que “ata os fios entre o gênero humano e o indivíduo que supera sua própria particularidade”138. 

A “extrema” diferença entre os valores que “impelem” as decisões alternativas à mera particularidade e, de 

outra parte, à autêntica generalidade humana, é um indício seguro de como, para Lukács, “neste 

desenvolvimento do homem os valores têm um peso ontológico notável”139. 

Ou seja, uma vez que o desenvolvimento sócio-global tenha construído a possibilidade objetiva de elevação do 

gênero ao seu para-si, a atualização dessa possibilidade depende de decisões alternativas que, pela sua 

qualidade e pela sua extensão, recebem impulsos decisivos dos valores genéricos. Se nos lembrarmos que, para 

Lukács, a adoção ou rejeição de certos valores pode romper, em alguns momentos cruciais, a malha de 

                                                           
135 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 327-328/CCXXXV. 

136 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 328/CCXXXV. 

137 Idem, ibidem. 

138 Idem, ibidem. 

 

139 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 329/CCXXXVI. 
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determinações legais de uma dada formação social; se nos lembramos, também, que a freqüência histórica 

desses momentos cruciais e o peso ontológico dessas decisões valorativas aumentam conforme se intensifica o 

processo de sociabilização, torna-se evidente como, para nosso autor, os valores têm, na superação da 

particularidade estranhada, “um peso ontológico notável”. 

É fundamental, para a correta compreensão do pensamento de Lukács, que não percamos jamais de vista que 

a possibilidade objetiva de que o gênero humano “configure um ser social é criada pelo desenvolvimento social 

no seu desdobramento real”140. Os valores e processos valorativos só podem ser ativos no plano do ser desde 

que o “desenvolvimento social no seu desdobramento real” crie a “possibilidade objetiva” de isto vir a ocorrer. 

No entanto, a possibilidade objetiva de elevação à generalidade humana não é sua objetivação real— entre 

uma e outra medeia a decisão alternativa concreta de indivíduos concretos em circunstâncias concretas, ou 

seja, medeia o ato teleológico. Se, em Lukács, o campo real de possibilidades aberto às decisões alternativas é 

definido pela pergunta, pelas circunstâncias, isto em nada diminui o papel dos valores no encaminhamento de 

uma alternativa dentre as diversas igualmente possíveis. 

Portanto, para Lukács, o poder normatizador da ética não pode ser fundado por nenhuma dedução lógica ou 

gnosiológica, não há força que consiga operar o milagre de conferir peso ontológico a construtos 

valorativos não fundados no ser. 

No entanto, uma vez síntese das possibilidades e necessidades objetivas do ser humano num momento 

histórico determinado, os valores podem ter peso considerável — às vezes determinantes — no 

desdobramento real de uma dada situação. E, em alguns casos, mesmo que tenham sido deduzidos lógica ou 

gnosiologicamente. Mas, então, os valores influenciam o desenvolvimento social pelo fato de corresponderem 

às necessidades objetivas de uma dada situação e não por terem sido — ou melhor, apesar de terem sido — 

fundados em terreno ontologicamente falso. Em tais circunstâncias, a aplicação prática dos preceitos 

valorativos produzem efeitos que, normalmente, negam frontalmente seus pressupostos lógicoabstratos. 

Em suma, para Lukács, o desenvolvimento da sociabilidade atingiu, com o capitalismo, um patamar de 

potencialidades para a realização da liberdade qualitativamente distinta das formações sociais anteriores. 

Na sociedade contemporânea, a consciência socialmente disseminada de que o homem é o único senhor do 

seu destino abre possibilidades inéditas à objetivação do devir-humano dos homens. 

Todavia, a plena realização dessas potencialidades requer a superação dos estranhamentos que predominam na 

sociabilidade contemporânea, os quais têm no processo de acumulação de capital o seu fundamento ontológico 

último. Com o capitalismo, a não-humanidade socialmente construída passa a ser o momento predominante da 

reprodução social. 

Como essa superação requer a objetivação da generalidade humana para-si e não a mera transformação da 

natureza, ela apresenta peculiaridades frente a outras objetivações. Acima de tudo, desdobra uma relação entre 

meio e fim qualitativamente nova se comparada com a relação típica dos atos de trabalho. Nessa nova relação, 

os critérios de julgamento do êxito ou fracasso, os critérios de valoração dos resultados da praxis, emanam 

diretamente do complexo processo de constituição e reprodução da generalidade humana para-si. Nessa nova 

relação entre meio fim, os valores jogam um “peso ontológico notável” — e é tarefa específica da ética plasmar 

em valores que sejam socialmente reconhecíveis, e que exprimam o para-si da generalidade humana e da 

individualidade, as necessidades humano-genéricas que vêm a ser pelo devir-humano dos homens. 

Com o comunismo, por um lado, e com a ética, por outro, chegamos ao limite que Lukács se propôs à sua 

ontologia. O passo seguinte seria desvelar, em sua processualidade mais íntima, o complexo social formado 

pela ética, e sua relação com a vida cotidiana, na consubstanciação da generalidade humana-para-si. O fato 

                                                           
140 Lukács, G., op. cit., vol II*, p. 328/CCXXXV. 
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de a morte ter impedido Lukács de concretizar esse programa de pesquisa confere enorme importância às 

indicações acerca da ética por ele deixadas, de forma esparsa, ao longo da Ontologia, mas estão muito aquém 

da resolução cabal dos problemas que aqui se apresentam. Resta aos lukácsianos, por isso, entre as inúmeras 

outras tarefas que a história propõe, avançar a partir dos indícios deixados pelo pensador húngaro. Que estas 

páginas sirvam de desafio e estímulo ao desenvolvimento da investigação deixada incompleta por Lukács. 

 

CONCLUSÃO 

 
 
A trajetória do marxismo, neste século, se inicia tendo como problema central, imediato, a transição 

revolucionária para uma sociabilidade socialista. A problemática continuidade/ruptura entre o velho e o novo, 

entre o capitalismo e o socialismo, é a pedra de toque do debate político, cultural e filosófico. 

A vitória do capital sobre as tentativas de sua superação, vitória esta que na década de 1930 (hoje podemos 

dizer com mais certeza do que então) já estava em fase de consolidação levou o marxismo “oficial” a uma 

paralisia teórica fundada no beco sem saída de tomar como tarefa teórica central provar ter um caráter 

socialista formas de sociabilidade (a URSS e os PCs) que nunca foram para além do capital141. Fortalecem-se as 

concepções de cunho feuerbachiano no interior do marxismo da III Internacional e, por outro lado, numa 

reação a isto, consolida-se a trajetória peculiar da Escola de Frankfurt. No seu ocaso, pontuado pelo último 

Habermas, a tradição crítica terminou por se encaminhar para o neo-kantismo, dela não mais surgirão 

soluções para os graves problemas teóricos não resolvidos pela tradição marxista. 

O marxismo estruturalista que, como argumenta Thompson em A Miséria da Teoria, é a expressão acadêmica 

do stalinismo, terminou por se esgotar num estéril debate conceitual que tem no real uma referência cada vez 

menos significativa. Não apenas para Althusser e Bourdieu/Passeron, mas também para Gabriel Cohen, o 

fundador do auto-denominado marxismo analítico, o real não é mais a instância resolutiva do teórico. 

O marxismo ontológico, cujos teóricos mais expressivos são Lukács e Gramsci, ao mesmo tempo em que 

reafirma o caráter comunista da obra marxiana, volta-se a demonstrar que o seu caráter revolucionário 

também está em conceber o mundo dos homens enquanto uma nova forma de ser, uma nova materialidade, 

que se consubstanciaria pela construção teleologicamente posta de uma nova objetividade. A dialeticidade e o 

materialismo da obra marxiana seriam assim completamente reafirmados através da postulação da absoluta 

(pois ontológica) sociabilidade e historicidade da substância social.142 

Desses pressupostos ontológicos mais gerais, Lukács desenvolve considerações que são valiosas para as 

discussões que se travam no interior do marxismo hoje. Demonstra que a especificidade ontológica do mundo 

dos homens frente à natureza é que, no ser social, a substancialidade é o subjetivo objetivado, a causalidade 

posta. Uma cadeira não é o material (ferro, madeira, etc.) de que é feita, mas sim este material 

organizado segundo uma lógica-ontológica que apenas pode ser posta através de uma ação 

teleologicamente orientada, ou seja, através de um ato de trabalho humano. 

                                                           
141 A esse respeito, dois textos são insubstituíveis. O primeiro, de Fernando Claudin, La Crisis del 

Movimiento Comunista, Ruedo Ibérico, 1970, e de Carlos Forcadell, Parlamentarismo y bolchevización el 

movimiento obrero español 1914-18, Ed. Critica, Barcelona, 1978. 

142 Para uma discussão mais detalhada do marxismo estruturalista, da Escola de Frankfurt e do 

marxismo ontológico, cf. Lessa, S. «Lukács e o marxismo contemporâneo». Rev. Temáticas, ano 1, nº ½ , 2º 

sem 1993, IFCH/UNICAMP. 
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A teleologia, portanto, na esfera social (e apenas nela), é uma força objetiva, existe como instância capaz de 

ordenar o real de modo a criar entes e relações anteriormente inexistentes, ontologicamente novos. Esses 

novos entes e relações não poderiam vir a ser senão pela modificação teleologicamente orientada da 

materialidade anteriormente existente. 

Todavia, não menos verdadeiro, segundo Lukács, é que essa nova materialidade, essa nova esfera ontológica 

— o mundo dos homens — é um mundo objetivo, distinto da subjetividade que operou a teleologia inerente a 

toda transformação do existente pelos homens. A cadeira tem efetivamente uma história distinta da história do 

seu criador, e esta autonomia da história do objetivado em relação à consciência que o criou é um elemento 

ontologicamente ineliminável na relação entre o homem e o mundo dos homens, entre a prévia-ideação e o 

objeto posto pelo ato de objetivação que é o trabalho. 

As relações sociais e os objetos assim criados, por serem objetivos, têm uma ação de retorno sobre a história da 

humanidade que não pode ser desprezada nem absolutizada. Eles constituem o horizonte que delineia os 

problemas e as soluções possíveis em cada momento histórico. Esses horizontes, sempre, são sociais e 

históricos; ou seja, por serem construtos sócio-históricos podem ser — e são —a todo momento modificados 

pelas ações humanas. 

A concepção da substancialidade humana enquanto causalidade posta representa uma ruptura radical com as 

duas outras principais vertentes do marxismo neste século. 

Rompe com o marxismo estruturalista ao integrar a subjetividade humana enquanto elemento ontologicamente 

fundamental ao mundo dos homens. A teleologia do trabalho é uma força objetiva na consubstanciação desta 

nova forma de ser; as categorias sociais apenas podem surgir (e se desenvolver) no interior de 

processualidades historicamente concretas, em determinação reflexiva com a objetivação de novas posições 

teleológicas. Toda a busca de determinações conceituais das categorias sociais (como forças produtivas e 

relações de produção), de modo a evitar contradições lógicas (tal como se propõe o marxismo estruturalista), 

pode agora ser posta em um novo campo de possibilidades resolutivas. Mas, com essa “transferência” de 

campos de resolução, a própria questão se altera em profundidade. Analogamente, concepções como a 

oposição material/social proposta por Cohen, que analisamos no Prefácio, podem ser substituídas por uma 

concepção unitário-dialética capaz de explicar o mundo dos homens com sua dinâmica específica. 

Rompe com certa tradição frankfurtiana ao manter a determinação da consciência pelo ser e ao reafirmar a 

predominância da esfera econômica sobre a totalidade social. No entanto, concebe essas relações como 

relações de determinação reflexiva; ou seja, o predomínio ontológico da esfera produtiva sobre a totalidade 

social apenas pode se dar concretamente por meio da objetivação cotidiana de infinitos atos concretos 

teleologicamente postos. Esses atos, por sua vez, frente às pressões e demandas postas pela dinâmica 

reprodutiva da formação social em que estão inseridos, têm sempre um caráter de alternativa, de escolha. 

De modo que a predominância da esfera econômica sobre a totalidade social tem como mediação ineliminável 

a cotidianidade com suas múltiplas e variáveis determinações, o que faz com que essa predominância possa ser 

tudo menos mecânica, imediata. 

Ou, em outras palavras, essa situação faz com que não se possa determinar, a priori, uma forma genérica 

abstrata e logicamente fixa do predomínio do econômico sobre a totalidade social. A cada momento essa 

predominância se afirma de maneira distinta, o que pode incluir, momentaneamente, até mesmo a sua 

aparente negação: uma radical alteração da esfera econômica pela ação da totalidade social, como ocorre nos 

momentos revolucionários. 
 

Metodologicamente, as possibilidades resolutivas abertas pela ontologia lukácsiana são enormes, pois rompe 

com a relação de exterioridade entre o sujeito e o objeto sem cair na identidade absoluta de um com o outro. 

Nem Feuerbach nem Hegel: temos aqui um legítimo tertium datur. O objeto é portador de suas determinações 

ontológicas específicas, e é ele que comporá o campo resolutivo do grau de veracidade de uma teoria. 
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Todavia, esse objeto nem é estático nem deixa de ser, em algum grau, subjetividade objetivada. Portanto, é o 

campo da objetividade que coloca as demandas metodológicas necessárias à sua apreensão pela subjetividade, 

não existindo por isso nenhuma questão metodológica que possa ter sua resolução a priori no campo mais 

abstrato da lógica e do rigor meramente formal. Essa postura se distingue radicalmente do empirismo e do 

positivismo ao considerar o objeto como histórico. Mesmo a natureza mais pura, nesse sentido, se constitui 

enquanto objeto ao longo da história, sem que isso em nada diminua sua objetividade ontológica primária. 

As investigações lukácsianas parecem apontar que nem o materialismo (a determinação da consciência pelo 

ser) nem a dialética (movimento do real enquanto complexo de complexos) estão esgotados. A investigação 

sistemática da ontologia lukácsiana, ainda no seu início, tem revelado potencialidades supreendentes para a 

compreensão do mundo em que vivemos. Isto, todavia, não significa desconhecer que graves problemas não 

tiveram sua resolução delineada, nem sequer nos termos mais gerais, pelo filósofo húngaro. Um dos problemas 

mais evidentes se relaciona ao elevado preço pessoal e teórico que pagou à tragédia deste século: até sua 

morte, Lukács considerou a URSS como socialista — ainda que com deformações —, e a defendeu enquanto 

tal. As conseqüências desta posição transpassaram para a sua investigação ontológica ao tratar da política 

enquanto complexo social. As suas análises acerca do Estado e do Direito também refletem, ainda que de 

modo mais mediado, essa sua posição política. 

Apesar dos problemas e das debilidades pontuais que a Ontologia de Lukács apresenta, para nós, marxistas 

deste final de século, há nela um enorme manancial a ser explorado tendo em vista nossa sobrevivência 

enquanto corrente intelectual e política. Para os não marxistas, os escritos do último Lukács se constituem 

numa interlocução indispensável, dada a originalidade, profundidade e abrangência do campo de investigações 

ontológicas que descortina. 
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“Revolução democrática” ou revolução socialista? 
 

RONALD ROCHA 

 
“O espírito se mostra tão pobre que parece aspirar,  

para seu reconforto, ao mísero sentimento do divino em geral — 

como um viajante no deserto anseia por uma gota d’água.  

Pela insignificância daquilo com que o espírito se satisfaz,  

pode-se medir a grandeza do que se perdeu.”  

       (Hegel, Fenomenologia do espírito) 

 

 

O assunto “caráter da revolução” — especialmente depois das polêmicas estimuladas pelo ascenso das lutas em 

torno das chamadas reformas de base nos anos 50, pela derrota das forças populares no golpe militar de 64 e 

pelo recrudescimento das mobilizações antiditatoriais de massas na segunda metade da década de 60, ocasiões 

em que se impôs um sentido de urgência em debates sobre balanços e perspectivas — converteu-se num tema 

clássico entre os marxistas brasileiros. O seu principal resultado foi o esvaziamento da teoria da revolução em 

duas etapas — primeiramente, a nacional-democrática, e depois a socialista, fundadas na compreensão de que 

a formação social brasileira possuiria entraves feudais ao progresso capitalista — , cujo desdobramento, no 

campo da política de alianças, era a ilusão de que haveria uma burguesia nacional capaz de unir-se ao 

movimento comunista para cumprir o ciclo inicial, de cunho antilatifundiário e antiimperialista. Mais do que um 

equívoco na análise concreta, tal posição tinha um forte traço dogmático, pois se empenhava em aplicar acrítica 

e mecanicamente no Brasil a experiência das revoluções russa e chinesa. 

Hoje, nenhuma corrente expressiva sustenta explicitamente essa concepção. Todavia, ao contrário daquele 

reformismo tradicional, que mantinha a idéia de revolução ao menos no horizonte de um objetivo 

anticapitalista retórico, os proponentes atuais do conformismo político e da conciliação de classe — esmagados 

pelas derrotas sofridas pelo movimento comunista, impressionados pelo vigor da reação neoliberal nos últimos 

anos, desamparados em face da desagregação do sujeito coletivo proposto pela diáspora pós-moderna e 

premidos pelas exigências de uma inserção institucional marcada pelo pragmatismo — recusam o próprio 

problema teórico da ruptura da ordem e da passagem ao socialismo. É o caso do conceito de “revolução 

democrática”, que alguns setores da esquerda vêm apresentando para exprimir o conjunto das transformações 

previstas no programa de um futuro governo federal a ser conquistado por meio do sufrágio. 

Sem ter a exclusividade entre os exemplos, os debates internos ao Partido dos Trabalhadores o ilustram. No VIII 

Encontro Nacional, realizado em junho 1993, capital federal, foi recusada numa votação específica. Porém, no 

ano seguinte, o texto do Projeto de programa de governo, o retomou: “A vitória do PT em 94 é um passo da 

revolução democrática. (...) A vitória do PT e de seus aliados nas eleições gerais de 1994 faz parte de um 

processo de revolução democrática”. As resoluções do XI Encontro Nacional, aprovadas em agosto de 1997, no 

Rio de Janeiro, repetiu a formulação: “Somente uma revolução democrática será capaz de por fim à exclusão, às 

desigualdades sociais e ao autoritarismo que marcam nossa história (...). A revolução democrática exige uma 

nova economia (...). Uma tal revolução implica uma poderosa mobilização social, capaz de promover uma 

democratização radical da sociedade e do Estado, multiplicando os mecanismos de controle social do Estado 

pela sociedade.” As recorrências e tautologias sugerem que não se trata de algo fortuito e acessório. 

Semelhante enfoque representa um retrocesso, não apenas em relação ao acúmulo da esquerda, mas até 

mesmo se comparado aos erros do reformismo clássico, pois agora as transformações propugnadas, mesmo que 

ornamentadas com o termo “revolução”, mostram-se mais tímidas do que as mudanças previstas para a antiga 
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“primeira etapa”: sequer assumem com firmeza a exigência de solução das questões nacional e agrária, limite 

que as colocam aquém do democratismo radical. Ademais, suscitam, pelo silêncio, uma pergunta que se 

decompõe em várias outras. Qual é a relação da chamada “revolução democrática” com a revolução socialista: 

de precedência, de identidade, de substituição, de eufemismo, de evasão discursiva ou de mera confusão 

conceitual? O mais curioso é que, mesmo abandonando paulatinamente a crítica ao capitalismo, seus autores 

não se dispõem a recusar a letra da opção pelo socialismo, preferindo destitui-la de sentido revolucionário. Sem 

dúvida, é uma divergência de âmbito estratégico e como tal precisa ser abordada. 

 

I- Para ultrapassar o capitalismo 

Depois de um período de glamour globalizante, a crise de longo curso do capitalismo, que vem dos anos 70, 

novamente irrompeu na forma de esgotamento dos padrões de liberdade cambial estabelecidos sobre os 

escombros dos acordos de Bretton Woods, de bancarrota das instituições financeiras internacionais na esteira 

dos sucessivos abalos nas bolsas, de surtos recessivos mais ou menos abrangentes e de tragédia social. Também 

o projeto neoliberal, que no seu auge entusiasmou a burguesia mundial e deu consistência política às tolas 

especulações filosóficas sobre o suposto “fim da história e das ideologias”, mergulhou num processo de 

decadência. A face nacional dessa dupla exaustão do discurso e da alternativa hegemônicos do capital é a 

falência das políticas governamentais. Mas, quando se trata de localizar as causas das mazelas subseqüentes, 

surgem os palpites mais díspares: o surto de irracionalidade, os ataques especulativos, a resistência às contra- 

reformas, o modelo econômico, a falta de austeridade, a corrupção, a incompetência e assim por diante, sem 

falar em certas extravagâncias como a índole do povo, a carência de capitalismo e outras que tais. 

A crítica marxista sustenta que as políticas dos partidos, personalidades e governos burgueses, em quaisquer de 

seus projetos e matizes, de longo alcance ou conjunturais, apenas podem ser compreendidas se 

intelectualmente conectadas à formação social de que são parte integrante e no interior da qual operam. O 

capitalismo, com suas particularidades e sujeitos dominantes, é a causa fundamental dos graves problemas que 

atingem o povo e a nação brasileira. Assim, torna-se imperativo rechaçar quaisquer tentativas teóricas ou 

empíricas de culpar apenas os políticos e seus projetos como se fossem manifestações isoladas e produtos de 

vontades infinitas, lançando um véu de ignorância sobre a lógica imanente da formação social. A 

responsabilidade dos indivíduos e partidos reside, não em uma suposta opção absolutamente livre, para o bem 

ou para o mal indeterminados, mas na ontologia da práxis, onde a opção conservadora é a escolha entre as 

possibilidades presentes no real ou, no limite, a invenção de alternativas cuja eficácia jamais prescinde da 

objetividade histórico-social e dos interesses dominantes. É nessa perspectiva que a figura política de Fernando 

Henrique deve ser nomeada, até porque seu principal vício é a adesão e o auto-condicionamento de sua ação à 

lógica e à hegemonia contemporâneos do capital, das quais se tornou ideólogo e agente prático. O mesmo 

critério analítico vale para o enfoque aos problemas da luta pelo socialismo. Como Marx já o demonstrou em 

“Glosas críticas marginais ao artigo ‘O rei da Prússia e a reforma social’”, é “parafrásico ou absurdo” conceber 

“uma revolução social com uma alma política”, ou seja, supor que a simples vontade transformadora, a 

atividade dos órgãos estatais e as políticas possam pôr unilateralmente a sociedade civil (Vorwärts!, nº 63/64, 

7/10 de agosto de 1844). Assim, a teoria da revolução não é um mero ato elícito, uma formulação aprisionada 

na ilusão da contingência e da onipotência metafísicas, vale dizer, uma escolha arbitrária, mesmo que 

pragmaticamente considerada útil, fácil, palatável, confortável ou seja lá o que se prefira. É, antes, fruto de uma 

tomada de posição ideológico-moral perante as determinações concretas das relações sociais e do processo 
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político. A liberdade dos “atores” revolucionários, para ter potência e realizar-se, ou seja, lembrando uma 

expressão de Hegel, para ser uma “imaginação produtiva”, precisa considerar o sistema de necessidades. 

Em nosso país, a primazia burguesa já se completou há muito. Na segunda metade do século passado, as 

relações de produção escravistas- mercantis e o predomínio do capital exclusivamente na esfera da circulação 

foram substituídos pela penetração irreversível das relações capitalistas no âmago da produção. O Estado se 

tornou tipicamente burguês. No campo, onde os setores tradicionais revelaram grande poder de sobrevivência, 

houve um processo de territorialização do capital e capitalização do latifúndio. Hoje, os bolsões não-capitalistas 

se limitam muito precisamente à produção parcelária e individual de artesãos e meeiros, mesmo assim — 

quando não destinada ao consumo próprio de subsistência — invariavelmente apropriadas pela lógica do capital 

nos patamares da circulação e da captação de renda fundiária. A partir dos anos 50 deste século, nas cidades, o 

capitalismo brasileiro, já dependente de origem, adquiriu características oligopólicas. Os movimentos 

autônomos do capital — industrial, comercial e bancário — tais como se davam no capitalismo livre-

concorrencial europeu e norte-americano até a segunda metade do século XIX, já se fundiram em um 

movimento único e superior: o capital financeiro, uma nova relação social cujos fundamentos econômicos foram 

demonstrados por Hilferding e cujas conseqüências políticas foram deduzidas por Lenin. 

No Brasil contemporâneo, existe apenas uma classe exploradora, opressora e dominante: a burguesia urbana e 

rural, no interior da qual se destaca, como fração hegemônica em nível da economia e do Estado, a oligarquia 

financeira nacional e internacional. Neste quadro, já não há uma revolução burguesa a ser feita. A única 

revolução social possível com a transformação das relações de produção e de poder é a derrota decisiva da 

burguesia, a refundação do Estado sob a primazia e a direção dos trabalhadores, o fim do capitalismo nos 

segmentos chaves da economia e o início da transição socialista. Tal é a questão decisiva e incontornável que 

desafia os pioneiros sociais. 

Quem se contentar com semelhante constatação, menosprezando as mediações estratégicas e táticas, por certo 

praticará um doutrinarismo estéril e isolacionista. Mas quem as ignorar só poderá fazer uma política 

fenomênica, marginal, carente de conhecimento científico, quimérica, impotente, sempre oscilando entre o 

voluntarismo e o realismo cínico. Eis o buraco negro que aniquilou e aniquila toda e qualquer substituição  da 

teoria pela retórica: a etapa nacional-democrática do reformismo clássico, o projeto de capitalismo nacional 

independente, o chamado capitalismo democrático, o tal de capitalismo popular, a extemporânea superação da 

falta de capitalismo, a hilariante imposição do capitalismo aos capitalistas, a revolução pelo voto, a revolução 

ética, a revolução pela distribuição de pratos de sopa, as microrrevoluções do cotidiano, a revolução sem 

ruptura, a “revolução democrática” e outros exemplos de uma lista infindável de vulgaridades empiristas e 

tentativas óbvias de abastardar, conscientemente ou não, o alcance das transformações sociais. 

Há, portanto, uma disputa pelos conceitos de reforma e revolução, com enorme repercussão estratégica. As 

reformas se definem nos marcos da ordem, podendo atingir os interesses dominantes, em muitos casos 

explosivamente e até gerando conflitos agudos. A revolução, ao contrário, confronta necessariamente a ordem, 

na teoria e na prática. As reformas são por definição alterações limitadas, embora por vezes adquiram 

características abrangentes. A revolução é sempre uma transformação totalizante, que ultrapassa o terreno de 

origem pela sua negação radical. As reformas significam mudanças intestinas numa determinada formação 

social. A revolução, com sua inflexão universalizante, transcende-a. A confusão entre os dois conceitos abre 

caminho para o esquerdismo, que, por móveis exclusivamente valorativos e de coerência formal, recusa e 

desconstitui a luta por reformas, e para o reformismo, que, por facilidades adaptativas e pela reprodução 
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espontânea da cultura dominante, limita o movimento político à obtenção de reformas e abandona os objetivos 

revolucionários de longo prazo. 

A própria reflexão sobre o necessário nexo entre reforma e revolução, tão importante na ação político-prática e 

sobretudo no terreno da tática, perderia todo e qualquer sentido. O termo “revolução democrática”, nas 

condições da formação social brasileira, é um contra-senso. Caso intente sintetizar o rol de reformas 

democráticas indispensáveis ao país, à melhoria conjuntural das condições de vida da população, à educação 

dos “de baixo” e ao incremento da política anticapitalista de massas, seria uma utilização rebaixada e abusiva do 

conceito de revolução. Caso pretenda referir-se de fato à revolução social, seria uma renúncia inaceitável ao 

conceito de socialismo, isso é, a redução da emancipação humana à simples emancipação política, o elogio a 

uma estranha revolução que não “dissolve a velha sociedade”, a ante-sala do consenso em torno dos 

fundamentos econômico-sociais da sociabilidade alienada. 

 

II- A racionalidade implícita na “revolução democrática” 

A proposta de “revolução democrática” ressurgiu no contexto da ofensiva ideológica conservadora. O socialismo 

liberal, prostrado diante da crise do movimento socialista e predisposto a fazer das concessões de fundo um 

princípio, tange o tema democracia rumo a uma universalidade abstrata e a uma fórmula mágica, simplificando 

as formulações indispensáveis à política socialista na contemporaneidade. Apóia-se, para tanto, numa realidade 

inquestionável. No terreno nacional, a via particular da primazia burguesa no Brasil — a revolução passiva — 

deixou como espólio uma questão democrática de importância central. Interna- cionalmente, a crise do 

capitalismo burocrático de Estado, a falência das tiranias burocráticas e o fim da União Soviética colocaram em 

relevo a importância da democracia na luta pelo socialismo. A partir de semelhantes evidências, em torno das 

quais a teoria emancipatória precisa elaborar perguntas e respostas inovadoras, tiram conclusões desastradas. 

Substituem a crítica social mais ampla pela mera crítica ao autoritarismo e reinterpretam o movimento pelo 

socialismo como simples e progressivo aprofundamento ou radicalização da democracia burguesa, vale dizer, 

como uma espécie de aprimoramento da sociedade política. 

Tal debate não pode ser contornado. Pensar que o termo “revolução democrática” possa vir a ser apropriado 

teoricamente, visando a esvaziar sua carga reformista ou tornar a idéia de revolução mais palatável, seria um 

equívoco. Esse conceito tem uma tradição muito precisa na esquerda brasileira e internacional. Nunca poderá 

ser tratado como algo inocente, neutro, sem história. Eis porque é preciso responder à polêmica conceitual e 

doutrinária iniciada pelo socialismo liberal, desconstituir a tentativa de utilizar uma expressão do passado para 

regenerar o reformismo no presente e, finalmente, cuidar para que o balanço das experiências revolucionárias e 

do ciclo stalinista sirvam, não para eclipsar o movimento revolucionário, tratando a democracia como elemento 

externo e precedente de salvaguarda, mas para reconceituar o socialismo como formação social de passagem 

intrinsecamente libertária e, portanto, democrática por condição sine qua non. 

Que opiniões acabam combinando-se para dar fôlego à proposta de “revolução democrática”? Por que se trata 

de uma herança inaproveitável para os socialistas? Que lógica e que valores a tornam uma carga de chumbo 

para os desbravadores sociais? Por que se converteu em um poço de areia movediça capaz de sugar e soterrar 

toda e qualquer astúcia de apropriação? Que racionalidade a faz aparecer como algo quase natural para alguns 

círculos oposicionistas, especialmente aqueles exageradamente preocupados com as ressalvas e pressões que 

os inimigos lhes endereçam? 
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A existência de governos municipais e estaduais avançados, bem como a possibilidade real de surgir um governo 

federal sob a hegemonia de partidos à esquerda, pela via eleitoral, como resultado de uma disputa política 

nacional em torno de projetos globais para o país — portanto, de uma luta de classes —, vem colocando as 

correntes socialistas, a cada eleição, em um movimento febril e paulatinamente imerso nas instituições estatais. 

Premidos, decerto precisam traduzir seus princípios e posturas mais gerais em políticas públicas e objetivos 

parciais. É nesse quadro que agem as solicitações imediatistas. 

Todos, com exceções irrelevantes, dizem-se a favor de mudanças democrático-populares. Mas há leituras 

diferenciadas, sem falar em certa má vontade nos segmentos mais moderados. Afloram culturas singulares, 

passados mal digeridos, táticas incompatíveis entre si, articulações conflitantes em nível da estratégia, 

esperanças genéricas e temores muito concretos. A despeito do que pensam muitos combatentes sociais bem-

intencionados, a “revolução democrática” redundou em um generoso aconchego para os que desejam evitar o 

papel primordial e a explosividade das questões nacional, agrária e sociais nos programas dos governos dos 

quais participam ou a serem constituídos, bem como conjurar o progressivo “incômodo” em que julgam ter-se 

convertido a identidade socialista de seus partidos. Mesmo a questão democrática, que o termo revolução 

valoriza em palavras, vem sendo tratado de maneira recuada no caso de mudanças precisas. No conceito, a 

fraseologia da revolução. Nas reformas, o freio da realpolitik. 

“O peso das gerações passadas” sobrevive no presente: seria uma ilusão pensar que o etapismo esteja banido, 

mesmo nos ambientes que se imaginam frutos da superação do reformismo clássico, sobretudo quando 

conhecemos a incapacidade autocrítica de alguns segmentos da esquerda e o seu notável talento para manter-

se na superfície dos problemas. As idéias do eurocomunismo, que reinvidicaram uma leitura liberal de Gramsci, 

tiveram enorme importância como prolegômeno às elaborações do socialismo liberal contemporâneo. A 

presença da social-democracia, explícita ou velada, foi regenerada pela tese da interlocução social, difundida 

por Habermas, como elemento desconstituidor da reflexão estratégica. A tradição autonomista, o legado das 

políticas comportamentais e o pós-estruturalismo deixaram as marcas do espontaneísmo, das pretensas 

microrrupturas e da liberalidade abusiva na utilização do conceito de revolução. Ao democratismo radical, que 

sem dúvida encara com sinceridade e sem concessões a luta democrática, falta uma crítica teórico-ideológica ao 

capitalismo e aos seus conceitos de propriedade, pessoa, cidadania e liberdade. 

É uma ilusão pensar que a “teoria” da “revolução democrática”, vetor resultante de um arreglo eclético, possa 

contribuir na formulação de uma estratégia revolucionária e unir realmente as forças engajadas no combate 

pela emancipação humana. Só a clara opção pelo socialismo poderá fazê-lo. Como considerar seriamente um 

“governo de transição” que, como querem alguns, prescinde da ruptura da ordem vigente, abdica de um novo 

Estado e nem sequer tematiza o início do processo de socialização dos meios de produção? Às forças que, na 

expectativa de conquistar o governo, deixam para as calendas gregas o seu objetivo histórico e escondem a sua 

ideologia, sobretudo nas condições da sociedade brasileira, faltará até mesmo estofo para enfrentar as agruras 

da luta de classes do período eleitoral. Muito mais ainda para governar o país com base em reformas radicais e 

contrapor-se ao reacionarismo emblemático da “nossa” classe dominante. 

Não existem astúcias capazes de contornar um problema dessa natureza. Uma eventual vitória eleitoral da 

esquerda nas eleições presidenciais jamais será “um passo da revolução democrática”, simplesmente porque 

semelhante lema é uma ficção política. Pode até mesmo se converter em mais um pretexto para a acomodação. 

Todavia, para os revolucionários, deve ser um passo na luta mais geral pelo socialismo. Se um governo assim 

constituído ficar paralisado perante os sacrossantos interesses do capital, nem ao menos fará, nas condições da 
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sociedade brasileira, as reformas antineoliberais, democráticas, nacionais e populares, tão importantes e 

urgentes. 

 

III- Reformas e socialismo 

Os principais obstáculos à melhoria das condições de vida do povo são a dependência aos centros financeiros 

internacionais, a supremacia dos oligopólios, a persistência do latifúndio, a exploração superlativa do trabalho 

pelo capital e a falta crônica de liberdade, o Estado cartorial e as políticas desastrosas dos últimos governos. 

Afirmar que a sua remoção completa, duradoura e decisiva só será possível por meio do socialismo, e que tal 

necessidade determina o caráter da revolução brasileira, não é sinônimo de gritar revolução-já, como acusa a 

emblemática provocação dos acomodados. A transformação radical da sociedade não emerge de uma 

constatação teórica e do desejo unilateral de um ou mesmo de todos os partidos, por mais poderosos e 

influentes que sejam. Só pode surgir no interior de uma crise revolucionária, onde inúmeras e complexas 

determinações objetivas e subjetivas, em nível nacional e internacional, configurem uma correlação de forças 

favorável, os sujeitos políticos indispensáveis e um ânimo de massas generalizadamente pronunciado. Apenas 

será factível com o surgimento de brechas operacionais e na condição de empreendimento da vontade 

organizada e coletiva das grandes multidões exploradas e oprimidas, especialmente do proletariado. 

Obviamente, não vivemos, hoje, uma situação desse tipo. Os extraordinários movimentos políticos que, nos 

últimos pleitos, surgiram em torno de candidaturas eleitorais nacionais ou locais, referenciaram-se apenas na 

disputa pelos governos e ansiaram por mudanças limitadas. Não colocaram em risco o capitalismo. A 

subjetividade que os moveu esteve muito distante de confrontar a ordem burguesa. Desejavam tão- somente 

reformar a sociedade atual. Nos principais partidos de oposição, ainda predominam posições que restringem o 

alcance das disputas e reformas. Os próprios movimentos sociais extra-parlamentares, exceto as atividades dos 

trabalhadores rurais sem-terra, passam por uma fase de fragilidade. Tais são os termos e as possibilidades 

concretos postos pela luta de classes. No plano eleitoral, o grande desafio é ampliar a resistência ao 

neoliberalismo, multiplicar as iniciativas, retomar a ofensiva e imprimir um conteúdo radicalmente democrático, 

nacional e social às reformas, na perspectiva de fazê-las representar um passo rumo a transformações mais 

profundas e duradouras. Nos governos, isso significa, plataforma imediata de reformas radicais, objetivo 

estratégico de revolução social. Assim os socialistas conseguirão fugir da equação ladina que lhe é proposta pela 

ideação conformista: governo de “revolução” retórica, objetivo de reformas moderadíssimas ou até mesmo de 

mesmice. 

O problema fundamental da estratégia revolucionária é articular a disputa contra-hegemônica e o conjunto das 

reformas democrático-populares, especialmente baseados nas mobilizações de massas, com a luta pelo 

socialismo. A proposta de “revolução democrática” procura eliminá-lo artificialmente. É como se os dilemas 

reais pudessem desaparecer por obra e graça de um enunciado semântico. Chega-se a um capítulo de sabor 

surrealista na história da esquerda brasileira. Revolucionários que falam apropriadamente em reformas e 

reformistas que falam demagogicamente em revolução. Uns querem reformas radicais para ferir os interesses 

do capital na luta pelo socialismo. Outros se referem a uma revolução literária, inibindo a resistência 

antineoliberal e a luta por reformas, para conjurar o risco de conflito social, que consideram ser um cenário 

apavorante. 

Uma tática revolucionária, no atual período “pacífico” e eleitoral da luta de classes, exige, além de centrar os 

esforços nas mobilizações sociais, que o embate por um programa de governo capaz de garantir reformas seja 
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colocado sob a direção da estratégia socialista. Tal perspectiva implica uma série de atitudes, medidas e 

objetivos parciais. É decisivo buscar, através da ação contra-hegemônica e de uma política de alianças ampla, 

capaz de unir os segmentos antineoliberais, uma nova correlação de forças, mais favorável à luta dos 

trabalhadores. Nas disputas pelo voto, procurar alcançar a direção de governos e constituir fortes bancadas 

parlamentares. Sustentar as campanhas eleitorais, as governabilidades futuras e a consecução de reformas no 

alicerce de amplos movimentos políticos de massas em torno de objetivos claros e concisos. Eventualmente em 

gestões executivas, atacar frontalmente as mazelas criadas por anos de vigência do pensamento único e 

ditadura do mercado, conduzindo até o fim o processo de reformas democráticas, nacionais e sociais para 

atender aos anseios e expectativas populares, o que apenas será possível atingindo interesses do imperialismo, 

dos oligopólios e do latifúndio. Enfrentar os cercos e os ataques da direita, que procurarão gerar crises de 

governo, com a denúncia pública e o aprofundamento das reformas políticas e sociais. Criticar 

permanentemente o capitalismo como o principal responsável pelos problemas crônicos e agudos de nosso 

povo, bem como defender o socialismo como alternativa histórica. Incorporar a defesa e a prática dos valores 

de solidariedade coletiva e dos ideais emancipatórios. 

Tais posturas têm o propósito de evitar o fosso que as forças conservadoras pretendem criar — e que o 

socialismo liberal julga ser intransponível — ao redor da defesa das conquistas sociais e da realização das 

reformas democráticas e populares. De articular a “guerra de posição” com a “guerra de movimento”, o que 

jamais poderá efetivar-se nos ambientes exclusivamente governamental e parlamentar. E de fazê-las 

transcrever ao socialismo. Então, sim, poderá começar uma verdadeira revolução no país. Até lá, será 

conveniente, em vez de pintar de revolução as reformas democráticas, fazendo-as luzir com o dourado de uma 

bravata, garantir-lhes base de massas, profundidade e solidez para que não se deixem vergar pela pressão da 

direita e pela conciliação típica da história política brasileira. 

 

 

Democrático e popular? 

EDMUNDO FERNANDES DIAS 

“Infeliz o país que precisa de heróis” 

Bertold Brecht 

 

 

O final do século XX pareceu, a muitos, ter sido o da derrota total. Dito, repetido e massificado pela mídia e 

pelos poderes. A década de 1980 no Brasil estimulara, de maneira vívida e fugaz, nossa imaginação, fortemente 

combalida pelo terror do AI-5. A crise das organizações democráticas parecia não ter fim. Os dominantes – da 

direita clássica ao tucanato – quiseram nos fazer crer que a história terminara. Não mais os grandes projetos, 

mas, as utopias... possíveis. No justo momento em que o tucanato imaginava ter emplacado os seus “vinte anos 

gloriosos”, refundando a seu modo o capita- lismo, a população fez ainda um renovado e decisivo esforço para 

afirmar-se. Uma imensa massa de vontades, díspares, contraditórias, resolveu dar um paradeiro ao pesadelo. 

Criou-se, assim, uma nova cena política marcada pela profundidade da imensa crise social. 

A vitória eleitoral, espécie de Fora FHC, trouxe uma nova realidade. Um governo, como veremos mais adiante, 

com forte apelo de massa, mas que implementa as mesmas políticas macroeconômicas anteriores. O Fora FHC 

não veio com o Fora o FMI, muito pelo contrário. Queremos tentar desven- dar os traços dessa relação de 
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forças. O fato de que Lula tenha tido uma militância histórica no movimento sindical e uma enorme 

popularidade não lhe confere, de imediato, uma legitimidade para além da luta de classes. É bom ter sempre 

presente que eleição alguma apaga as condições histórico-concretas onde o governo vai atuar. Nem seu 

passado. As ilusões, com freqüência, têm um preço elevado: não se pode, impunemente, por mais forte que 

seja o apoio popular, renegar todo o conjunto de lutas do passado em nome de um futuro que, se espera, virá 

quase que fatalmente. 

Os sucessivos programas do PT e de seus aliados comprovam o rebaixa- mento das suas propostas. Fazia-se 

necessário criar a governabilidade, ainda que essa palavra não fosse pronunciada. Ou, quem sabe, governança 

responsável, como preferem os teóricos de uma Terceira Via cada vez mais irreal e risível. Do “sem medo de ser 

feliz” passou-se ao “a esperança venceu o medo”. De elemento conclamador passou-se a uma postura 

delegativa. Às massas cabe eleger... e confiar, parece ser o pressuposto. Tudo se fará em seu nome, com a sua 

legitimidade. 

Dar à palavra mudança o significado da transformação social indica o sentido da ação que se faz necessária para 

criar uma sociedade socialista. Se as eleições foram marcadas pela necessidade das transformações, o que vem 

ocorrendo não é isso. A militância cindida entre o movimento e o apoio ao governo vaga entre a necessária 

autonomia e a adesão plena e incondicional. 

 

O transformismo como método 

Lewis Carrol, ao escrever as aventuras de Alice, estava longe de imaginar o quanto a política de um país como o 

nosso poderia copiar o seu texto. Alice e Humpty Dumpty travam um elucidativo debate. Alice objeta o sentido 

de uma palavra, ao que Humpty Dumpty responde: “quando uso uma palavra ela significa exatamente aquilo 

que eu quero que ela signifique... nem mais nem menos”. Alice não se conforma e, segura de sua lógica, retru- 

ca: “a questão é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes”. Humpty imperialmente 

sentencia: “a questão é saber quem é que manda. É só isso”. 

Sob a aparência do paradoxo, esse curto diálogo fala do poder das palavras e das palavras do poder; de 

concepções de mundo, projetos políticos, da materialidade da vida social. As ideologias não são nunca ingênuas. 

Expressam o sentido e a direção da luta e organizam as intervenções concretas na luta das classes. Quando 

alguém usa as palavras de um discurso e realiza os seus enunciados está, de fato, implementando uma dada 

visão de mundo e os projetos políticos construídos por ela. Mesmo que acredite estar realizando o seu oposto e 

mesmo que tais projetos sejam os do(s) seu(s) adversário(s). Tomaso di Lampedusa imortalizou, no célebre 

romance Il Gatopardo, o transformismo, procedimento central na política burguesa, que expressa a necessidade 

de obter a legitimidade das massas e atender às necessidades reais do capital. É preciso que tudo mude para 

que tudo permaneça: eis a sua síntese. Assim vem procedendo o governo que se elegeu em nome das 

esperanças, de mutação de práticas e discursos, e implementa a racionalidade que anteriormente negava. 

Uma ideologia, quando separada e posta em contraposição a sua antiga base social, se revela como um discurso 

que consegue dar coerência às formulações mais contraditórias e apresentar como ruptura o que é 

continuidade. Pode afirmar que um futuro radicalmente diferente possa ser gestado por um atual que o nega de 

forma absoluta. E apresentar como natural o que é histórico e assimetricamente contraditório. Pode até mesmo 

dar um certo alívio às consciências militantes, pegas no contrapé da política. Mas, seguramente, não as armará 

para a transformação da totalidade social. 



“É a véspera da batalha. É a preparação de nossos quadros. É o estudo do plano de luta. É o dia antes da queda de nossos inimigos” - BrechtBrechtBrechtBrecht    
                                                                                                  Contra�Corrente 

ENFOPENFOPENFOPENFOP    ----    4444    
Eixo: Programa Democrático Popular [PDP] 

M
a

r
ç
o

 d
e

 2
0

1
2

 

9 

Vivemos uma conjuntura marcada por uma perspectiva de realização de projetos pelos quais lutamos desde a 

implementação da ditadura e, para alguns, mesmo desde antes. Isto nada tem de automático. As classes 

dominantes, seus intelectuais e seus representantes políticos reagiram. FHC e seu bloco político desferiram um 

golpe fantástico e mortal: o da transição. A pretexto de uma passagem civilizada no comando da nação, essa 

transição teve o efeito de neutralizar as críticas ao governo anterior, de inviabilizá-las. Os tucanos, confiantes na 

ausência de crítica, reagiram fortemente às poucas e parcimoniosas feitas então. Perdeu-se, assim, naquele 

momento, uma possibilidade efetiva de apresentar um primeiro balanço da situação real que o novo governo 

encontrou. O movimento tático obstaculizou fortemente o norte estratégico. O avanço social foi enfraquecido 

com essa trégua explícita ao antigo adversário. Lula repetia melancolicamente Montoro: dava um atestado de 

idoneidade ao governo anterior. 

Sob a égide da palavra de ordem “A esperança venceu o medo”, uma maré vermelha tomou as ruas e as praças. 

Nunca se vira coisa igual. Manifestações como essa, talvez, só no clima da conquista da Copa do Mundo. A posse 

foi apoteótica. Os trabalhadores romperam o protocolo e, simbolicamente, tomaram posse também. Acabada a 

festa, apesar de continuar a peregrinação ao santuário do Alvorada, o desafio agora era outro: o de governar 

este país. Cada um parecia ser um governante. E teria de sê-lo. O clima das eleições foi o da necessidade das 

transformações, mas, o que vem se concretizando sequer são mudanças significativas. Não realizá-las significa 

colocar em questão a grande vitória popular. Os efeitos práticos, caso isso não ocorra, serão desastrosos. 

Passados os três primeiros meses da posse já temos condições de fazer uma análise mais concreta a partir das 

tendências construídas pelos neogovernantes. 

As contorções ideológicas, os usos metafóricos de palavras e gestos, não conseguem, apesar da repetição e do 

“talento” desses atores, negar a natureza dos atos. Muitos têm se surpreendido com a atuação governamental. 

Intelectuais próximos ao governo falam em “esquizofrenia”, dada a mutação programática implementada. O 

governo fala em “honrar os compromissos”, mas o faz seletivamente: com o mercado sim, com a população 

não. Apesar de tantas rupturas (táticas para os mais otimistas) em relação ao programa histórico da oposição, 

aggiornamenti de posições, contorcionismos ideológicos vários, alguns militantes vêm manifestando 

publicamente a crença de que o resultado do processo eleitoral implica a possibilidade de realizar-se as 

transformações necessárias à nossa sociedade e que, por isso, devemos... dar um tempo! Para eles o novo 

governo teve pouco tempo e não dá para dizer que tudo já está escrito: nem que as medidas recentes são a sua 

tônica nem que, seguramente, as mudanças não virão. Já vivemos isso quando a oposição elegeu os primeiros 

governadores ainda no tempo da ditadura. Era, por exemplo, o discurso dos “montoristas”, contra o qual os 

petistas sempre se bateram. 

O discurso atual não é mais o da crítica. É tempo de autocrítica, é preciso governar, ser propositivo, lembrar os 

limites colocados pela situação internacional. Tudo isso como se fôssemos atores passivos em um drama 

universal. Não somos atores, somos sujeitos. Lembremos a diferença entre atores e sujeitos. Os primeiros, por 

mais talentosos que sejam, realizam um papel, vivem as falas e os gestos determinados pelo autor que é sempre 

um outro, externo. Os sujeitos, pelo contrário, determinam suas falas, não representam. Marx afirmou: “os 

homens fazem a história mas em condições dadas”. Não se trata de voluntarismo. As condições dadas 

(conjuntura como atualização da estrutura) são, fundamentalmente, o solo sobre o qual a intervenção humana 

se realiza. Isto se chama política. 

O misto de euforia e segurança sobre o futuro que nos esperava vivido por muitos militantes despreparou-os 

para o real. Críticos de governos anteriores, eles supunham que com a vitória de Lula, o horizonte mudaria com 

relativa rapidez. Ninguém, é obvio, falava de milagres ou os esperava. Mas a tranqüilidade era uma constante, 
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quase como se o futuro já estivesse traça- do. Os que não compartilhavam desse clima eram vistos como 

incapazes de perceber que mudara a realidade. Chegou-se mesmo a dizer que não pode- ríamos nos contrapor 

ao governo “democrático-popular”. 

Hoje já não é tão fácil nem tão cômodo assumir essa posição olímpica. Aqueles militantes vivem como que uma 

amnésia seletiva, ideológica. Convivem, em maior ou menor grau de inconformidade, com tudo aquilo que 

sempre negaram. Mas, dizem, é o nosso governo, somos governo. Na realida- de, as dificuldades de uma 

gigantesca e complexa máquina governamental, principalmente no enfrentamento da grave crise capitalista 

mundial, colocam tarefas que exigem o máximo de capacidade estratégica e não a pura rotina administrativa. 

Tudo isso para além do enredamento próprio do sistema de alianças construído para a vitória eleitoral. Aos 

militantes cabe, e caberá sempre, a responsabilidade maior de não se deixar cegar pelos êxitos reais ou 

aparentes. E isto está cada vez mais claro com os “enquadramentos”, as “punições” aos “radicais” do próprio 

partido vencedor. Um partido democrático que não pode conviver com a diferença interna, sequer é 

formalmente digno desse nome. 

Militantes mais apaixonados sustentam a tese do “governo-cabo de guerra”. Lula teria sido seqüestrado pela 

direita e pelo FMI e teríamos de resgatá-lo, puxá-lo para a esquerda. Fazer o contrário, exercer a liberdade de 

crítica e avançar na luta social, seria entregá-lo aos braços da direita. Filme que já passou muitas vezes na tela 

da história. O governo ficou prisioneiro das suas alianças e repetiu a cantilena tucana: é necessário ampliar ao 

máximo a base de sustentação parlamentar. Obviamente, as alianças feitas para ganhar a eleição tinham um 

preço que, já desde a posse e antes mesmo dela, vem sendo repetidamente cobrado. Isso vem gerando, como 

não poderia deixar de ser, uma clara inflexão no programa governamental. O postergar para um futuro incerto 

os programas históricos enquanto oposição, sob a capa de garantir a governabilidade, a afirmação de que 

“agora isso não é possível” não é apenas um adiamento, mas, um deslocamento, uma mutação. 

 

A constituição do governo 

O segredo da esfinge se revelou com a composição do ministério e com as primeiras medidas. O ministério 

contemplou posições políticas muito diversificadas. A Agricultura e o Desenvolvimento ficaram diretamente sob 

o controle dos empresários. A Fazenda reafirmou e radicalizou o acordo com o FMI. O Banco Central, ao qual o 

“governo das mudanças” pretende conceder autonomia, contrariamente ao que defendera anterior- mente, foi 

entregue a um ex-dirigente máximo do Bank Boston, segundo maior banco credor do Brasil e deputado eleito 

pelo PSDB. Sobre ele, conhecedores da área financeira dizem que, comparado a ele, Armínio Fraga, é 

personagem menor. Esse projeto de autonomia, concederá ao BC poderes decisivos na determinação das nossas 

políticas macroeconômicas. Livre, é bom que se diga, de toda e qualquer pressão política das classes 

trabalhadoras. Sobre isso, Francisco de Oliveira na sua aula “Em busca do consenso perdido”2 expressa, com 

toda a clareza, os limites sociais da proposta. Para ele, a autonomia é “a anulação da política” e conclui: “elege-

se o presidente para não governar”. 

O governo Lula se auto-limita em um dos locais essenciais, não apenas para a vitória ou derrota do seu projeto, 

mas, mais do que isso, vitais para a população brasileira. O “mercado”, bem contemplado mas não inteiramente 

satisfeito, quer muito mais. Basta ver as decisões do Conselho de Política Monetária (Copom), a ampliação do 

confisco e do superávit primário, etc. Em grande medida, o segundo time de vários ministérios mantém boa 

parte da equipe de FHC. Tudo ao contrário do esperado pela militância e necessário à realização de qualquer 

governo que se pretenda democrático e popular. 
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A passagem dos cargos de ministro foi exemplar: Cristóvão Buarque elogiou o grande ministério de Paulo 

Renato, Palocci elogiou o competentíssimo Malan e sua política. E as críticas anteriores? Palavras leva-as o 

vento. Outro elemento não menos importante foi a questão do Orçamento. A equipe de transição mexeu aqui e 

ali, mas o fundamental estava organizado pela equipe de FHC. Golpe de mestre. Para evitar perda de 

arrecadação, o novo governo lutou por aquilo que condenou como oposição: a Contribuição Provisória sobre 

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), a alíquota do 

imposto de renda, etc. Tudo isso ao preço do foro privilegiado para FHC, logo generalizado para governadores e 

prefeitos. Mais uma vez, os vencidos venceram os vencedores. 

O novo governo parte de um patamar claro. A contra-revolução preventiva, eufemisticamente chamada de 

reforma do Estado, moldou um conjunto de relações de poder, redesenhando a vida social para redefinir e dar 

maior eficácia ao Estado sem, contudo, alterar a sua natureza. O Estado brasileiro não é o de um país qualquer: 

ele é central para os destinos do capitalismo. Georges Soros, ao aplaudir a fala de Lula em Davos, comentou que 

após o desastre da Argentina, o sucesso brasileiro (do ponto de vista do capital, é óbvio) é vital para impedir a 

falência política do FMI. Ele sabe muito precisamente do que está falando. Tanto Palocci quando Meirelles 

indicaram que o aumento da taxa de juros nada tinha a ver com a inflação, mas destinava-se a reforçar a 

confiança dos mercados. Por duas vezes sucessivas, o Conselho de Política Monetária aumentou a taxa Selic. Ao 

preço, obviamente, da miséria crescente da nossa população, da radicalização ainda maior do endividamento 

interno e da crucial dívida externa. O aumento do superávit primário anunciado por Palocci demonstra a 

vontade férrea de “honrar os contratos”. 

Consolidada a nova situação, expressão da continuidade, o futuro terá, no mínimo, que ser parido com 

sacrifícios ainda maiores do que muitos possam pensar. Destruídos os serviços públicos, enfraquecidos os 

organismos de representação e defesa da sociedade como será possível, mais tarde, construir uma sociedade 

para além do capital? Só colhemos o que planta- mos. Francisco de Oliveira foi enfático: “está em gestação uma 

sociedade de controle que escapa aos rótulos simples do neoliberalismo e do totalitarismo”. Uma sociedade 

onde “as instituições democráticas e republicanas são o pão escasso do circo amplo para manter as energias 

cidadãs entretidas enquanto os grupos econômicos decidem o que é relevante”. Caberá à militância dos movi- 

mentos sociais lutar por inviabilizar essa tendência. E isso implicará em uma postura autônoma em relação ao 

estado e de compromisso máximo com a maioria da sociedade. 

O discurso ambíguo do ritmo governamental é claro. Se, por um lado, temos que ir com calma “porque não 

podemos errar”, por outro, quando se fala da contra-reforma da previdência, é exigido o aqui e agora, por- que, 

senão, as futuras gerações não terão como se aposentar. Esse terrorismo simbólico ganha sua real dimensão 

quando se sabe que a Itália gastou mais de cinco anos e a França mais de oito para fazer “reforma” similar. Aqui 

se chegou a falar em noventa... dias. Fala- se agora em prazo até menor pelas conseqüências que a intervenção 

americana trará para a economia mundial. João Vaccari Neto, do Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

premiado com uma lucrativa sinecura, dando uma grande mostra de “sensibilidade política”, afirmou: “Até o dia 

10 de abril dá para fazer uma revolução. Se tiver vontade política faz- se muito em pouco tempo”. Diagnóstico 

que, no mínimo, subestima a capacidade de resistência dos trabalhadores. E dá mostras claras da perda de 

autonomia desse dirigente sindical que expressou com clareza a posição de sua tendência sindical. 

O PFL, travestido de oposição, se dá ao luxo ideológico de exigir pressa na apresentação das propostas e o PSDB, 

confortavelmente, recrimina o PT, com o apoio da auto-crítica de Mercadante e Palocci, de ter barrado medi- 

das “justas” que agora quer apressar. A militância recebe novo e profundo golpe. O transformismo paga seu 

preço e permite aos “aparentemente” vencidos falar de incoerência dos “aparentemente” vencedores. Falo em 
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aparentemente vencedores porque o que estava em jogo não era apenas o nome do candidato, mas os destinos 

da totalidade social. 

 

A natureza do governo 

Essa é a questão analítica premente. Qual a novidade? Ganhar a eleição ou avançar o projeto de reconstrução 

da sociedade e das condições de vida da população? Essa polaridade real não apareceu durante o processo 

eleitoral em toda a sua dramaticidade. É preciso dizer que apesar de Lula ser um ex-sindicalista, de forte lide- 

rança na classe trabalhadora e com legitimidade no seio da maioria da população ele chefia um governo que 

vem implementando uma política de radical continuidade do programa de FHC. E não dá o menor sinal de rever- 

são do quadro. Muito pelo contrário. Tarso Genro, em recente artigo, formulou com clareza esse projeto: 

“moratória da utopia não para esquecê-la, mas para regenerá-la”.  Pode haver moratória de utopias? O 

problema está na clara confusão que ele, como ideólogo destacado do atual governo, faz entre o socialismo que 

deve ser regenerado e os chamados regimes do Leste que devem ser esquecidos. Como chegar lá a partir do que 

vem sendo praticado? Eis a questão. 

Agregue-se a isso à forma da política praticada por Lula. Trata-se de uma fala messiânica que leva 

necessariamente à despolitização e à desorganização. Ele realiza, cristalinamente, aquilo que a velha UDN 

acusava aos “populistas”: fala diretamente às massas passando por cima das organizações. Desqualifica os 

partidos, os sindicatos, enfim, as organizações das classes trabalhadoras. Típico desse procedimento foi o seu 

encontro com as centrais quando afirmou que estava na hora de parar de trabalhar com o carro de som e passar 

a discutir os interesses da nação. Nação? Qual? A dos eternos governantes ou a das classes trabalhadoras? 

Ao contrapor nação à classe, Lula reproduz, em outro nível, a discussão, tão cara à burguesia, do combate ao 

corporativismo: faz dos trabalhadores o reduto deste mal e se transforma, ipso facto, em salvador, em porta voz 

da totalidade social. Desqualifica as centrais e ajuda os capitalistas a combater as organizações sindicais e 

populares, ao mesmo tempo em que tem em alta consideração as ONGs, aquelas que, segundo ele, trabalham 

com o coração. Esse movimento é clarificado pela ação de Jaques Vagner, ministro do Trabalho (sic), ao propor, 

entre outras, a eliminação da multa por demissão imotivada. Isso em um país onde o desemprego é enorme e 

onde o programa do governo dá peso, pelo menos em tese, ao Programa Pequeno Emprego. Curioso ou 

sintomático? 

O traço messiânico não apenas desorganiza, mas, sobretudo, deseduca, mistifica a política. Os movimentos 

sociais são desqualificados. As classes trabalhadoras são chamadas apenas para apoiar. Um apoio irrestrito, 

automático é o que lhes cabe, nunca o debate sobre as graves questões. Isso fica para os técnicos ou para o 

Conselho do Pacto Social, cuja composição revela o peso da fina flor dos capitalistas. Recria assim, 

perversamente, e sem sabê-lo, uma noção de “classes produtivas” que reúne exploradores e explorados 

irmanados pela idéia de nação, reduzindo as classes a indivíduos atomizados. Concepção que se encontra, em 

boa medida, retratada nos estatutos únicos dos sindicatos e na legislação trabalhista do Estado Novo. 

Esse messianismo laico permite que a política passe da arena dos conflitos e dos movimentos para o espaço 

clean dos técnicos, terreno privilegiado da dominação burguesa, não obstante as freqüentes contradições nas 

falas de seus ministros. As propostas históricas da militância cedem mais e mais terreno à dos especialistas. A 

razão técnica reduz a política à retórica conduzindo para uma racionalidade aparentemente desprovida de 

projetos. Tudo se passa como um espetáculo que devemos necessariamente aplaudir. Em tempos de discurso 
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único e de pseudo-inexorabilidades, a história aparece como natureza. Rupturas seriam anticientíficas e mesmo 

subversivas, como afirma Norberto Bobbio. 

O presidente encarna a sabedoria política e os grandes projetos. O economicismo presente nas práticas e nas 

falas governamentais dificulta enormemente a concretização da chamada socialização da política e a nega como 

atividade fundamental. Jogar todas as cartas na institucionalidade sem mobilização popular é aceitar travar um 

embate entre David e Golias, em que este último tenha, a priori, na prática, quase todas as condições de êxito. 

Com essas alianças, contraditórias com o programa histórico e mesmo entre si, o governo acaba por abrir mão 

daquele programa. Por que e para quê? Para ter a confiança do mercado, leia-se do capitalismo, e realizar o 

programa deste? Os aplausos de Davos são sintomáticos. Os organismos financeiros internacionais têm muita 

clareza de que a questão da miséria é grave. Deve ser enfrentada com políticas focalistas, assistencialistas e 

preferencialmente aplicadas por governos populares que não busquem alterar a essência da ordem capitalista. 

A sofreguidão pelas reformas, sem o menor debate público, veio confessada na proposta do deputado João 

Paulo, presidente da Câmara, de modificações no regimento. Afora a proposta de alteração das regras do jogo 

para tratorar o debate e aprovar as famosas reformas, aproveitada politicamente pela direita parlamentar, ele 

foi mais longe. E apresentou a proposta da redução do número de sessões para as... audiências públicas! 

Relevante e sintomática. O espaço, democraticamente obtido pela sociedade para debater as grandes questões 

antes que elas fossem à votação no Parlamento, era assim alegremente abandonado para gáudio dos antigos 

governantes e sua base parlamentar. Não se trata de debater, mas de apoiar. Cidadania? Ora, a cidadania! 

 

As alianças: possibilidades e limites... 

Muitos serão tentados a pensar o governo como bonapartista. Não nos somamos a estes. Para que haja 

bonapartismo faz-se necessário que as forças em presença tenham um tal equilíbrio que necessitem de um 

árbitro o que, diga-se de passagem, não encontra sustentação no real. A arbitragem configura não a força do 

árbitro, mas sua relativa debilidade. Afinal, tendo conseguido mais de 50 milhões de votos e com uma 

legitimidade praticamente incontestável, por que se abandona o programa e se realiza a plataforma 

anteriormente negada? 

Graças ao desequilíbrio geral das forças na sociedade, o peso eleitoral na composição do Parlamento e dos 

executivos (seja o nacional, sejam os esta- duais), a nova correlação de forças não configura um corte radical. A 

necessidade de compor uma “base de sustentação” levou a uma sucessão de acordos pelos quais o projeto 

histórico das esquerdas, da oposição, vem sendo rifado, pura e simplesmente. Ao mesmo tempo em que se faz 

essa “articulação” política fala-se em punições contra os parlamentares petistas que defendem as teses 

aprovadas no último Congresso do Partido. Que tipo de aliança é essa? Tudo isso é uma opção, nunca uma 

fatalidade. As opções acabam traçando seus limites e não apenas suas possibilidades. 

A construção de uma “base de sustentação” no Parlamento tem um outro óbice fundamental. O governo torna-

se, na prática, refém dela. E, como no (des)governo FHC, essa base fisiológica (do PL ao PMDB, entre outros) 

cobrará seu preço. O governo, dependente dela, acabará por pagá-lo, em detrimento das propostas de 

mudança. O PMDB aliou-se ao PFL e para demonstrar ao governo a sua utilidade garantiu a primeira derrota no 

Parlamento. Que lição o bloco no governo tirou? É preciso incorporar o PMDB. Apesar disso, o presidente da 

Câmara adverte: “estamos batendo cabeça”. E isso sem uma oposição obstinada. Imaginem quando isso 
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acontecer! Libera- da do “ônus” de governar de forma direta, a direita tentará implementar seu governo 

parlamentarmente. 

Alianças? O problema reside, fundamentalmente, em como concebê-las e construí-las. As que foram feitas 

podem ser decisivas no atual momento político, mas são e serão um óbice permanente à transformação social. 

Alianças se constroem, obviamente, com visões diferentes da nossa ou do nosso parti- do, como gostam de 

afirmar os nossos governantes, mas dentro de um campo político determinado. Alianças localizadas em cima de 

“donos de votos” e que sempre se opõem às necessidades das classes trabalhadoras são muito perigosas para 

um governo que se pretende “democrático e popular”. 

O que Sarney e outros do mesmo naipe acrescentam ao projeto de mudanças para além dos votos em sessões 

parlamentares? Seguramente apoiarão as reformas que querem (a da previdência, a trabalhista e a sindical) pois 

esse era o programa de FHC e dos partidos da sua “ base”, que eles sempre defenderam. Contudo, na hora em 

que estiver colocada a proposta de uma reforma tributária que ponha freios na sonegação e tribute, por 

exemplo, as grandes fortunas, esses mesmos aliados terão “razões de consciência” (leia-se: interesses materiais) 

antagônicas àquelas reformas que, para serem efetivas e reais, terão que limitar a liberdade do mercado. Não é 

sem certa ironia que os tucanos falam em síndrome do violinista: “segura com a esquerda e toca com a direita”. 

 

 O Pacto social: de “traição” a “necessidade histórica” 

Ao longo dos seus primeiros anos o PT tinha um diferencial em relação aos demais partidos. Propunha-se como 

partido acoplado aos movimentos sociais sem abandonar a via parlamentar. Repito: nos primeiros anos. O 

debate do pacto social, tanto no PT como na CUT, registrou a negativa da militância. Do mesmo modo, a ida ao 

Colégio Eleitoral. A crescente institucionalização do partido, que caminhou pari passu ao seu sucesso eleitoral, 

foi alterando um velho debate entre “partido de quadros e de massas” e o transformando em um partido à 

esquerda da ordem e agora apenas “da ordem”. A perda das referências internacionais por parte dos 

trabalhadores foi utilizada progressivamente para pavimentar o caminho de uma compreensão da cidadania 

liberal desprovida de determinações classistas como se todos fossem iguais na sociedade. A discussão sobre 

democracia formal e democracia substantiva deixou de ser um tema atraente. A definição do socialismo petista 

nunca apaixonou, demasiadamente, as direções majoritárias. E foi, para estas, pouco mais do que uma 

declaração meramente retórica. Um juramento à bandeira, diriam muitos. Agora, no governo, mas não no 

poder, o debate sobre a cidadania ganha nova cara. 

O movimento sindical, majoritariamente, veio desde o final da década de 1980 “atualizando” esse discurso. 

Sindicato cidadão, propositivo, etc, passou a ser a palavra da ordem coincidindo também com a 

institucionalização da CUT a partir do 3º Concut. Aqui e agora fica absolutamente claro o discurso de Genro. 

Moratória da utopia. Obviamente, o governo não abandonará, pelo menos no discurso, a utopia. Mas deve 

regenerá-la, ou seja, adequá-la aos seus projetos atuais. Uma utopia regenerada é um outro projeto.  

Os programas “sociais” de FHC serão recauchutados. O Programa Fome Zero, excelente como agitação e 

propaganda, não parece encaminhar a resolução dos problemas reais. O próprio secretário do Combate à Fome 

reconheceu que os valores pagos ficaram abaixo do realizado pelo assistencialismo tucano. Nem assim o 

programa escapou dos cortes draconianos que visam o superávit primário. Pior: aventou-se a hipótese de 

aumentar a Bolsa-Escola em detrimento de um aumento maior do salário mínimo. Isso porque esse programa 
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não tocaria na questão da previdência. É preciso dizer mais? Daí a já citada sensação de “esquizofrenia” nas 

ações governamentais. Mas, lembrava o velho Marx, o segredo da sagrada família estava na prática terrestre. 

A busca de legitimidade coloca um novo e decisivo problema. A proposta claramente colocada de um 

“laboratório” para promover o “pacto pela produção contra a especulação”, um ersatz de câmara setorial em 

nível nacional, implica na articulação de setores cujos antagonismos acabarão por impossibilitar os avanços 

sociais na medida necessária às classes trabalhadoras permanentemente espoliadas. Pacto pela produção 

significa, é claro, que capitalistas e trabalhadores têm, no fundamental, os mesmos interesses. 

Os atuais comandantes da política nacional acreditam mesmo na possibilidade de um consenso entre 

exploradores e explorados? A fala de Lula tem sido absolutamente clara: empresários, ONGs, pessoas ligadas ao 

mercado, etc., estarão presentes nos organismos da política econômica. Tudo isso leva aparentemente a uma 

solidez na ação governamental. Somos todos parceiros, dizem. Tendencialmente, contudo, isto leva, em médio 

prazo, à agudização de contradições no interior da equipe que tem que responder às carências e necessidades 

das classes que disseram querer mudar. 

O Conselho do Pacto, por mais doloroso que possa ser para muitos, é inteiramente biônico. Sua composição é 

decisiva para a caracterização da natureza do Governo. Nele, os empresários têm um peso brutal, sendo mesmo 

mais da metade. Os representantes dos trabalhadores são treze (incluin- do aí a inexpressiva Central Autônoma 

dos Trabalhadores, cuja intervenção na sociedade é pouco mais que virtual). Um pouco menos numeroso é o de 

“personalidades notáveis” (dez). São onze os representantes de movimentos sociais entre os quais está Viviane 

Senna. Consideração menor se tem com a cultura: apenas dois. Entidades de classe, religiosos e parlamentares 

aparecem protocolarmente. O governo aconselha-se a si mesmo. Pois, qual é o sentido do presidente e dez 

ministros estarem aí, já que é um conselho “consultivo”? Oficialmente, os partidos não aparecem. É claro que 

inúmeros dos indicados têm filiação partidária, mas é sintomática essa “informalidade”. Nem somos ingênuos a 

ponto de desconhecer isto. Mas, certamente, isto é uma forma particular de desqualificação. 

Algumas questões se fazem necessárias. Quem elegeria, por exemplo, as “personalidades notáveis”? Seriam 

mesmo? Na prática, uma personalidade – critérios de escolha não definidos ou, pelo menos, tornados públicos – 

tem o mesmo peso formal da CUT! Milu Vilela, leia-se Banco Itaú, grande financiador da campanha, é notável 

em base a quê? A escolha de Viviane Senna revela que as ONGs, além de serem confundidas com a Sociedade 

Civil, também o são com os Movimentos Sociais, o que é um problema político e um equívoco teórico. Mas, 

responda quem souber, quem nos movimentos sociais a elegeria? Lula, o grande eleitor! Seria cômico se não 

fosse trágico. 

O peso político concedido aos capitalistas nessa política está associado, sem dúvida alguma, a uma concepção 

de soberania. Essa igualação entre dominantes e dominados, em nome da nação, nos faz lembrar um outro 

momento. Antes do golpe de 1964 o ISEB, o PCB e outros reduziam a luta social a um par antagônico povo x 

antipovo. O povo seria marcado pela unidade de proletariado, burguesia nacional e população rural contra o 

latifúndio e o imperialismo (“o antipovo”). Nessa política de conciliação de classes, com a óbvia subalternidade 

dos setores populares, havia ainda alguma pretensão abstrata de projeto nacional. 

Essa anacronia nos faz lembrar o velho Marx: “A história se repete duas vezes. A primeira como tragédia, a 

segunda como farsa”. Ela “desconhece”, simplesmente, a forma do capitalismo atual onde os grupos 

capitalistas, ditos nacionais, contêm todos os setores da economia profundamente imbricados entre si e sob o 

domínio do capital financeiro internacionalizado e estão quase que totalmente associados aos grupos 

internacionais. O esquema de privatizações promovido em nome da “modernidade” da nossa economia foi 
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decisivo nesse processo. Não existe, é claro, antagonismo entre produção e especulação; apenas contradições 

localizadas. 

O governo recuou. Assumiu que o conselho não é deliberativo; chegou mesmo a negar que essa fosse sua 

proposta. A pressão dos sindicalistas demonstrou o contrário. João Felício tinha afirmado (segundo a Folha de S. 

Paulo) que os sindicalistas deveriam ter, pelo menos, direito a vinte assentos no Conselho. Isso indica duas 

coisas: a) que a burocracia sindical aceitava a idéia do Conselho, reclamando apenas o número dos seus 

participantes ser tão ínfimo e b) que só faz sentido essa reclamação caso o conselho fosse realmente 

deliberativo. 

Apesar do governo falar em organismo consultivo, muitos parlamentares – de orientações distintas – falam em 

recusar o “prato feito”, e no constrangimento de ter que negar algo que “veio da sociedade”. O Conselho ou 

será homologatório ou registrará as decisões tomadas em outros locais. Sua função será, portanto, a de 

legitimar as propostas que o Executivo enviará ao Congresso. Lula tem insistido que o Conselho é um avanço 

democrático, que existe em outros países. Só se esquece de dizer que naqueles locais onde esse Conselho (ou 

algo parecido) existe, seus membros são indicados pela famosa “sociedade civil” e não pelo governo. Francisco 

de Oliveira introduz, sobre o Conselho, algumas considerações que merecem nossa atenção: “o que está ali é o 

que o governo entendeu por sociedade civil. Na realidade é um organismo de governo”, “embora amplo, o 

órgão carece de divergência. (...) Esse é o erro, o grave erro, porque a sociedade tem divergências. Se isso não 

acontecer será um simulacro”. 

A equipe de Tarso Genro, em documento preparatório entregue aos conselheiros, afirma: “Poderemos dar um 

exemplo histórico, resolvendo alguns agudos problemas nacionais através de um processo conflitivo de debates 

e sustentações de pontos de vista, que podem poupar o país de instabilidades sociais e políticas futuras de 

gravidade”. Como bom documento habermasiano, afirma-se a possibilidade de resolução dos conflitos pelo... 

debate franco e sincero. Classes? Antagonismos? Embate de projetos? Tudo isso desaparece: a solução é 

remetida a homens e mulheres de boa vontade. Qual é o “grande desafio do nosso País”?  A solução é óbvia: 

“promover uma renovação política e social nos marcos da Constituição”, dentro dos estreitos limites da ordem 

vigente. Relembremos aqui Bobbio e sua concepção de democracia como defesa das “regras do jogo”. Mas, de 

que Constituição estamos falando? Da de 1988 ou daquela inteiramente remendada e sucateada por sucessivas 

medidas provisórias e alterações casuísticas, e que algumas das propostas governamentais visam alterar? 

O documento expressa claramente a posição de Lula. Na sua mensagem ao Congresso ele proclamou: “O 

sentimento de que é preciso acreditar no ser humano e na sua capacidade de realização, em qualquer 

circunstância, com o vento a favor ou com o vento contra”. Poderiam nos objetar que esse discurso genérico é 

adequado a uma fala aos parlamentares. Sua conclusão é clara e inequívoca: “Vim aqui propor uma parceria 

para construirmos juntos o Brasil de nossos sonhos”. Com que política? “combater a inflação, reduzir nossa 

dívida, gerar empregos e distribuir a renda”. Essa é a famosa quadratura do círculo. E para isso é preciso a 

“máxima austeridade e eficiência em nossas decisões que envolvem os gastos públicos e também os 

procedimentos administrativos”. Vale dizer: altos juros, cortes nas políticas sociais, etc. Tradução: maior 

concentração de sacrifícios por parte do conjunto da população. O conjunto dos servidores públicos federais, 

por exemplo, que teve seu salário congelado durante o reinado tucano e que via com preocupação os 4% 

previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o reajuste, deverá aceitar a austeridade de um reajuste 

da ordem de 2,5%, como falou Guido Mantega? Austeridade para quê e para quem? 

O documento do Pacto é muito esclarecedor dos seus propósitos: “bloquear o caminho que pode nos levar a 

uma ruptura da sociedade formal com a sociedade informal, dos excluídos com os incluídos, que poderá levar a 
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um conflito de ricos e pobres”.  Alguma dúvida? O antagonismo das classes pode ser eliminado pelo debate. O 

brutal cortejo de concentração de renda, violência social e miséria – pode ser efetivamente corrigido. A utopia 

regenerada: a regulação. Ouçamos o que eles mesmos dizem: “O processo de concertação (...) pressupõe a 

busca, através do diálogo e do debate, de diretrizes (...) para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Um esforço que objetiva a celebração de um novo contrato social”. Cidadania abstrata, sem determinações 

sociais, vê-se conjugada com a noção abstrata de nação de iguais. De abstração em abstração chegamos à lógica 

da ação comunicativa. Não apenas a história acabou, a luta também, desejam eles. 

Decifra-me ou te devoro é o velho, mas sempre atual, axioma da política. Para o conjunto dos trabalhadores, é 

fundamental construir e afirmar sua identidade. A diluição dessa identidade, objetivo declarado da direção 

majoritária do PT, só pode interessar às forças sociais que historicamente se posicionaram contra o povo, 

entendido como conjunto das classes trabalhadoras. Aquilo que historicamente temos chamado de integração à 

ordem (redução das posições classistas, afirmação da possibilidade de construção de um pacto pela produção – 

ver o claro fracasso das câmaras setoriais –, identificação abstrata de uma cidadania entre seres estrutural e 

profundamente desiguais, aceitação da tese do fim da história com a automática subordinação ao “mercado”, 

leia-se ao capitalismo financeirizado) não pode ser eliminada por um golpe de mágica, graças a uma vitória 

eleitoral. 

 

 O Pacto resolve? 

Lembremos que os partidos ora afastados do governo estão se recompon- do. Sem dúvida alguma, figuras como 

Tasso, Aécio, Alckmin, Jarbas, Sarney, ACM, cada qual à parte dos seus territórios políticos, estão reconstruindo 

suas posições de força. O PSDB redireciona seus caminhos e encontra em Tasso, Aécio e Alckmin candidatos 

para ocupar a vaga do velho tucanato paulista (FHC-Serra). Ficam na perspectiva tranqüila de tirar as castanhas 

(o seu programa) do fogo com as patas petistas que sairão daí bem chamuscadas. Eles estão se constituindo 

como alternativas ao novo governo, ao mesmo tempo em que se cacifam como interlocutores, por seu peso 

institucional, com o novo governo. Enfim, o melhor dos mundos. Alckmin fortalece-se, após a reunião com 

Dirceu e Palocci, como pólo articulador de uma ampliação do arco de alianças “pelas reformas” com a vantagem 

extra de fortalecer o tucano paulista na sua busca de controlar a legenda do PSDB. Modificada em sua posição 

anterior, a direita não abrirá mão de ser poder. A possibilidade de um novo centrão, mais capaz e menos 

fisiológico, não pode ser descartada. Como também não se pode descartar a hipótese de um inchamento do 

próprio PT por arrivistas. 

Compromissos assumidos já estão demonstrando a impossibilidade do atendimento das necessidades 

fundamentais. Os cortes anunciados sinalizam o sentido e a direção das políticas governamentais. Os 

constrangi- mentos da LDO acabaram por justificar a impossibilidade de atender às pressões populares. Afinal, 

temos de respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal (já conhecemos o discurso e a prática nos planos estadual e 

municipal) no quadro da subordinação ampliada ao FMI e às demais instituições financeiras internacionais. As 

questões do salário mínimo, do pequeno ou escasso reajuste salarial para os servidores públicos, da privatização 

da Previdência, da saúde, da educação, colocam a possibilidade de enfrentamento das classes trabalhadoras 

com o governo. A lua-de-mel da população com o governo tende a esgotar-se. 

Os riscos da situação são enormes. As possibilidades também. A grande maioria da população – e a direita 

estará instrumentalizando isso – irá cobrar os projetos históricos do PT. O governo pode fazer o discurso dos 

grandes interesses nacionais, mas ser-lhe-ão lembradas suas propostas passadas. A possibilidade de descumprir 
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suas promessas pode levar a um grau intolerável de pressão. Na campanha, Lula fez questão, ao responder uma 

questão sobre o MST, de lembrar que este país tem leis. Como se comportará diante das pressões populares? 

Os constrangimentos internos e externos forçarão o governo a atuar de acordo com as políticas do FMI, Banco 

Mundial e OMC... Lula pode tentar equilibrar, cesaristicamente, a direita e as massas. Nesse caso, a 

desproporção entre carências (de muitos) e interesses dos que controlam a economia, a política, a cultura 

obrigará a posicionar-se a favor de um ou de outro. O fio da navalha normalmente corta do lado do mais fraco. 

Uma coisa é certa: a paciência da população está condicionada ao julgamento de possibilidades abertas pela 

eleição. Obviamente, a população não raciocina como os militantes. A imensa dívida social será cobrada não por 

radicalismo, mas por ser expressão de todas as carências vividas. 

O papel das direções dos movimentos é, aqui, vital: a idéia de uma trégua é constantemente proposta, o que, 

em médio prazo, tende a agravar as tensões. Lembremos que o discurso da governabilidade é sempre o da 

solução pelo alto. Os movimentos sociais estarão sempre, no mínimo, diante da possibilidade de serem 

considerados entraves à modernização. Apesar da militância, pelo menos em tese, entender a política para além 

dos limites do imediatismo, ela já começa a dar sinais de desconformidade. O preocupante é que o governo e o 

partido usam a linguagem burocrática da punição, ao invés do exercício político do convencimento e quando 

não usa a tática do rolo compressor. Se o quadro é de aceitação de uma nova compreensão do real e das 

práticas e tarefas daí decorrentes poderiam, pelo menos, como alguns partidos social-democráticos o fizeram, 

alterar, via congresso partidário, as posições que ora rejeitam. Como manda a realpolitik: se não dá para mudar 

o real, mude-se o programa. 

A “experiência Lula” é decisiva não apenas para os movimentos sociais e para a esquerda no nosso país, mas, 

fundamentalmente, afeta a vida dos povos em escala mundial, em especial os da América Latina. Esterilizar-se 

como proposta significa retardar em décadas qualquer possibilidade de emancipação. A direita internacional 

acompanha-a de perto. A subalternidade do governo Lula em relação aos desígnios do capital é para ela não 

apenas decisiva, mas uma importante vitória estratégica. Significa confirmar a tese de que basta seguir os 

procedimentos vigentes para neutralizar fortemente a possibilidade de emancipação e de construção de uma 

sociedade alternativa para além do capital. O que se coloca hoje é a necessidade imperativa de manter as lutas 

e mobilizações, de se perceber que todo e qualquer processo só pode ser obra coletiva de militantes de diversas 

orientações unificados em torno de um projeto de transformação social e não de uma vitória eleitoral. 

A questão da organização da vontade coletiva nacional-popular real- mente democrática é uma temática rica 

colocada para a militância. Partindo do sentido gramsciano de intelectual como aquele que pensa e atua na 

perspectiva da construção da nova sociedade, a questão do novo partido é premente. Partido que reúna os 

militantes combativos e classistas e que elabore, com a população, um projeto da sociedade socialista é hoje a 

tarefa mais rica e mais nobre. Quem recusa a limitação dos projetos pela adequação a uma realpolitik está 

diante da tarefa de sua implementação. A tarefa da emancipação social. 
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A atualidade do Projeto Popular para o Brasil 

- Um convite para o debate estratégico – 

 

 

 

 

 

 

CONVITE PARA O DEBATE ESTRATÉGICO. 

 

Militantes da Consulta Popular defendem a estratégia do Projeto Popular e lançam o debate com os setores de 

esquerda que defendem medidas imediatamente socialistas na atual conjuntura. Trata-se de um longo debate, 

onde buscam refutar os graves equívocos de uma concepção superada pela história, que reaparece agora com 

novas roupagens, mas com as mesmas conseqüências. 

 

Para a Consulta Popular qual é o caráter da Revolução Brasileira? 

Paula Adissi: Temos uma resolução bem clara. Para nós, a revolução é socialista, o que quer dizer que é 

proletária, internacional e feminista. A luta pelo socialismo se coloca na realidade da vida de um país, na 

realidade da vida de um conjunto de pessoas, e é no interior desta realidade, a partir das contradições postas 

por ela, que se desenvolve a luta pelo socialismo. E essas contradições concretas colocadas na realidade e, na 

vida das pessoas de um determinado lugar, geram lutas e conflitos de caráter nacional, democrático e popular, e 

não desde já socialistas. O socialismo não é, e não pode ser, apenas uma idealização intelectual, como parece 

alguns a fazê-la, ele se coloca desde já na realidade concreta da luta de classes e nas formas de consciência 

gerada por ela. 
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Então, se o caráter da revolução é socialista, pra que serve falar em tarefas 

democráticas, nacionais e populares?  

 

Március Alves Crispim: Sabemos que para extinguir o capitalismo e iniciar a construção da sociedade socialista, 

é necessário, em primeiro lugar, conquistar o poder. Este é o principal ensinamento das revoluções triunfantes 

do século XX. Os trabalhadores precisam transformar-se em classe hegemônica e dominante no poder de 

Estado, acabando com o domínio político exercido pela burguesia. Os trabalhadores precisam da ruptura 

revolucionária. Por isso é que para resolver as contradições sociais e políticas do sistema capitalista é 

fundamental que todas as experiências de luta e de organização dos trabalhadores sirvam como eixo de 

preparação e organização das classes oprimidas para a conquista do poder. A essência da ruptura socialista no 

momento atual da luta de classes – em que não somos classe hegemônica – consiste exatamente nisso, na 

organização da luta de classe do proletariado, e seus aliados, e na direção desta luta, cujo objetivo é a revolução 

política e a estruturação da sociedade socialista.  

Olivia Carolino: A lição dos processos revolucionários do século XX é que a luta pelo poder deve levar em conta 

as tarefas não realizadas na sociedade de classe, e, portanto o que esta em jogo no conteúdo do Programa 

Nacional Democrático e Popular não é a realização das tarefas na sociedade capitalista, mas sim, é mudar a 

correlação de forças na sociedade para realizar as tarefas populares de aspirações profundas na sociedade. 

Quem não entende isso, tem dificuldade para definir uma estratégia de poder.  

 

E por que falam em Projeto Popular para o Brasil?  

 

Mario Soares Neto: Quem quer tratar seriamente os problemas da Revolução Brasileira, não pode escapar a 

uma cuidadosa análise da formação econômica e social do Brasil. Parcelas da esquerda brasileira tem se furtado 

a este esforço. Por isso, tratam a revolução de modo meramente teórico-acadêmico. O que precisamos formular 

enquanto teoria e prática revolucionária nos deve ser instrumental para a luta pelo poder e não teses abstratas 

incapazes de mobilizar as massas e interferir na realidade. A tarefa central é criar uma força social do povo 

capaz de apontar para a conquista revolucionária do poder de estado. Os clássicos do marxismo nos ensinam 

que não há socialismo sem que o proletariado detenha o estado em suas mãos. Deste modo, o projeto popular 

é a força social do povo na luta pelo poder político no Brasil, com vistas à transição socialista. É o povo 

organizado em luta para executar o programa das transformações estruturais da sociedade brasileira. Ao 

defendermos o Projeto Popular estamos considerando três questões centrais.  

Primeiro, que a burguesia, pela natureza capitalista da formação social e econômica de nosso país se mantém 

umbilicalmente atada à burguesia internacional e ao projeto político do imperialismo. Segundo que o programa 

do Projeto Popular é capaz de aglutinar o campo nacional e popular e arrastar os setores e aliados estratégicos 

do proletariado da cidade e do campo. Por fim, estamos colocando a Revolução na ordem do dia, para o hoje 

agora. A grande questão que nos ocupa, mais do que verborragias, é como mobilizar as massas para a tomada 

do poder de estado. No seu fazer histórico, a classe trabalhadora nos ensina mais do que qualquer teoria: é pelo 
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projeto popular que o povo brasileiro se mobiliza. Resta aos revolucionários à aliança com a classe trabalhadora 

ou lutar contra ela.  

Frederico S.Rick: Para nós o Projeto Popular é a vontade coletiva do povo brasileiro em torno de seus 

interesses, seu potencial humano e valores. É a definição consciente de seus objetivos mais importantes e a 

busca de organizar-se para atingi-los. Explorando todas as contradições que tiver ao nosso alcance. Arrastando 

para o processo revolucionário o maior número de forças possível, para dessa forma produzir a correlação de 

forças necessária à consumação da conquista do poder. Seu programa é constituído de bandeiras unificadoras 

que aglutinam o campo nacional e popular. É uma idéia forte que resgata o conceito de projeto de todo um 

povo.  

Thiago Barison: O processo revolucionário é dialético porque se desenvolve pelo conflito entre dominantes e 

dominados. O projeto popular para o Brasil é feito das reformas que as classes dominantes brasileiras não 

podem atender e que o povo, por serem tais mudanças a solução para seus problemas sociais, as assuma até o 

fim, até a tomada do poder. Florestan Fernandes nos ensina que a burguesia brasileira é radicalmente anti-

nacional, anti-popular e autoritária (mesmo ganhando tanto, a maior parte da burguesia não consegue sequer 

aceitar a origem do presidente!). Aos críticos do programa democrático popular falta análise da realidade 

brasileira.  

 

E por que não fazer isso com um programa que proponha desde já a socialização 

dos meios de produção?  

Március Alves Crispim: Não funciona através do que desejamos. O que determina as tarefas econômicas e 

sociais que caracterizam o programa de ruptura são as contradições efetivamente existentes. Contradições que 

mobilizam os amplos setores sociais, as forças da revolução. Contradições que mobilizam os camponeses, os 

sem-terra, as massas pauperizadas das grandes concentrações urbanas, os trabalhadores produtivos, os 

trabalhadores improdutivos, e mesmo setores da vacilante pequena burguesia que também possuem suas 

contradições com o capitalismo. A luta por reformas democráticas e populares, como a Reforma Agrária e a 

Reforma Urbana, lutas que mobilizam milhões, embora não sejam anticapitalistas do ponto de vista clássico, 

adquirem dialeticamente este caráter na luta concreta. Pois concretamente e na realidade social brasileira, tais 

reformas só podem ser consumadas através da derrubada da ordem burguesa vigente e da conquista 

revolucionária do poder pelas massas.  

Eduardo Mara: Concordo com o Marcius, pois a escolha das bandeiras de luta a serem adotadas a cada 

conjuntura não depende apenas da vontade dos revolucionários. “Agitar o socialismo” pode fazer bem para a 

auto-estima de quem nele acredita, mas se o colocamos como objetivo concreto a ser realizado na história, 

vemos que ele não é nem nunca foi uma bandeira de agitação. Devemos fazer propaganda do socialismo e não 

converte-lo em bandeira de agitação. O socialismo é um momento de transição para uma sociedade sem 

exploradores nem explorados, suas principais características são a crescente socialização dos meios de 

produção, o gradativo esvaziamento do Estado, o aprofundamento da democracia proletária e a redução da 

jornada de trabalho. De fato, o capitalismo já desenvolveu forças produtivas suficientes em nosso país para 

definirmos o caráter da Revolução Brasileira como socialista. Acontece que é impossível levar adiante qualquer 

uma dessas medidas sem o controle do poder político pelo proletariado, e isso só se torna possível pela aliança 

entre o proletariado e o conjunto de forças exploradas pelo capitalismo.  
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Mas isso implica em lutar por reformas? Os revolucionários lutam por 

reformas? Isso não seria reformismo?  

Március Alves Crispim: Do ponto de vista dos revolucionários, a luta por reformas só se tornaria um erro 

quando ela acabasse em si mesma. No entanto, quando os revolucionários instrumentalizam a luta por reformas 

para a educação das massas, quando através da própria experiência de luta nas tarefas nacionais, democrática e 

popular conseguimos demonstrar às grandes massas do povo que a consolidação, mesmo das reformas 

conquistadas, só é possível quando os trabalhadores estabelecerem o seu próprio poder, então a luta por 

reformas nos serve na luta revolucionária. Como ensinou Rosa de Luxemburgo no seu livro Reforma e 

Revolução, “na história da sociedade burguesa, a reforma legal teve por efeito reforçar progressivamente a 

classe ascendente até se sentir suficientemente forte para tomar o poder político, deitar abaixo o sistema 

jurídico e construir um novo”. Ou como argumentou Florestan Fernandes sobre o “duplo caráter da revolução”, 

pela qual a revolução dentro da ordem que são muitas vezes reformas radicais, pode, por força da dinâmica da 

luta de classes, se converter em revolução contra a ordem que se concentra na conquista revolucionária do 

poder.  

Mário Soares Neto: Aliás, me digam, o que há de reformismo nisso? O que há de conciliação de classes nessa 

estratégia revolucionária? Absolutamente nada! O reformismo do ponto de vista teórico surge com as 

formulações do alemão Eduard Bernstein, mais especificamente, a partir das publicações presentes na Neue 

Zeit (revista teórica do Partido Social Democrata Alemão), portanto, no contexto da segunda internacional. 

Bernstein defendia que a revolução não era mais necessária, pois se poderia chegar ao socialismo através de 

reformas graduais do capitalismo, com a multiplicação de cooperativas de produção e consumo, o aumento do 

poder sindical e ampliação da democracia parlamentar. Suas idéias se consolidarão no clássico “As premissas 

para o socialismo e as tarefas da socialdemocracia”. As idéias reformistas em geral ganham expressão em 

períodos de crescente capitalista, períodos históricos em que a classe operária alcançou importantes ganhos 

materiais e a luta de classes passa a um patamar “velado”, uma luta de classes fechada, como diria Florestan. 

Esses períodos, em geral, marcam pactos e alianças de classe entre setores do proletariado e da burguesia, 

produzindo-se um pseudo-consenso. Nenhuma das duas classes prefere a conciliação. Tendo força própria, 

porém, optam pelo seu projeto de classe, o que depende do desenvolvimento da luta política, da luta pelo 

poder.  

Olivia Carolino: Quero acrescentar um argumento. As experiências de luta anticapitalista, de confronto ao 

capital no século XX, flagraram que as massas não estão necessariamente inclinadas a se engajarem pela 

revolução a partir da proposição sugerida pela análise cientifica da exploração. O esgotamento das 

possibilidades de conquista dos trabalhadores na sociedade capitalista, a superar a ilusão com a democracia 

liberal burguesa, só se dá pela experiência concreta das massas populares. Concretamente é a possibilidade de 

criar força social que leve as conquistas por direitos até o limite - com a intencionalidade de classe de evidenciar 

que essas conquistas não serão realizadas no capitalismo, e, portanto o esforço de levar “até o fim” as tarefas 

do Programa Nacional Democrático Popular altera a correlação de forças na sociedade para abrir possibilidade 

histórica ao processo de transição ao socialismo.  

 

Mas lutar por um programa de medidas socialistas não ajuda a radicalizar o 

processo?  
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Eduardo Mara: Não existe essa possibilidade no atual momento histórico. Não se trata de escolha. O que define 

o programa são as contradições reais vividas pelo nosso povo, são as bandeiras que acirram as contradições 

com nossos inimigos, acumulam força na sociedade e apontam para a conquista do poder político. Daí que 

nenhum processo revolucionário na História tenha tido como combustível “bandeiras socialistas” (pão, paz e 

terra estão longe de serem medidas de uma transformação socialista, são antes um pressuposto do socialismo). 

Lutamos pela Reforma Agrária, pela democratização dos meios de comunicação, pelo imposto progressivo, pelo 

direito à moradia, pela educação pública e de qualidade para todas e todos, pelo direito de greve, etc. não 

porque sejam bandeiras passíveis de ser assimiladas dentro do capitalismo, mas justamente porque são 

incompatíveis com o padrão de acumulação da classe dominante em nosso país e, portanto, acirram 

contradições, educam a classe trabalhadora a partir de suas necessidades reais e apontam para a conquista do 

poder.  

Aqueles que tentam superar essas bandeiras na teoria, sem superá-las na experiência histórica das lutas, na 

prática criam um fosso entre o objetivo proposto e as contradições reais vividas pela classe trabalhadora, 

transformam o socialismo em uma grande idéia se coloque na realidade e se apodere das massas, além de 

entregarem a direção das lutas a todo o tipo de propostas reformistas facilmente assimiláveis pela ordem do 

capital. Esse é um erro que os revolucionários no Brasil não podem cometer.  

 

Por que a estratégia de um Programa Imediatamente Socialista reaparece na 

esquerda brasileira?  

Diva Braga: A crise ideológica desencadeada na década de 90, a partir do fim da União Soviética e de outras 

experiências de transição socialista no leste europeu abalou certezas, convicções, gerando um inevitável 

primeiro momento em que se desprezou a experiência acumulada pela classe trabalhadora em sua luta 

revolucionária. Cria-se um contexto que fomenta o reaparecimento de velhas teses, que pipocam como 

novidades. Teorias como a de John Holloway, de “mudar o mundo sem tomar o poder”, de um “pobretariado” 

que substitui o proletariado como sujeito histórico, das “multidões” como meio de transformação, aparecem 

como idéias originais, ressuscitando argumentos que foram superados em debates clássicos da experiência da 

classe trabalhadora.  

A teoria estratégica do “socialismo já” reaparece neste mesmo contexto. No Brasil, parte das correntes que 

apostaram na construção de uma “oposição de esquerda” ao governo Lula, ao invés de fazer um balanço sério 

sobre essa tentativa, pautam essa questão agora, talvez exatamente para evitar uma autocrítica. Infelizmente, 

acaba sendo um debate apenas de denominação do programa, pois até hoje ninguém mostrou o tal “Programa 

Socialista” e nunca conseguiram explicar, quais são suas divergências com o Programa Democrático Popular.  

Ricardo Gebrim: Ironicamente, a origem desta concepção estratégica pode ser identificada na equivocada linha 

política sustentada em certo período pela Internacional Comunista, que orientava o confronto aberto e direto 

entre classes, desprezando alianças. Tal concepção, conhecida como “classe contra classe”, paradoxalmente, 

origina-se na influência de Stalin e seus aliados, mas ironicamente, tais concepções se generalizaram e se 

propagaram nos anos futuros através de algumas correntes que reivindicavam o legado trotskista, apesar da 

evidente distorção da “Teoria da Revolução Permanente”. Aqui cabe uma ressalva. Não é justo lançar neste leito 

o pensamento de Trotsky e o conjunto das correntes trotskistas. Ao contrário, Trotsky enfrentou com todas as 

energias tais concepções na época, contrapondo a necessidade da Frente Única à lógica simplista do confronto 
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direto de classes. Diversas organizações do legado trotskista, jamais fizeram essa leitura esquemática da obra de 

Leon Trotsky e tratando-se de nosso continente, souberam reconhecer que para se atingir o socialismo era 

preciso apostar na via da revolução democrática e antiimperialista A exigência da aplicação criativa do marxismo 

à realidade latino-americana condenou tais posições a um permanente isolamento. A partir da década de 50 no 

legítimo embate travado com as concepções etapistas deduzem mecanicamente que a definição do caráter 

socialista da revolução impõe um programa imediatamente socialista, desprezando as reais contradições 

existentes em cada país. No atual processo de retomada do debate estratégico da esquerda brasileira tais 

concepções renascem como se fossem idéias brilhantes e originais.  

 

Você falou em etapismo. Sustentar o Programa Democrático e Popular não é 

etapismo? 

Ricardo Gebrim: Vamos entender a origem do etapismo, como formulação estratégica. Recordemos que a 

formação política através de manuais esquemáticos e a rigidez de uma formulação desenvolvida a partir da 

Europa acarretariam complexas conseqüências em nosso continente. Em sua obra “Fundamentos do 

Leninismo”, que rapidamente converteu-se no principal manual dos partidos comunistas, Stalin, aborda no 

capítulo VII, o tema da estratégia e tática, onde desenvolve o seguinte esquema: 1) a estratégia e a tática, como 

ciência da direção da luta de classes e do proletariado; 2) as fases da revolução e a estratégia; 3) os fluxos e 

refluxos do movimento e a tática; 4) a direção estratégica; 5) a direção tática; 6) o reformismo e o 

revolucionarismo. Esse conceito de fase desenvolvido por Stalin que influenciará, de forma decisiva, a estrutura 

mental da formulação teórica das organizações comunistas. Este item 2, inicia-se da seguinte forma: “As etapas 

da revolução e a estratégia. A estratégia consiste em determinar a direção do golpe principal de ataque do 

proletariado, tomando como base a etapa em que se encontra a revolução, elaborar o plano adequado para a 

distribuição das forças revolucionárias (das reservas principais e secundárias), em lutar para dar cabo este plano 

em todos os limites onde se encontre a revolução”.  

A definição, extremamente didática e com forte inspiração militar, introduz o conceito de etapas que induzem a 

pensar em momentos estanques e diferenciados, com objetivos não necessariamente coincidentes. O texto 

prossegue com uma divisão de fases da Revolução Russa, para exemplificar a compreensão das etapas, 

reforçando a segmentação dos objetivos, alianças e programa para cada fase.  

 

Mas isso não foi à concepção estratégica dos partidos comunistas na América 

Latina?  

Ricardo Gebrim: Luis Carlos Prestes, em seu livro “Lutas e “Autocríticas”, aponta que a origem dessa concepção 

de “etapas” está associada ás resoluções do VI Congresso da IC em 1928. Realmente, é somente a partir da X 

Reunião Plenária da Comissão Executiva da IC, em julho de 1929, que ocorrerá uma clara intervenção que 

sufocará as embrionárias formulações dos partidos comunistas em nosso continente, estabelecendo uma única 

concepção estratégica e determinando a tática em cada país ou região. Nesta concepção, os países de nosso 

continente estariam enquadrados nos conceitos de coloniais, semi-coloniais e estariam, conseqüentemente, em 

transição do feudalismo para o capitalismo.  
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A sua etapa revolucionária seria o da revolução “democrático-burguesa”. Essa concepção gerava uma oposição 

entre uma etapa de lutas democráticas, que seria a etapa burguesa, com papel importante atribuído a uma 

burguesia nacional, com a etapa socialista. Tal concepção estratégica descaracteriza o elemento central da 

formulação de Lênin, retomando uma construção que correspondia a visão de etapas distintas, historicamente 

sustentada por Plekanov e o mencheviques. O aspecto principal da concepção estratégica de Lênin, extraído de 

sua análise sobre os limites da experiência revolucionária de 1905 era exatamente de que no processo 

revolucionário não existem etapas. A revolução é um processo ininterrupto e o ritmo de implementação das 

tarefas socialistas depende da correlação de forças e do poder do proletariado, fundamentalmente de sua 

capacidade de conquistar o Estado. 

  

Falar em tarefas nacionais não implica em nacionalismo? Isso não é uma bandeira 

da burguesia?  

Olivia Carolino: Em nosso continente essa afirmação não é verdadeira. A constituição da nação burguesa no 

século XIX na Europa ocidental esteve relacionada às aspirações de universalizar os direitos políticos de 

populações alçadas à vida de povos. A burguesia enquanto classe revolucionária alçou aspirações que eram 

maiores que sua própria classe e colocou a sociedade toda em movimento no sentido de superação dos 

resquícios da sociedade feudal, apontando a nobreza como inimiga. Quando o processo das transformações 

profundas na sociedade leva a burguesia ao poder, destituindo os privilégios da nobreza e instituindo o 

privilégio da capital, a burguesia se converte de classe revolucionária em classe conservadora que tem o 

aparelho de Estado como forma de organizar e garantir seu exercício de poder e dominação das outras classes, 

que neste momento “são avisadas” que os direitos políticos são “universais” para os proprietários. As aspirações 

modernas alçadas pela burguesia ficaram sintetizadas nas consignas da liberdade em um solo ético comum, que 

se dá concretamente pela apropriação do território pelo povo e da Igualdade: aspiração popular da 

universalização dos direitos civis. O programa da modernidade tem ao mesmo tempo uma dimensão 

emancipatória e racionalizadora da organização social que aparece como o caráter civilizatório da burguesia. A 

ressonância da Revolução Francesa repercute esse “caráter civilizatório” entre o povo de diversas formações 

econômicas e sociais como aspirações à emancipação.  

 

E qual é a diferença na América Latina?  

Olivia Carolino: Na América Latina se dá pelo aparecimento dessas aspirações como continuidade social entre 

metrópole e colônia. No caso da sociedade bizantina periférica como a Rússia ressoa como processo de 

ocidentalização. Olhando especialmente para o caso da América Latina os Movimentos de Independência no 

século XIX verifica-se que o processo histórico coloca como aspiração geral dos povos a tarefa histórica – pano 

de fundo dos Movimentos de Independência – que é a tarefa de constitui-se como povo - nação. No entanto, 

apesar do processo ser portador desse conteúdo da emancipação os Movimentos de Independência na América 

Latina esvaziam esse conteúdo à medida que a independência aparece apenas como necessidade de 

diferenciação de interesses econômicos regionais impulsionados pelo desenvolvimento do mercado mundial 

capitalista. Nesse sentido, a constituição da nação esta liquidada na independência que o povo não participou.  
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E por que seguir apostando nestas “tarefas nacionais”, em pleno século XXI?  

 

Olivia Carolino: Agora, nos interessa particularmente o reaparecimento dessas tarefas não realizadas 

transmitidas a épocas posteriores. Só para assinalar: no século XX as aspirações reaparecem em movimentos 

populares urbanos nacionalistas. Fim do século XIX início do século XX seria necessário remeter ao processo em 

que impulsionado pela prosperidade capitalista e pelo afluxo de imigrantes o crescimento das cidades fez 

reaparecer essas aspirações. As burguesias latino-americanas são arrastadas pelos movimentos das cidades 

portadores das pendências das tarefas não realizadas na independência. Só que a burguesia retoma a questão 

da independência reduzindo-a ao industrialismo, ou seja, nacionalismo reduzido a industrialismo. Por outro 

lado, nem as organizações dos trabalhadores traduziram essas aspirações populares próprias das contradições 

do processo histórico. Alguns intelectuais afirmam que o capitalismo avançou tanto no Brasil na década de 90 

que as idéias de Florestan sobre o duplo caráter da revolução (revolução dentro da ordem e contra a ordem) 

estariam superadas.  

 

Como respondem isso?  

Fábio Marvule: A tese de intensas transformações no capitalismo brasileiro nas ultimas duas décadas é correta. 

Firmamos a organização oligopólica de todos os ramos econômicos; aumentou a composição orgânica média do 

capital na economia brasileira, a ponto de internacionalizar grandes empresas; recebemos imensos aportes de 

capital internacional em todos os setores econômicos; usa-se tecnologia de ponta em muitas grandes empresas, 

em que pese não controlar-se o fluxo de inovações dirigidas ao Brasil; e houve um intenso desenvolvimento do 

segmento financeiro local, entre outros aspectos. Junto a essas mudanças, convivemos com a continuidade da 

extração de mais-valia absoluta como forma predominante de relação capital trabalho, e aprofundamos a 

condição de dependência, entendida como a criação e recriação das relações de produção a partir dos ditamos 

do capital internacional. Este quadro implica em intensas mudanças sociais, atingindo praticamente todas as 

dimensões reivindicativas do Projeto Democrático Popular, no sentido de uma resposta capitalista a elas, mais 

precisamente a expansão da oferta de saúde, educação e moradia pelo desenvolvimento de uma burguesia 

atrelada a esses serviços, ou a modificação do campo com o agronegócio, entre outros aspectos. Com isso, 

expandiu-se o sistema de ensino com as escolas privadas; a rede de atendimento da saúde com hospitais e 

planos de saúde privados; a construção de moradia foi atrelada aos empreendimentos imobiliários; e o 

latifúndio improdutivo foi substituído pelo empreendimento agro-industrial. É inegável que, pelo lado do 

capital, houve uma resposta as demandas democrático populares.  

Entretanto, pelo lado do trabalho, tal resposta não muda a essência das demandas. Veja, a questão da saúde 

traz o convívio de um precário e problemático atendimento de uma parcela da população pelos planos de saúde 

com os sistemáticos ataques ao SUS; as escolas privadas transferem o ônus das mensalidades e do baixo nível 

técnico para os estudantes; na moradia, presenciamos um imenso desenvolvimento da especulação imobiliária, 

com a subida de preços de imóveis e alugueis em todas as grandes cidades; e o desenvolvimento do 

agronegócio colocando riscos ao meio-ambiente e a produção de alimentos pela agricultura familiar. Ou seja, a 

resposta capitalista trouxe novos termos, mas a essência das demandas democrático-populares se mantém, pois 

os problemas mais básicos não foram resolvidos, apenas transformaram a sua manifestação. Sendo assim, não 

se coloca a superação da experiência de revoluções dentro da ordem, como etapa importante para as contra a 
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ordem. Diria que continuam atuais, pois a implementação das medidas concretas pelo uso do poder político 

estatal a favor das demandas democrático-populares impõem reformas impossíveis mesmo para a nova 

estrutura do capitalismo dependente periférico em fase de internacionalização.  

Fátima Sandalhel: Quero comentar isso. Afirmar que o desenvolvimento capitalista completou-se, e a 

conseqüência imediata e direta é que o programa revolução é a socialização dos meios de produção e qualquer 

outra medida estaria contra o avanço histórico, aparenta ter uma lógica formal impecável. Porem, na luta social 

a lógica formal é ineficiente. Seu erro principal, que a leva a negar exatamente a essência do marxismo é que 

despreza o processo histórico de formação, as relações culturais e as experiências acumuladas. Acaba 

desenvolvendo um discurso doutrinário, quando não mergulha no economicismo.  

Diva Braga: Afirmar que as concepções de Florestan Fernandes e Caio Prado estão superadas por que o 

capitalismo avançou tanto a partir da década 90, sem apresentar qualquer estudo sério que sustente isso é 

muita leviandade! Já vi intelectuais afirmando que o agronegócio “resolveu” de forma capitalista a contradição 

agrária, que o “Pró-Uni”, “resolveu” a questão do acesso á educação e por ai vai. Isso é no mínimo uma análise 

com graves conseqüências reacionárias. Quem sustenta uma teoria desta acaba desarmado diante da 

conjuntura. Não é a toa que seus adeptos acabam em práticas economicistas, incapazes de formular qualquer 

alternativa no campo da política. Os críticos do programa democrático-popular o associam ao Governo Lula e 

sua continuidade com Dilma.  

 

Pode-se dizer que este vem sendo um governo democrático-popular?  

Thiago Barison: Muito longe disso. E infelizmente — do ponto de vista do povo brasileiro, que há muito anseia 

por mudanças estruturais. Peguemos três eixos de democratização contidos no Projeto Popular para fazermos 

uma avaliação do governo: (I) a estatização do sistema financeiro e dos setores estratégicos da economia; (II) a 

democratização da terra; (III) a democratização da cultura, passando pelos meios de comunicação de massa. 

Ora, não é sequer polêmico dizer que o governo Lula deu continuidade à gestão autônoma do Banco Central, 

dirigido até ontem por Henrique Meireles, como tampouco é controvertido que, na política financeira esta 

gestão atende exclusivamente aos interesses do capital financeiro, com taxas de juros e o superávit primário 

entre os mais altos do mundo — a própria Fiesp diz isso. A proposta de estatização do sistema financeiro é o 

oposto da autonomia que o capital financeiro logrou construir no seio do Estado e por sobre a política e os 

interesses do povo — autonomia que tem levado o mundo à bancarrota. O mesmo vale para o controle 

soberano sobre os setores estratégicos da economia. Sequer as rodadas de leilão de poços de petróleo foram 

suspensas, que dirá a reversão do processo de desnacionalização econômica promovido por FHC. A auto-estima 

nacional recuperada pelo recente papel diplomático assumido pelo Brasil no mundo tem pés de barro. 

Economicamente estamos mais próximos do Brasil-colônia, exportador de produtos primários, do que de uma 

nação realmente soberana. Quando à democratização da terra, igualmente. A Reforma Agrária está ainda mais 

distante. O agronegócio vem avançando em sua agenda política, com a liberação de transgênicos e a proposta 

de reforma do Código Florestal.  

Por fim, o mesmo quanto à democratização da cultura, da educação e dos meios de comunicação de massa. Os 

governos Lula e Dilma passam longe da reivindicação contida no Projeto Popular: educação pública, de 

qualidade e para todos — o que exigiria a estatização do ensino, que se transformou no século XX numa 

mercadoria. Quanto à democratização dos meios de comunicação, ao povo não é permitido nem mesmo 

organizar a sua rádio comunitária. Que dirá a democratização dos atuais impérios das redes de televisão?  Ao 
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invés de se aproveitar as novas tecnologias para se viabilizar muitos mais canais de televisão, o governo fez a 

opção pela TV digital. É mesmo racional qualificar os governos Lula/Dilma como aplicadores do programa 

democrático-popular? Ou isso não é uma maneira de contornar com a questão do programa a autocrítica que se 

deve fazer com relação ao eleitoralismo que se apoderou da esquerda nos últimos vinte anos?  

 

Então, o que expressam os governos de Lula e de Dilma? 

Tatiana Berringer: Os governos de Lula e de Dilma expressam uma dada correlação de forças da sociedade e 

uma composição de classes: por um lado uma parcela significativa da burguesia brasileira, que inclusive se 

internacionalizou, e de outro as classes trabalhadoras que se beneficiaram do aquecimento econômico que 

conseqüentemente, aumentou os empregos e o salário mínimo, garantindo à essa parcela, acesso ao consumo 

de massas. Com isso, muda-se o eixo de organização da classe trabalhadora, que em 1990 organiza-se em 

movimento de desempregados, para o movimento sindical. Observa-se um reaquecimento das lutas sindicais 

devido ao aquecimento da economia. Mas não é um governo do Projeto Popular e fará de tudo para não 

assumir nenhuma medida estrutural que coloque em risco sua composição. Em meio á todos esses debates, 

como construir a unidade necessária para o acúmulo de forças que possibilitará a efetivação das transformações 

estruturais, a revolução Brasileira?  

Manuela Lorenzi: Se pegarmos os materiais de agitação da maioria das organizações de esquerda em nosso 

país, podemos identificar bandeiras comuns. É a luta pela educação publica, gratuita e de qualidade, em defesa 

da saúde pública e contra as privatizações, da reforma agrária, contra a retirada de direitos, por salários, 

redução da jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, contra as opressões de gênero, orientação 

sexual e o racismo, contra a criminalização dos movimentos sociais. Se estas bandeiras forem capazes de unir as 

organizações e colocar a classe trabalhadora em movimento, teremos a unidade e a força necessária para 

transformações estruturais. Isso se dará mesmo que as concepções estratégicas sejam diferentes. A unidade se 

dá a partir de bandeiras comuns entre as organizações e se concretiza na luta. 

Marcius: Em setores da ultra-esquerda brasileira tornou-se comum a crítica estéril ao Programa Democrático e 

Popular, acusando seus defensores de reformistas. Porém, os mesmos que criticam a atualidade da luta por 

reformas no processo da revolução, são incapazes de formular uma alternativa concreta de programa, com 

tarefas de caráter essencialmente socialistas, como tanto defendem. Conseguem promover apenas um debate 

acadêmico ou de mesas de bar sobre o tema, mas com pouco reflexo na realidade dos trabalhadores. Um 

desafio político que lanço a estes “revolucionários de esquerda” é promoverem junto as suas bases 

camponesas, se é quem possuem alguma, um trabalho político sem que se trate dos elementos da reforma 

agrária, um trabalho junto ao proletariado sem tratar das questões que envolvam a melhoria imediata das 

condições de vida dos trabalhadores. O desafio de mobilizarem milhões sem tratarem das demandas concretas 

dos trabalhadores, mas apenas apresentando a necessidade do socialismo e da sua importância no atual 

momento de desenvolvimento das forças produtivas. Alguém se dispõe a fazer isso? Não, claro que não vão 

fazer isso. O que vejo acontecer é que estes agrupamentos acabam aplicando em suas bases sociais e 

campanhas eleitorais justamente o que tanto criticam: um programa de caráter nacional, democrático e 

popular, repleto de termos como “estatização”, “reajuste”, “participação”, “reforma”, “democratização” e 

“direitos dos trabalhadores”. Trata-se, portanto, de uma crítica cínica e sem conteúdo.  

PÁTRIA LIVRE, VENCEREMOS! 
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