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Consciência de Classe: Estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

Informações preliminares 

O livro História e Consciência de Classe, escrito pelo húngaro Georg Lukács, é uma coletânea de 

estudos cuja reunião é de 1923. Lukács é declaradamente um autor marxista, mas tardiamente ele 

identificou uma série de deficiências no livro de 1923.1 O livro não tem uma boa recepção nos meios 

marxistas oficiais.2 Porém, junto com Marxismo e Filosofia de Karl Korsch, História e Consciência de 

Classe circula em vários círculos teóricos que buscavam renovar a crítica marxista, sobretudo em 

uma direção contrária ao stalinismo. Além dos seus “herdeiros” mais famosos, a saber, os autores da 

chamada “Teoria Crítica” (por exemplo, Theodor Adorno), poderíamos citar, dentre outros, Guy 

Debord e a Internacional Situacionista como amplamente devedores das teses desenvolvidas no livro 

e Jean Baudrillard (provavelmente, nos dois casos, via Henri Lefebvre). Dentre os seus vários 

interesses, talvez aquele que seja mais marcante para os seus efeitos posteriores, é a aposta 

interpretativa de compreender a dialética marxista dando ênfase ao primeiro capítulo da primeira 

parte do Capital de Karl Marx (“A mercadoria”). É interessante lembrar (para os interesses do nosso 

grupo, a saber, a tradição dialética) que, não por acaso, Louis Althusser sugere ler com suspeita essa 

parte do Capital devido aos seus traços hegelianos.3 

Primeira parte: "O Fenômeno da reificação" (pp. 193-240) 

Temas: mercadoria, fetichismo, reificação, capitalismo moderno, valor de uso e valor de troca, O 

Capital, dialética, trabalho; 

Objetivo: “(...) chamar a atenção – pressupondo as análises econômicas de Marx – para aqueles 

problemas fundamentais que resultam do caráter fetichista da mercadoria como forma de 

objetividade, de um lado, e do comportamento do sujeito submetido a ela, de outro” (p. 194). 

Recorte: Análise subjetiva (“estrutura da consciência reificada”: ciência, arte, filosofia, ética, 

psicologia, etc) e objetiva (formas de produção, crise financeiras, etc) do capitalismo moderno, 

focalizando as relações mercantis. 

1 LUKÁCS, G. “Prefácio (1967)”. In: ________. História e Consciência de Classe: Estudos sobre a dialética 
marxista. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
2 ZIZEK, S. "Georg Lukács as the philosopher of Leninism". The Universal Exception. p.96-97. 
3 ALTHUSSER, L. “Avertissement aux lecteurs du Livre I du Capital”. In: 
http://marxistsfr.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/althusser_cap.htm 
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Tese: A análise da estrutura da mercadoria é a chave de compreensão das formas de objetividade e 

sujetividade da sociedade burguesa. A mercadoria é a categoria universal de todo o ser social. Sendo 

assim, uma das teses fundamentais do texto é que o fato de as relações humanas assumirem uma 

forma mercantil provoca uma modificação qualitativa nessas relações (subjetiva e objetivamente). 

Antítese: A visão oposta à perspectiva do ensaio é supor que não há modificação qualitativa na 

expansão da intervenção mercantil nas relações sociais. Consequentemente, não há fetichismo ou 

prejuízo para as relações humanas. Lucáks ostensivamente se refere a essa perspectiva como 

“imediatista”. Citando Marx: o imediatismo dá “uma simples descrição desse 'mundo enfeitiçado, 

invertido e às avessas, em que Monsieur le Capital e Madame la Terre assombram como caracteres 

sociais e, ao mesmo tempos, como simples objetos'” (p. 213). 

Definições: 

(I) Fetichismo da mercadoria ou reificação: “(...) uma relação entre pessoas tomar o caráter de uma 

coisa e, dessa maneira, o de uma 'objetividade fantasmagórica' que, em sua legalidade própria, 

rigorosa, aparetemente racional e inteiramente fechada, oculta todo traço de sua essência 

fundamental: a relação entre homens” (p. 194) 

(II) Princípio de racionalização: princípio segundo o qual todas as relações concretas entre sujeito e 

objeto (em especial, o trabalho) são reduzidas a um matematismo abstrato que fragmenta as suas 

etapas e torna-as fragmentadas, calculáveis e previsíveis. Desse modo, “o produto que forma uma 

unidade, como objeto do processo de trabalho, desaparece. O processo torna-se a reunião objetiva 

de sistemas parciais racionalizados, cuja unidade é determinada pelo puro cálculo, que por sua vez 

devem aparecer arbitrariamente ligado uns aos outros (…). A unidade do produto como mercadoria 

não coincide mais com sua unidade como valor de uso” (pp. 202-203) 

(III) Atitude contemplativa: atitude “diante de um processo mecanicamente conforme às leis e que 

se desenrola independentemente da consciência e sem a influência possível de uma atividade 

humana, ou seja, que se manifesta como um sistema acabado e fechado”; consequentemente, essa 

atitude “transforma também as categorias fundamentais da atitude imediata dos homens em relação 

ao mundo: reduz o espaço e o tempo a um mesmo denominador e o tempo ao nível do espaço” 

(p.204). 

Hipóteses: 

(I) A forma mercantil como forma constitutiva da sociedade é própria do capitalismo moderno, ainda 

que outras sociedades tenham relações mercantis. A diferença entre uma sociedade onde a relação 

mercantil é uma dentre outras relações e o capitalismo moderno onde a relação mercantil é 
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dominante não é meramente quantitativa, mas qualitativa, ou seja, o sentido das relações mercantis 

dentro do metabolismo de cada uma dessas sociedades não é o mesmo. 

(II) O capitalismo moderno é marcado pela transformação da alienação natural em uma alienação 

social, ou seja, de um estado no qual o indivíduo não controla as leis naturais que regem a sua vida 

para um estado no qual ele não controla as leis sociais que regem a sua vida (então, leis não naturais, 

mas “naturalizadas”; por isso Lukács utiliza a expressão segunda natureza). 

(III) O domínio da forma mercantil é impossível sem que os homens enxerguem o seu próprio 

trabalho como mercadoria e não só o seu produto.4 Desse modo, não apenas a igualdade formal 

entre os objetos é condição sem a qual não há relações mercantis, mas também a igualdade formal 

do trabalho humano abstrato. Esse processo tem consequências fundamentais para a subjetividade, 

já que as propriedades existentes da relação direta do homem com o seu trabalho são elimidas em 

favor de uma racionalização e abstração ostensiva do processo de produção.5 

(IV) A fragmentação subjetiva e objetiva é consequência do princípio de racionalização 

(matematização, abstratação e economização são sinônimos) do capitalismo moderno. Em 

consequência, Lukács pressupõe um tipo de experiência de totalidade dialética entre o homem e 

suas formas de objetivações (em especial, no trabalho) como uma experiência distinta daquela do 

capitalismo moderno. Nesse caso, a experiência é alienada porque fragmentada. 

“O homem não aparece, nem objetivamente, nem em seu comportamento em relação ao processo 

de trabalho como o verdadeiro portador desse processo; em vez disso, ele é incorporado como parte 

mecanizada num sistema mecânico que já encontra pronto e funcionando de modo totalmente 

independente dele, e a cujas leis ele deve se submeter” (p.203-204). 

(V) Atitude contemplativa é a posição do trabalhor frente à sociedade dominada pelas relações 

mercantis. 

4 “Subjetivamente, numa economia mercantil desenvolvida, quando a atividade do homem se objetiva em 
relação a ele, torna-se uma mercadoria que é submetida à objetividade estranha aos homens, de leis sociais 
naturais, e deve executar seus movimentos de maneira tão independente dos homens como qualquer bem 
destinado à satisfação de necessidade que se tornou artigo de consumo” (p.199-200). 
5 “Se perseguirmos o caminho percorrido pelo desenvolvimento do processo de trabalho desde o artesanato, 
passando pela cooperação e pela manufatura, até a indústria mecânica, descobriremos uma racionalização 
continuamente crescente, uma eliminação cada vez maiorr das propriedades qualitativas, humanas e 
individuais do trabalhador. Por um lado, o processo é fragmentado, numa proporção continuamente crescente, 
em operações parciais abstratamente racionais, o que interrompe a relação do trabalhador com o produto 
acabado e reduz seu trabalho a uma função especial que se repete mecanicamente. Por outro, à medida que a 
racionalização e a mecanização se intensificam, o período de trabalho socialmente necessário, que forma a 
base do cálculo racional, deixa de ser considerado como tempo médio e empírico para figurar como 
quantidade de trabalho objetivamente calculável, que se opõe ao trabalhador sob a forma de uma objetividade 
pronta e estabelecida” (p.201). 
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(VI) O trabalho como mercadoria é essencialmente (e não retoricamente) desumanizante. Lukács lida 

com oposições do tipo: qualitativo, valor de uso, concreto X quantitativo, valor de troca, abstrato. 

Oposições tão marcantes ao ponto de tomar as formas de opressão do capitalismo moderno, ao 

contrário das anteriores, como não-humanas: “A sepação do produtor dos seus meios de produção, a 

dissolução e a desagregação de todas as unidades originais de produção etc., todas as condições 

econômicas e sociais do nascimento do capitalismo moderno agem nesse sentido: substituir por 

relações reificadas as relações originais em que eram mais transparentes as relações humanas” 

(p.207). Vale lembrar as diversas passagens do livro (por exemplo, p.218) onde ele enfatisa a 

distinção qualitativa do trabalho artesanal ou pré-capitalista, pela relação direta do trabalhador com 

a produção (aberta, imprevisível, fluida, renovadora...), com o trabalho na fábrica (mecanizado, 

contemplativo, indireto, previsível, calculado...). 

(VII) Se Lukács propõe um tipo de análise da subjetividade, é mostrando como a consciência do 

homem é afetada pelo tipo específico de produção do capitalismo moderno. De um modo geral, 

trata-se de avaliar o quanto há desse modo social específico nas formas de pensamento e de 

experiência do homem.6 Por exemplo, segundo ele, há “uma íntima interação entre o método 

científico, que nasce do ser social de uma classe, de suas carências e de sua necessidade de dominar 

conceitual esse ser, e o próprio ser dessa classe” (p.231). 

(VIII) “Foi o capitalismo a produzir pela primeira vez, com uma estrutura econômica unificada para 

toda a sociedade, uma estrutura de consciência – formalmente – unitária para o conjunto dessa 

sociedade. E essa estrutura unitária exprime-se justamente pelo fato de que os problemas de 

consciência relacionados ao trabalhador assalariado se repetem na classe dominante de uma forma 

refinada, espiritualizada, mas, por outro lado, unificado” (p.221-222). 

(IX) “(…) toda a estrutura da produção capitalista repousa sobre essa interação entre uma 

necessidade submetida a leis estritas em todos os fenômenos isolados e uma irracionalidade do 

processo como um todo” (p.225). 

(X) A ciência moderna é altamente especializada e ela, além de desenvolver leis parciais para cada 

domínio da realidade, deixa o substrato concreto da realidade passar sistematica e 

fundamentalmente por inapreensível (p.229). Citando Marx, Lukács dá como exemplo o valor de uso 

que está além da insvestigação da economia política. 

6 “Do mesmo modo que o sistema capitalista produz e reproduz a si mesmo econômica e incessantemente num 
nível mais elevado, a estrutura da reificação, no curso do desenvolvimento capitalista, penetra na consciência 
dos homens de maneira cada vez mais profunda, fatal e definitiva” (p.211). 
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(XI) A crise (de mercado), segundo Lukács, é a emergência dos aspectos qualitativos em um sistema 

quantitativo formal.7 

(XII) Por um lado, Lukács identifica o formalismo da ciência e da filosofia que deixa escapar o 

concreto como “sintomas” da consciência reificada do capitalismo moderno. Por exemplo, a 

economia política é incapaz de se colocar no nível do valor de uso. Por outro, ele acredita que a única 

forma de superação é assumindo uma perspectiva da totalidade, no entanto assumir essa 

perspectiva não só é uma questão teórica que exigiria a reformulação das ciências, mas também 

prática, já que essa reformulação é indesejável e impossível no âmbito da sociedade burguesa. “A 

maneira como é concebida essa transcendência mostra que seria vão alimentar a esperança de que a 

coesão da totalidade – a cujo conhecimento as ciências particulares renunciaram conscientemente 

ao se distanciarem do substrato material do seu aparato conceitual – pudesse ser adquirida por uma 

ciência que, pela filosofia, incluísse todas. Isso seria possível somente se a filosofia rompesse as 

barreiras desse formalismo mergulhado na fragmentação, colocando a questão segundo uma 

orientação radicalmente diferente e orientando-se para a totalidade material e concreta do que 

pode ser conhecido, do que é dado a conhecer. Para isso, no entanto, seria preciso revelar os 

fundamentos, a gênese e a necessidade desse formalismo; desse modo, as ciências particulares 

especializadas nã poderiam estar ligadas mecanicamente numa unidade, mas ser remodeladas, 

inclusive interiormente, pelo método filosófico interiormente unificador. É claro que a filosofia da 

sociedade burguesa é incapaz disso. Não que não haja um desejo de síntese, nem pelo fato de os 

melhores terem aceitado com alegria a existência mecanizada e hostil à vida e a ciência formalizada e 

estranha à vida. Mas uma modificação radical do ponto de vista é impossível no terreno da sociedade 

burguesa” (p.238). 

 

7 "Nos períodos de crise, o ser qualitativo das 'coisas', que leva sua vida extra-econômica como coisa em si, 
incompreendida e eliminada, e como valor de uso que julgamos poder tranquilamente negligenciar durante o 
funcionamento normal das leis econômicas, torna-se subitamente (para o pensamento racional e reificado) o 
fator decisivo” (p.231) 
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