
 

Lukács, “A reificação e a consciência do proletariado”, parte II 

Referência: LUKÁCS, G. A reificação e a consciência do proletariado. In: ________. História e 

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

Temas: racionalismo moderno, filosofia crítica, reificação, totalidade, sujeito-objeto idêntico. 

Tese: A filosofia clássica, do ponto de vista do desenvolvimento histórico, encontra-se numa situação 

paradoxal, pois visa a superar no pensamento a sociedade burguesa, a despertar especulativamente 

para a vida o homem aniquilado nessa sociedade e por ela, mas, em seus resultados, não consegue 

mais do que a reprodução intelectual completa dessa mesma sociedade burguesa. Somente o 

método dialético, como método da história, aponta para além da sociedade burguesa. 

Objetivos: 

I – Discutir os limites da filosofia moderna e o modo como ela revela o estado da sociedade 

burguesa; 

II – Explicitar as antinomias da totalidade e do conteúdo do conceito na filosofia moderna; e, ainda, a 

impossibilidade da filosofia moderna erigir-se em sistema; 

III – Demonstrar a necessidade do método dialético-histórico para a superação prática do 

capitalismo. 

Recorte: Análise das antinomias encontradas na filosofia moderna, especialmente na filosofia de 

Kant, e das propostas de solução das antinomias em outros pensadores modernos, com ênfase em 

Fichte, Schiller e Hegel. 

Hipóteses: 

I – Toda a filosofia moderna constitui-se a partir da idéia de que o objeto do conhecimento só pode 

ser conhecido por nós porque e na medida em que é criado por nós mesmos. 

II – Para a filosofia moderna os métodos da matemática, da física matemática, da criação do objeto a 

partir de condições formais de uma objetividade em geral tornam-se os guias e as medidas da 

filosofia, do conhecimento do mundo como totalidade. Pode-se dizer que o sinal característico da 

filosofia moderna é a equivalência entre conhecimento racional, formal e matemático e o 

conhecimento em geral, de um lado, e o “nosso” conhecimento, de outro. 

III – Diferença entre outros tipos de racionalismo e o racionalismo moderno é que esse reivindica 

para si a descoberta do princípio da ligação entre todos os fenômenos que se opõem à vida do 

homem na natureza e na sociedade. (p. 245) 
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IV – Há uma correlação necessária entre racionalidade e irracionalidade em todo racionalismo. Se o 

racionalismo reivindica a representação do método universal para o conhecimento da totalidade do 

ser, tal correlação dissolve e desintegra todo o sistema, tal é o caso do racionalismo burguês 

moderno. 

Trata-se da problemática da coisa em si que se reduz a dois complexos de problemas: 1) ao problema 

da matéria (no sentido lógico e metódico), à questão do conteúdo dessas formas, com as quais “nós” 

conhecemos o mundo e podemos conhecê-lo porque nós mesmos o criamos; 2) problema da 

totalidade e ao da substância última do conhecimento, à questão dos objetos “últimos” do 

conhecimento, que são necessários para completar os diversos sistemas parciais numa totalidade, 

num sistema do mundo perfeitamente compreendido. (p. 247). 

Pode-se, ainda, formular da seguinte maneira a questão: “(...) os fatos empíricos (não importa se eles 

são puramente “sensoriais” ou se seu caráter sensorial constitui simplesmente o último substrato 

material de sua essência como “fatos) devem ser aceitos como “dados” em sua facticidade ou esse 

caráter de dado se dissolve em formas racionais, isto é, deixa-se pensar como produzido pelo 

“nosso” entendimento? Mas, nesse caso, o problema torna-se crucial para a possibilidade do sistema 

em geral.” (p. 250). 

V – O racionalismo como método universal faz nascer, necessariamente, a exigência do sistema, mas 

ao mesmo tempo, a reflexão sobre as condições da possibilidade de um sistema universal. 

“A questão do sistema, se formulada conscientemente, mostra a impossibilidade de satisfazer a 

exigência assim colocada. Pois o sistema no sentido do racionalismo – e outro sistema seria uma 

contradição em si – só pode ser o de uma coordenação, ou antes, uma supra-ordenação e uma 

subordinação dos diversos sistemas parciais das formas (e no interior desses sistemas parciais, das 

formas particulares), onde essas relações podem sempre ser pensadas como “necessárias”, isto é, 

como sendo visíveis a partir das próprias formas, ou pelo menos a partir do seu princípio de 

constituição, como “produzidas” por elas; onde, portanto, o posicionamento correto do princípio 

implica – tendencialmente – o posicionamento de todo o sistema determinado por ele, onde as 

conseqüências estão contidas no princípio e podem ser suscitadas, previstas e calculadas a partir 

deles” (p. 251) 

“(...) esse princípio da sistematização não pode ser conciliado com o reconhecimento de uma 

“existência” qualquer, de um “conteúdo” que não possa, por princípio, ser derivado do princípio da 

posição da forma e deva, consequentemente, ser aceito tal como facticidade. (...) problema do dado 

para o sistema do racionalismo: é impossível que o dado seja deixado em sua existência e em seu 
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modo de ser, pois, nesse caso, permaneceria inelutavelmente “contingente”; ele tem de ser 

incorporado integralmente ao sistema racional dos conceitos do entendimento”. (p. 252-253) 

Alternativas de solução ao problema do dado para o racionalismo: 

“A primeira alternativa é o conteúdo “irracional” se integrar totalmente ao sistema de conceitos. 

Este é fechado e deve ser construído para ser aplicável a tudo, como se não houvesse irracionalidade 

do conteúdo, do dado. (...) Sendo assim, o pensamento recai no nível do racionalismo dogmático e 

ingênuo: de qualquer maneira, ele considera a facticidade do conteúdo irracional do conceito como 

não-existente.” 

“A segunda alternativa é o sistema ser obrigado a reconhecer que o dado, o conteúdo, a matéria, 

penetram na elaboração, na estrutura e nas relações das formas entre si; penetram, portanto, na 

estrutura do próprio sistema de maneira determinante. Com isso, é preciso renunciar ao sistema 

como sistema, ele é apenas um registro tão completo e uma descrição tão bem ordenada quanto 

possível dos fatos, cuja coesão, contudo, não é mais racional, não pode mais, portanto, ser 

sistematizada, mesmo que as formas de seus elementos sejam racionais”. (p. 253-254) 

VI – O surgimento das ciências particulares, separadas com precisão umas das outras, especializadas 

e inteiramente independentes entre si, tanto por seu objeto como por seu método significa o 

reconhecimento do caráter insolúvel da tentativa de dominar de maneira unitária a totalidade do 

saber possível. 

“Cada ciência particular busca sua “exatidão” precisamente nessa fonte (fixar como objetivo a 

compreensão dos fenômenos de setores parciais, particularizados e altamente especializados, com o 

auxílio de sistemas parciais, abstratos e de cálculo). Ela deixa repousar em si mesma, numa 

irracionalidade intocada (“não-criação”, “dado”), o substrato material que subjaz em seu 

fundamento último, para poder operar, sem obstáculos, num mundo fechado – tornado 

metodologicamente puro – com categorias racionais de fácil aplicação e que não são mais 

empregadas no substrato realmente material (mesmo no da ciência particular), mas numa matéria 

“inteligível”. A filosofia, de maneira consciente, não interfere nesse trabalho das ciências 

particulares. (...) Seu papel se limita, assim, ao estudo das condições formais de validade das ciências 

particulares, que não sofrem interferências nem correções. (p. 258-259). 

VII – Filosofia clássica, especialmente com Fichte, passa a uma concepção em que o sujeito possa ser 

pensado como produtor da totalidade de conteúdos. A ação, a atividade, passa ao centro 

metodológico da filosofia unificada. Tal concepção, em alguma medida, já se encontra em Kant. 

“Surge a seguinte exigência: descobrir e demonstrar um nível da objetividade, da posição dos 

objetos, em que a dualidade do sujeito e do objeto (a dualidade do pensamento e do ser é somente 
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um caso particular dessa estrutura) seja superada, em que sujeito e objeto coincidam, sejam 

idênticos. (...) o programa, visava antes de tudo a descobrir o ponto nodal a partir do qual essa 

dualidade do sujeito e do objeto no plano empírico, ou a forma da objetividade do plano empírico, 

pudesse ser compreendida, deduzida e “produzida”. Em oposição à aceitação dogmática de uma 

realidade simplesmente dada e estranha ao sujeito, nasce a exigência de compreender, a partir do 

sujeito-objeto idêntico, todo dado como produto desse sujeito-objeto idêntico, toda dualidade como 

caso particular dessa unidade primitiva.” (p. 262) 

“Trata-se, para essa concepção, de mostrar o sujeito do “ato” e, partindo de sua identidade com seu 

objeto, compreender todas as formas dualistas do sujeito-objeto como derivadas desse “ato”, como 

seus produtos”. (p. 263). “O princípio da produção entra em colapso a partir do momento em que é 

preciso criar o primeiro conteúdo concreto a partir dele”. (p. 265). 

VIII - No momento em que a ligação indissolúvel entre a atitude contemplativa do sujeito e o caráter 

puramente formal do objeto do conhecimento torna-se consciente, é preciso ou renunciar à solução 

do problema da irracionalidade, ou buscar a solução na práxis. 

“(...) para resolver a irracionalidade na questão da coisa em si, não basta a tentativa de ir além da 

atitude contemplativa. Quando a questão é formulada de maneira concreta, a essência da prática 

parece residir na supressão da indiferença da forma em relação ao conteúdo, indiferença em que se 

reflete metodologicamente o problema da coisa em si. O princípio da prática como princípio da 

filosofia só é encontrado realmente, portanto, quando se indica ao mesmo tempo um conceito de 

forma, cuja validade não tenha mais como fundamento e condição metodológica essa pureza em 

relação a toda determinação de conteúdo, essa pura racionalidade. O princípio da prática, enquanto 

princípio de transformação da realidade, deve então ser talhado na medida do substrato material e 

concreto da ação, para poder agir sobre ele quando entrar em vigor. (...) Teoria e práxis referem-se, 

efetivamente, aos mesmos objetos, pois todo objeto é dado como complexo espontaneamente 

indissolúvel de forma e conteúdo. Mas a diversidade das atitudes do sujeito orienta a prática para o 

que há de qualitativamente único, para o conteúdo e o substrato material de cada objeto. ” (p. 267-

268) 

IX – Contradição entre o sistema produzido por “nós” e sua necessidade fatalista, é a formulação 

lógica e metodológica da situação da sociedade burguesa. 

“a contradição que nesse caso vem à luz entre a subjetividade e a objetividade dos sistemas formais 

modernos e racionalistas, os emaranhados e equívocos que se escondem em seus conceitos de 

sujeito e de objeto, a incompatibilidade entre sua essência de sistemas “produzidos” por “nós” e sua 

necessidade fatalista, estranha ao homem e distanciada dele, são apenas a formulação lógica e 
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metodológica da situação da sociedade moderna. Pois, de um lado, os homens quebram, dissolvem e 

abandonam constantemente os elos “naturais”, irracionais e “efetivos”, mas, por outro e ao mesmo 

tempo, erguem em torno de si, nessa realidade criada por eles mesmos, “produzidas por eles 

mesmos”, uma espécie de segunda natureza, cujo desdobramento se lhes opõe com a mesma 

regularidade impiedosa que o faziam outrora os poderes naturais irracionais (mais precisamente: as 

relações sociais que lhes apareciam sob essa forma)”. (p.271-272) 

X – A atitude do sujeito da “ação” torna-se, no sentido filosófico, puramente contemplativa. Assim 

também, diferentemente do que pensa Engels, a práxis, no sentido da filosofia dialética, não pode 

ser designada como a atitude própria da indústria e do experimento. 

“Trata-se somente de compreender claramente que, por um lado, todas as relações humanas (como 

objetos da atividade social) adquirem cada vez mais as formas de objetividade dos elementos 

abstratos dos conceitos formados pelas ciências naturais, de substratos abstratos das leis da 

natureza e que, por outro, o sujeito dessa “atividade” também adota, em medida crescente, uma 

atitude de puro observador desses processos artificialmente abstratos, de experimentador, etc.” (p. 

276-277). 

XI - Para uma parte da filosofia moderna (Schiller, especialmente) a arte reconcilia a dualidade da 

razão teórica e razão prática do homem. 

“Quando Schiller estende o princípio estético para além da estética e busca nele a chave para a 

solução da questão relativa ao sentido da existência social do homem, revela-nos o ponto 

fundamental da filosofia clássica. Por um lado, passamos a reconhecer que o ser social aniquilou o 

homem enquanto homem. Ao mesmo tempo, ele nos mostra, por outro lado, o princípio segundo o 

qual o homem socialmente aniquilado, fragmentado e dividido em sistemas parciais deve ser recriado 

intelectualmente. Se pudermos perceber aqui claramente o problema fundamental da filosofia 

clássica, veremos também, acompanhando o aspecto grandioso de sua empresa e a perspectiva 

fecunda que seu método projeta no futuro, a necessidade do seu fracasso”. (p. 290-291) 

XII – No método dialético concentram-se as questões relativas à produção do produtor do 

conhecimento, da dissolução da irracionalidade da coisa em si, etc. 

“o restabelecimento da unidade do sujeito e a libertação intelectual do homem tomam 

conscientemente o caminho da desintegração e da fragmentação. As figuras da fragmentação 

tornam-se então etapas necessárias para se chegar ao homem restabelecido e se dissolvem ao 

mesmo tempo no vácuo da irrealidade, adquirindo sua justa relação com a totalidade compreendida 

e tornando-se dialéticas”. (p. 295) 
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“(...) nasce (com a Fenomenologia e a Lógica de Hegel) uma lógica inteiramente nova do conceito 

concreto, da totalidade, (...). Ainda mais original é o fato de o sujeito não ser nem o espectador 

imutável da dialética objetiva do ser e dos conceitos (como para os Eleatas ou mesmo para Platão), 

nem o senhor, orientado para a prática, das suas possibilidades puramente mentais (como para os 

sofistas gregos), mas o fato de o processo dialético, a dissolução da oposição fixa entre formas fixas 

desenrolar-se essencialmente entre o sujeito e o objeto.” (p. 296-297) 

“E é somente nesse caso, quando “o verdadeiro [é apreendido] não apenas como substância, mas 

também como sujeito”; quando o sujeito (a consciência, o pensamento) é, simultaneamente, 

produtor e produto do processo dialético; quando, como resultado, o sujeito se move ao mesmo 

tempo num mundo que ele mesmo criou e do qual é a figura consciente, mundo que se lhe impõe, 

todavia em plena objetividade, somente então o problema da dialética e da supressão da antítese 

entre sujeito e objeto, pensamento e ser, liberdade e necessidade etc. pode ser considerado como 

resolvido.” (p. 297) 

XIII – O próprio método da filosofia moderna obstrui o caminho para a solução dos seus problemas, 

isto é, obstrui o caminho para a concepção de processo histórico. 

“(...) o pensamento racionalista, a partir da possibilidade formal de calcular os conteúdos das formas, 

que se tornaram abstratos, deve necessariamente definir esses conteúdos como imutáveis – no 

interior de cada sistema de relações em vigor. A evolução dos conteúdos reais, ou seja, o problema 

da história, pode ser compreendida por esse pensamento apenas sob a forma de um sistema de leis 

que pretenda fazer justiça ao conjunto das possibilidades previsíveis. (...). A importância está no fato 

de que, a partir dessa conclusão, o próprio método obstrui o caminho para o conhecimento da 

qualidade e da concretude do conteúdo, de um lado, e da sua evolução, ou seja, da evolução 

histórica, de outro: por definição, pertence à essência de toda lei semelhante impedir, no interior do 

seu domínio de validade, que nada de novo aconteça; um sistema de leis semelhantes, mesmo sendo 

concebido como perfeito, certamente pode diminuir ao extremo a necessidade de correções para 

aplicar às leis particulares, mas não é capaz de apreender a novidade pelo cálculo”. (p. 299-300) 

“Somente o processo histórico elimina realmente a autonomia – encontrada – das coisas e dos 

conceitos das coisas, assim como a rigidez que dela resulta”. (p. 300-301) 

“[O processo histórico] ao obrigar o conhecimento, que quer ser adequado a esses fatores (coisas e 

conceitos das coisas), a construir sua conceitualização sobre a singularidade e a novidade qualitativa 

dos fenômenos, obriga-o, ao mesmo tempo, a não deixar que esses elementos permaneçam em sua 

simples unicidade concreta. Em vez disso, destina-lhe a totalidade concreta do mundo histórico, o 

processo histórico concreto e total, como único ponto de vista a partir do qual podem ser 
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compreendidos. Com essa atitude, os dois principais aspectos da irracionalidade da coisa em si, a 

concretude do conteúdo individual e a totalidade aparecem doravante como positivamente 

orientados e em sua unidade”. (p. 301-302) 

XIV – Para que a unidade entre sujeito e objeto seja compreendida, é preciso encontrar na história o 

sujeito concreto da história. Hegel formula uma concepção que busca encontrar o sujeito da história, 

no entanto, não realiza de forma satisfatória tal tarefa. 

“O “nós” que [Hegel] chega a encontrar é, como se sabe, o espírito do mundo, ou antes, suas figuras 

concretas, o espírito de cada povo. Ora, se negligenciarmos provisoriamente o caráter mitologizante 

e, portanto, abstrato desse sujeito, não podemos esquecer que esse sujeito não seria capaz, mesmo 

do ponto de vista de Hegel, de cumprir a função metódica e sistemática que lhe é atribuída (...). pois 

esse espírito do povo pode ser apenas, mesmo para Hegel, uma determinação “natural” do espírito 

do mundo, isto é, uma determinação “que despoja sua limitação apenas no momento superior, a 

saber, na tomada de consciência de sua essência, e tem sua verdade apenas nesse conhecimento, e 

não imediatamente em nosso ser”. Como principal resultado, tem-se o espírito do povo apenas 

aparentemente como o sujeito da história, o autor dos seus atos: é, antes de tudo, o espírito do 

mundo que, utilizando essa “determinação natural” de um povo que corresponde às exigências 

atuais e à idéia do espírito do mundo, realiza seus atos mediante esse espírito do povo e a despeito 

dele. Mas então a atividade torna-se transcendente ao seu próprio autor, e a liberdade, que parece 

ter sido conquistada, se metamorfoseia inopinadamente nessa liberdade fictícia de reflexão sobre as 

leis que por si mesmas movem o homem (...)”. (p. 303-304) 
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