
 

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

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: História, Proletariado, Burguesia, Reificação, Totalidade, Mediação, Práxis. 

Tese: Para Lukács a burguesia aparece como incapaz de dirigir a sociedade nos momentos de crise e 

de sair de uma visão imediatista, por outro lado, o proletariado aparece como o portador de um 

ponto de vista superior, o ponto de vista da totalidade por isso o proletário seria aquele levaria a 

dissolução das classes. 

Objetivos: 

I – Discutir a noção de História para burguesia e proletariado 

II – Explicitar as diferenças dos “pontos de vista” da burguesia e do proletariado 

III – Demonstrar o proletário como sujeito revolucionário da história 

Recorte: Analise da História, consciência e pontos de vista do proletariado e da burguesia 

Hipóteses: 

I - “Enquanto persegue os seus fins de classe, o proletário realiza de maneira consciente os fins – 

objetivos - do desenvolvimento da sociedade, o quais, sem a sua intervenção consciente, teriam de 

permanecer como possibilidades abstratas e barreiras objetivas” (.309) 

II - A consciência produzida pela vida cotidiana do proletariado é uma consciência reificada, que 

resulta do convívio restrito do proletário individual com sua realidade imediata. O proletariado 

encontra-se no cotidiano, em crise ideológica e não está alheio a alienação. Sua crise ideológica o 

impede de alcançar seu próprio ponto de vista, limitando-se à essa imediatez, onde o que aparece é 

a realidade na sua forma ilusória. 

“O proletariado partilha a reificação de todas as manifestações da vida burguesa” (.309) 

III – A consciência no capitalismo se apresenta de forma fragmentária, sua consequência é a não 

apreensão da totalidade do processo histórico. 

“... a realidade objetiva do ser social, é em si imediatismo, “a mesma” para o proletariado e para a 

burguesia. Mas isso não impede que as categorias específicas da mediação, pelas quais as duas 

classes elevam esse imediatismo à consciência e a realidade simplesmente imediata torna-se para 

ambas a verdadeira realidade objetiva, sejam fundamentalmente diferentes, como consequência da 

diversidade de situação das duas classes no “mesmo” processo econômico” (.310) 
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IV - O proletariado aparece como o portador de um ponto de vista superior, o ponto de vista da 

totalidade já pensamento burguês, é imediatista e incapaz de compreender a história pois não tem a 

visão da totalidade. A concepção histórica burguesa trata todo objeto histórico como “uma imutável 

mônada, excluída de toda interação com as outras mônadas – concebidas da mesma maneira” 

V – Para Lukács a mediação sempre faltou ao pensamento burguês, o que acabou por criar 

antinomias no interior de tal pensamento (sujeito-objeto, liberdade-necessidade, indivíduo-

sociedade, forma-conteúdo). Tal pensamento erroneamente acredita estar relacionando-se 

diretamente com a realidade. 

VI – Por causa desse imediatismo a burguesia se mostra incapaz de conhecer a história e as 

consequências disso são sua passividade e atitudes contemplativas. A história mostra que essa classe 

burguesa também está em processo de transição entre uma inconsciência e uma consciência de 

classe: “consciência e interesse se encontram, portanto, numa relação recíproca de oposição 

contraditória. E uma vez que a consciência de classe foi definida como um problema de 

imputabilidade que se refere aos interesses de classe, isso também torna filosoficamente 

compreensível a impossibilidade de sua evolução na realidade histórica imediatamente dada.“ (. p. 

159) 

VII - “A função metodológica das categorias da mediação consiste no fato de que, com sua ajuda, 

aquelas significações imanentes que advêm necessariamente aos objetos da sociedade burguesa 

(mas que também estão necessariamente ausentes do surgimento imediato desses objetos na 

sociedade burguesa e, portanto, do seu reflexo mental no pensamento da burguesia) podem torna-

se objetivamente ativas e com isso ser elevadas ao nível da consciência do proletariado.” (.334) É 

justamente da diferença teórica entre burguesia (imediatismo) e proletariado (mediação) que resulta 

para Lukacs a distinção do ser social de ambas as classes. 

VIII - A burguesia é obrigada, a fim de manter seu poder, a ocultar parte da realidade, ou seja, ocultar 

as contradições. Em conseqüência de sua condição de classe dominante, a burguesia é incapaz de 

compreender a sociedade na sua totalidade. Essa limitação é objetiva, decorre da sua posição de 

classe. O proletariado, ao contrário, tem na compreensão da totalidade sua arma mais forte para se 

libertar da submissão ao capital. 

VIII – O proletariado se sente impelido a ir além desse imediatismo( “tomar consciência da essência 

dialética de sua existência é uma questão de vida ou morte”) pois é no seu ser social que é revelado 

o caráter dialético do processo histórico . 

IX – “... homem só pode ser encontrado como núcleo e base das relações coisificadas na supressão 

do seu imediatismo e por meio dele.” (.335) 
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X – Esse imediatismo, leis reificadas, segundo Lúkacs não seriam só formas de pensamento, mas 

formas de objetivação da sociedade burguesa. Para a supressão dessa objetivação é necessário que 

seja prático e não só um movimento de pensamento. Tal práxis, porém, não pode ser separada do 

conhecimento. 

XI - O ser social do proletariado seria superior ao ser social da burguesia, por ter acesso à 

compreensão da totalidade social. No ser do proletariado a heterogeneidade entre o pensamento e 

o real, entre o sujeito e o objeto estaria superada. O proletariado seria o sujeito-objeto idêntico da 

história. A unidade entre o sujeito e o objeto estaria expressa no proletariado revolucionário, pois ele 

teria o completo domínio da realidade social. 

“...a única superioridade eficaz do proletariado é sua capacidade de ver a totalidade da sociedade 

como totalidade concreta e histórica; de compreender as formas reificadas como processos entre 

homens; de elevar positivamente à consciência e o sentido imanente do desenvolvimento, que se 

apresenta apenas negativamente nas contradições da forma abstrata da existência, e de transpo-lo 

para a prática.” (.390) 

XII - As contradições de classe imanentes à sociedade capitalista impõem ao proletariado a missão 

histórica de libertar a humanidade do caos representado nas atuais relações de produção. Para 

cumprir sua missão, o proletariado tem o instrumento que o capacita a executá-la: o materialismo 

histórico. 

XIII - O proletário individualmente permaneceria num nível de consciência psicológica, incapaz de 

compreender a totalidade , distante da consciência que foi atribuída à sua classe pela história 

“O indivíduo nunca pode se tornar a medida das coisas, pois contrapões-se necessariamente à 

realidade objetiva como um complexo de coisas rígidas, prontas e inalteradas, que lhe permitem 

alcançar apenas o juízo subjetivo do reconhecimento ou da rejeição. Somente a classe (e não a 

“espécie”, que não passa de um indivíduo contemplativo, estilizado e transformado em mito) é capaz 

de referi-se à totalidade da realidade de maneira prática e 

revolucionária” (.383) 

XIV- A reificação só será superada por um esforço constante e concreto “...comprova-se que a 

solução objetivamente social das contradições, nas quais se expressam o antagonismo da mecânica 

do desenvolvimento , só é possível na prática quando essa solução se manifestar como uma etapa 

nova e alcançada na prática da consciência do proletariado. O fato de a ação estar correta ou não 

quanto à sua função tem, portanto seu último critério no desenvolvimento da consciência de classe 

do proletário.” 
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XV - A ideologia do proletariado é a verdadeira ideologia, a mais coerente com a história do 

capitalismo e como tal a mais desenvolvida para a superação da sociedade capitalista. É essa 

ideologia que para Lukács se apresenta como a força motriz da sociedade pois, o proletariado em sua 

ascensão à vitória, acabará por concretizar o último dos conflitos sociais, acabando com a luta de 

classes, com a sociedade de classes em geral. 

“....sua consciência [do proletariado], que é a última consciência de classe na história da 

humanidade, deve coincidir, de um lado, com o desvendamento da essência da sociedade e, de 

outro, tornar-se uma unidade cada vez mais íntima da teoria e da práxis .” 

XVI - “Assim, o pensamento proletário é, antes de tudo, apenas uma teoria da práxis, para então 

metamorfosear-se gradualmente (é verdade que muitas vezes aos saltos) numa teoria prática que 

revoluciona a realidade 
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