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Tema: O Conceito de Totalidade na História e Consciência de Classe 

Textos base: LUKÁCS, György: O que é o ‘marxismo ortodoxo”, In História e Consciência de Classe, 

Tradução de  Rodnei Nascimento, São Paulo, Martins Fontes, 2003. pp.;  _______________: Rosa 

Luxemburgo como Marxista, Op. Cit. pp. 

 

Disposições preliminares: Redigida entre 1918 e 1922, História e consciência de classe foi publicada em 

1923. Em sua maioria os ensaios nela reunidos “nasceram em sua maior parte em meio ao trabalho 

partidário, como tentativa de esclarecer para o próprio autor e para os seus leitores questões teóricas 

do movimento revolucionário” (HCC: p 51). Portanto, esses estudos sobre a dialética marxista são 

concebidos como trabalhos de circunstância que demarcam a trânsito do, então, promissor filósofo 

György Lukács às fileiras do marxismo revolucionário. Lukács havia filiado ao Partido comunista 

húngaro em 1918, época da revolução húngara da qual tomou partido atuando como comissário do 

povo para a Educação e a Cultura, além de ter assumido um cargo militar. Com a contra-revolução e 

após escapar de ser condenado ao fuzilamento, graças à intervenção de alguns de seus amigos 

pertencentes à intelectualidade alemã, Lukács passa a coordenar o partido húngaro na Ilegalidade. 

Quando o livro vem a público, a vaga revolucionária que animara os movimentos comunistas nos 

antes anteriores havia entrado em refluxo, todavia o aparecimento de História e consciência de classe 

contraria essas expectativas indicando que o autor teria encontrado na subjetividade motivos para 

crer numa possível retomada do ímpeto revolucionário. Imbuída dessa convicção a obra do Jovem 

Lukács é precisamente uma reflexão teórica acerca daqueles motivos os movimentos revolucionários 

ainda teriam para acreditar que enfim, com o marxismo se havia encontrado uma alternativa para o 

mundo sair da Barbárie em que ele suponha se encontrar. 

Situando-se nos debates intelectuais internos ao movimento marxismo ao lado daqueles que cria na 

superioridade da filosofia perante as investidas economicistas, Lukács atribui a história e consciência 

de classe a missão de resgatar os fundamentos filosóficos do marxismo, além de atribuir novo sentido 

a décima primeira das teses ad Feuerbach. Para transformar o mundo agora era preciso não apenas 

aceitar a práxis revolucionária como centro das questões, mas passa a ser também necessário 

“desenvolver a essência prática da teoria a partir da teoria e da relação que estabelece com o seu 

objeto” (HCC, p. 65). Ou seja, uma vez que a motivação era a transformação da realidade, então, cabia 

fazer compreender como a teoria poderia participar desse processo. A aposta no recuo à dialética de 

Hegel e ao conceito de totalidade como pressuposto geral da teoria marxista está inscrita nesse curso 
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de pensamento. Não bastava apenas que a realidade fosse transformada em suas disposições 

materiais, mas era ainda mais necessário que as disposições subjetivas também se tornassem objeção 

dessa ação transformadora. Assim, Lukács dedicou-se nos cinco anos que dão origem aos estudos 

reunidos no volume História e Consciência de Classe a expor em que sentido poderia ele estar 

convicto que “com o marxismo dialético, foi encontrado o método de investigação correto (HCC: p. 

64), isto é, tratava-se de indicar quais os motivos fazem da dialética materialista uma disciplina 

revolucionária e uma filosofia superior àquela produzida pelo ponto de vista da burguesia. 

Problema: Desde o aparecimento das obras kantianas, a reflexão conduzida por proposituras de 

natureza epistemológica foi conhecida e reconhecida como modus operandi da filosofia moderna. 

Demarcava-se assim que as preocupações filosoficamente relevantes são aquelas voltadas 

necessariamente para as condições de possibilidade do conhecer, relegando para segundo plano as 

intenções de capturar as propriedades de um determinado objeto em sua efetividade. Institui-se 

assim que mesmo quando as propriedades de um objeto são consideradas no quadro teórico, elas só 

podem ser entendidas como tomadas em referência ao sujeito e não como inerentes à coisa a ser 

conhecida. Essa mudança no eixo metódico do conhecimento é por nós conhecida como ‘revolução 

copernicana na filosofia’ cujo núcleo funcional tem suas premissas lançadas de forma consequente 

justamente na filosofia de Kant, embora tenham sido perseguidas por todo o racionalismo moderna, 

desde Descartes. A este respeito Lukács considerava que a filosofia moderna colocou-se o seguinte 

problema: 

não mais aceitar o mundo como algo que surgiu independentemente do 
sujeito cognoscitivo (por exemplo, algo criado por Deus), mas concebê-lo, 
antes, como o próprio produto do sujeito [...]. Do ceticismo relativo ao 
método e do cogito ergo sum de Descartes, passando por Hobbes, Espinoza 
e Leibiniz, o desenvolvimento segue uma linha direta, cujo motivo decisivo e 
rico em variações é a ideia de que o objeto do conhecimento só pode ser 
conhecido por nós porque e na medida em que é criado por nós mesmos 
(HCC: p. 241;242). 

A consequência desse movimento em direção ao sujeito foi tornar a filosofia refém de uma miríade de 

antinomias que separaram dentre diversos outros os campos do ser e dever ser, da ciência e da ética, 

da teoria e da práxis em polos distintos, senão antagônicos, sem conexões ontológicas e objetivas que 

pudessem resultar em ações consequentes. Qualquer tentativa no sentido de considerar a existência 

de um nexo ontológico entre o conhecimento e a coisa conhecida redundaria sempre em um dado 

irracional instransponível – a coisa-em-si. Logo, inclusive as considerações acerca da ética e da política 

resultariam em quadros teóricos axiologicamente neutros e sem qualquer comprometimento com a 

transformação da realidade e a consequente superação de suas contradições. Cabendo apenas à 

apreensão de dados formais possíveis mediante a prévia formulação de um método a partir de 
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condições a priori. Lukács coloca-se, então, a tarefa de responder como justificar, em um cenário 

filosófico assim caracterizado, a existência do marxismo como quadro teórico em que a necessidade 

de transformar a realidade se coloca como princípio motor da reflexão? 

Hipótese: Lukács encontra no ponto de vista da totalidade o suposto elo inextrincável entre o 

pensamento marxista e a dialética de Hegel. Embora herdeiro dos problemas legados pelo 

racionalismo moderno, inclusive as próprias antinomias do pensamento burguês, o marxismo 

encontraria naquela categoria tomada de empréstimo junto à Hegel o núcleo edificante de uma 

perspectiva teórica emancipatória. Principalmente pelo motivo de a totalidade supostamente 

conseguir romper as barreiras postas pelas antinomias e resgatar uma situação filosófica em que as 

proposituras teóricas encontram-se diretamente orientadas para a prática. Em outros termos, o 

marxismo é o método superior pelo fato de ser a única tendência intelectual que se opõe frontal e 

decididamente a qualquer cisão entre ser e dever-ser, entre objetividade e subjetividade e entre 

teoria e prática. Para Lukács, o seu esforço argumentativo consistiria em destacar a essência prática 

da teoria a partir do ponto de vista da totalidade. 

O ponto de vista da totalidade se opõe não apenas à filosofia burguesa, mas também ao materialismo 

mecanicista assumido pelas tendências hegemônicas do marxismo (Plekanov), e também àquelas 

posturas revisionistas assumidas pelas tendências socialdemocratas emergentes na Europa da época 

(Bernstein). Ao atribuir prioridade às análises econômicas em detrimento das questões referentes ao 

método dialético, as tendências oficiais teriam seguido por trilhas semelhantes àquelas originadas na 

filosofia burguesa e assimilado posições que traem a essência da verdadeira ortodoxia marxista. 

Centrando-se na economia, elas não fazem mais do que fornecer uma descrição contemplativa dos 

conteúdos assumidos por objeto, obstruindo qualquer possibilidade de a subjetividade tomar parte no 

movimento real da história. Ou seja, as análises economicista obstruem a via da revolução como 

“dever-ser” que emerge conectado à vocação histórica do proletariado. Rivalizando com essas 

tendências Lukács entende que 

Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história que 
distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto 
de vista da totalidade. A categoria da totalidade, o domínio universal e 
determinante do todo sobre as partes constituem a essência do método que 
Marx recebeu de Hegel e transformou de maneira original no fundamento 
de uma ciência inteiramente nova. A separação capitalista entre o produtor 
e o processo global da produção, a fragmentação do processo de trabalho 
em partes que deixam de lado o caráter humano do trabalhador, a 
atomização da sociedade em indivíduos que produzem irrefletidamente, 
sem planejamento nem coerência, tudo isso devia ter também uma 
influência profunda sobre o pensamento, a ciência e a filosofia do 
capitalismo (HCC: p 105) 
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Lukács considera que as questões da filosofia não ocorrem isolados ao âmbito especulativo puro e 

simples, são antes expressões sublimadas de problemas culturais que afligem a vida societária. As 

antinomias do pensamento burguês, bem como as inovações na ciência e na filosofia são expressões 

de natureza teórica que em última instância reportam aqueles problemas enfrentados na realidade 

efetiva. Desse modo, pensar soluções a esses problemas requer uma filosofia igualmente forjada no 

interior dessa cultura, porém orientada para a sua superação. É, contudo, de importância vital 

reconhecer que uma proposta emancipatória não se faz possível apenas por assumir uma posição 

científica correta, tampouco apenas por assumir determinadas posições políticas. Para os propósitos 

revolucionários é necessário situar-se em um ponto de vista em que as determinações sociais 

objetivas e subjetivas sejam considerados como parte de um processo totalizante, em que as partes 

do processo apareçam todas elas direcionadas ao todo. Lukács diria que 

A ciência proletária é revolucionária não somente pelo fato de contrapor à 
sociedade burguesa conteúdos revolucionários, mas, em primeiro lugar, 
devido à essência revolucionária de seu método. O domínio da categoria da 
totalidade é o portador do princípio revolucionário na ciência (HCC: p 106, 
itálico na tradução). 

Nessas formulações está implícito que a totalidade, como categoria dialética reformulada sobre 

preceitos materialistas, assume como pressuposto que suas leis gerais não expressem exclusivamente 

uma casuística de natureza estritamente epistemológica. Embora não se possa assumir que exista em 

História e consciência de classe uma ontologia devidamente explicitada, é, todavia, possível inferir que 

há no mínimo uma visada teórica orientada por essa natureza estatutária, uma vez que rejeita toda 

tentativa de separação radical entre método e realidade. Fiando-se em proposições de Marx e Engels, 

Lukács reitera que a dialética marxista “reduziu-se à ciência das leis do movimento, tanto do mundo 

exterior quanto do pensamento humano – duas séries de leis, que no fundo são idênticas” (Engels 

apud HCC, p. 68); e assevera que “como toda ciência social histórica, no estudo do movimento das 

categorias econômicas [...] é preciso ter sempre em vista que as categorias exprimem formas e 

condições de existência” (Marx, apud HCC, p. 69). Considerada nesse diapasão teórico, no marxismo 

do jovem Lukács o ponto de vista da totalidade atua como eixo responsável por impor uma injunção 

sistemática capaz de orientar no pensamento a reconstrução da realidade, de uma forma tal que haja 

uma coesão estritamente necessária entre o ser e as categorias que expressam a sua estrutura 

interna. 

Assumindo a categoria da totalidade como recurso metodológico, o marxismo dialético advogado pelo 

jovem Lukács propõe uma adequação entre as determinações subjetivas e as determinações objetivas. 

Com determinações subjetivas estou me referindo ao conjunto de formações teóricas dependentes do 

sujeito, polo em que se encontraria situado os vetores teóricas do todo social. Por sua vez, as 
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determinações objetivas são aquelas exteriores ao sujeito que atuam como componentes do 

metabolismo social, logo, polo em que se encontram abrigadas aquelas angulações estruturantes de 

onde partem aqueles vetores. Armadas numa trama categorial injungidas pela totalidade, essas duas 

grandes constelações se entrelaçam, ou se justapõe estreita e intrinsecamente de modo a manterem-

se como determinabilidades do movimento constitutivo daquilo a que se dá o nome de realidade. 

Embora a perspectiva materialista impõe considerar que as questões vitais e decisiva para o 

conhecimento são aquelas que se referem aos dados efetivamente existentes, Lukács considera que 

“o ponto de vista da totalidade não determina, todavia, somente o objeto, determina também o 

sujeito do conhecimento” (HCC: p. 107). Essas formulações resgatam a subjetividade não apenas com 

intenção atribuir a ela lugar tenente no conhecimento, ao contrário, para a perspectiva dialética a 

descrição da realidade mantém-se como objetivo primaz de toda investigação. Porém, trata-se de 

reconhecer que o sujeito não está situado em um ponto exterior à evolução da história. Se esta é 

considerada em seu devir, há de ser reconhecido também que o sujeito aparece como parte desse 

devir e, portanto, é ao mesmo temo seu sujeito e seu objeto. Decorre disso que, segundo Lukács, a 

ciência que se pretende revolucionária não pode deter-se ao conceito puro e simples, mas antes que 

na conceituação de um dado fenômeno tem de ser consideradas tanto as modulações da objetividade 

do mundo quanto o sujeito cognoscente. Se por um lado o idealismo restringiu-se ao campo do 

sujeito, o pecado do materialismo vulgar foi justamente concentrar-se na descrição do objeto a 

despeito do sujeito. Com o recuo a dialética, Lukács encontra um parâmetro que lhe permitiria 

transitar pelos dois polos investigando tanto as condições materiais quanto as condições subjetivas 

para o conhecimento e para a consequente transformação da realidade social. A totalidade confere a 

Lukács poder para instituir uma visão de mundo em que são convergentes as possibilidades teóricas e 

práticas a partir de um sujeito que também é determinado pelo devir histórico e dele participa, esse 

sujeito é a consciência de classe, ou mais precisamente’ a consciência do proletariado como herdeiro 

da perspectiva histórica orientada pela totalidade. “A consciência de classe é a “ética” do proletariado, 

a unidade de sua teoria e de sua práxis, o ponto em que a necessidade econômica de sua luta 

emancipadora se transforma dialeticamente em liberdade”(HCC: p. 129). 

Em história e consciência de classe a relação entre a consciência de classe e a teoria é íntima. 

Portanto, a ciência e a filosofia são também móbiles que põe em marcha o significado que a 

consciência de classe assume no devir social. Uma vez que elas traduzem em conceitos e práticas de 

caráter teórico os valores e os sentimentos que os indivíduos poderiam ter se se encontrassem em 

uma determinada situação, a filosofia e ciência são as determinações teóricas da consciência. Assim a 

filosofia marxista expressa precisamente o ponto de vista do proletariado. Ela é um método superior 

por admitir o processo histórico em que cada uma das determinações estruturais do ser assume 
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forma e importância decisivas, ao passo que a subjetividade está devidamente orientada pelo seu 

ponto de vista, pela sua situação efetiva no processo histórico. Teoria e realidade são polos dialéticos 

que se determinam mutuamente na composição da consciência de classe. Assim, para que sejam 

reconhecidos aqueles pensamentos e aqueles sentimentos comuns ao proletariado não basta se ater 

a imediaticidade da vida cotidiana, para a teoria torna-se necessário derivar da posição ocupada pelo 

proletariado no processo produtivo o seu ponto de vista, a sua consciência de classe, ou seja, aquelas 

determinações objetivas e subjetivas que nos permite chegar ao proletariado como sujeito do 

processo de produção capitalista e portador das possibilidades de sua superação. 

E é aqui que se revela a importância decisiva da concepção dialética da 
totalidade, pois é inteiramente possível que alguém descreva de forma 
correta os principais pontos de um acontecimento histórico, sem que por 
isso seja capaz de compreender esse mesmo acontecimento naquilo que ele 
realmente representa, em sua verdadeira função no interior do conjunto 
histórico ao qual pertence, isto é, sem compreendê-lo no interior da unidade 
do processo histórico (HCC: p 83). 

O ponto de vista da totalidade exige, pois, que se transponha a lide individual no processo objetivo 

tomada em seus dados brutos; não basta reconhecer o proletariado individual, pois as questões 

decisivas do ponto de vista histórico não reportam ao que esse ou aquele proletariado em particular 

pensa, sente ou entende acerca do processo histórico, trata- se de reconhecer o que ele é e qual o 

lugar que ocupa nesse processo. Para uma correta apreensão da realidade e uma devida conciliação 

entre pensamento e realidade, coloca-se a questão da unidade entre teoria e prática como mobile 

condutor da reflexão. Não há na realidade qualquer possibilidade de se superar as antinomias do 

pensamento sem que sejam também superadas as condições materiais necessárias que forjam um 

modelo de pensamento para os quais as antinomias se colocam como barreira intransponível. 
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