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Política, ideologia e alienação 

 Norma Alcântara1 

Resumo: Este artigo trata sobre os complexos da política, da ideologia e da alienação, 
os nexos que as articula no interior da totalidade das relações sociais. Toma como 
referência central o pensamento de György Lukács em Para uma Ontologia do Ser Social. 
Defende a política como complexo ideológico, uma das expressões da alienação humana 
nas sociedades de classes, tendo o trabalho como fundamento último do ser social. 
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Abstract: This article is about the complexes of politics, of ideology and of alienation, 
the nexus which articulates them in the interior of totality of social relationships. It takes 
as central reference the thinking of György Lukács in The Ontology of Social Being. It 
defends the politics as an ideological complex, one of the expressions of human 
alienation in class societies, having in work as ultimate fundamente of the social being. 
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1. Introdução 

Em Para uma Ontologia do Ser Social, obra da maturidade de György Lukács, o 
tratamento do problema da política, da ideologia e da alienação acrescenta muito a 
respeito dessas importantes categorias tão presentes no mundo atual. Os nexos entre 
elas podem ser encontrados em vários capítulos, daí por que embora tomemos como 
base o capitulo da alienação, faremos uma interlocução com outros momentos da 
reflexão lukacsiana nesta obra. A relação entre política e alienação ganha destaque em 
Lukács, porquanto a política se constitui num dos campos privilegiados da alienação nas 
sociedades de classes e é analisada no interior do capítulo da ideologia. Tal abordagem, 
pouco comum entre os mais diversos autores da tradição marxista, traz um elemento 
novo quando postula a política como dominação do homem pelo homem, na mais 
precisa e clássica acepção de Marx. Nosso propósito é o de expor aqui as teses centrais 
sobre a política como expressão da alienação humana sem, contudo, perder de vista o 
que o fundamento último do ser social, para Lukács, se encontra no trabalho enquanto 
ato exclusivamente humano, base decisiva para a concepção de ser social do autor. 
Enquanto ato fundante da sociabilidade humano-genérica, como vimos, o trabalho se 
desdobra em um processo histórico-social no qual, entre tantos outros fenômenos, tem 
lugar o surgimento da alienação entre os homens.  

Antes de expor sobre a política como um dos campos propícios às alienações, 
torna-se necessário dar conta de alguns elementos de ordem mais geral, contudo 
importantes, porque esclarecem, a nosso ver, aspectos bastante polêmicos quando se 
trata deste complexo social tendo por fundamento o legado lukacsiano. Delimitamos a 
princípio dois desses aspectos: a política como complexo ideológico e o seu caráter de 
universalidade, por considerá-los presentes no debate atual e sobre os quais nos 
referimos abaixo. Uma vez realizado esse percurso, trazemos alguns apontamentos 
acerca das relações entre política, alienação e luta de classes. 

2. Reflexões sobre a política como complexo ideológico e seu caráter universal 

O problema da ideologia enquanto categoria do ser social forma, ao longo do 
desenvolvimento humano, um conjunto de complexos relativamente autônomos 
formadores da superestrutura jurídica e política, um dos aspectos decisivos da 
concepção de ideologia em Lukács. Ele toma por referência a famosa formulação de 
Marx a respeito da base e superestrutura ideal contida no Prefácio à Crítica da Economia 
Política que tem gerado inúmeras polêmicas e interpretações nem sempre precisas ao 
longo do pensamento dos últimos dois séculos.  

Em Estrutura social e formas de consciência, volume II, Mészáros nos chama a 
atenção para algumas questões de fundo tratadas por Marx em obras como A Ideologia 
Alemã, Grundrisse, Contribuição à crítica da economia política, O Capital, entre outras, 
que do nosso ponto de vista iluminam de certa forma a polêmica “universalidade da 
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política” e sua concepção como um complexo ideológico, referida por Lukács na 
Ontologia. A primeira questão diz respeito às complexas interconexões dialéticas entre 
“base e superestrutura” (2011, p. 34) no contexto do materialismo histórico-dialético 
inaugurado por Marx, cuja ênfase está em pôr em evidência a necessária dimensão 
material sem, contudo, perder de vista as interconexões dialéticas com as várias formas 
de consciência social, sejam elas a religião, a filosofia, a política, o direito etc. Pois, 
segundo Mészáros, “somente se tratarmos os vários lados e aspectos da relação entre 
as ‘práticas materiais’ e a produção de ideias como constituintes inextrincáveis de um 
complexo geral coerentemente estruturado, somente assim podemos evitar o perigo do 
reducionismo mecânico” (idem, p. 36). 

Isso equivale a dizer, nos termos usados por Lukács, que a totalidade social é um 
“complexo de complexos” cuja existência pressupõe uma dinâmica interação social, com 
combinações as mais vaiadas, que se particularizam em cada momento da história.   

No “Prefácio” de 1859, Marx diz exatamente assim:  

Minha investigação desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, tais 
como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si 
mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito 
humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, 
cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de ‘sociedade civil’, 
(burgerliche Gesellschaft), seguindo os ingleses e franceses do século XVIII; mas 
que a anatomia da sociedade burguesa (burgerliche Gesellschaft) deve ser 
procurada na Economia Política. [...] O resultado geral a que cheguei e que, uma 
vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em 
poucas palavras: na produção social da própria vida, os homens contraem 
relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações 
de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. [...] Com a 
transformação da base econômica, toda a enorme superestrutura se transforma 
com maior ou menor rapidez. Na consideração de tais transformações é 
necessário distinguir sempre entre a transformação material das condições 
econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da ciência 
natural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em 
resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência desse 
conflito e o conduzem até o fim. Assim como não se julga o que um indivíduo é 
a partir do julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode 
julgar uma época de transformação a partir de sua própria consciência; ao 
contrário, é preciso explicar essa consciência a partir das contradições da vida 
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material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas sociais e as 
relações de produção (1982, p. 25-26).  

Nessa longa citação observamos que o autor estabelece uma relação dialética 
entre base e superestrutura de tal modo que toda e qualquer relação, seja ela jurídica, 
política, religiosa etc., tem suas raízes nas relações de produção, cuja totalidade “forma 
a estrutura econômica da sociedade”, base sobre a qual se ergue “uma superestrutura 
jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência”. 
Nesses termos, ao transformarem-se as relações de produção, transformam-se também 
as relações no interior da superestrutura e, por conseguinte, nas formas de consciência. 
Contudo, Marx nos adverte que é preciso distinguir entre “a transformação material” e 
as “formas ideológicas”, tendo em vista que há entre “base e superestrutura” uma 
interação dialética, não uma identidade. Mészáros atenta para os objetivos de Marx ao 
expor sobre essas questões:  

Focar-se na distinção em si, enfatizando a importância vital de manter 
constantemente em mente as diferenças qualitativas nela implícitas. Insistir que 
a superestrutura não pode ser determinada com a mesma precisão que a estrita 
“transformação material das condições econômicas de produção”. Indicar que 
como há uma interação dialética entre a superestrutura e a base material – e 
que, portanto, ambas afetam uma à outra de maneira profunda, assim 
constituindo conjuntamente um todo orgânico –, por implicação: o 
desenvolvimento geral de todo o complexo não pode ser “verificado fielmente 
com a ajuda das ciências físicas e naturais” (idem, p. 40). 

Ele observa que embora breves, as observações de Marx sobre “base e 
superestrutura” do Prefácio de 1859 à Contribuição à crítica da economia política são 
compatíveis com suas formulações em O Capital e em Teorias da mais-valia. Mas isso 
não dispensa a leitura “de alguns outros grandes aspectos da mesma problemática”, 
sem os quais “é-se tentado a atribuir uma intenção mecânica à tão citada passagem” 
(idem, p, 67). Para Mészáros, é necessário, por exemplo, atentar para a distinção 
marxiana entre “superestrutura enquanto tal e o conceito mais limitado de 
‘superestrutura jurídica e política, que se refere a determinações e condições sócio-
históricas qualitativamente diferentes” (idem, p. 67). O autor assegura, portanto, que 
em Marx   

a “superestrutura”, em seu sentido primordial, é radicalmente diferente da 
superestrutura articulada como “superestrutura jurídica e política”. O 
surgimento e consolidação de um quadro jurídico e político separado, ao qual 
todas as outras partes da superestrutura têm de estar sujeitas, deve-se a 
determinações e fatores sócio-históricos muito mais recentes que a constituição 
original da superestrutura como costumes e tradição. Apropriadamente, 
portanto, esta assume uma significância particular na avaliação das questões em 
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jogo. Pois ela continua sendo o constituinte estrutural e ontologicamente 
fundamental, não obstante a posição dominante da lei e da política ao longo da 
história das sociedades de classe (idem, p. 103, grifos na obra).  

Mészáros salienta vigorosamente a importância dada por Marx em  

traçar a linha de demarcação estre a superestrutura ontologicamente 
intranscendível e a superestrutura jurídica e política historicamente limitada que 
torna possível prever o “fenecimento” do Estado e o fim da dominação da vida 
social por parte da legalidade separada e da normatividade abstrata, com todo o 
potencial emancipatório inerente a tal “fenecimento”, no que diz respeito tanto 
às práticas materiais primordiais quanto às correspondentes práticas 
reguladoras e superestruturais dos “produtores livremente associados” (idem, p. 
103, grifos na obra).  

Parece clara a defesa de que a superestrutura diz respeito a um campo mais 
amplo dos costumes e da tradição que antecede as sociedades de classe e que é 
“ontologicamente intranscendível”, distinta, portanto, da “superestrutura jurídica e 
política”, que se particulariza enquanto necessidade social própria do período em que 
tem início a dominação do homem pelo homem. Esta sim, por ser “historicamente 
limitada”, “torna possível prever o ‘fenecimento’ do Estado e da dominação da vida 
social”. Ainda Mészáros:  

Também está claro, a partir da explicação marxiana, que a superestrutura deve 
ser constituída e articulada dentro do quadro de costumes e tradição bem antes 
de poder assumir a forma de “superestrutura jurídica e política”. A proeminência 
das determinações jurídicas e políticas no exercício das funções essenciais do 
metabolismo social é característica das sociedades de classe, incluindo o longo 
período histórico de transição da formação social capitalista para a “fase superior 
da sociedade socialista” (ou comunista). Segundo Marx, somente esta pode 
trazer uma mudança radical a esse respeito, quando – para além das primeiras 
restrições reguladoras – a interação autodeterminada dos indivíduos sociais é 
governada pelo princípio: “a todos de acordo com suas necessidades”, em vez 
de pela regra institucionalizada de um sistema legal separado e sua 
correspondência “forma-Estado”, seja ela do tipo mais esclarecido (idem, p. 94-
95, grifos na obra). 

Logo, ao assumir a forma jurídica e política no curso do desenvolvimento 
histórico, forma apropriada à reprodução das sociedades de classe, a superestrutura 
adquire uma abrangência de tal ordem que “até mesmo suas dimensões mais mediadas 
(crenças religiosas, práticas artísticas, concepções filosóficas etc.) devem ser sujeitas às 
suas determinações, embora, obviamente, no sentido dialético anteriormente visto do 
termo” (idem, p. 95). Daí por que, dada a sua natureza, a superestrutura jurídica e 
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política constitui para Mészáros “uma estrutura ‘totalizante’, que a tudo abrange. Ela 
desce até os níveis mais fundamentais do intercâmbio social, regulando o metabolismo 
social em si ao impor e salvaguardar as relações de propriedade do modo de produção 
dado” (idem, p. 95).  

Cabe-nos perguntar: o que tudo isto tem a ver com a discussão da política em 
Lukács? Duas coisas nos parecem importantes: em primeiro lugar, não vemos nenhum 
problema teórico em Lukács conceber a política no contexto da ideologia, pois 
diferentemente do que pensa Carlos Nelson Coutinho2, concordando com Lukács, 
consideramos a política uma das formas de manifestação da ideologia e não o inverso. 
Neste sentido, a ideologia é mais ampla do que a política porque abrange outras formas 
de manifestação social como o direito, a religião, a arte, a filosofia, desde que tenham 
como função social “tornar a práxis social dos homens consciente e operativa”3. 

De fato, um dos momentos em que Lukács trata mais exaustivamente sobre a 
política é no capítulo da ideologia, seguindo a reflexão sobre o direito enquanto 
complexo também ideológico. Ele reconhece o quanto é complicado determinar 
teoricamente o lugar da política no campo da ideologia e parte do fato ontológico fun-
dante de que a política se faz presente em toda comunidade humana desde a mais 
primitiva, daí ser impossível fixar conceitualmente no plano formal onde ela começa e 
onde termina. Esse polêmico caráter de universalidade da política4 é o segundo aspecto 
que elegemos nessas breves considerações. Embora cause espanto a ideia de ser a 
política um complexo universal, é preciso certo cuidado para não sermos injustos com o 
pensador húngaro. Consideramos esclarecedor o tratamento dado por Lukács à 
ideologia no sentido amplo, como uma “forma de elaboração ideal da realidade que 
serve para tornar a práxis social consciente e operativa”; e no sentido estrito, enquanto 

                                                 
2 Para este autor, na Ontologia de Lukács, “As 40 páginas dedicadas à política aparecem como uma 
digressão no interior do capítulo sobre ideologia: é como se a política fosse uma manifestação da ideologia 
e não vice-versa” (1996, p. 24). Nessa mesma direção Lessa afirma que “A debilidade maior dessas 
considerações de Lukács acerca da política se expressa, a nosso ver, no fato de ter tratado dela enquanto 
momento da ideologia, e não enquanto complexo pertencente aos complexos de alienação” 2002, p. 120). 
Do nosso ponto de vista, tratar da política no contexto da ideologia não impediu Lukács de considerá-la 
um dos complexos alienadores no interior das sociedades de classes.   

3 Para Lukács a ideologia é acima de tudo aquela forma de elaboração ideal da realidade que serve 
justamente para que os homens tomem consciência da práxis social e operem sobre ela. (cf. em Para uma 
Ontologia do Ser Social II, trad. de Nélio Schneider, Ivo Tonet, Ronaldo Vielmi Fortes, cap. III – O Problema 
da Ideologia, São Paulo: Boitempo, 2013). 

4Renieri Carli em A Política em Gyorgy Lukács, recentemente publicado pela Cortez, discute esse caráter 
de universalidade da política postulado pelo pensador húngaro, polêmica sobre a qual já nos referíamos 
em 2011, quando apresentamos a comunicação intitulada Política e Alienação: uma relação imanente a 
partir das sociedades de classes, na V Jornada Internacional de Políticas Públicas que se realizou em São 
Luís do Maranhão em agosto de 2011.  
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um “instrumento de luta social que caracteriza qualquer sociedade, pelo menos aquelas 
da ‘pré-história’ da humanidade”. A reflexão sobre a política, a nosso ver, segue esse 
mesmo raciocínio. No sentido mais geral ela se põe como instrumento capaz de dirimir 
os conflitos existentes nas sociedades, mesmo naquelas que ainda não conheciam 
nenhum tipo de dominação, tendo em vista a necessidade de “tornar a práxis social 
consciente e operativa”. Nas sociedades precedentes às sociedades de classes, a 
superestrutura ainda não tinha assumido a forma de “superestrutura jurídica e política”, 
as formas de controle social existentes como os costumes e a tradição eram suficientes 
para garantir a continuidade da reprodução social.  

Mészáros vai nessa mesma direção ao reconhecer que a superestrutura, em sua 
constituição original (costumes e tradição), é radicalmente diferente da superestrutura 
articulada como ‘superestrutura jurídica e política’. Assim, defendemos que o sentido 
dado à “política” como universal se insere nesse contexto da superestrutura em sua 
constituição original, ou seja, ideologia em sentido amplo. Daí por que a universalidade 
da política presente na Ontologia não comporta o caráter de classe ao qual se refere 
Marx, mas remete à sua dimensão genérica. O caráter negativo da política advém do 
combate aos conflitos derivados da exploração do homem pelo homem, particularidade 
jamais negada por Lukács, mas, ao contrário, reafirmada na sua Ontologia, inclusive no 
capítulo da alienação. Não por acaso ele considera a política nas sociedades de classe 
como uma das expressões de alienação humana.  

A investigação de Eleanor Leacock nos parece ilustrativa da política no sentido 
amplo. Antropóloga americana e feminista, ela analisa sociedades em que não havia 
dominação homem/mulher. Toma como ponto de partida a entrada dos jesuítas 
naquelas sociedades, cujo objetivo era introduzir a ideologia e organização religiosa, 
provocando mudanças, por exemplo, numa sociedade específica, os Montagnais-
Naskape no Canadá. Afirma Leacok: 

um estudo minucioso das observações feitas séculos atrás por mercadores e 
missionários mostra que profundas mudanças ocorreram na vida do 
Montagnais-Naskape. Le Jeune, um missionário jesuíta, viveu com uma parcela 
de Montagnais no inverno de 1633-1634 e seus relatos dão uma imagem da vida 
deles nos dias em que dependiam da caça, não apenas para alimentação, mas 
para tudo, desde roupas até equipamentos de neve. Três a quatro famílias, ge-
ralmente aparentadas, viviam juntas em uma única grande tenda, homens, 
mulheres e crianças deslocavam-se juntos, cada um trabalhando e contribuindo 
com o grupo, na medida em que ele ou ela podiam (1981, p. 34). 

Continua a autora:   

Os Montagnais não tinham líderes, os “chefes” referidos por Le Jeune eram 
aparentemente homens de influência e capacidade retórica. Todo mundo ficou 
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impressionado com a habilidade do orador que desenvolveu a visão 
Montaganais da relação franco-indígena quando ele cumprimentou Champlain 
em 1632. Esses homens eram porta-vozes que atuaram como intermediários 
com os Franceses ou grupos indígenas, mas eles não detinham nenhum poder 
formal, uma situação que os Jesuítas tentaram mudar através da introdução de 
eleições formais (idem, p. 34-35).  

Observa Leacock, através dos relatos de Le Jeune, que aquelas relações eram 
completamente desprovidas de qualquer autoridade, aspecto observado pelo próprio 
missionário.  

“Ai de mim!” Le Jeune reclamou: “se alguém pudesse parar as andanças dos 
selvagens, e dessa autoridade a um deles para governar os outros, nós os 
veríamos convertidos e civilizados em pouco tempo”. Mas ele observou que, 
“como eles não têm organização política, nem serviços, nem dignitários, nem 
qualquer autoridade, pois só obedecem a seu chefe através de boa vontade para 
com ele, por consequência nunca matam uns aos outros para adquirir essas 
honras. Além disso, como eles estão satisfeitos com uma vida simples, nenhum 
deles se entrega ao diabo para adquirir riqueza” (idem, p. 35). 

Os assuntos de interesse de todos eram resolvidos através de “consideráveis 
discussões”. “Le Jeune ficou impressionado com a paciência com que pessoas ouviam 
os outros falarem, ao invés de todos falando ao mesmo tempo. Naquele momento, a 
liderança em situações específicas caía sobre o indivíduo que era o mais experiente” 
(idem, p. 35).  

Destacamos com essas citações o caráter ilustrativo de uma sociedade sem 
classes em que não há nenhuma organização política com um aparato estatal que 
controle as relações entre os homens, mas os problemas que interessam ao grupo são 
relevantes e tratados como questões de natureza “política” porque dizem respeito ao 
conjunto social como um todo. Desse modo, retrata a política como ideologia em 
sentido amplo tal com concebida por Lukács, conforme nos referimos linhas atrás. Ou 
seja, como instrumento capaz de dirimir os conflitos existentes nas sociedades, tendo 
em vista a necessidade de “tornar a práxis social consciente e operativa”. É neste sentido 
amplo e menos rigoroso do que a política como ideologia em sentido estrito que Lukács 
fala da política em sentido histórico e anterior às sociedades movidas pela exploração 
do homem pelo homem.  

Parece-nos esclarecedor desse sentido amplo o fato de que os homens sempre 
buscaram resolver os conflitos desde as sociedades mais primordiais e faziam isso de 
modo coletivo, conforme observa muito bem Leacock. A esse respeito diz Engels em A 
Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado:  
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Todas as querelas, todos os conflitos são dirimidos pela coletividade a que 
concernem, pela gens ou pela tribo, ou ainda pelas gens entre si. Só como último 
recurso – raras vezes empregado – aparece a vingança, da qual a nossa pena de 
morte é apenas uma forma civilizada, com as vantagens e as desvantagens da 
civilização (2002, p. 99).  

A práxis política era uma realidade desde então, mas ali ainda não tinha o caráter 
negativo que vai adquirir com a sociedade de classes, não existia o Estado, por isso 
mesmo as comunidades viviam de forma verdadeiramente coletiva, o que não quer 
dizer que não houvesse conflitos a serem dirimidos coletivamente. Mas, como diz 
Engels, “Sem soldados, policiais, nobreza, reis, governadores, prefeitos ou juízes, sem 
cárceres ou processos, tudo caminha com regularidade”. Daí ele afirmar ser “Admirável 
essa constituição da gens, com toda a sua ingênua simplicidade!” (Idem, p. 99).  

Pensar a concepção de ideologia no sentido amplo e estrito nos ajuda a 
compreender por que Lukács afirma que “Não pode existir nenhuma comunidade 
humana, por menor e primitiva que seja, na qual e a propósito da qual não surjam 
continuamente questões que nós estamos habituados a chamar, em nível evoluído, de 
políticas” (1981, p. 482). Ali se tratava de convencimentos uns dos outros para dirimir 
conflitos de modo coletivo. Nas sociedades evoluídas trata-se de relações de poder de 
uma classe sobre outra, donde a ontonegatividade da política, conforme diz Chasin.  

Portanto, somente com a sociedade de classes a política assume um caráter 
negativo, na medida em que se constitui efetivamente no poder de uns homens sobre 
os outros. Aqui se põe precisamente a relação da política com a alienação. No capítulo 
da alienação, compreendida como um processo socialmente posto de desumanização 
do próprio homem, de degradação humana, Lukács refere-se à política a partir da 
discussão sobre a luta de classes, de sua relevância em face das alienações humanas, 
seja para reafirmá-las seja para se pôr contra elas. O caráter ontológico-materialista do 
seu pensamento nos previne das simplificações formais (que mais escondem do que 
revelam os fenômenos), e o caminho para evitar essas simplificações deve ser o 
conhecimento da situação histórica concreta, compreendendo-a a partir de sua própria 
dinâmica. Em termos gerais, o que se pode dizer é que grande parte das alienações, em 
se tratando das sociedades de classes, exerce funções positivas para a consolidação do 
domínio econômico e político de uma classe sobre a outra. 

3. Política, alienação e luta de classes  

Um outro momento da reflexão de Lukács em que se relacionam política e 
alienação nos remete à luta de classe e sua relevância em face das alienações, mesmo 
que não seja este o objeto da luta, conforme veremos. Há de se considerar que a 
alienação não deve ser compreendida como um setor especial autoconstituído do edi-
fício social e, menos ainda, como uma perene condition humaine que estaria para além 
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da luta de classe, conforme diz Lukács. Para ele “não há luta de classe na qual o ser a 
favor ou contra as formas importantes de alienação, naquele momento, não tenha uma 
relevância direta ou indireta, decisiva ou episódica” (idem, p. 604). O rigoroso 
tratamento dessas questões conduz o autor a nos prevenir sobre certas simplificações 
formais mediante o exato conhecimento, nos limites do possível, da concreta situação 
histórica no seu ser-precisamente-assim social. Diz ele:  

Quando se abordam os fenômenos da alienação com esses métodos, torna-se 
rapidamente visível que uma grande parte dos seus modos de se apresentar está 
de todo apta a exercitar funções positivas para a consolidação de um domínio 
econômico e político. E precisamente enquanto alienação (idem, 604).  

Estando a luta de classes cotidiana fortemente relacionada com a situação 
econômica, é decisivo, para que o domínio do grande capital funcione com obstáculos 
cada vez menores, que a alienação possa permear toda a vida interior do operário. É sob 
as determinações do trabalho alienado, diz Lukács.  

Que um operário do século XIX ao considerar a jornada de trabalho de doze horas 
como um destino humano universal ou mesmo que um operário moderno, na 
sua condição de homem manipulado pela organização do consumo e dos 
serviços em favor de grandes empresas capitalistas, julgue finalmente haver 
alcançado um bem-estar digno do homem, ambos modos de ser alienados – 
embora diferentes na forma – correspondem exatamente às respectivas 
finalidades socioeconômicas do grande capital (idem, p. 605).  

Neste sentido, o aparato ideológico do capitalismo tem uma função social 
determinante, na medida em que quanto mais se desenvolve,  

tanto mais resolutamente tende a fixar com firmeza nos indivíduos tais formas 
de alienação, enquanto que para o movimento operário revolucionário – com o 
fim de suscitar, promover, organizar o mais possível o fator subjetivo – 
desmascarar a alienação como alienação e a luta consciente contra ela é um 
momento importante (mas, não obstante, apenas um momento) dos 
preparativos para a revolução (idem, p. 605). 

A atividade sindical se põe no interior da luta de classes como um movimento 
cuja gênese humano-social está relacionada com as reações da classe operária ao 
capitalismo que, embora espontâneas, guardam, “por consequência lógica, certa 
relação com a consciência”. Em seu livro Que Fazer? Lênin postula a espontaneidade 
como “a forma embrionária de consciência” (idem, p. 737)5 suscitada pelos fatos e 

                                                 
5 Neste livro, Lênin discute essas e muitas outras questões sobre a organização do movimento socialista. 
Nesta passagem abordada por Lukács, ele estabelece as relações entre “a espontaneidade das massas e 
o espírito da consciência da social-democracia”; analisa o “elemento espontâneo” em relação ao 
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processos econômicos. Segundo nosso filósofo, Lênin “vê aí um processo que se 
desenvolve normalmente na cabeça das pessoas, como reação aos acontecimentos 
econômicos, políticos e sociais de uma sociedade, sobretudo quando elas se unem para 
agir” (idem, p. 737). Todavia, deformaremos tal estado de coisas se absolutizarmos o 
processo, ou seja, se o entendermos “como um caminho único, retilíneo, obrigatório, 
que, por exemplo, da mera espontaneidade imediata conduza à consciência política” 
(idem, p. 737). Trata-se, antes, de um processo permeado por contradições, no qual a 
antítese entre espontâneo e consciente perde a sua rigidez gnosiológica e psicológica.  

Refletindo, pois, sobre essa contraposição entre pura espontaneidade e 
consciência na luta de classe dos operários, Lênin analisa os momentos de exploração 
capitalista que determinam em substância a conduta dos operários que se rebelam 
contra tal estado de coisas. Para ele – conforme postula Lukács – “a espontaneidade é 
a reação imediata de ser e tornar-se da economia”. E, neste sentido, não obstante possa 
se constituir numa conquista efetiva dos operários, “a simples luta por um salário mais 
alto, por redução das horas de trabalho, não abala substancialmente a relação 
fundamental entre capitalista e operário” (idem, p. 605). Em decorrência, “é difícil que 
incida de maneira determinante sobre a função da jornada de trabalho enquanto meio 
de alienação” (idem, p. 606). A consciência daqui derivada permanece no plano de uma 
generidade humana em-si, ou seja, de forma espontânea à qual Lênin contrapõe “uma 
consciência que signifique compreender com o pensamento e ao mesmo tempo 
combater na prática o sistema capitalista na sua totalidade” (idem, p. 606), uma 
consciência para-si.  

Para ele, a forma embrionária de consciência que surge a partir dos fatos e 
processos econômicos se cruza continuamente na realidade social com o transformar-
se da consciência, contudo, “a sua profundidade, a sua capacidade de obter as sínteses 
político-sociais etc., nunca ultrapassam o nível objetivo das aspirações espontâneas; ao 
contrário, fixam e ordenam no plano da consciência política tais aquisições” (idem, p. 
737). Assim, em contraposição às simplificações mecanicistas correntes na época, Lênin 
mostra como dos movimentos espontâneos existentes pode derivar uma política 
atrelada aos  

conteúdos e objetivos meramente sindicais, isto é, econômico-espontâneos, que 
por princípio faz adequar a atividade do proletariado à moldura do status quo 

                                                 
movimento das greves operárias que após a famosa guerra industrial de 1896 em Petersburgo se 
estendiam por toda a Rússia, o que, segundo Lênin, “atestava claramente a profundidade do movimento 
popular que de novo surgia”. Observa ainda que entre 1870 e 1880 (e mesmo na primeira metade do 
século XIX) ocorreram greves “acompanhadas de destruição ‘espontânea’ de máquinas, etc.” e que, 
“comparadas a esses ‘tumultos’, as greves após 1890 poderiam mesmo ser qualificadas de ‘conscientes’, 
tal foi o progresso do movimento operário nesse intervalo. Isto nos mostra – conclui Lênin – que o 
‘elemento espontâneo’, no fundo, não é senão a forma embrionária do consciente” (V. I. Lênin, 1978, p. 
23-24).118  
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burguês e no plano ideológico, portanto, no dirimir de conflitos, não impulsiona 
o movimento operário além do atual ponto de vista da burguesia (idem, p. 737-
38).  

Esta citação esclarece que, não obstante a importância da luta sindical no 
enfrentamento entre capital e trabalho, os limites são sempre aqueles estabelecidos 
pelo primeiro, o que conduz a “adequar a atividade do proletariado à moldura do status 
quo burguês”, atrelando o movimento operário ao ponto de vista da burguesia. A 
necessária consciência política sobre a qual Lukács se refere implica um processo que 
alcança o seu estádio ontologicamente adequado mediante um salto que tem como 
princípio o fato de que  

A consciência política de classe pode ser levada ao operário somente do exterior, 
isto é, do exterior da luta econômica, do exterior da esfera das relações entre 
operários e patrões. O único campo pelo qual é possível atingir esta consciência 
é o campo das relações de todas as classes e de todos os estratos da população 
com o Estado e com o governo, o campo das relações recíprocas de todas as 
classes (apud Lukács, p. 738, grifos na obra)6. 

Enfim, uma consciência que sintetize compreensão teórica e ao mesmo tempo 
combate prático ao sistema capitalista na sua totalidade “não pode surgir na classe 
operária espontaneamente, mas deve ser-lhe transmitida ‘de fora’, mesmo se em tal 
modo torna-se depois ‘consciência de si mesma’ por parte da classe” (apud Lukács, p. 
606)7.  

Isto constitui, no dizer de Lukács, uma autêntica reviravolta não apenas no 
discurso de Lênin, mas também no conjunto da sua práxis, pois “uma política proletária 
no sentido deste ‘do exterior’ nunca se satisfaz com aquela transformação da 
generidade em-si”, mesmo considerando ser este “o inevitável ponto de partida de todo 
fazer ativo, especialmente daquele revolucionário. Este fazer tende agora, por sua 
essência, também a realizar o conexo campo de possibilidades da generidade para-si” 
(idem, 638). Fato que, a exemplo de tudo o que ocorre no mundo dos homens, não tem 
uma única direção, mas uma cadeia de alternativas que poderão levar, em circunstân-
cias determinadas, a diferentes resultados. Uma coisa, entretanto, é decisiva: a base da 
generidade para-si está na relação do indivíduo com a totalidade das determinações 

                                                 
6 Para Lênin, os operários “não podiam ter ainda a consciência social-democrata. Esta só podia chegar até 
eles a partir de fora. A história de todos os países atesta que, pela [sic] próprias forças, a classe operária 
não pode chegar senão à consciência sindical, isto é, à convicção de que é preciso unir-se em sindicatos, 
conduzir a luta contra os patrões, exigir do governo essas ou aquelas leis necessárias aos operários etc.” 
(Lênin, op. cit., p. 24, grifos na obra).  

7 Ver na edição brasileira citada, p. 23-42.  
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sociais. Por isso, “o caminho da espontaneidade à consciência, cada indivíduo deve 
percorrê-lo pessoalmente” (idem, p. 606). Percebe-se aqui a importância dada por 
Lukács ao processo de individuação, cujo desenvolvimento acontece numa incessante 
interação com a sociabilidade enquanto polos da reprodução social. Se desprezarmos 
um desses polos deformaremos o processo de reprodução social enquanto uma 
totalidade. 

Não apenas para Lukács, antes para Marx e Lênin, as ações individuais têm 
decisiva importância no desenvolvimento do “fator subjetivo”; no que concerne à 
alienação, este último “revela claramente ativas tendências a superá-la”, embora Lukács 
reconheça que “o conteúdo central de tais atos não é jamais constituído por essas 
tendências, do mesmo modo que, quando é o próprio desenvolvimento econômico a 
eliminar formas objetivas de alienação, isto não é o seu explícito objeto imediato” (idem, 
p. 737), ainda que consideremos a importante diferença pela qual  

uma atividade social cujo fim não é simplesmente superar ou transformar 
instituições obsoletas, mas ao invés no conjunto da sua práxis pretende também 
provocar consequências para a dignidade humana, ou seja, quer envolver as 
correspondentes alienações, por força das coisas é em todos os campos também 
no plano puramente prático, mais eficaz do que aquela que a priori se limita a 
uma reforma somente institucional dentro do sistema vigente, que não 
intenciona de fato ultrapassar o nível da generidade em-si (idem, p. 739).  

Para nosso autor, nem mesmo na práxis social revolucionária a superação da 
alienação é o motivo central, mas “uma espécie de produto derivado”, todavia, este 
produto “é um fator co-determinante – em sentido positivo – quanto ao tipo de eficácia 
desta atividade” (idem, p. 739). Lukács nos adverte de que está se referindo antes de 
tudo “às atividades revolucionárias declaradas, isto é, às atividades que, observando o 
seu conteúdo social, são definidas como políticas” (idem, p. 739). Porém reconhece que 
até os movimentos apenas espontâneos têm em si pelo menos a possibilidade de uma 
elevação da consciência social que se rebela. Nesse aspecto, observa como Marx separa 
a atividade sindical da atividade político-revolucionária, atribuindo a esta última uma 
qualidade superior, sem deixar, contudo, de enxergar a importância da luta sindical pela 
redução da jornada de trabalho, pois, para ele, o tempo é o espaço onde o homem tem 
a possibilidade de se desenvolver enquanto gênero humano. Na postulação marxiana, o 
tempo é o campo de desenvolvimento humano8, pois “o homem que não dispõe de 

                                                 
8 Em se tratando de uma sociedade caracterizada pela dominação e exploração de classe, a redução da 
jornada de trabalho acaba se convertendo em ganhos para o capital e perdas para o trabalhador, como 
bem demonstra Paniago no texto As lutas defensivas do trabalho: contribuições problemáticas à 
emancipação. Observa a autora que “com a crescente revolta dos trabalhadores contra a extensão da 
jornada de trabalho, o Estado foi obrigado ‘a reduzir à força a jornada de trabalho [...] a partir desse 
instante, portanto, em que se impossibilitou de uma vez por todas a produção crescente de mais-valia 
mediante o prolongamento da jornada de trabalho, o capital lançou-se com força total e plena consciência 
à produção de mais-valia relativa por meio do desenvolvimento acelerado do sistema de máquinas” 
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nenhum tempo livre, cuja vida, afora as interrupções puramente físicas do sono, das 
refeições etc. está toda ela absorvida pelo seu trabalho para o capitalista, é menos que 
uma besta de carga” (Marx, 1982, p. 177)9.  

Lukács observa também como o movimento sindical, que no seu modo de ser 
imediato dá início a um processo de integração que se inicia das singulares reações 
espontâneas ao próprio ser econômico imediato, pode desembocar em ações 
conscientes, reguladoras da sociedade como um todo. Quando isto acontece, a 
atividade sindical se converte em fato político, assim descrito por Marx:  

a tentativa de arrancar dos capitalistas singulares em uma única fábrica ou 
mesmo em uma profissão, com greves etc., uma redução da jornada de trabalho, 
é um movimento puramente econômico; o movimento para forçar uma lei sobre 
oito horas etc., pelo contrário, é político, isto é, um movimento de classe, para 
afirmar os seus interesses de forma geral, de uma forma que possua uma força 
geral socialmente operante (apud Lukács, p. 736, grifos na obra). 

Localizar a gênese humano-social desses processos é a principal tarefa à qual se 
dedica o jovem Lênin na sua primeira tentativa de fixar a natureza das atividades 
humanas que subvertem (ou pelo menos transformam) a sociedade, diz Lukács. 
Contudo, mesmo reconhecendo o lugar de destaque na luta revolucionária por uma 
sociabilidade para-si, a política não é em si mesma uma mediação para a luta direta, 
imediata, contra o fenômeno da alienação, uma vez que nas sociedades de classe 
representa a dominação do homem pelo homem e, neste sentido, uma das expressões 
de alienação humana. A alienação é apenas uma forma importante nesse processo de 
opressão do homem, não a única, não é “algo que repousa sobre si mesmo, algo de 
humano-social totalmente autônomo, mas um elemento do processo de 
desenvolvimento social no qual, conforme as circunstâncias, ou parece desaparecer de 
todo ou manifesta abertamente a sua peculiaridade” (idem, p. 606).  

                                                 
(Marx, apud Paniago, novembro de 2004, p. 84). Em uma palavra, a mais-valia absoluta deixa de ser o 
momento predominante, dando lugar à mais-valia relativa, à potencialização do trabalho através da 
maquinaria e, com ela, uma subsunção real do trabalho ao capital. 

9 A propósito desta citação de Marx utilizada por Lukács (739), nos alongamos um pouco mais a fim de 
que fique ainda mais explícita a presença da alienação. Após afirmar a importância do tempo livre para o 
desenvolvimento humano, Marx continua imediatamente dizendo que ao não dispor de nenhum tempo 
a não ser aquele estritamente necessário à sua reprodução física, o homem é considerado “uma simples 
máquina, fisicamente destroçada e espiritualmente animalizada, para produzir riqueza alheia. E, no 
entanto, toda a história da moderna indústria demonstra que o capital, se não se lhe põe um freio, lutará 
sempre, implacavelmente, e sem contemplações, para conduzir toda a classe operária a esse nível de 
extrema degradação” (Marx, 1982, p. 177).  
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Nada disso, entretanto, diminui a importância do movimento operário, sua 
função histórica no sentido de desmascarar a alienação e de lutar conscientemente 
contra ela, o que para Lukács é um momento importante (não obstante só um 
momento) dos preparativos para a revolução. Ele reflete sobre a consciência política de 
classe, no caso, sobre a consciência política do proletariado como um processo 
necessário que alcança o seu estádio ontologicamente adequado mediante um salto que 
tem como princípio o fato de que os homens só podem transformar a sociedade 
destruindo conscientemente a base material, sendo a política decisiva nesse processo.  

Em síntese, pode-se afirmar que a política se constitui em um complexo 
ideológico que expressa um modo determinado de alienação desenvolvida em cada 
indivíduo nas suas interações com a vida cotidiana, razão pela qual Lukács se dedica a 
examiná-la de modo que, sem deixar de considerar a estrutura e o desenvolvimento 
econômicos de uma sociedade enquanto base objetiva dos fenômenos que ali se 
desenvolvem, confere importância à ontologia da vida cotidiana como “medium 
omnilateral de imediaticidade” para a maior parte dos homens que não se encontram 
“em contato direto e continuado com as verdadeiras e próprias expressões ideológicas, 
aquelas mais claras e elevadas de seu tempo” (idem, p. 617-618), conforme ocorre com 
alguns indivíduos que a elas reagem contínua e diretamente. O que não significa, 
contudo, uma supervalorização da imediaticidade por parte de Lukács, até porque ele é 
enfático ao afirmar que somente o nexo entre a estrutura e desenvolvimento 
econômico de uma sociedade, a ideologia e a vida cotidiana, produz a totalidade social 
de um período. 
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