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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Os homens vivem no mundo e interagem com ele e entre si, porém, nem sempre tendo

consciência de como isso se dá e do motivo pelo qual agem como agem, assim, tomando por

base a bibliografia de Karl Marx e do marxismo, pretendemos visualizar como os homens

podem buscar a liberdade para si, iniciando com uma tomada de consciência (de si e de

classe) almejando a Emancipação.  Tomar consciência de si, (seu estatuto ontológico),

possibilita que os homens possam saber o que são e como viverem no mundo. Nos trabalhos

de Marx, um dos grandes problemas propostos é o da Emancipação: política e humana. Tal

problematização feita pelo autor tenta construir uma trilha em que os seres tomem a

consciência de suas condições e tenham a possibilidade de se libertarem daquilo que os

aprisiona, enquanto humanidade: mercadoria, capital e Estado, que é corroborado pelo poder

advindo deles e que se exercem uns sobre outros. Marx apresenta um caminho que passa pela

tomada de consciência de classe, mas que não é uma classe qualquer que encampe a bandeira

da liberdade, e sim de uma que tenha um pensamento radical e que rompa com todas as

classes da sociedade civil, que consiga diluir todas elas. A classe trabalhadora, na sua tomada

de consciência dialética, em que o velho pensamento de si e de sua forma de produzir é

superado por uma nova forma de sociabilidade, carrega a condição de superação das classes

da sociedade civil, pois traz em si os elementos que permitem pensar sobre sua contradição, a

superação delas e percepção de novas contradições. Como Marx coloca, em sua obra “A

Ideologia Alemã”, que “a consciência é naturalmente, antes de mais nada, mera conexão

limitada com as outras pessoas e coisas situadas fora do indivíduo que se torna consciente”,

sendo assim, o trabalhador toma consciência na sua relação com o trabalho de quem e o que

ele é, daquilo que é o mundo, e na sua relação com os demais, verifica o que é sua classe. O

que se intenta, então, é que consiga se visualizar a proposta marxista para a humanidade se

tornar livre, que começa na tomada de consciência na relação com o mundo, passando pela

emancipação da política, onde o homem se libertaria do estado e daquilo que se constitui

como seu aparto, seguindo pela emancipação humana, onde os homens se entendem como

seres que não são servos nem alienados, alcançando a Liberdade.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Consciência; Emancipação; Liberdade.



1. O TRABALHO

Somente com a categoria trabalho é possível a compreensão do fenômeno originário

do ser que estabelece relações sociais. Tal categoria, compreendida como a mediação do

homem com a natureza, permite ter a clareza da passagem do ser orgânico para o social.

Portanto, o trabalho é visto como modelo, protoforma do ser social como afirma Lukács

(2004). Desse modo, essa constatação demonstra com clareza a inflexão apresentada por

Marx a Hegel, ao apresentar sua ontologia apreendida sobre as condições matérias de cada

época.

O ser social, através da produção e reprodução necessárias as condições da vida,

realiza sua manutenção. Primeiro ao conhecer as condições objetivas da natureza e

posteriormente aplicando sua capacidade de intervir e transformá-la por meio do trabalho. O

ser humano cria novas condições para sua reprodução social, ao acumular o conhecimento

historicamente produzido e ao produzir novos conhecimentos (Antunes, 1999). No entanto,

essa mediação não ocorre de forma pura, com o caráter substância, pois carrega consigo as

contradições impostas pela objetividade do mundo.

O autor francês Henri Lefebvre (1991) afirma que toda vez que o homem altera a

natureza com o objetivo de reproduzir e produzir novas condições, a natureza impõe a ele

novas barreiras e desafios a serem superados. Pois ao transformar a natureza o homem atua

sobre um objeto de trabalho através do processo de trabalho, tendo um fim previamente

definido. Ao chegar a esse fim, o produto do trabalho, tem-se algo radicalmente novo que em

hipótese alguma tem sua ocorrência naturalmente. No entanto, para que tal processo ocorra

faz-se necessário que aquele que trabalha, conheça aquilo que será transformado e a maneira

de como proceder para transformá-lo.

A categoria trabalho, entendida dessa forma, diferencia o homem das demais formas

do existir. Sua capacidade de pensar o resultado final do processo de trabalho, ou seja, o por

teleológico do trabalho do ser social, rompe com qualquer barreira instintiva dada de forma

substancial pela natureza.

Compreendendo o trabalho como centralidade do processo de formação do ser social e

ainda o entendimento do salto ontológico do ser orgânico para o ser social, em vista do por

teleológico do trabalho é possível apresentar a relação que, a categoria liberdade estabelece

com o trabalho.

O quão fundamental é o trabalho para a humanização do homem está também presente



no fato de que, sua constituição ontológica forma o ponto de partida genético para
uma outra questão vital que afeta profundamente o curso de toda sua história: a
questão da liberdade. Sua gênese ontológica também se origina da esfera do trabalho
(LUKÁCS, 2004, p. 112).

No entanto, essa liberdade está dependente das condições objetivas de cada tempo

histórico, ou seja, “consiste numa decisão concreta entre diferentes possibilidades concretas”

(LUKÁCS, 2004, p. 114). Nesse sentido, proposições construídas de forma puramente ideada,

sem diálogo com a realidade material, se tratam de uma liberdade falseada, impossível de

ocorrer, pois não perpassa pelas condições objetivas e sendo assim, não passa de uma ilusão,

de uma realidade posta numa possibilidade fantasiada.

1.1. Diálogo sobre o trabalho com Karl Marx

Marx no capítulo 5 da sessão III de sua obra O Capital inicia afirmando que devemos

“considerar o processo de trabalho independentemente de qualquer forma social determinada”

(MARX, 2013, p. 255), pois a primeira forma de incorporação do trabalho na mercadoria é

em valor de uso, ou seja, toda e qualquer mercadoria em sua elaboração visa atender

inicialmente demandas e necessidades humanas de diferentes naturezas atribuindo a ela o

valor de uso. Podemos pensar como um exemplo a produção de alimentos.

Independentemente do tempo histórico, seja ele no período da escravidão da idade antiga, ou

na servidão da idade média, ou ainda na contemporaneidade do trabalhador livre dos meios de

produção vendendo sua força de trabalho para o capitalista, a produção de alimento tem como

objetivo inicial satisfazer a necessidades de alimento da população para realizar a manutenção

da vida.

O trabalho é uma categoria atemporal, pois em sua essência é a categoria ontológica

de formação do ser social. Embora no passar do tempo tenha se apresentado em diferentes

aparecias, desde o trabalho primitivo até os dias de hoje com o trabalho assalariado dentro do

modo de produção capitalista. Marx aponta que o trabalho é “um processo entre o homem e a

natureza, processo este que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu

metabolismo com a natureza” (MARX, 2013, p. 255). O trabalho é a ação que o homem

exerce na natureza para transformar seres de ocorrência natural e externa a ele, a fim de suprir

demandas de algum tipo. De início utilizava seu próprio corpo e posteriormente desenvolveu

ferramentas para executar tais ações. Foi pelo trabalho que na antiguidade transformou-se

frutos em alimentos, fragmentos de rochas em lâminas, pedaços de madeira em lanças e ainda

é pelo trabalho que se realiza a extração do nióbio para confecção de ligas de metais não



ferrosos e utiliza-se a ionosfera (camada da atmosfera) para a propagação das ondas de rádios

para viabilizar os meios de comunicação.

Ao agir e transformar a natureza o homem também transforma a si mesmo, dando

assim o duplo caráter de transformação do trabalho. A natureza apresenta causalidades

desconhecidas pelo homem e em toda ação de transformação da mesma, ela apresentará novas

causalidades e novos desafios. Ao transformar um fragmento de rocha em uma ferramenta de

corte ocorre também a transformação do próprio homem que, por vez, no fim do processo de

trabalho encontra-se em um estágio mais avançado de consciência, de quando iniciou o

processo. Após conhecer as características do fragmento de rocha e ter a consciência da

propriedade do corte possível nela, ele se torna capaz de reproduzir tal ação em diferentes

fragmentos, em diferentes lugares e em diferentes momentos, pois “agindo sobre a natureza

externa e modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua

própria natureza” (MARX, 2013, p. 255).

O trabalho é uma categoria que diz respeito unicamente ao homem (MARX, 2013),

desse modo tem-se que nenhuma outra forma do ser realiza processo de trabalho. O que

diferencia o ser social dos demais seres orgânicos é o trabalho e a capacidade de idear o

resultado final desse trabalho, ou seja, o que configura esse primeiro ser é o resultado do por

teleológico do trabalho, rompendo com qualquer forma de resposta aos estímulos internos e

externos por reações estritamente instintivas, o que já não ocorre nos demais seres. Marx

aponta:

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais
de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o que
distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em
sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um
resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto,
idealmente. (MARX, 1974, p. 149-150)

O homem ao iniciar qualquer ação de trabalho carrega consigo de forma idealizada o

resultado final do processo desse trabalho, isto é, antes de iniciar sua ação de transformação

da natureza, ele já elaborou de forma abstrata, ou seja, no pensamento o como proceder para

executar aquela ação, levando em consideração as causalidades postas pela natureza, os meios

que utilizará para alcançar de forma satisfatória o resultado final, o produto do trabalho. “os

momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, a atividade orientada a um

fim, ou o trabalho propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto e, em terceiro, seus meios”



(MARX, 2013, p. 256).

A natureza é a fonte primária de todo objeto de trabalho, ou melhor, por mais

complexo que seja o produto resultante do trabalho, sua ação primeira foi na mediação

homem e natureza. Quando observamos um computador ou um celular de última geração,

pode parecer difícil estabelecer uma relação desses produtos finais do processo do trabalho

com a natureza, pois tal relação não ocorre de forma clara quanto uma laranja que se retira do

pé de laranjeira, em que apenas ocorre a separação da fruta da árvore para que se torne

mercadoria. Na produção de computadores são realizadas outras mediações para se alcançar o

produto final.

Pensando nos diferentes materiais que compõem os modernos computares e celulares,

como os diversos circuitos, o teclado, os fios e etc…, observa-se que os circuitos são

fabricados por metais como ferro e cobre. Esses por sua vez foram extraídos de suas jazidas

minerais por um processo de trabalho, por uma mediação entre o homem e a natureza.

Quando observamos o teclado constatamos que ele é composto pelo plástico. No entanto, o

plástico também tem sua fonte originária na natureza, pois somente pela extração do petróleo

e posteriormente pelo seu beneficiamento na indústria de base chega-se a esse produto. “todas

as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão imediata com a totalidade da terra são,

por natureza, objetos de trabalho preexistentes” (MARX, 2013, p. 256).

“Os meios de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisa que o trabalhador

interpõe entre si e o objeto do trabalho e o que lhe serve de guia de sua atividade sobre esse

objeto” (MARX, 2013, p.256). Desse modo entende-se que os meios de trabalho são os

insumos necessários para a transformação de um determinado objeto de trabalho, são os

recursos indispensáveis no processo de trabalho para chegar-se ao produto idealizado

anteriormente.

Durante a história os meios de trabalho passaram por várias transformações, pois para

cada tempo os meios de trabalho se apresentavam de acordo com as condições objetivas da

época. Para se abrigar do frio na antiguidade, o homem se via obrigado a enfrentar animais

selvagens, uma natureza externa a ele, matá-los utilizando muitas vezes suas mãos, braços e

pernas como meios de trabalho, ou por vez com o auxílio de pedaços de madeira e pedras

(outros meios de trabalho), para esfolá-los e assim conseguir se aquecer com a pele. Já nas

corporações de ofício os artesãos utilizavam tesouras para realizar o corte e o tear manual para

produção de tecidos para confeccionar agasalhos. Percebe-se aqui uma alteração dos meios de

trabalho, um desenvolvimento das forças de trabalho.



No processo da revolução industrial do século XVIII o tear manual foi substituído por

grandes máquinas a vapor, operadas por inúmeros trabalhadores tendo por consequência o

aumento da produção, a perda do controle do processo de trabalho e a alienação do produto do

trabalho. Essa transformação dos meios de trabalho traz consigo uma alteração no sistema de

produção que, desdobra nas condições de trabalho e no grau de exploração dos proletariados

da época.

Independentemente do tempo histórico o homem produziu, produz e produzirá

agasalhos para se aquecer durantes as estações mais frias do ano. “O que diferencia as épocas

econômicas não é o que é produzido, mas como, com que meios de trabalho. Estes não apenas

fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de trabalho, mas também indicam

as condições sociais nas quais se trabalha” (MARX, 2013, p. 257).

No entanto, se ainda não se faz claro o porquê os meios de trabalho estão subordinados

as condições objetivas de cada época, basta pensar por quais motivos o homem da antiguidade

não utilizava as grandes máquinas a vapor da modernidade. Na antiguidade o homem dava os

primeiros passos para a domesticação de animais e plantas, iniciava o uso controlado do fogo,

residia em abrigos com pouca infraestrutura e sequer conseguia imaginar a utilização da

máquina a vapor em tempos futuros. Ele não possuía condições objetivas para tal elaboração,

tudo aquilo que eles conheciam do mundo não os davam condições materiais para realizar

tamanha obra. Sendo assim apresentam-se os limites ontológicos de cada época para os meios

de trabalho e consequentemente para o processo de trabalho.

Para construir a máquina a vapor o homem teve que descobrir e conhecer as

propriedades do ferro, para que assim pudesse moldá-lo e dar-lhe a forma que desejasse. Teve

que dominar as propriedades físicas e químicas do calor para aplicar a termodinâmica e assim

utilizá-lo como fonte de energia. “Quando um valor de uso resulta do processo de trabalho

como produto, nele estão incorporados, como os meios de produção, outros valores de uso,

produtos de processos de trabalhos anteriores” (MARX, 2013, p. 258).

1.2. Diálogo sobre o trabalho com György Lukács

O ser social, em sua formação, se dá por um complexo de categorias que se interagem,

e não se pode reduzir essa complexidade somente a categoria trabalho. Tal movimento não

permitiria alcançar a totalidade desse ser e só nos levaria a uma análise simplista de sua

gênese e desenvolvimento a partir da ontologia. “Mesmo um olhar muito superficial ao ser

social mostra a inextricável imbricação em que se encontram suas categorias decisivas, como



o trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, e mostra que aí surgem novas

relações da consciência com a realidade e, por isso, consigo mesma.” (LUKÁCS, 2013, p. 41)

o ser social diz respeito a matéria humana, do ser que estabelece relações sócias e por

consequência vive em sociedade, diz do fazer e pensar do homem, da práxis humana. Essa

diferenciação qualitativa do orgânico para o ser social também se dá por um salto ontológico,

cuja centralidade desse processo ocorre por meio do trabalho, e dessa forma permite o

desenvolvimento social categorizado em Marx como o afastamento da barreira natural.

Distinto do salto do inorgânico para o orgânico, esse salto não pode ser representado por

recursos experimentais, pois carrega consigo suas características históricas do

desenvolvimento social. “É exatamente a penetrante irreversibilidade do caráter histórico do

ser social que nos impede de reconstruir, por meio de experiências, o hic et nunc [agora ou

nunca] social desse estágio de transição” (LUKÁCS, 2013, p. 42).

Quando se analisa a gênese humana por meio do processo evolutivo observando suas

ancestralidades nas suas diferentes fases, ou seja, em suas mensurações cranianas, posturas e

desenvolvimentos fisiológicos no decorrer do tempo histórico, constatam-se suas diferentes

formas que confirmam suas novas etapas. Entretanto para uma mais profunda compreensão do

ser social se faz necessário entender esse processo também pelo desdobramento social.

“Indicamos que a descrição das diferenças psicofísicas entre o homem e o animal, que mais

precisa que seja, passará longe do fato ontológico do salto enquanto não puder explicar a

gênese dessas propriedades do homem a partir do seu ser social” (LUKÁCS, 2013, p. 43).

Referenciando em Marx, o trabalho é compreendido como condição unívoca de

resposta às necessidades a partir da transformação da natureza pelo próprio homem que

transforma a si mesmo. É uma “necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio

material entre o homem e a natureza” (MARX, 1980, p. 50), pois por intermédio do trabalho o

homem consegue realizar sua manutenção da vida. “A essência do trabalho humano consiste

no fato de que, em primeiro lugar, ele nasce em meio à luta pela existência e, em segundo

lugar, todos seus estágios são produtos de suas auto-atividades” (LUKÁCS, 2013, p. 43).

Lukács enfatiza o trabalho como a protoforma do ser social e salienta essa categoria

como originária do ser social. Contudo aponta que não se pode reduzir a compreensão da

totalidade humana a essa categoria.

Considerando que nos ocupamos do complexo concreto da socialidade como forma de
ser, poder-se-ia legitimamente perguntar por que, ao tratar desse complexo, colocamos o
acento exatamente no trabalho e lhe atribuímos um lugar tão privilegiado no processo e



no salto da gênese do ser social. A resposta em termos ontológicos, é mais simples que
se possa parecer a primeira vista: todas as outras categorias dessa forma de ser tem já,
em essência, um caráter puramente social já constituído; quaisquer manifestações delas,
ainda que sejam muito primitivas, pressupõem o salto como já acontecido. Somente o
trabalho tem, como sua essência  ontológica, um claro caráter de transição; ele é,
essencialmente, uma inter-relação entre o homem (sociedade) e a natureza, tanto
inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.) como orgânica, inter-
relação que pode figurar em pontos determinados da cadeia a que nos referimos, mas
antes de tudo assinala a transição, no homem que trabalha, do ser meramente biológico
ao ser social (LUKÁCS, 2013, p. 44).

A capacidade humana de trabalhar não pode ser vista de forma semelhante na natureza

orgânica. Pode-se aqui pensar novamente no exemplo dado por Marx entre a abelha e o

arquiteto. Por mais complexo que seja a estruturação de uma colméia, ela ocorre por uma

relação de adaptação ao meio e manutenção da vida da abelha. Com a ausência da liberdade

de fazê-la. Já na elaboração de um arquiteto, ao pensar uma casa está presente em primeiro

lugar o resultado do produto do trabalho, de maneira idealizada, antes mesmo de iniciar sua

execução. Em segundo lugar a liberdade (dentro das possibilidades reais e materiais), como

por exemplo, as possibilidades das formas, cores, tamanhos, etc.

Essa diferenciação ocorre devido ao salto realizado do orgânico ao ser social. Ele não

se dá somente pela evolução dos fatores psicomotores, como por exemplo, o desenvolvimento

do polegar opositor e do cerebelo. Se não o analisar por intermédio do trabalho entra-se em

beco sem saída. Pois a mão de um homem produz operações que o macaco não pode imitar,

embora ambos possuem as anatomias semelhantes como o número de articulações e

disposições musculares, ou seja, a diferenciação apresentada entre os dois não pode ser

compreendida por essa análise. Apesar do ser social está contido na natureza orgânica, ele não

se limita a ela, ao contrário, ele carrega uma superação qualitativa e ontológica (Lukács

2013).

Isso porque o trabalho está dotado de seu duplo caráter de transformação. Ambos

ocorrem na mediação do homem com a natureza. O primeiro se dá no ato do homem com a

natureza alterando-a e modificando-a. O segundo na transformação do próprio homem que ao

executar essa mediação se humaniza. Tem-se então que ao transformar a natureza o homem

transforma a si mesmo. Deste modo, o homem não produz apenas os objetos externos, mas

também produz a si mesmo e às suas relações sociais.

É na mediação do homem com natureza, ou seja, no trabalho humano que, ele conhece

o mundo. Somente pelo trabalho o homem conhece as propriedades dos elementos da

natureza, e nesse processo quem rege a produção desse conhecimento é o objeto. Pensar esse



processo no sentido contrário, ou seja, no qual o homem produz o conhecimento do mundo

pelo seu pensamento e posteriormente executa sua ação no objeto, é aceitar uma realidade

mistificada e conceber como fato uma ilusão do mundo.

Entende-se que o salto ontológico do ser orgânico para o ser social se dá pelo por

teleológico do trabalho, ou seja, pela capacidade de projetar suas ações de forma consciente

antes de executá-la. Somente o ser social tem em si essa valência e é por ela que nos

afastamos da espontaneidade da natureza orgânica, sem negar estar contido nela. Essa

capacidade previa de ideação não se repete em nenhum outro animal, ou seja, na esfera

meramente biológica. “Desse modo é enunciada a categoria ontológica do trabalho: através

dele realiza-se, no âmbito do ser material, um por teleológico enquanto surgimento de uma

nova objetividade” (LUKÁCS, 2013, p. 47).

Reconhece aqui os acertos de Aristóteles e Hegel ao expor o caráter ontológico do

trabalho, no entanto se tem um problema quando esses autores o convertem a uma cosmologia

universal. Observa-se que somente na categoria trabalho pode-se demonstrar ontologicamente

a posição teleológica como momento efetivo da realidade material. Sendo assim a teleologia é

uma categoria pertencente exclusivamente ao trabalho humano e por consequência ao ser

social, sendo impossível consenti-la na natureza. Pois:

Conceber teleologicamente a natureza e a história implica não somente que ambas
possuem um caráter de finalidade, que estão voltadas para um fim, mas também que sua
existência, seu movimento, seu conjunto e nos detalhes devem ter um autor consciente
(LUKÁCS, 2013, p. 48).

Só se pode entender a gênese do ser social tomando o trabalho como a categoria

originaria, levando em conta suas relações com o mundo material e observando as reais

condições de como procedê-lo. Diante desse fato o trabalho carrega consigo um vínculo

inerente entre teleologia e causalidade. Nas palavras do autor “Só podemos falar

racionalmente do ser social quando concebemos que a sua gênese, o seu distinguir-se da sua

própria base, seu tornar-se autônomo baseiam-se no trabalho, isto é, nas contínuas posições

teleológicas” e ainda “a teleologia é reconhecida como uma categoria realmente operante

apenas no trabalho tem-se inevitavelmente uma coexistência concreta, real e necessária entre

causalidade e teologia” (LUKÁCS, 2013, p. 52).

Lukács em diálogo com Hartmann apresenta as contribuições do segundo autor na



investigação do processo do trabalho. Esse pode ser entendido em dois momentos: a

investigação dos meios de trabalho (causalidade) e o pôr do fim (teleologia). Entende-se que

para realização de qualquer processo e trabalho o homem deve conhecer as propriedades do

objeto de trabalho, para assim idear sua ação e transformá-lo. Tem-se que somente após

desvendar as características de um determinado objeto, obtêm-se a capacidade de transformá-

lo em algo substancialmente novo.

A elaboração de uma faca através da modelagem de uma pedra tem contida em seu

processo, etapas anteriores que, sem ela não seria possível chegar a esse resultado. Fez-se

necessário que em algum momento o homem ao manusear um fragmento de pedra se cortasse,

e descobrisse assim, a possibilidade do corte presente nas rochas. Posteriormente a

investigação das características da pedra e como ela se apresentava no mundo, ou seja, sua

forma, textura, peso, etc... Diante da aquisição desse conhecimento, ele agora pode reproduzi-

lo em pedras que apresente as condições semelhantes e necessárias para adquirir o fio para o

corte.

A causalidade aqui então é compreendida como as barreiras naturais que estão postas

ao homem e a teleologia entendida como a capacidade racional do ser social, em pensar as

ações fundamentais para sua transfiguração, na busca de respostas para as necessidades

humanas e sociais. Dessa forma pode-se afirmar que o por teleológico do trabalho é o

elemento central que funda o ser social, responsável pelo desenvolvimento da consciência

humana e assim, essa consciência o afasta dos fenômenos naturais presentes na natureza

orgânica. Pois já não mais se trata de uma adaptação ao meio em que se vive, mas uma ação

agora autogovernada.

Natureza e trabalho, meio e fim chegam, desse modo, a algo que é em si homogêneo: o
processo de trabalho e, ao final, o produto do trabalho. No entanto, a superação das
heterogeneidades mediantes a unitariedade e a homogeneidade do pôr tem seus limites
claramente determinados. Não nos referimos, porém, aquelas situações óbvias, já
esclarecidas, na qual a homogeneização pressupõe o reconhecimento concreto dos
nexos causais não homogêneos da realidade. Se houver erros deles no processo de
investigação, nem se quer pode chegar a ser – em sentido ontológico - postos;
continuam a operar de modo natural e o por teleológico se suprime por si mesmo. Uma
vez que, não sendo realizável, se reduz a um fato de consciência que se tornou
impotente diante da natureza. Aqui se torna palpável a diferença entre o pôr em sentido
ontológico e em sentido gnosiológico. Neste último sentido, um por ao qual se falte o
próprio objeto permanece um pôr, embora o juízo de valor que se fará ao seu respeito
deva ser de falsidade ou apenas de incompletude. Ao contrário, quando se põe
ontologicamente a causalidade no complexo constituído por um pôr teleológico, este
deve captar corretamente seu objeto, senão não é – nesse contexto – um pôr. É preciso,
porém, delimitar dialeticamente essa constatação para que, dado o exagero, não se
converta em algo não verdadeiro (LUKÁCS, 2013, p. 44).



Constata-se então que o processo de trabalho decorre das determinações da realidade e

não das determinações do pensamento, ou seja, o trabalho humano se faz real em meio às

condições objetivas do mundo de realizá-lo. Quaisquer outras ações previamente idealizadas,

que não encontrem na materialidade da vida condições de serem executadas permanecerão

somente como uma fabulosa idéia.

Por meio do trabalho o homem conhece o mundo e o transforma. Através da

investigação dos objetos de trabalho ele aprende suas características produzindo desse modo

um conhecimento acerca da natureza. A partir da apreensão correta desses objetos têm-se

alternativas de transformação, por intermédio dos meios de trabalho, e desse modo tem-se a

gênese da liberdade. “Com efeito, é nessa alternativa que aparece pela primeira vez, sob a

figura claramente delineada, o fenômeno da liberdade, que é completamente estranha a

natureza” (LUKÁCS, 2013, p. 138). A liberdade se origina na categoria trabalho e sendo ele

uma categoria essencialmente do ser social, logo a liberdade também carrega consigo essa

característica, ou seja, ela não se manifesta na natureza inorgânica e nem mesmo na natureza

orgânica, apresentando-se assim como uma liberdade humana.

A liberdade originada pelo avanço da consciência das características reais e

concretas do mundo deve ser entendida como as possibilidades objetivas de transformação da

realidade e que, de maneira nenhuma pode fugir a essa regra. Quanto maior for o acúmulo dos

conhecimentos das propriedades dos objetos, maiores serão as alternativas de transformações

que poderão ser aplicadas. Esse acúmulo ocorre no decorrer do tempo histórico diante do

desenvolvimento da sociedade. Tendo em vista que a produção do conhecimento está

alicerçada na história, entende-se a liberdade como uma categoria ontológica.

Pois em primeiro lugar, o fundamento da liberdade consiste, se pretendemos falar
racionalmente dela como um momento da realidade, em uma decisão concreta entre
diversas possibilidades concretas; se a questão da escolha é posta num nível mais alto
de abstração que a separa inteiramente do concreto, ela perde toda sua relação com a
realidade e se torna uma especulação vazia. Em segundo lugar a liberdade é - em –
última instância – um querer transformar a realidade (o que, em determinadas
circunstancias, inclui a conservação das coisas como estão), o que significa que a
realidade, enquanto finalidade da transformação, não pode deixar de estar presente
mesmo na abstração mais ampla (LUKÁCS, 2013, p. 138).

No momento em que a tentativa de apreensão da realidade ocorre de maneira

especulativa, às possibilidades de sua transformação somente podem ocorrem no campo de

pensamento, sendo impossível sua efetivação. Ao se imaginar a possibilidade das árvores



começarem a voar, tal ação ocorrerá única e exclusivamente na ideia de quem a pensou, sendo

impossível a comprovação desse fenômeno na vida objetiva, pois tal desejo ou sonho não

ocorre na natureza.

Ainda que o trabalho ideado encontre condição de se efetivar na concretude, ele só

poderá ocorrer em primeiro lugar se a apreensão das propriedades da realidade a ser

transformada acontece de forma não ilusória. Em segundo lugar se as escolhas dos meios de

trabalho obtiverem condições de efetivá-lo. Somente será possível a transformação da

madeira em lança se conhecer as características da madeira e elaborando as alternativas

viáveis para alcançá-la, caso contrário o produto trabalho nunca se realizará. Trata-se da

tentativa de chegar à lança por meio da madeira utilizando-se de um chumaço de plumas ou

algodão para tentar esculpi-la.

2. A CONSCIÊNCIA

A percepção da consciência, dentro de uma perspectiva marxista, deve ser observada a

partir de uma relação dialética, pois, consta-se em seu interior as contradições, o reconhecer-

se e sua superação. Como, pela ótica marxista, a construção de si e do mundo se dá a partir do

material que nós interagimos (a natureza e os demais sujeitos), isso considera os saltos e

recuos presentes na cotidianidade.

Antes de se falar em consciência de classe é importante pensarmos na tomada de

consciência que o sujeito toma de si. Isso se dá longe de qualquer linearidade, carregando

consigo elementos de fases já superadas, observando a contradição e superando-a. Vai resultar

das consciências individuais sintetizadas a consciência de classe.

Mauro Luis Iasi, marxista brasileiro, apresenta uma dinâmica em que a consciência

aparece como tendo em sua primeira forma “o processo de representação mental (subjetiva)

de uma realidade concreta e externa (objetiva), formada neste momento, através de seu

vínculo de inserção imediata (percepção)” (2011, p.4), ou seja, será a forma como cada um

dos sujeitos interioriza aquilo que ele percebe na relação com o mundo.

O mesmo autor apresenta a dinâmica que é necessário o reconhecimento de algo externo

ao sujeito para que, a partir disso se possa falar da relação estabelecida, e daí, a percepção de

que não há controle sobre aquilo, logo a consciência do que é externo – o mundo – ao

indivíduo. Esta relação insere outra percepção: de que no momento em que se entra em

relação, se relaciona com uma forma de algo, e não com aquilo que este algo é. Isso naturaliza

a relação, e nos submetemos a ela desta forma “naturalizada”.



Iasi afirma que tal “naturalização” perpassa pelo caminho do Trabalho, pois, os homens

passam a viver a lógica do trabalho como se este modelo produtivo fosse naturalmente assim,

tendo relações predeterminadas que ditam como, quando e o que produzir, porém sem levar

em conta que isso é não natural, ou seja, sem a consciência de que as relações de produção

são interferidas por questões sociais.

Nas relações com o trabalho, o sujeito não reconhece aquilo que lhe é externo,

acreditando que o trabalho é algo inerente – subjetivo – à sua existência, sendo assim, não o

vê como sendo algo externo que se subjetiva, mas algo que já se encontra no pensamento e na

prática se objetiva (materializa). Ora, esta via (do pensamento para o material) inviabiliza que

o indivíduo possa entender o mundo, acreditando que ele é, e não percebendo que isso é uma

forma de vivê-lo. “Tomando a parte pelo todo, a consciência expressa-se como alienação”

(IASI, 2011, p.20).

A alienação se constitui no campo subjetivo, sobretudo por se valer da uma “carga

afetiva, baseada em modelos e identificações de fundo psicológico” (IASI, 2011, p.20),

inclusive por ser no processo “idealista”, por buscar na materialidade aquilo que fora

projetado pelo pensamento, sendo assim, não reconhecendo o mundo ou naturalizando.

Esta alienação, nas relações de produção na sociedade capitalista, se concretiza no

processo de assalariamento da força de trabalho, pois, o trabalho não é mais aquilo que é,

porque ele passa a ser visto como forma de ser – acessar valor-de-troca da força produtiva – e

não como ele é: transformação/relação da natureza.

Em resumo, podemos descrever assim esses três aspectos da alienação:
a) O ser humano está alienado da natureza;
b) O ser humano está alienado de si mesmo;
c) O ser humano está alienado de sua espécie.

A materialidade dessas relações produtoras de alienação são expressas no universo
das ideias como ideologia. São, nas palavras de Marx, relações materiais concebidas
como ideias. (IASI, 2011, p.22)

Acrescenta-se a este esquema o fato de, no interior das relações familiares – forte apelo

afetivo/subjetivo –, a consciência ser formada para aceitar as relações produtivas,

naturalizando-as, e é por isso, por não considerar a materialidade da relação com o mundo e

se relacionar de forma natural, que tal relação é alienada.

A ideologia é uma representação mental das forças de produção, e ao se introduzir

novos valores na vida do sujeito, considerando o arcabouço que já se tinha de valores do seu

modo de vida, isso acaba levando a uma contradição e, na possibilidade de uma superação –



fato que compõe o processo de consciência.

“Em determinadas condições, a vivência de uma contradição entre antigos valores

assumidos e a realidade das novas relações vividas pode gerar uma inicial superação da

alienação. A precondição para essa passagem é o grupo” (IASI, 2011, P. 29), aqui se desenha

a noção de que um dos mecanismos para a tomada de consciência é a união dos sujeitos em

um grupo, classe, e vai ser na união do grupo que as relações vividas abre a possibilidade de

alterar as situações vividas – injustiças que geram a revolta.

A luta revolucionária exige uma consciência do sujeito enquanto classe, para que,

inclusive, se tenha mais força; essa consciência é caracterizada como “consciência de si”, pois

é quando ele passa a se reconhecer (enquanto sujeito e enquanto grupo), porém, na luta, ele

tem de alcançar o nível de “consciência para si”, assumindo-se para além de si, o que

possibilitaria transformação da realidade e superação da ordem – dentro do processo dialético,

percepção do mundo, transformando em elemento subjetivo e uma retomada da prática,

enquanto transformação do mundo.

3. A EMANCIPAÇÃO HUMANA

Após serem postas algumas vertentes que possibilitem a percepção da tomada de

consciência dentro das percepções marxistas, passaremos a uma breve revisão da discussão

marxiana sobre a Emancipação.

Karl Marx em “Sobre a Questão Judaica”, escrito em 1843 e publicado em 1844, onde

percorre os meandros de uma das discussões que mais chama atenção das pesquisas dos

marxistas – ou o afasta de seus críticos – que é acerca da Emancipação. Partindo de uma

crítica ao seu amigo, Bruno Bauer, constrói o que seria o processo que possibilitaria aos

sujeitos se emanciparem, primeiro politicamente e depois humanamente. Tal crítica feita a

Bauer se dá quando este implica um egoísmo dos judeus ao lutarem por conquistas de direitos

religiosos frente ao demais, porém o jovem Marx apresenta que ele não tinha entendido a luta

dos judeus e, por isso aquele, acha egoísta. A Emancipação está além de simplesmente uma

liberdade de culto ou algo assim,

A emancipação política do judeu, do cristão, do homem religioso de modo geral
consiste na emancipação do Estado em relação ao judaísmo, ao cristianismo, à
religião como tal. [...] A emancipação política em relação à religião não é a
emancipação já efetuada, isenta de contradições, em relação à religião, porque a
emancipação política ainda não constitui o modo já efetuado, isento de contradições,
da emancipação humana. (MARX, 2010, p.38) [grifos do autor]



A Emancipação Política, então, procura se “libertar” daquilo que necessariamente

promove a relação social “estranhada” dos sujeitos, transformando-os em seres que

necessitam de algo externo ao que eles, “realmente” são para conviverem. Tal estranhamento

faz com que os homens só se reconheçam mediante um meio, o que promove que a relação

dos sujeitos com o estado se mantenha religiosa, pois, “a religião é o reconhecimento do

homem mediante um desvio, através de um mediador. O estado é o mediador entre o homem

e a liberdade do homem” (MARX, 2010, p.39), ou seja, o homem não se reconhece livre por-

si-mesmo, ele o faz de acordo com aquilo que o Estado, ou “o outro” ou meio, diz que ele é,

atesta sobre sua condição.

Para Marx, a Emancipação Política ainda incorreria em contradições e, por isso, não

seria o modo efetivo de emancipação, que só ocorreria na Emancipação Humana. A

contradição se estabelece, pois, “o homem se emancipa politicamente da religião, banindo-a

do direito público para o direito privado” (MARX, 2010, p.41), porém o que ocorre é que a

religião – ou os meios de estranhamento – saem do espaço público, mas se mantém no

privado, enquanto a Emancipação Humana visa a completa liberdade destes estranhamentos,

ela é o reconhecer-se.

Mas a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem
individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico
na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual,
nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas
“forces propres” [forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não
mais separar de si mesmo a força social na forma da força política. (MARX, 2010,
p.54) [grifos do autor]

Emancipação, para autor, é pensar o mundo e tudo aquilo que cerca, reage e interagem

com o ser humano reduzido as relações do próprio homem, isenta de qualquer estranhamento

que vá intermediá-lo.

Em “Sobre a Questão Judaica”, Marx trabalha, também, a categoria de Alienação,

apresentando as relações comerciais como sendo algo que aliena, afasta, os sujeitos dentro das

relações sociais. O comércio, fruto do dinheiro enquanto essência do trabalho passa a

dominar, alienar do Homem, tudo, “a própria relação de gênero, a relação entre homem e

mulher etc., torna-se um objeto de comércio! A mulher é negociada” (MARX, 2010, p.58).
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