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Tanto o conceito como os fenômenos reais da alienação assumiram
variadas formas e graus em diferentes épocas e sociedades, mas, neste breve
artigo, nos restringiremos a uma abordagem mais direcionada do tema, tendo
como objetivo suscitar a reflexão sobre a importância de sua incorporação
entre as preocupações centrais dos socialistas revolucionários por sua rele-
vância na formulação de práticas militantes cotidianas. O fenômeno da  alie-
nação humana não pode continuar a ser relevado como “mera discussão filo-
sófica” ou, confundido com a simples disseminação de falsas consciências, a
ignorância ou a ingenuidade política, ou mesmo como questão restrita às
superestruturas ideológicas da sociedade.

A alienação não é ideologia, não é reflexo invertido da realidade soci-
al nas consciências, nem discurso legitimador do sistema ou de interesses de
classe, mas, é sim, uma forma real de relação do homem com a sua sociedade
(a contemporânea, no caso desta apresentação), ou seja, é uma forma real de
manifestação das relações sociais.

Assim, apresentaremos características desta alienação social, buscan-
do relacioná-las com a luta pelo socialismo. Assumindo como fundamental o
conceito de alienação desenvolvido e utilizado por Marx de forma explícita
ou implícita em toda a sua obra, de antemão, nos situamos entre os que con-
sideram como superadas as polêmicas a respeito de um suposto abandono do
conceito idealista de alienação que seria utilizado pelo “Jovem Marx” e sua
suposta substituição pelos conceitos econômicos científicos pelo “Velho
Marx”. Assumimos a posição de que, em Marx, há ,de fato, apenas o natural
amadurecimento e desenvolvimento da teoria da alienação sem rupturas na
sua essência. Já foram tornados públicos vários argumentos e posições diver-
gentes desta, mas não entraremos nesta discussão aqui.

Entendemos que os conceitos/ concepções marxistas de alienação e
fetichismo foram e permanecem sendo instrumentos teóricos fundamentais
para articular de forma coerente as táticas de ação dos revolucionários com o
corpo filosófico-teórico do marxismo, bem como que estes conceitos forne-
cem parâmetros efetivos para o desenvolvimento de uma política de unifica-
ção/ coordenação programática das diversas lutas sociais.
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Em suma, voltar a atenção para a teoria materialista da alienação for-
nece uma base importante para iniciar a superação da crise atual da esquerda
revolucionária.

A alienação
A humanidade criou-se pelo trabalho. Pelas mãos e pela capacidade

de planejamento, a atividade produtiva, o trabalho criador do homem, cria
um mundo humano. Um mundo das coisas que são o resultado de uma ativi-
dade prática e mental que se desenvolve e progride. Este mundo das coisas é
moldado às suas necessidades e intenções, é um conjunto de bens e principal-
mente de meios que vão permitir o surgimento de novas aplicações produti-
vas, e por conseqüência, de novas ações transformadoras da natureza. De-
senvolvem-se as forças produtivas sociais. À este desenvolvimento material
dos meios de produção e das técnicas, estão correlacionadas adaptações nas
relações sociais humanas. Estas adaptações relacionam-se, na sua essência,
a uma nova divisão técnica e social do trabalho, que tende a ser cada vez
mais complexa, exigindo crescente especialização nas funções. Transformando
a natureza o homem transforma a si próprio; deixa de ser ele mesmo um ser
exclusivamente natural, isto é, transformando a natureza o homem transpõe a
animalidade.

A dependência do homem em relação ao meio natural transfigura-se
para uma dependência adicional e crescente em relação ao mundo das coisas
por ele criadas. De fato, não pode haver nenhuma separação concreta entre o
homem e este mundo moldado por ele, pois a criação deste meio material
exterior é,  ao mesmo tempo, a criação de sua própria individualidade, seus
pensamentos e sentimentos humanos, sua própria maneira humana de perce-
ber e agir sobre este meio que se apresenta como separado de si. Mas, o
mundo material criado pelo trabalho humano permanece sendo um conjunto
de bens e meios, instrumentos a serviço da produção e reprodução da vida,
proteção contra as hostilidades do meio natural, este sim, estranho, habitado
por espíritos ameaçadores.

A mera percepção e adaptação de novas gerações de indivíduos a um
meio social (determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas e
correspondentes relações sociais de produção) pré existente, isto é, a integração
destes indivíduos ao mundo resultante do trabalho realizado pelas gerações
passadas, por si só não produzem nenhum estranhamento nestes indivíduos.
Este fato pode ser claramente reconhecido ainda hoje nas comunidades indí-
genas que conseguiram se preservar. Neste caso, o mundo das coisas ainda
permanece sendo essencialmente um mundo constituído por bens, produtos e
meios materiais voltados para a realização humana dentro dos limites do
materialmente possível. Independente da consciência mais ou menos distorcida
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que os protagonistas desenvolvam a respeito desta relação, o trabalho vivo
(sujeito criador) ainda domina o trabalho morto (o mundo das coisas criadas
pelo homem).

Por princípio, o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da produ-
ção de bens materiais é a condição básica do desenvolvimento da liberdade
humana, sem o qual esta retornaria a seu estado de apenas um ser biológico.
Porém, em que pese o gigantesco desenvolvimento das forças produtivas no
mundo atual, observa-se que as grandes massas humanas estão
“animalizadas”, excluídas do usufruto dos bens e subordinadas a exigências
de um meio social hostil constituído de coisas que parecem agir automatica-
mente, como se fossem vivas ou animadas por alguma força oculta superior.
Este sistema capitalista, que desenvolveu em alto grau as forças produtivas
num fantástico “afastamento” da natureza, apresenta-se como portador de
uma “naturalidade” independente das pessoas,  que as domina e apavora com
seus trovões e furacões sociais, fome enlatada, violência informatizada e toda
uma sorte de cataclismos se abatem sobre nós à revelia das magias dos eco-
nomistas e dos políticos, sempre alertas e muito solícitos. Aqui, os produtos
do trabalho social humano aparecem como um mundo alheio e ameaçador
para os próprios produtores, aparecem como fetiches. O capital, o dinheiro, o
Estado, o mercado, as instituições burocráticas, bem como todas as represen-
tações abstratas ideológicas correspondentes (particularmente a religião),
exigem seu sacrifício e submissão. Impõe-se o estilhaçamento das personali-
dades pela fragmentação e decomposição da comunidade social. A “perso-
nificação das coisas” e a “coisificação das pessoas”. A este fenômeno social,
chamamos de alienação.

A relação do homem com seus produtos fica alterada quando uma
classe, organizada, monopoliza os meios de produção e expropria as massas
humanas de seus bens. Mas, a esta alienação material e prática operada nas
relações sociais de produção corresponde necessariamente uma alienação
humana mais geral. A espécie se aliena, isto é, a partir da fragmentação soci-
al em interesses conflitantes, entre produtores destituídos de posses e propri-
etários não produtores, trabalho intelectual oposto ao trabalho manual, frag-
mentação do trabalho, crescente diferenciação das funções sociais, o neces-
sário desenvolvimento das instituições repressivas, etc., consolida-se no ho-
mem a perda do sentido de si, predomina a auto percepção como paciente,
como objeto, como joguete, cuja ação só tem sentido quando a serviço de
uma lógica impessoal e externa (particularmente a lógica do capital).

É a partir da caracterização da alienação humana como forma históri-
ca em que se manifesta a  produção e reprodução material da vida nas socie-
dades de classes que situamos o capitalismo como a formação social em que
esta alienação atinge o seu ápice. No capitalismo, o mundo das coisas prati-
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camente se confunde com o mundo das mercadorias. O fetichismo das coisas
que engatinhava nas sociedades de classe anteriores ganha novo vigor. Não
resta quase nenhuma coisa na sociedade capitalista que não tenha assumido a
forma de mercadoria. O poderoso fetichismo da mercadoria se impõe. Com
sua tendência à universalização e generalização da forma mercadoria, para
além, inclusive, dos produtos, transformando o próprio produtor em merca-
doria, pelo menos a sua parte essencial- a força de trabalho- o capitalismo
desenvolvido expande as formas fetichizadas a todas as esferas da vida coti-
diana. (Não é à toa que a “democracia” pode funcionar como modelo de
organização política do capitalismo já que este modelo está subsumido à ló-
gica dos proprietários de mercadorias.)

O processo atual de extensão da mercantilização da força de trabalho
e da forma mercadoria para áreas como a indústria cultural, produção artísti-
ca, lazer, etc., e por conseqüência, a disseminação da forma mercadoria a
todos os produtos ditos culturais, sejam materiais ou apenas ideológicos, só
torna mais abrangente e profundo o domínio do fetichismo, e, portanto,
aprofunda-se o fenômeno social da alienação, principalmente em seus aspec-
tos psicológicos. Se por um lado a dissolução das relações sociais e culturais
herdadas das sociedades pré-capitalistas favorecem o desenvolvimento das
forças produtivas capitalistas, por outro lado, fortalecem no imaginário soci-
al a aparência de naturalidade da ordem social capitalista como um destino
inelutável, o horizonte objetivo da existência humana. A relação do homem
com a natureza degrada-se e esta ganha a aparência de “recursos naturais”.
Estes não passam de valor de troca, de fonte de rendas fundiárias travestidas
ou não de “desenvolvimento sustentado”. Mesmo quando se dá um enfoque
“ecológico”, a natureza aparece incorporada ao mundo mercantil como re-
servas de um mundo exótico para o turismo ecológico, ou banco de
biodiversidade para uso dos monopólios.

É bastante claro que não podemos falar de revolução social imaginan-
do que qualquer um destes aspectos da alienação não deva ser combatido e
destruído.

A luta contra a alienação
A desalienação da sociedade só pode se efetivar a partir da expropria-

ção e coletivização da propriedade e da real socialização da produção e re-
produção da vida. O desenvolvimento da revolução socialista, com a substi-
tuição gradual , porém, decididamente radical do mercado, por um planeja-
mento democraticamente centralizado e que caminhe gradativamente no sen-
tido do definhamento e fim do Estado e da divisão social do trabalho é que
permite eliminar os condicionantes materiais do fenômeno da alienação. Ali-
enação não é mero domínio ideológico, é produto necessário da  organização
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da produção material nas sociedades de classes. Está sustentada na proprie-
dade privada dos meios de produção. A alienação se manifesta e se reproduz
na consciência social, servindo, sim, de base para a ideologia dominante, mas
não se deve confundir estas duas esferas da realidade social. A alienação não
é produto da consciência. Antes, podemos afirmar que ao processo social da
alienação integram-se formas de consciência alienadas. Mas, as formas de
consciência condicionadas pela alienação tornam-se uma força material con-
tra-revolucionária quando arraigadas nas massas. Os efeitos e desdobramen-
tos da alienação que advém da esfera propriamente econômica, passam, por
sua vez, a fazer parte do processo geral de reprodução do sistema capitalista.

As diversas manifestações do fenômeno social da alienação confluem
para dar consistência , estabilidade social e aparência de naturalidade ao
processo de valorização do capital, núcleo estruturador do sistema, que sub-
juga à esfera da produção material de mercadorias o conjunto da vida social.

Mas, como tudo o mais, o fenômeno da alienação é contraditório, par-
ticularmente em seus desdobramentos sobre o desenvolvimento da consciên-
cia de classe e da consciência revolucionária socialista, pois, se assim não
fosse, o socialismo seria impossível, visto que depende da ação articulada e
consciente de milhões em torno de um projeto de libertação que se fundamen-
ta num projeto racional.

A luta contra a alienação, portanto, começa agora, a partir do poten-
cial do desenvolvimento das forças produtivas atingido no capitalismo, mas
esta luta tem que atingir e estilhaçar todos os aspectos das relações sociais
de produção atuais. Esta luta não é apenas ideológica pois não se contrapõe
apenas ao discurso legitimador das classes dominantes e à sua assimilação
pelos trabalhadores. É uma luta que busca a consciência da alienação numa
perspectiva não apenas intelectual, mas vivenciada concretamente, ou seja,
uma consciência desenvolvida nas ações da luta de classes. Esta visão se
distancia da idéia economicista de que uma revolução social pode se sus-
tentar sobre a rebelião contra o capitalismo apoiada apenas na denúncia do
aumento da miséria material, sendo, portanto, o empobrecimento econômi-
co das massas, um ponto de apoio para a revolução socialista. Porém, é
fundamental que fiquem claros os igualmente limitados enfoques dos idea-
listas que vêem a superação da alienação como um processo centrado no
pensamento.

É exatamente por este enfoque que consideramos que não podemos
resumir uma série de questões à (necessária) leitura da crise de mercado ou
das relações de mercado. Se é verdade que a gênese das idéias, da cultura,
das religiões, das ideologias, etc., devem ser encontradas nas relações soci-
ais de produção, também é verdade que o sistema capitalista, especialmen-
te na última metade deste século, ao, pela lógica da queda tendencial da
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taxa de lucro, ser obrigado a cada vez mais explorar e massacrar o conjunto
da humanidade, utiliza-se daqueles elementos superestruturais (aí incluído
o Estado) exatamente para perpetuar (ou pelo menos, manter enquanto der)
o sistema.

Na nossa opinião, existe uma profunda integração entre os monopóli-
os, o conjunto da economia capitalista com aqueles elementos superestruturais
em um todo orgânico, que se volta simultaneamente para a exploração, para
a manutenção desta exploração e para a sua ampliação. Assim, as idéias, a
cultura, as artes, a ideologia, a religião e o próprio Estado, ao mesmo tempo
em que são frutos das relações sociais de produção também trabalham e agem
para mantê-las e, pior, como são imagens, idéias e instituições integradas à
consciência (e ao inconsciente) das pessoas como realidades familiares e na-
turais, aí permanecem (na consciência), mesmo depois que as relações soci-
ais de produção são alteradas revolucionariamente. Se após a derrubada do
poder burguês há uma tendência ao refluxo do movimento de massas, esta
volta à normalidade se constituirá numa tendência de reforço dos padrões
sociais de comportamentos reificados/fetichizados da sociedade dominada pelo
mercado.

A atuação das vanguardas no sentido anti-alienação deve ser sempre
renovada para reverter o recrudescimento das tendências particularistas que
só servem de apoio para a rearticulação  de ideologias e movimentos contra-
revolucionários.

É verdade que há interesses materiais contraditórios entre a burguesia
e os trabalhadores, e é aqui que reside a possibilidade concreta da revolução
socialista. Também é verdade que esta contraditoriedade de interesses mate-
riais pode ser repetidamente resolvida do ponto de vista burguês graças ao
conservadorismo do senso comum manipulado, com sucesso, pelos ideólogos
burgueses. Por isso, na nossa opinião, não  basta ficar na crítica da economia
política entendida como análise do “fator econômico”, mas sim, a partir desta
crítica, integrá-la no sentido da crítica da cultura, da filosofia, das artes, dos
costumes, etc.

Descartamos como unilateral a suposição economicista de que a chama-
da “base econômica” é a efetiva área da ação revolucionária como se esta
fosse uma relação de determinação mecânica. A idéia de uma independência
das estruturas econômicas e sua ação automática como agente transformador
da  sociedade é uma transposição para o campo das teorias do próprio fenô-
meno da alienação dos indivíduos.

O economicismo torna-se a justificativa de políticas substitucionistas,
imaginando-se que a consciência socialista de massas só se desenvolverá
após as transformações socialistas impostas por um Estado revolucionário.
Este “Estado” promoveria o desenvolvimento das forças produtivas utilizan-
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do métodos de produção e de gerenciamento herdados do capitalismo, em
benefício da construção do socialismo (vide as polêmicas a respeito da apli-
cação do taylorismo na URSS a partir dos anos 20).

Parece-nos claro que o aparente benefício de uma política de utiliza-
ção de meios não-socialistas, ou seja, que não privilegiem a auto-atividade
voluntária e consciente na produção material, redundam, mais cedo ou mais
tarde, em forte pressão contra-revolucionária, a despeito da boa intenção dos
dirigentes e de sua política substitucionista.

É necessário avançar no sentido da crítica total do sistema e na confi-
guração do projeto socialista, para não corrermos o risco de que a revolução
“socialista” ocorra sem que se revolucionem as consciências e assim se abra
espaço para a restauração do capitalismo, não só porque continuaríamos sub-
metidos à lógica do mercado (em termos materiais), mas porque continuamos
subordinados à ela também no campo da consciência, das idéias e do poder
real das ideologias. Este é um dos dramas que tem perpassado as várias revo-
luções destes últimos cento e cinqüenta anos.

O processo de desalienação material só é realizável pelo processo de
intervenção consciente, planejada, sobre os processos produtivos pelos pró-
prios produtores. Tornar estes produtores progressivamente conscientes das
relações alienadas que a produção generalizada de mercadorias impõe é uma
das tarefas centrais de uma atuação conjunta contra todas as manifestações
de domínio da sociedade pelo capital.

Não consideramos que haja hierarquia entre as esferas da realidade
social, e a consciência é parte constitutiva e orgânica desta realidade. Aqui
aparece um dos maiores desafios da atualidade para os marxistas: como se
constrói a organização revolucionária que intervirá no processo de formação
e disseminação do projeto socialista, ou seja, na formação da consciência
socialista a partir dos indivíduos realmente existentes, enfronhados na alie-
nação social, com todos os limites materiais e ideológicos colocados pelo
modo de produção vigente.

A questão da construção de organizações revolucionárias precisa su-
perar o paradigma da organização política no sentido da organização para
intervir nas questões de Estado, na institucionalidade burguesa.

É neste contexto que nos parece que devemos questionar as formas de
atuação politicistas que, na prática, predominam na esquerda e que acabam fun-
cionando como uma “ala esquerda do sistema”, na medida em que, independente
de suas intenções, não conseguem articular com coerência as lutas cotidianas
com a estratégia socialista. A esta articulação chamamos de “prefiguração” da
sociedade desalienada, a prefiguração do socialismo, como práxis revolucionária
fora e contra o sistema. A formação da consciência socialista está condicionada
pela prática socialista e esta está limitada à luta emancipatória que é possível e
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necessária sob o domínio do Estado burguês. Assim, a prefiguração que almeja-
mos na organização revolucionária do proletariado não pode ser confundida com
idéias do socialismo utópico em que se vislumbra a possibilidade de comunida-
des socialistas no interior da sociedade dominada pelo capital. Por analogia, con-
vém lembrar a impossibilidade de construção do socialismo em um só país ou de
“um bloco socialista”, etc. O que precisamos perceber é que para que a teoria
revolucionária se apodere das massas tornando-se um poder material, a prática
de construção de instituições materiais, ou seja, das organizações revolucionári-
as das massas, deve ser, desde seu núcleo mais diminuto, impulsionadora da
auto-atividade e da auto-organização e com um programa que rompa com a alie-
nação , um programa socialista. As forças produtivas e as classes sociais só são
atores sociais na medida em que representam e expressam relações entre pessoas
reais e seu trabalho passado e presente. Assim, também é relevante a questão da
participação individual no processo de formulação do projeto socialista. Se é
verdade que a forma psicológica individual da alienação não é a matriz geral de
todas as suas formas histórico-sociais, mas que são as formas histórico-sociais
que permitem compreender as formas psicológicas individuais, devemos consi-
derar o problema de como isto se articula com a idéia de que o socialismo é
projeto consciente, e portanto, levado adiante por grupos e indivíduos que vivem
dentro desta formação histórico-social concreta (capitalista) com suas formas
psicológicas individuais de alienação. Por conseqüência, cada militante indivi-
dualmente deve e precisa desenvolver a sua autodeterminação, isto é, a sua for-
mação não é apenas teórica no sentido de assimilar o programa e suas bases de
forma a que possa “aplicá-lo na prática” nos movimentos sociais. Cada militante
deve ter na organização o apoio e os meios coletivos para o auto desenvolvimento
pessoal. É no esforço do desenvolvimento do indivíduo pela cooperação e com
conteúdo pedagógico não autoritário/diretivo, não burocrático, numa prática
conflitante e oposta ao que acontece na empresa, na escola, na família, na vida em
geral, é assim que, na prática, se forma e se fortalece a consciência comunista
necessária ao próprio desenvolvimento da organização da classe trabalhadora (e
de todos os explorados e oprimidos), impulsionando o seu transcrescimento em
força material para realizar a revolução social contra o Estado e a propriedade
privada dos meios de produção. Mas esta orientação não é anárquica: deve ter
como paradigma exatamente as bases teóricas da dialética materialista, que ao
mesmo tempo em que combate o dogmatismo, busca resolutamente no movimen-
to de produção e reprodução material da vida as razões últimas das formas de
pensamento e consciência social. “A transformação em larga escala dos homens
para a criação em massa da consciência comunista”1.

1 (Marx - A Ideologia Alemã )
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Cada indivíduo é a concretização efetiva do conjunto das relações
sociais; não é uma entidade abstrata que sofre influências de fatores externos
independentes, nem é uma natureza humana abstrata e pré-determinada bio-
logicamente. O indivíduo visto como o ser social concretizado numa perso-
nalidade singular é, assim, agente social enquanto classe trabalhadora orga-
nizada desde que esta organização reflita a transformação do próprio indiví-
duo em agente consciente de seu desenvolvimento humano. Assim, com res-
peito à questão da relação dialética entre a  transformação revolucionária da
sociedade e o papel dos indivíduos, entendemos que esta se dá como uma
complementaridade indissolúvel entre ações de classe e as transformações
individuais na formação de personalidades menos fragmentadas e em choque
com as manifestações psicológicas da alienação no cotidiano.

Até aqui o crescente desenvolvimento das forças produtivas se deu às
expensas da alienação material e espiritual humanas. Portanto, noutro senti-
do, é que encaramos a construção do socialismo como um desenvolvimento
ilimitado das personalidades, a constante superação dos limites materiais e
culturais impostos à diferenciação das personalidades.

A socialização como idéia central
Uma das maiores necessidades da esquerda atualmente consiste em

conseguir desenvolver uma  práxis revolucionária que dê conta da totalidade.
Que construa uma  formulação e aplicação das táticas cotidianas de interven-
ção nas lutas sociais, mantendo-se a coerência e a unidade destas táticas com
a estratégia máxima dos comunistas: a sociedade sem classes desalienada. É
uma tarefa difícil devido exatamente à complexidade do processo social da
alienação que atinge o seu grau superior  e mais contraditório a partir da
consolidação do capitalismo como sistema econômico ordenador da vida hu-
mana no   planeta. A fragmentação das lutas sociais em grupos de interesse,
feminismo, ecologia, anti-racismo, sindical, juventude, cultural, etc., deve
ser revertida apoiando-se, nestes movimentos, os elementos contraditórios ao
sistema e denunciando os componentes particularistas ou reificados destas
lutas. Podem e devem ser unificadas sob a estratégia socialista, animadas
pelo que elas podem ter em comum num sentido anti-alienação.

É por isso que para nós, a questão da socialização é uma idéia chave.
Mas a socialização não pode ficar restrita a uma interpretação unilateral res-
tringindo-a à socialização dos meios de produção, superando desta maneira
as trocas privadas e as relações mercantis, como se pudesse cindir a totalida-
de da vida social. Não se pode atuar com sucesso em sua base material e
transforma-la à revelia do conjunto. É verdade que a socialização dos meios
de produção está no centro da discussão. Mas o que é mesmo socialização?
Se não respondermos corretamente a esta pergunta nós nos enganaremos,
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como vários marxistas revolucionários honestos ao longo da história, tentan-
do instituir a propriedade social encarnada em um Estado socialista, ou ain-
da identificando socialização com uma forma de gestão democrática ou até
mesmo uma simples “autogestão”. Não é isto.

Socializar significa tornar sociais os meios de produção e as riquezas
produzidas, significa, além de eliminar o direito à propriedade dos meios de
produção, que a sociedade, os homens e mulheres concretos, se tornam efetiva-
mente senhores destes meios e riquezas, que se tornam senhores de suas pró-
prias vidas e destinos, rompam a alienação que é imposta pelo sistema capita-
lista (em particular) e pela sociedade de classes (em geral) e isto exige consci-
ência ou, em outras palavras (conforme Marx), que os homens e mulheres se
reapropriem de si mesmos, como indivíduos, como espécie e como natureza.

A conjugação do verbo socializar, portanto, exige que cheguemos mais
longe do que a apropriação dos meios de produção. É chave que, para “supe-
rar as trocas privadas e as relações mercantis”, os homens e mulheres, simul-
taneamente se reapropriem de si próprios, de sua vida e de sua história. Sem
o que sempre será necessário algum salvador de plantão, seja um Estado, um
partido ou algum grande líder e aí, o proletariado, como sujeito da história,
passa a ser uma bela frase para ocasiões festivas e nada mais. Não acredita-
mos que Marx fazia proselitismo quando afirmou que “A emancipação dos
trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”, e muito menos acredi-
tamos que imaginasse a realização desta obra por operários braçais dirigidos
por “capatazes e engenheiros socialistas”.

Por isso, na nossa formulação, revolução socialista / socialização /
consciência estão umbilicalmente ligadas e fazem parte, são partes
indissolúveis de um mesmo processo que começa já (ainda no interior da
sociedade capitalista), transcende o momento da destruição do poder estatal
burguês (vulgarmente identificado com “a revolução”), avança por toda a
construção do socialismo (por isso, chamado corretamente de “transição”)
até chegar ao comunismo, início da História Humana propriamente dita.

Neste sentido, as “condições objetivas” para o socialismo já se encontram
no interior da sociedade capitalista, mas o socialismo entendido como socializa-
ção, como o revolucionar permanentemente a sociedade, a humanidade, depende
de uma “construção” (pois não se encontra pronto no interior desta sociedade) e,
portanto, é uma “utopia”, neste (e somente neste) sentido do termo.

O socialismo, pois, não pode ser visto como automaticamente decor-
rente das condições existentes na sociedade capitalista e nem como inevitá-
vel. Como o próprio Marx afirmava com relação à queda tendencial da taxa
de lucros, o fato de que esta continuamente se verifique (e induza permanente
o sistema às crises) não pode nos levar a conclusão de que o capitalismo
morrerá naturalmente. Mas, esta base material capitalista, é, por sua vez,
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estruturada e posta em funcionamento por gente de carne, osso, e cérebro,
que sente não só a hipocrisia do sistema com relação ao avanço da miséria
material dos trabalhadores, mas que sente também o mal estar existencial
resultante da vida alienada.

Este potencial de rebeldia e de busca da felicidade precisará ser ali-
mentado pelo projeto consciente e pela prática socialista que estão perma-
nentemente em disputa com as igrejas, supermercados, partidos políticos in-
tegrados ao sistema, movimentos fascistóides, etc. O proletariado revolucio-
nário (isto é, consciente e com um projeto) será o sujeito da revolução e da
socialização. O desejo e as tentativas práticas de controlar as condições exte-
riores hoje alienadas é que permitem desvendar e superar as restrições obje-
tivas e sociais que hoje limitam o processo da desalienação. O conhecimento
científico sobre a  natureza,  as tecnologias, as potencialidades para suprir
todas as necessidades materiais humanas básicas em todo o mundo, as artes,
a cultura em geral, isto é, a apropriação da natureza pelo homem, está hoje
em contradição e choque com a apropriação privada dos meios de produção,
com as relações sociais burguesas.

É o momento em que se devem denunciar, criticar e superar as ideolo-
gias, os fetichismos (o Estado, a mercadoria, o dinheiro, etc.) e todas as for-
mas alienadas de atividade humana.


