
E
m 19.94, recebi da editora Ensaio 0 texto 

posteriormente publicado com 0 titulo 

Pemando com Marx. Na ocasiao, J. Chasin 

solicitara meu parecer sobre a qualidade do 

trabalho e, consequentemente, a oportunidade 

de publiccHo. 

o exame do material deixava imediatamente 

patente a tremenda d@sproporc:ao entre 0 texto 

principal, ou seja, 0 livro propriamente dito, eo 

posfacio que Chasin Ihe apensara. Desproporc:ao 

tal que nao 5e referia apenas a dimensao inusitada 

do posfacio (cerca de um terc:o do tamanho 

do livro): por maior que fossem os meritos do 

trabalho que daria origem ao volume, era enorme 

o desnivel entre os pianos teoricos do texto 

principal e de seu posfacio. 0 primeiro tratava 

de apresentar uma reconstruc:ao convencional 

do pensamento de Marx; 0 segundo, por sua 

vez, procurava demonstrar precisamente as 

in5uficiencias dos esquemas interpretativos 

geralmente utilizados para apresentar 0 

pensamento marxiano. 

Em uma palavra, sob a forma de posfacio 0 

trabalho teoricamente inovador e instigante de 

J. Chasin ficava eclipsado por um texto correto, 

porem pouco criativo. Mais ou menos isso foi 0 

que eu disse a Chasin, que ignorou minha opiniao 
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Nao tenho duvidas de que tal opc:ao editorial foi 

responsavel pel a inexpressiva difusao dessa obra 

de Chasin e, em virtude disso, pela quase total 

ausencia de debate das teses e interpretac:oes 

polemicas ali formuladas. lIustra a carater 

provocativo da obra a crftica a Lukacs, autor a 

quem, todavia, Chasin reconhecia a debito te6rico, 

par ter sido a unico fil6sofo marxista a desvelar a 

dimensao ontol6gica do pensamento marxiano. 

Devemos a Boitempo a sensibilidade de trazer a 

publico estes escritos tao fundamentais e decisivos 

para a descortinio de dimensoes nao reconhecidas 

do legado marxiano tematizadas pelo autor. 

lronicamente, talvez hOje a livro encontre uma 

atmosfera intelectual nao apenas mais receptiva 

como tambem mais capacitada para assimilar e 

debater as formulac:oes ali desenvolvidas. Talvez 

seja possivel dizer que a progress iva dissoluc:ao das 

perspectivas cetico-pessimistas dos anos recentes 

(p6s-modernas, p6s-estruturalistas etc.) propiciem 

a recepc:ao da posic:ao ontol6gica pioneiramente 

difundida par J. Chasin no Brasil. 

Mario Duaver 
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APRESENTA<:=Ao 

Ester Vaisman e Antonio Jose Lopes Alves 

O livro que 0 leitor tern em maos foi originalmente planejado como urn posfacio 

ao livro de Francisco Soares Teixeira, intitulado Pensando com Marx e assim 

publicado em 1995 pela editora Ensaio. De infcio, J. Chasin projetou elaborar 

urn pequeno texto com 0 objetivo predpuo de chamar a atenc;:ao do leitor para os 

aspectos que considerava positivos do livro em questao. E preciso ser dito que nao 

havia outra intenc;:ao, senao essa. Era a primeira vez que a extinta Ensaio lanc;:ava 

urn livro para estabelecer uma leitura imanente da obra de plena maturidade de 

Marx. Desse modo, Chasin nao poderia perder de modo algum a oportunidade 

de sublinhar a importancia des sa empreitada, a despeito de possfveis equfvocos 

ou incorrec;:oes, dtl ordens diversas, passfveis de serem encontradas no livro escrito 

por Teixeira. 

Ao assinalar logo de infcio a importancia de urn livro dessa natureza, encontra-se 

a caracterizac;:ao Cfftica de Chasin acerca do que se entende contemporaneamente 

por "leitura", como identico a interpreta[tlo, a atribuic;:ao de sentido ao texto ou 

documento pelo pesquisadorlinterprete. 0 que poe simultaneamente a equivalen

cia absoluta das varias interpretac;:oes ou operac;:oes hermeneuticas, uma vez que a 

questao da verdade sobre 0 objeto em exame esti totalmente afastada do ambito 

da investigac;:ao, seja como questao sem soluc;:ao, seja como urn falso problema. 

Nas palavras do autor: 

E decisivo, numa epoca devastada pelo arbitrio e a equivalencia das "leituras", ressaltar uma 

questao fundamental: reproduzir pelo interior mesmo da reflexao marxiana 0 tran'(ado 

determinativo de seus escritos, ao modo como 0 pr6prio autor os concebeu e expressou. 

Procedimento, pois, que adquire articula'(ao e identidade pela condu'(ao ininterrupta de 

uma analitica matrizada pelo respeito radical a estrutura e a 16gica inerente ao texto exa-
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r rl11~ I ab rdagem de urn escriro que 0 roma em sua concretude peculiar de 

:1I'li lila 50 bjcriva de senridos e argumentos, frente a qual cabe proceder a urn 

'X ... f i de ap ropriayao mental que consiga, referenciando-se pe!o proprio obje-

10, d:1r co nca daq uilo que exige e demanda compreensao, ou seja, "a inrerrogayao 

p 'rr inente tern de assumir por alvo a analise ou critica imanente e sua adequayao 
p:1 ra a leitu ra dasformafoes ideais"2. 

A med ida que C hasin adentrava na analise e aprofundava os meritos do livro, 

d ri a quesr6es emergiram e nao foi possive! deixar de se referir as mesmas no de

vid for mato e condiy6es reoricas. Assim, urn fenomeno muiro com urn as obras 

lircr:irias ve io a ocorrer com 0 texro, que por principio deveria ser um rapido 

p fa io: de "ganhou autonomia", por assim dizer, em re!ayao ao auror. Chasin 

1'6 - c a analisar, em primeiro lugar, urn novo modo de dar origens ao pensamento 

d" Marx, ] ulgava, corretamente, que sem urn devido acerto de contas com 0 que 

d 'n m inou de "amilgama originario" nao poderia encetar urn comentario profundo 
d . meritos do livro de Teixeira. 

• uma coisa acabou levando a outra: entusiasmado com a possibilidade de utdir 

um texro que pudesse, ao men os de modo aproximativo, apontar para a existencia 

de urn tecido reo rico em Marx, em que a dimensao ontologica ganhara perfil esta

CLlcario, C hasin acabou por criar urn livro no interior de outro livro. 

proprio Lukacs ganhou urn capitulo em especial, pois, se 0 filosofo hungaro 

h:wia ontribuido de modo decisivo para esse veio analitico, tal contribuiyao nao 

p d ria obn ubilar 0 faro de que Lukacs - a despeito de suas contribuiy6es decisivas 

II 'S$ . cerreno - renha incorrido em equivocos no esforyo teorico monumental ao 
"Ilial c ded icou febrilmente no fim de sua vida. 

I ndependentemente de, pass ados tantos anos apos a sua primeira ediyao, sermos 

bri gados a reconhecer que se trarara de urn erro editorial - um livro no interior de 

'utro livro -, e foryoso admiti-lo como uma colaborayao decisiva para aquilo que 0 

rop rio Lukacs denominou, com muita perspicacia, de "renascimento do marxismo", 

l aO so no Brasil, na medida em que contemporaneamente esforyos dessa natureza 

:ao praticamente inexistentes. Trata-se, sem duvida, de urn esforyo no sentido de 

'cconhecer 0 carater decisivo dessa empreitada para a devida apreensao da natureza 

10 pensamento de Marx. Assim e que, guardadas as devidas propory6es, Chasin 

Ver p. 25. 

Ver p. 26 . 

II 'di OU Su :J. vi<.b:1 UI) pro ·r:1Il1:l d 'r 'n, s illl ' 11[0 d marxi mo que, como no caso 

do (11 65 hungar nun a . LraL LI de Lim pI' jero intelectual com urn fim em si 

III 'SOlO, ' 11 errad em eLi li mite hoje tao es tre iros. Tratava-se, acima de tudo, de 

1:1'/. ' I' :.t obra de Marx objcro de estudo rigoroso, com miras reais bern estabelecidas: 

ompreendcr 0 mundo e visualizar as possiveis vias de sua transformayao. 

Para Chasin, apos tantos anos debruyado sobre a obra de Marx e de varios 

lipo de interlocuyao que estabelecera com seus alunos e orientandos, ficava 

'vidente que Marx provavelmente teria aprendido com Hegel, em especial, que 

's tava irnpedido de seguir sua trilha. Havia, pois, que perseverar na compreensao 

p siriva da obra marxiana, sejam quais fossem seus limites ou mesmo equivocos. 

Ei ,s inteticamente, a linha condutora da pesquisa encetada por Chasin: 0 estatuto 

onrologico marxiano talvez possa ser enunciado do seguinte modo: "e 0 estudo das 

ategorias fundamentais - em trayos essenciais abstratos, em suas determinay6es 

mais gerais - da existencia social historicamente constatada ou reconhecida em 

roda a sua amplitude e riqueza" . Linha condutora que aparece nas paginas do livro 

que a Boitempo Editorial agora publica. 

. 0 que significa sinteticamente essa linha condutora que passou a arrimar a posiyao 

de Chasin frente ao pensamento de Marx e que marcou 0 carater de sua orientayao, 

quevinha sendo gestada desde os anos 1980? Em termos breves a resposta e a seguinte: 

Estatuto e a ordem do reconhecimento ou reproduyao teorica da identidade, 

natureza e constituiyao das coisas em si (seres ou entes) por seus complexos ca

tegoriais mais gerais e decisivos, independentemente, em qualquer plano, de se 

tornarem objeros de pratica ou reflexao. Nesse sentido, e a teo ria do reconheci

mento da objetividade historico-imanente em suas distintas formas e apresentay6es 

(natureza e sociedade) . 

Eo momento mais abstraro do reconhecimento da identidade das coisas em si, 

enquanto tal urn dos momentos distintos da unidade do saber, do qual participa 

urn segundo, sob forma concreta, que e a ciencia. 

Pela propria natureza historica e processual do ser, a ontologia marxiana nao 

corresponde, nem poderia corresponder, por simples imperativo de coerencia, a 

forma de urn saber universal plantado sobre uma racionalidade autossustentada, 

ou seja, fundado na razdo universal, nada mais que a versao laica ou profana de 

Deus no dizer de Feuerbach. Ou seja, uma forma de ontologia sem parentesco 

com 0 saber absoluto e que recusa qualquer tipo de fundamento especulativo, 

pois a absolutizayao de uma teoria da fundamentayao e simplesmente a afirmayao 

especulativa da razao autonoma ou de urn principio de inteligibilidade situado 

para alem das coisas, que garante a presenya e 0 conhecimento do sagrado e a 
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A. sim , mpre de a ordo com Chas in, a ontologia marxiana nao e urn sistema 

d . v rdade ab olutas e ab tratas, mas, antes de tudo, urn estatuto teorico, cuja 

Ii i n m ia e trac;:ada por urn feixe de lineamentos categoriais enquanto formas de 

. istenc ia do er social3
. Ern term os diretos, como convem nesse passo: posta ern 

, ell devido lugar, a problematica do conhecimento e, marxianamente, uma questao 
Ie arater e resoluc;:ao ontognosiologica. 

No aber marxiano, a filosofia esta inclusa sob a forma de jilosojia primeira, 
ou eja, sob 0 modo de ser de urn estatuto ontologico, codigo ou legalidade do 

'nte ocial enquanto ente social, que e a plataforma das concrec;:oes cientificas. 

J-Ia, pon anto, entre a ontologia estatutaria e a propria cientificidade, urn plexo 

d rclac;:oes movente-movidas - estatuto/concrec;:oes - que inclui, em seus devidos 

ILi p re , como departamentos da ciencia da historia, a problematica do conheci

m 'n to, a logica, a epistemologia, a linguistica etc., onde sao examinadas enquanto 
dis iplinas particulares, mas jamais como disciplinas fundantes . 

A determinac;:ao imanente ao ente real ou positivo, bern como 0 ato mental 

de determinar - que reproduz 0 primeiro - , nao constituem coac;:oes. Enquanto 

po itividade, integra 0 complexo da logica objetiva da efetividade; enquanto figura 
ce6rica, e reprodu<;:ao mental da primeira. 

, . Por via de consequencia e remetendo a questao a radicalidade que ela exige, e 

li lt afi [mar, segundo Chasin, que 0 corpus teorico marxiano e realizado no ambito 

d . Lim novo estatuto ontologico. Por essa pratica teorica e por urn dado conjunto 

d' lineamentos explfcitos, Marx deixou 0 legado de urn especifico estatuto ontolo

(ito, nao de uma ontologia sistematica de talhe convencional ou tradicional, e nao 

lpena porque careceu do tempo necessario para a realizac;:ao de uma obra desse 

ip , mas fundamentalmente pela distinc;:ao de natureza de seu estatuto ontologico, 
·::td i cal mente oposto ao tratamento especulativo da materia. 

Chasin procura demonstrar ao longo das paginas de seu escrito que esse es

'atuto e constituido a partir do universo pratico onticamente reconhecido: e urn 

; tatuto ontico-ontologico, ou seja, evolve da efetividade historica das coisas, de 

uas relac;:oes e processos para a sua reproduc;:ao conceitual, ao nivel de uma trama 
:ategorial em sua expressao mais abstrata. 

Cf Ester Vaisman, "Dossie Marx: itinerario de urn grupo de pesquisa", Ad Hominem, Santo 
Andre!Jjui, n, I , romo IV, 2001. 
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arater origin al d li vr 'merge em vario momentos, embora essa nao tenha 

si t de modo algum a intenc;:ao de seu auto !". Em primeirissimo lugar, a coragem 

. a de envoltura sem peias de qualquer ordem com que C hasin analisa a afama

da (:te~e d'!Ures fonte{ . Ha quem possa interpretar nesse desprendimento algo 

de iconoclasta, mas nada mais erroneo. Ao contrario, trata-se da necessidade de 

Icbruc;:ar-se sobre uma questao de rara imporrancia que restou, por motivos que 

o proprio Chasin evidencia, completamente intocada. 

Segundo 0 autor, a determinac;:ao das origens do pensamento marxiano nao 

(; um problema que remeta apenas a historiografia da reflexao ocidental , como 

o de urn momento particular desta, mas 0 correto equacionamento do mesmo 

condiciona 0 aces so ao carater especifico da obra de Marx. Obra que nao deve 

ser entendida como mera emergencia devida apenas ao talento pessoal de seu 

for mulador, mas como instaurac;:ao de urn novo padrao de cognic;:ao e reflexao 

que herda determinados pontos da tradic;:ao e se posiciona frente a eles. Nesse 

sentido, compreender a historia de constituic;:ao do pensamento marxiano e 

condic;:ao necessaria para sua apreensao e entendimento, nao sendo, portanto, 

uma interrogac;:ao puramente academica ou erudita. Ao contrario, a resposta 

dada a ela possibilita, ou nao, a apropriac;:ao da obra marxiana em seus proprios 

e verdadeiros termos. 

Ora, como Chasin demonstra com cuidado e rigor, constata-se a estreiteza e 

o improviso artificial do amalgama, tese elaborada por demanda contingente, em 

lugar de reconhecer Marx como herdeiro, na ruptura, de momentos fundamentais 

da historia do pensamento ocidental: da paternidade de Aristoteles a Hegel como 

simples padrasto. 

Em outros termos, 0 modo como se efetuou a apresentac;:ao da produc;:ao teo rica 

marxiana, desde os principios do marxismo, foi atribuir a esta uma origem resultante 

da mistura ou da fusao de trt~s tradic;:oes cientifico-filosoficas distintas, tanto em 

suas procedencias historico-sociais quanto em seus objetos de exame. Seja tomando, 

de forma abstrata, certas alusoes de Marx ao que de mais importante havia em seu 

tempo no quadro da cientificidade e da reflexao filosofica, seja recolhendo pretensos 

indfcios de uma comunidade epistemologica, a tese do triplice amdlgama, como a 

denomina Chasin, fez historia no campo do marxismo. Considerada como ponto 

pacifico da interpretac;:ao, a tripla origem do pensamento marxiano, a proposic;:ao 

em questao, raramente foi objeto de urn exame mais detido e cuidadoso, parame

trizado pela compreensao dos textos de Marx. 
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sub ' rilliind a qll rao por upostos, toralmence desprovid de fundamencos 

n pr pri rexto do autor que perfazem 0 periodo de incensa forma<;:ao de seu 
pcn amento pr6prio, 

lor con eguince, a correra abordagem dos escricos de Marx, no que fere ao 

problema das suas origens e da especificidade, impoe 0 conhecimenco das deter

min a<;:oe hist6rico-sociais que conformaram 0 momenco no qual tern inicio 0 tipo 

de produ<;:ao teorica propriamence marxiana. Esbo<;:o das condic;:oes efetivas do caso 

aJemao ao tempo de Marx que possibilita tanco situar os modos anceriores a Cri

tica da filosofia do direito hegeliana, profundamence marcada pela especulatividade, 
qual1to demarcar 0 efetivamence novo trazido pela posic;:ao marxiana como taL 

Donde 0 destaque para a importancia decisiva de Feuerbach no roteiro de consti

llIi ao do padrao marxiano de pensamento, visto que a critica a especulatividade em 

, Jn l da filosofia, a hegeliana em particular, era uma tarefa absolutamente necessaria: 

laJ crftica de Feuerbach it especula<;:ao hegeliana e de seus reclamos por uma nova onrolo

gia de orienra<;:ao radicalmenre distinra, ou seja, de pronunciada inclina<;:ao imanenrista

-narural ista, cuja relevancia, no impuIso a novos rumos filosoficos (evidenres, por sinal, 

no seculo XX), independe da precariedade e conrraditoriedade da polimorfia erratica 

do encaminhamenros, desfechos e irresolu<;:oes de seu proprio trabalho. [ .. . J Feuerbach, 

como e muito bern sabido, foi 0 unico dos neo-hegelianos, segundo Marx, a acertar conras 

m a dialetica hegeliana e a substituir embriaguez especulativa por pensamenro sensato,4 

E ne e entido que Chasin inicia 0 topico do livro dedicado a "resolu<;:ao metodo-

16 ,i a' declarando na contracorrente das vertences epistemologicas que: "Conferida 

a nartrreza onrologica do pensamenco marxiano, e ferti! principiar por uma honesta 

(lroI/OCrtf"ii.o: a rigor, nao ha uma questao de metodo no pensamento marxiano", pois 

'\ d problema gnosiologico importante so encontra soluc;:ao no campo ontologico"5. 

u eja, a questao do saber em Marx esra categorialmente subordinada a diluci

:1. a ontica, ao exercicio da escava<;:ao pelo ser das coisas, e se resolve na ontologia. 

H:i aqui, ponanco, uma questao decisiva a ser indicada: a diferen<;:a encre Marx e 
\ rradi<;:ao filosofica, pois 

[ .. ,J se todo metodo pressupoe urn fundamenro gnosiologico, ou seja, uma teoria auto

noma das faculdades humanas, preliminarmenre estabelecida, que sustente ao menos 

Ver p. 41. 

Ver p. 89, 
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que, confronrado com 0 modus operandi do pensamento ocidental, po~er~a 

parecer uma lacuna ou lap so, aparencia esta que enredou muicos autores slgnJ

~ rivos, que, de urn modo ou de ourro, pretenderam enquadrar ou classificar 

a cienrificidade ontologicamente talhada da obra marxiana nos marcos das dis-

iplinas filosoficas tradicionais, como aconteceu com Lukacs. Tal deficit nao e 

nada mais que aspecro ilusorio; esse faro se evidencia na critica marxiana mesma 

da logica especulativa hegeliana, a qual nao e de maneira alguma uma critica de 

natureza meramenre l6gica, po is "nao tera sido por resquicios de hegelianismo 

que Marx rompeu com 0 metodo l6gico-especulativo, nem se situou, pela ~e

dia<;:ao do pressuposto ineliminavel da atividade sensivel do homem, para alem 

da fundamenta<;:ao gnosioI6gica"; e urn para alem do metodologismo, em nome 

do para aquem do ente. 

Por via de consequencia, a determina<;:ao da atividade cognitiva e resolvida nos 

seguintes termos: "a atividade do pensamento de rigor co~,o reprodu<;:ao ~e~rica 

da logica intrinseca ao objero investigado", 0 que define a tarefa do sUJelto e 

assinalou 0 locus da verdade"7. 

Tal delimita<;:ao se apresenca em sua simplicidade como inicial, formula sinte

tica que arrima e indica a ruptura com 0 padrao da reflexao especulativa, sendo 0 

objeto reconhecido em sua independencia de nexos essenciais com ~el~<;:ao a t_odas 

as formas de idea<;:ao, e 0 sujeito como ente ativo. Contudo, aqUl amda nao se 

enconcra a completa determina<;:ao dos mesmos, tao somente a fixa<;:ao da exterio

ridade reciproca das duas inscancias, pois, "nesse momenta inicial, sujeito e objeto 

porquanto sejam reivindicados em sua terrenalidade, nao sao ainda distinguidos, 

positiva e especificamente, das acep<;:oes correntes ou tradicionais, parecendo se 

facear como simples exterioridades"8. 

Mais a frente, na analise dos Manuscritos economico-filosoficos, essas duas ins

cancias serao delimitadas por sua natureza social e ativa, nao apenas no registro da 

exterioridade, marca nao apagada pela relac;:ao eminentemente ativa, mas por esta 

afirmada, a qual sofred urn processo de aprofundamento, quando "os sujeitos, entao, 

serao determinados como os homens ativos e os objetos enquanto atividade sensivel"9. 

Idem, 

Ver p, 90 , 

Ver p, 91. 

Idem, 
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I U ' S ' :t:<~ i ~l ' n 'S$ , lasso " a d 'tcrrn i na<;io rna i. pr ' ' iMI 10 ,11'1 ' 1' 1 ' , n hc e, 

1'1 'rmil1a [l su i v 'I" iva <.:rn ompara<;ao com a forma cradl i n:d la res cogitans, 

S' uilld il di aciv fClIcrbach iano de que "0 ser e lIno corn a i a qllc e", Marx 

'I1Lln cr3 a ' prin ipals caraccerlscicas do ser em geral, dos entes, emendido nesse 

, <.:ncid om algo mais que uma pura abstra<;:ao ou formula vazia, Em sua imedia

ti idade, 0 ser nao e uma simplicidade muda, mas complexo categorial mais geral, 

cc ido por lima rede de determina<;:oes: "0 ser, em sua multiplicidade, e objetividade, 

rcla<;ao e padecimento, Por complexifica<;:ao aditiva e distintiva, no devir de seu grau 

cspccifico de ser, 0 homem detem esses tra<;:os universals e agrega outros que compoem 

slia diferen<;:a especifica"'o, Desses tra<;:os particulares ressalta a constitui<;:ao pd.tico

- $ ia! da objetividade humana e da subjetividade, supera<;:ao efetiva e efetivadora da 

nacura!idade, engendrando uma nova forma de ser - objetivo sem duvida, mas de 

Lima outra natureza, como autoconstitui<;:ao, Dai a imporrancia central da pratica, 

apontada como "pratica mesma da fabrica<;:ao do homem, sem previa idea<;:ao ou 

feios ulcimo, mas pelo curso do 'rico carecimento humano', aquele pelo qual a pro

pria efetiva<;:ao do homem 'existe como necessidade imerna, como carencia"', 0 que 

on fere ao padecimento humano uma fisionomia diversa do carecimento natural ou 

biologicamenre determinado, 0 qual difere da mera lacuna, assina!ado como produ<;:ao 

<.: excerioriza<;:ao, posi<;:ao ativa do proprio carecimento humano, A delimita<;:ao do 

SC I' hllmano ultrapassa em muito aquela rela<;:ao que constrange 0 singular a mera 

cxernplaridade, po is "0 individuo e 0 ser social", 0 que afirma por consequencia as 

f, [<;a individuals de produ<;:ao de si, dentre as quais se sirua a capacidade de cogni

jo, como potencias sociais , Potencias sociais de entifica<;:ao, de expressao de ser e de 

'n 'cnd ramento de seres, como "afirma<;:oes ontologicas do ser" e nao enquanto meras 

I 'r -rrnina<;:oes antropologicas, realiza<;:oes de um~ essen cia humana tomada a priori, 

I lU'U sllbsrancia que se diferencia entre suas singulariza<;:oes, Como arualiza<;:ao de 

I 'c -rmina<;:oes ontologicas, a atividade dos individuos se caracteriza por seu carater 

,k 'en ibjJjdade, sendo por isso, multifario e em con stante muta<;:ao, encontrando 

sua plena realiza<;:ao atraves da grande industria, Cogni<;:ao e possibilidade de cog

n i a e achan1 assim condicionadas e determinadas por cada forma particular de 

'n Ii fi a<;ao humana, de apropria<;:ao da multidiversidade objetiva do mundo e da 

I I' III ao de si do ser social. 

' n lima, 0 humano e sua mundaneidade sao, pois, constiruidos ativamente 

p ,los pr6prios homens, 0 que resulta numa sensibilidade historica e socialmente 

I rodllzida, bern distante da exterioridade abstrata e sem conteudo, certeza sensivel 

I, Ver p, 92, 
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:u acer bjecivo e objecivanc ' L acividld ,hUl11lna cxige como pressup~st~ e resuita 

na po i<;ao de urna concrerude, diver ada ua face inicial, for~atada subJetlVamente, 

pcbs for<;:as humanas objetivas de exterioriza<;:ao e produ<;:ao" A ~atur.eza do ato 

l jm decorrente entre sujeito e objeto colocando-os em comUOlca<;:ao, nao obs.tante 

sem abolir a independencia reciproca das insrancias, superando a exterionda~e 
inicial e fazendo transmigrar as determina<;:oes essenciais entre as partes da rela<;:ao 

pratica. 0 que, por seu rurno, resulra na nega<;:ao da u~il~t~ralidade de posi<;:oes 

entre sujeito e objeto, posrulada tradicionalmente pela hlstona ~o pensa~~nto, no 

interior da qual 0 primeiro era fixado como interioridade raclOn~I/~splfltual e 0 

segundo como exterioridade inerte ou conjunto de impressoes senSlvelS e abstratas. 

A propositura marxiana indica urn interd.mbio essencial entre as. duas esferas, onde 

"a subjetividade e reconhecida em sua possibilidade de ser cozsa no m~n~~, e a 

objetividade como dynameis - campo de possiv~is", ou sej~, al<;:ar da. subJetlVldade 

ao nivel da efetividade, da materialidade, do senslvel, sem a lllterven<;:ao de qualquer 

principio transcendental ou ideal, pelo meio de intera<;:ao co~ ~ mu~d~~eidade, 
na modifica<;:ao desta ultima, atraves da potencializa<;:ao da propna obJeuvldade, e 

nao sob a forma da oposi<;:ao abstrata para com e1a. 
Como consequencia de todo esse desenvolvimento, a reflexao marxiana, como 
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ja afirmado anteriormente, sirua a problematica do conhecimento em seu lugar 

proprio, como determinado pelo plano esbo<;:ad~ ~o quadr~ das determi~a<;:o~s 
ontologicas do ser social, duplice objetividade, atlVldade senslvel e autoefeuva<;:ao 

de si, fato este evidenciado no modo mesmo como Marx encadeia a exposi<;:ao 

sintetica da questao em "Ad Feuerbach", na sequencia das teses em que supera 

explicitamente os limites da filosofia anterior e da cientificidade ~e1a exposta e 

fundamentada. 0 saber nao e 0 primeiro momento, mas a apreensao mesma das 

coisas, a efetiva<;:ao da assimila<;:ao dos objetos conhecidos, bern como a diluci~a:ao 
das caracterfsticas distintivas principais do ente ativo que executa 0 ato COgOlUVO. 

Chasin concebe 0 fecho de seu texto como "recopila<;:ao de testemunhos" acerca 

da "posi<;:ao ontocognitiva' marxiana. 0 metodo marxiano como enfre~tament~ ~o 
individuo dotado de for<;:as sociais de apropria<;:ao do mundo sem a lllterposl<;:ao 

de qualquer criterio ou instrumento ideal, previo, que 0 organiza para a tarefa 

em tela. A nao-certeza inicial como ponto de partida da obten<;:ao da certeza ~ 
do e1ucidamento do real em suas conexoes intimas. Metodo esse que se revelara 

adiante como 0 transito entre a posi<;:ao e a nega<;:ao da certeza sensivel, uma vez 

que se come<;:a daquela, mas nao pode nela permanecer, pois desembocar-se-ia 

numa representa<;:ao caotica do todo, como no caso da popularao, tornado por 
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Mal' 'I"" llll r dLi fi d ' l ST. Ret n'\ando ineet i am'n l 'O~ l ' II'h)sj :~ l r:ttado 

:1 II I Ti 1'11, ' nec, h::tsin rca6rma que a partir desra e nece irio rn'l' 0" 3minho ao 

inv ' r ", quc C 0 "cam inho cieneificamente exato da concres;ao ou particularizac;:ao; 

'11') um:t, a rota eguida pela cabec;:a no desvendamento da logica das coisas"ll. 

inte re ante notar que, para Chasin, 0 padrao marxiano de cientificidade se 

, racter iza pela "inexisrencia de qualquer tipo de antessala logico-epistemica ou 

ap riori mo teorico-metodologico", 0 que constitui 0 lado negativo ou expressao 

cb proposirura teoretica de Marx, ou seja, da ausencia de todo problema de uma 

fundamenrac;:ao a priori do saber. Tal expressao, longe de desvelar-se como puro 

deficit ou lacuna, de outra parte, em sua positividade sustenta "a prioridade e 

a regencia do objeto ou, mais rigorosamente, da coisa enquanto tal - do entifi-

:tdo real ou ideal em sua autonomia do ato cognitivo - para todo processo do 

nhecimenro"12. Desse modo, ato ideal e idealidade nao podem ser tornados como 

, tivi,dade e produto autossustentados. A prioridade da coisa, em seu irremediavel e 

in ontornavel por-si, que se afirmara, segundo Chasin, por toda obra marxiana 0 

scu cunho distintivo, dos primeiros momentos, da critica a especulac;:ao impulsio

nada pelo enfrentamento feuerbachiano do pensamento hegeliano, aos momentos 

de rradeiros constantes das "Glosas marginais ao 'Tratado de economia politica' de 

Adolf Wagner" . De passagem, e importante frisar que a identificac;:ao assim feita 

do n ueleo gerativo do pensamento marxiano interdita tam bern a postulac;:ao de 

uma ruptura ou corte entre as fases de sua constituic;:ao. 

Praticamente colado ao texto da afamada "Introduc;:ao de 1857", Chasin afirma 

que produzir abstrac;:oes e expor 0 objeto, trac;:ar 0 perfil de entificac;:ao do mesmo, 

rdenando 0 material recolhido na marcha da investigac;:ao efetiva, no corpo a corpo 

om 0 ente, nao sao compreendidos como atos puros ou formas a priori, mas como 

submissao ativa do sujeito a logica intrinseca do objeto real. A produc;:ao de ideias 

revel a aqui uma serie de determinac;:oes essenciais compartilhadas com todas as 

outras formas de apropriac;:ao do real, num conjunto articulado de procedimentos 

de natureza ontologica e nao epistemico-metodologica. 

Por fim, retomando uma passagem do preficio da edic;:ao francesa de 0 capital, 

na qual se Ie "nao ha estrada principal para a ciencia, e apenas aqueles que nao 

remem a fadiga de galgar suas escarpas abruptas e que tern a chance de chegar 

a seus cimos luminosos", Chasin indica a dificuldade como elemento constante 

e nao eliminavel do processo de escavac;:ao do real, seguindo a advertencia 

l i Ver p. 222. 

12 Idem. 
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111arxial"la dl: quc ni C i r um :tm inh pre- onfigurado na ([ilha da verdade, 

na end po Ivel a upo ic;:ao nem a busca de uma chave que abra todas as 

porra , fac ul rando-nos a apreensao segura e infalivel do objeto. Dada a dupla 

dererminac;:ao social, de urn lado as condic;:oes sociais da cognic;:ao, e, de ourro, 

a exisrencia do objeto enquanto ral, nao ha metodo que garanta a completa e 

imediara acessibilidade aos nexos essenciais das coisas. Tornam-se patentes todas 

as consequencias da afirmac;:ao de que nao ha em Marx, a rigor, uma questao de 
metodo; ou seja, a recuperac;:ao do rumo rracejado na apreensao da logica das 

coisas, enquanto caminho do cerebro, e apenas de cunho descritivo, jamais pode 

prerender a prescric;:ao merodica. Nesse contexto, cada entificac;:ao concreta reria 

seu metodo; cada destino, que somenre existe como destino a ser alcanc;:ado, 0 

verdadeiro , nao dominado no inicio, tern sua propria rota. 
Em suma, a elaborac;:ao marxiana da problematica do conhecimento, de acordo 

com Chasin, tern tres temas espedficos e interligados: 

a) a fundamentac;:ao onto-pratica do conhecimento; 
b) a determinac;:ao (genese ou formac;:ao) social do pensamento e a presenc;:a 

historica do objeto; 
c) a teoria das abstrac;:oes e a analitica das coisas. 

POSSiVEIS REPERCUSSOES DO LlVRO 

Dentre as varias repercussoes do livro, podem-se identificar pelo menos duas, 

alem das questoes ontopratica e ontognosiologica. A primeira diz respeito as pole

micas geradas em torno dos assim chamados Manuscritos economico-filosoficos de 

1844; a outra, a descoberta polemica realizada por Chasin acerca da natureza 

da politica em Marx. 
Urn equivoco - entre a multiplicidade daqueles cometidos em torno dos modos 

em que a obra de Marx foi recebida ao longo do seculo XX - e partir dos Manuscritos 

parisienses, ignorando completamente a trajetoria anterior, e toma-Ios de pronto como 

"projeto filosofico". Por outro lado, em plano bern mais largo: muitos 0 fizeram com 

Sartre e no seu rastro tem-se a critica dos althusserianos. Vale como exemplo 0 livro 

em que Alain Badiou13 se pronuncia a respeito do problema em tela em termos de 

urn "marxismo fundamental", que teria como proposic;:ao basica uma antropologia 

centrad a na noc;:ao multivoca de trabalho, Donde ainda, por vezes, 0 ser generico 

apareceria como centro de uma antropologia, assim como, por via de consequencia, 

13 Alain Badiou, 0 (re}comefo do materialismo diaLetico (Sao Paulo, Global, 1979). 



MAil >:: II S I AII I I !lII N I !lII'I II ( ' () I ' I I" S () I , I J ~ ' A() M II I O!)!) I ( ( III ' A 

:1 It pia In r ' :1 li ~a , fl d s<,; r 'ncrico, c a propria politi a WI) h ' Ill vlr'ia a 'mergir 

om min ' ~ ri dc ua realizac;:ao, Ao concd.rio: e facilm 'ne ' on caravel que 

scr encri 0 ja e hoje, na forma da a1ienayio, nao um dever-ser ou uma utopia a 

r 'ali zar, lima realizac;:ao desalienada do ser generico; nao e, ponanto, uma tarefa a 

cllmprir, mas lima possibilidade objetiva no curso do desenvolvimento das fon;:as 

prodlltivas e na transformac;:ao das relac;:6es sociais de produc;:ao, com a consequente 

uperac;:ao da apropriac;:ao privada dos bens de produc;:ao e da superac;:ao das formas 

de domi nac;:ao da! decorrentes, ou seja, a superac;:ao do Estado polftico. 

Embora a questao da metapolftica, expressao cunhada por Chasin, tenha sido 

objeto de outros escritos do autor, grande parte deles publicada pela Estudos e 

Edic;:6es Ad Hominem l4
, dada a importancia da descoberta de tal caminho analitico 

ace rca da politicidade em Marx, julgamos oportuno, no bojo desta apresentac;:ao, 

tecer alguns comentarios a respeito - sem, evidentemente, a pretensao de esgora-lo, 

em vinude tambem de seu carater a1tamente polemico. Considera-se adequado, 

na medida em que ness a anilise e exercitado 0 posicionamento ontologico frente a 
questao do estatuto da polftica. 

Texto marxiano fundamental nesse sentido foram as chamadas Gfosasde 184415. 

Nelas, Marx e contundente: nao se pode esperar outra ac;:ao do Estado diante das 

mazelas sociais que nao seja administrativa. Chasin, desse modo, chama atenc;:ao 

p~ra a denuncia de Marx frente a tese de Ruge: exatamente por ser politica a posi

c;:ao da Inglaterra e da Franc;:a, e que a miseria e, respectivamente, uma lei natural, 

uma disposic;:ao contrarrevolucionaria dos proprietarios e, no caso alemao, da falta 

de sentimento cristao dos ricos . Ademais, consigna que para Marx, ja em 1844, e 

enganoso procurar entender um fenomeno social pela perspectiva do entendimento 

polftico; ressalta tambem a parcialidade da visao dos partidos: tudo e ma admi

n istrac;:ao e nao se sonha com a reforma da sociedade - isso exclui a tematizac;:ao 

da transformac;:ao social - , ou seja, nao veem os males no tipo de organizac;:ao da 
sociedade, pois isso seria admitir sua impotencia e nulidade. 

Por que 0 Estado e impotente? Porque ele e determinado pelo carater antissocial 

das formas da sociedade: ele e engendrado pela "natureza antissocial" da sociedade 
civil, por seus limites, contradic;:6es e fraquezas congenitas. 

I; ]. C has in, "A dererminac;:ao ontonegariva da poliricidade", Ad Hominem, cir. , n. 1, romo III, 
2000 (edic;:ao especial). 

I ) Karl Marx, "Glosas criricas al articulo 'EI rey de Prusia y la reforma social. Por un prussiano"' , 
em Escritos de juventud (Cidade do Mexico, Fondo de Culrura Econ6mica, 1987). 
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'ne I din 'nl 1 Ili (;) J. in apa~ d . s . P '[" ·b T m "cxpre ao ariva, ali tOcons-

. j 'ne c fi ial" da ivi l di la cra I, c indida entre vida privada e publica. 

E, p rtanto, vital nc c pa 0 con iderar a limitac;:ao do "entendimento polfti-

0" pela via da determinac;:ao social do pensamento. No geral: e 0 entendimento 

po to pelas sociabilidades nao emancipadas, incapazes de autonormatizac;:ao, e 0 

nivel estreito e ilusorio de racionalidade posto por sociedades intrinsecamente 

contraditorias e imaturas, cuja razao e da mesma natureza, ou seja, antissocial, isto 

(;, anti-humana-socieraria. A polftica posta e exercida sobre 0 entendimento poli

tico e incapaz de ver a origem de sua estreiteza e impotencia na Fonte social que a 

engendra, donde a pofitica i incapaz de senso autocritico. A politica e por natureza 

conservadora, e a conservac;:ao de si pela conservac;:ao de seus limites, Iimites que 

nao pode ver e que deve supor inexistentes, vale dizer, para manter a ilusao de sua 

potencia e universalidade. Desse modo e por excel en cia, e a historia do seculo XX 0 

comprova, 0 obsraculo objetivo e subjetivo da ascensao teorica e pratica ao universo 

da revoluc;:ao social. Nao e casual que, ao final do seculo XX, com a dissoluc;:ao da 

revo I uc;:ao , a politica tenha reencontrado 0 apice de sua enfase. No particular: na 

pre-modernidade, com a identidade entre publico e privado, sem, portanto, Es

tado verdadeiro, a politica e extensao do poder privado (propriedade privada em 

desenvolvimento), donde 0 entendimento politico e a razao do Estado privado; na 

modernidade, com a divisao total entre publico e privado, a politica e pura ilusao, 

a abstrac;:ao real que parasita a sociabilidade; com a derrocada do Leste Europeu, 

em lugar de notar a falencia da politica, notou-se a falencia da pseudotransic;:ao 

para alem do capital. Da pre-modernidade as pseudossociedades pos-capitalistas, 

tem-se, pois, 0 caminho do entendimento em termos do entendimento pre-politico 

ao politico: tanto mais plenal)Jente ele se manifesta mais rombudo ele e. A falta de 

inteligencia da pseudoesquerda atual e seu ponto culminante, isto e, 0 ponto mais 

raso do entendimento politico, ao qual corresponde, sob varias formas e niveis, 0 

marxismo vulgar, 0 oportunismo intelectual e a incompetencia pratica. 

Enfim, a unilateralidade do entendimento politico esta vinculada a posic;:ao de 

conferir prioridade a subjetividade, quando do processo do entendimento das rela

c;:6es da sociedade civil. Nao ha como negar: 0 entendimento politico e fortemente 

vinculado a subjetividade - a vontade, vale dizer, eo entendimento unilateralizado 

pela vontade, 0 olhar cego do interesse particular, e nessa unilateralidade base de 

todo oportunismo, desde 0 "espiritualismo" dos bem alimentados a voracidade de 

qualquer arrivismo. E, em suma, e de modo direto, promessa de realizac;:ao do ceu 

na terra pelo encantamento da man ada de desvalidos. Base suposta dos grandes 

valores, e, em verdade, a plataforma do cinismo do desvalor, da esperteza egoica 
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d lnclivldu i bel , I' duzid 1 mesquinhez de seu PI' pri s limil's, in apa:L. de 

vel' uer a na cr omo meio de realizac;:ao de sua pr6pria pcquenez, incapaz 

de re onhecer 0 outro como forc;:as sociais a integrar a si mesmos como forc;:as 

pe oai, aos quais, reciprocamente, sao disponibilizadas as forc;:as pessoais a serem 

comadas por eles, do mesmo modo, como forc;:as igualmente sociais. 

De outra parte, na posic;:ao ontologica, 0 vinculo do entendimento e a obje

eividade, que se orienta e objetiva pela escavac;:ao do objeto real. Nessa posic;:ao 0 

E ' tado deixa de ser 0 lugar e 0 meio de realizac;:ao da vontade - tudo isso meramente 

um suposto da vontade, mesmo que racional - para se revelar como expressao das 

contradic;:6es do conjunto da sociabilidade, da contradic;:ao configurada entre socie

dade poHtica e sociedade civil, e assim porque a propria sociedade civil e a pletora 

das contradic;:6es entre os interesses particulares. 0 Estado e, pois, a expressao da 

miseria humano-socieraria na verdade de sua impotencia, isto e, expressao de sua 

incapacidade de autorregulac;:ao. 

Donde, segundo Chasin, Marx nao desconfia do entendimento em geral, 

mas distingue formas do entendimento, diferentes em qualidade e alcance, nao 

desliza pelo plano inclinado do ceticismo, mas ascende aos patamares efetivos da 

intelecc;:ao, ao lugar e ao modo pelos quais se realiza e confirma. Distingue entre 

entendimento politico, limitado pela subjetividade volitiva, e entendimento so

cial, de qualidade ontologica, ou ontologicamente posicionado, donde levar ao 

ordenamento da subjetividade, a confirmac;:ao desta em sua natureza e nao a sua 

hipostase desfiguradora e emasculadora. 

Assim, 0 entendimento politico e 0 mais ralo e viciado dos entendimentos 

porque parte da subjetividade em seu isolamento "fand.stico". Em oposic;:ao, 0 en

tendimento social eo mais elevado porque e desvelamento objetivo que da forma e 

conteudo a subjetividade. Enquanto 0 primeiro e simples e grosseira manifestac;:ao 

de vontade, 0 segundo e descoberta e perspectivac;:ao. Enquanto 0 primeiro cega e 

ilude, 0 segundo esclarece, orienta e mobiliza. Enquanto 0 primeiro e a dogmatica 

do querer unilateral, 0 segundo e a possibilidade da critica universal. 

Ou ainda, 0 primeiro e meio de ilusao de si e dos outros: (a) em face do domi

nado, faculdade pela qual a dominac;:ao e justificada e disfarc;:ada; e (b) em face de 

si mesmo, autoilusao como meio de legitimac;:ao do exerdcio da dominac;:ao ou 

da pretensao a dominac;:ao. Em ambos os casos, a sociedade politica realizada (ou 

seja, 0 Estado) e apresentada como a contrapartida ideal da sociedade civil, a razao 

contra a desrazao, a justic;:a contra a injustic;:a, 0 altruismo contra 0 egoismo, 0 co

letivismo contra 0 individualismo, a condura etica contra a conduta do interesse 
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b O\1viv n ia au or I 'nnm 'n s ial negociado p '~so al ' I riv3d , 
(llltl';1 a 'xi c~ n i:1 U I'd ' nan nr imp r ; m uma, 0 consenso em torno da 

('(I ntrrldi~iio amordaf'ada e congeLada. N ce- e a perversao: a idealidade conduz a 
:t ' 0 11'1 da a ; na melhor da hip6te es, a reduc;:ao da idealidade ao pragmatismo: da 

Illlivcrsal idade da razao e da liberdade a existencia reduzida a mesquinharia da vida 

inautcnt ica; e a democracia como pobreza de espirito. Nada de estranho, porque 

polltica e entendimento politico sao pobreza de espirito, nas quais a democracia 

, apenas sua expressao mais alta, completa e acabada; e a forma e 0 entendimento 

p Ifticos levados a expressao e significado ultimos. 
Ao reves, a posic;:ao ontologica, sempre de acordo com Chasin, chega ao Estado 

omo expressao do conflito social e a democracia como contradic;:ao desmascarada; a 

dcmocracia nao como um valor, muito menos como um valor universal, mas como 

lima forma cuja virtude esra na revelac;:ao da realidade social como contradic;:ao 

inaceiravel, que e preciso criticar, recusar e superar, nao por formas politicas, mas 

contra a forma politica que a sustenta: a democracia se realiza ao se mostrar como 

petic;:ao de sua superac;:ao. 
Ou seja, a posic;:ao ontologica pelo desvendamento do real conduz a revoluc;:ao 

social - a subversao da sociedade civil (nao a sua organizac;:ao, mesmo porque ela 

ja esca perfeitamente organizada), ou seja, a transformac;:ao da forma das relac;:6es 

de produc;:ao. , 
Aqui e agora, cabe determinar a relac;:ao entre revoluc;:ao social e politica. E social 

porque dissolve a velha sociedade; politica porque derruba 0 velho poder - a tarefa 

negativa. Ao remanso do aquario da politica Marx oferece 0 oceano en capel ado 

da revoluc;:ao humano-socieraria. De sone que afirmac;:ao da politica ou irreflexao 

constitui uma relac;:ao intrinseca; vale dizer que desenvolvimento e afirmac;:ao do 

Estado e acriticismo sao momentos da unidade indissoluvel entre Estado e alienac;:ao, 

pois "Estado e escravidao sao inseparaveis". Nesse sentido, a democracia enquanto 

contradic;:ao desmascarada e a den uncia ou desmascaramento da escravidao do 

Estado, e enquanto tal a petic;:ao de sua superac;:ao. 
Alem da tematizac;:ao ontonegativa da politicidade, e valido neste ponto - evi

dentemente nos limites desta apresentac;:ao - fazer referencia a uma questao que, 

embora nao tenha sido analisada em todos os seus aspectos no livro, se configura 

como a preocupac;:ao central do autor. Nao por mero capricho ou opc;:ao aleat6ria, 

mas por se tratar de problema que as paginas da obra marxiana revelam. 

Segundo Chasin, a grande tematizac;:ao da individualidade esta presente em Marx, 

vale dizer, os individuos sociais, a individuac;:ao, a formac;:ao social da individualidade. 

E isso a despeito de todas as negativas das interpretac;:6es que estao e estiveram em 
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vO ':t , no mUlldo a ad m.i e nas agremia -e ' polici a . Tr:lla-s', 'OI1lU 10, I· pro

bl 'm:) vic~) 1 para rena ' imenco do manu mo, para ucilizar a e pI" i ara a Lukics. 

A sse PI' p6sico, em cexco inacabado publicado postumamence, Chasin e 

veemence ao allrmar que posco e reposto em marcha, nas distincas formas de 

s iab ilidade e com impulsoes mais largas ou estreitas, isto e, 

[ ... ] mais ou menos indutoras ou restringentes do processo de individua<;ao, este e, positiva 
c negativamente, revolucionirio. Em sua positividade estrutural de lange curso, gera, 
alarga e qualifica 0 complexo categorial do humano, realiza em dada medida a potencia 
desse ser aberto; em suas vicissitudes concretas, no curso efetivo de tempos hist6ricos 
delimitados, se apresenta contraditoriamente, nao s6 como restrito mas corruptor de 
latencias contidas na figura dessa 'abertura' em vir a ser. Tal como referido por Marx, a 
individlla<;ao vern sendo produzida na forma da aliena<;ao - edifica, faz emergir, bern 
como tolhe e desnatura. Sob todas essas dimensoes, positivas e negativas, no entanto, 
a individualidade e estabilidade evanescente, compelida a mudan<;a, a transforma<;oes 

constantes, por vezes mais rapidas e imperiosas, outras mais lentas e deliberadas, mas 
illdividua<;ao e assentamento tensionado, para 0 qual muta<;ao e diferencialidade sao 
lima constante. Desde 0 simples aspecto da diversidade de papeis que todo individuo 
desempenha em cada dia de sua existencia cotidiana, ate as muta<;oes dramaticas que 
dele sao exigidas pela sociedade civil em suas inBexoes, bern como pelos andamentos da 
participa<;ao politica. Tudo isso compreendido em formas sociais que alargam ou estrei
tam, exaltam ou sepultam toda ordem de valores, e ainda sob a dinamica compreendida 
e ptopugnada pelo existir, sentir e pensar dos individuos, de suas satisfa<;oes e repulsas, 
em suma a propensao em ser mais - em se autogerir. Como ninguem traz amarrado 
ao peito 0 embornal de sua essencia, essa se faz, desfaz e refaz como revolucionamento 
permanente de ser individuo.16 

POl' via de consequencia a subjetividade propriamence dita provem da atividade 

h umana exercitada. Ou seja, ela se poe na medida em que a mundaneidade humana 

c posta - ou, ainda, a subjetividade se realiza pela mediayao da atividade senslvel, 

objetivamence realizada. 

De modo que, conclusivamence, a subjetividade propriamence dita depende da 

atividade humana e esta depende daquela. Cada uma delas s6 e mediante a outra. 

Ou seja, efetivamente postas/presentificadas ou em ato, sao dimensoes que, para 

serem realmente, 0 sao no interior do complexo relacional objetividade/subjetivi

dade (humanas ou sociais) . Assim, portanto, objetividade e subjetividade humanas 

e tao em determinayao reciproca. 

1(, J. C hasin, "Rota e prospectiva de urn projeto marxista", Ad Hominem, cir. , n. I, tomos I-IV, p. 56. 

• S rv ILl a ubj livi bd · 11 ft . um s'r, mas um predicado do ser social/ 

hum an . N il c uma exisccn ia :l.LIc() n ma, independente de um ser. Autonomizar 

a subjecividade (e seus produco ideais) e transformi-Ia em "subsrancia mistica", 

prebenda divina ou idealidade natural. 
Ademais, 0 principio ou suposto da autonomia da razao invalida a autonomia 

do homem. Ou seja, separa 0 homem - por consequencia, a razao - da autonomia 

possivel (determinada em cada momento) e virtual (potencia infinita e crescente de 

objetivayao enquanto tal). 
Enfim, a subjetividade determina a objetividade quando faz dessa um "objeto 

de sua vontade e de sua consciencia", nas palavras de Marx. A objetividade deter

mina a subjetividade enquanto base e fundamento sobre a qual aquela pode atuar 

e se desenvolver. 
Em Marx - Chasin 0 mostra - poe-se um interfluxo entre subjetividade e ob-

jetividade: no interior dela 0 ser humano adquire a sua plena subjetividade, isto 

e, na relayao com a objetividade. Nesse processo, ao mesmo tempo complexo e 

contradit6rio, em que pela mediayao progressiva do trabalho e da sociedade, 0 ser 

humano se torna objeto para si mesmo. 



~ 

INTRODu<;:AO 

A FUNDAMENTA<:=AO ONTOpRATICA E A 
RESOLU<:=Ao METODOLOCICA 

Edecisivo, numa epoca devastada pelo arbftrio e pela equivalencia das "leitu-

ras", ressaltar uma questao fundamental: reproduzir pelo interior mesmo da 

reflexao marxiana 0 tran<;:ado determinativo de seus escritos, ao modo como 0 

proprio autor os concebeu e expressou. Procedimento, pois; que adquire articula<;:ao 

e identidade pela condu<;:ao ininterrupta de uma analftica matrizada pelo respeito 

radical a estrutura e a logica inerente ao texto examinado, ou seja, que tern por 

merito a sustenta<;:ao de que antes de interpretar ou criticar e incontornavelmente 

necessario compreender e fazer prova de haver compreendido. 

A alma analftica de uma proposta de tal vulto e sua propulsao categ6rica a ob

jetividade, a intentio recta de apreender 0 texto na forma propria a objetividade de 

seu discurso enquanto discurso, ou seja, na efetividade de uma entifica<;:ao peculiar, 

cuja identidade e resultante da sfntese de suas imanentes e mUltiplas determina<;:oes 

ideais, que 0 configuram na qualidade de urn corpo de argumentos estavel e incon

fundfvel, que independe para ser discurso - precisamente este, e nao qualquer outro 

discurso - dos olhares, mais ou menos destros, pelos quais os analistas se aproximam 

dele e 0 abordam. 

Em suma, oposta as levianas "hermeneuticas" da imputa<;:ao, bern como decidi

damente afastada da deb iii dade intrfnseca a especula<;:ao racionalista autorreferida, a 

postura analftica deve propender ao compromisso com a solidez dos vigamentos que 

caracterizam a chamada andlise imanente ou estrutural. Tal analise, na melhor tradi<;:ao 

reflexiva, encara 0 texto - a flrmafdo ideal- em sua consistencia autossignificativa, 

af compreendida toda a grade de vetores que 0 conformam, tanto positivos como 

negativos: 0 conjunto de suas afirma<;:oes, conexoes e suficiencias, como tambem as 

eventuais lacunas e incongruencias que 0 perfa<;:am. Configura<;:ao esta que em si 
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J a lit 11 )ma ' 1'11 r ·1" ao a I'll do pelo quais e encarada, de frenee ou por vie e , 

ilil l'11i n:lda u b urccida no movimento de prodw;:ao do para nos que e elaborado 

p ·10 in vcstigador, ja que, no extrema e por absurdo, mesmo se todo observador 

r()Ssc..: in apaz de entender 0 sentido das coisas e dos textos, os nexos ou significados 

d 'tC nao deixariam, por isso, de existir, salvo se admitido, paradoxalmente, que 

:l impotencia do sujeito no campo ideal e poder dissolvedor no plano real, donde 

nexos ou significados efetivos nao serem passfveis de dissipas;ao real pelas eventuais 

in apacidades, absolutas ou transitorias, dos analistas. 

E evidente que essa formulas;ao e radical mente contraria a tudo que reza 0 

'pi temologismo atual, tanto quanto a negas;ao irracionalista deste (sendo que essa 

Liltima, formal e abstratamente, nao deixa de poder ser vista como uma derivas;ao 

3berrante do primeiro). Ademais, 0 oponente radical ultrapassa os limites desse con

fronto imediato, para se mostrar no ambito mais geral como posifdo frontal mente 

ontraposta ao espirito filosofico que desde ha cerca de duzentos anos foi se tor

nando dominante e que, crescentemente, vern manietando a atividade intelectual. 

Oponente global e polar, se autodetermina como planta filosofica nova, 

alternativa e de franco poder resolutivo. E nisso que reside 0 peso e a seriedade da 

quest do. Nao no proprio contraste, nem, de modo algum, na pretensa obrigas;ao 

de 0 oponente responder de modo defensivo ao questionamento do tribunal arro

gante em que se arvora 0 epistemologismo em particular e 0 universo especulativo 

em geral . Ao qual, em suas venentes origin arias, a nova posifdo, alias, logo ao se 

instaurar, criticara e rejeitara pela insuficiencia teo rica dos aparatos, criterios e 

tematizas;oes que ja demarcavam entao a especulatividade enquanto propositura 

historicamente exaurida, e cuja reinvocas;ao atual so repotencializa sua debilidade 

congenita com a ferula da impotencia teo rica e pratica, por mais que se reconhes;a, 

e aqui se 0 faz com enfase, que, no quadro agudamente deleterio promovido pelo 

irracionalismo, nos dias correntes, 0 neorracionalismo ou neotranscendentalismo 

eja, de fato, urn lenitivo que desempenha urn papel muito importante na defesa 

da compostura filosofica. 

Em sintese, aqui, a interrogas;ao pertinente tern de assumir por alvo a andlise ou 

crftica imanente e sua adequat;:ao para a leitura das forrnafoes ideais, no caso - 0 dis

ut 0 marxiano. Questionamento que implica, decerto, explicitar a posifdo instaurada 

p r Marx, e cuja tematizat;:ao fundante ha que ser evidenciada em sua propria obra. 

ubordinada a brevidade compulsoria, ha de bas tar a esta sinopse indicativa, 

para bem demarcar as posifoes, chamar atent;:ao para 0 imperialismo gnosiologico ou 

'pistemico que dominou a marxologia nos ultimos decenios. Desde os anos 1950, 
I'll antecedentes bern mais remotos, sem se indagarem pela adequas;ao do carater 

I N 11( 01) , 

I 'su:l$ :1b rdagcn a objc..:t pe qui ado, 0 mais que fizeram os interpretes de Marx 

f, i di putar sobre "0 e tatuto cientifico" de seu discurso. Em suas querelas, mais ou 

meno aguda, primaram por conferir talhes analiticos ao pensamento marxiano 

que 0 inAetiam ao sabor das conflitantes equas;oes formuladas pela tematizas;ao 

convencional da problematica do conhecimento, isto e, cada urn deles descobriu ou 

emprestou ao pensamento de Marx 0 fundamento de urn perfil teorico cognitivo e 

metodico diverso, porem, laborando todos eles na certeza univoca de que a base da 

reflexao marxiana ou a resolus;ao de suas "dificuldades" estava em algum canteiro do 

subsolo logico-gnosioepistemico. 

o fantasma ja sobrevoava 0 Engels de Herr Diihring e Ludwig Feuerbach e 0 jim 

da jilosojia ddssica alemd e tomou largo assento nas incursoes filosoficas de Lenin, 

tanto no Materialismo e empirocriticismo como nos Cadernos, tendo assombrado 

tam bern ao proprio Lukacs de "0 que e marxismo ortodoxo?", ensaio de abertura 

de Historia e consciencia de dasse, sua obra protomarxista mais celebre. Porem, 

de Goldmann a Althusser ou de Della Volpe a Sanre, para sinalizar com alguns 

nomes, passando por tantos outros e se irradiando por todos os escaninhos, e que 

a tendencia sucumbiu de vez a canga gnosioepistemica, numa rota cada vez mais 

excludente, ou antes, que auelou e submeteu a ela 0 exame de qualquer outra 

tematica, no seu espraiamento a saturas;ao por maos cad a vez mais repetitivas e 

menos habilidosas ou sutis. 

Esse e 0 perfil deixado, produto e sintoma, no interior da pesquisa marxista 

e marxologica, pela longa duras;ao de urn periodo em que a soberania do mono

polismo gnosiologico foi planetaria, e cuja falencia - igualmente generalizada (0 

que e, se nao isto: a supremacia atual do irracionalismo?) - arrastou ao colapso 

a presens;a e a credibilidade que, apesar de tudo, 0 pensamento marxiano havia 

alcans;ado, ainda que sob forma comprometida, e cuja desfiguras;ao nao se dera 

apenas por influxo de urn unico fator teorico aberrante. Todavia, sobre 0 "criterio 

gnosiologico", para usar uma expressao lukacsiana, de abordagem do pens amen to 

de Marx pesa urn onus muito especial, designadamente porque a obra marxiana 

e a negas;ao explicita daquele padmetro na identificas;ao da cientificidade, tendo 

sua propria arquitetonica reflexiva, e, por consonancia, natureza completamente 

distinta daquela suposta pelo epistemologismo. Donde, querer "legitimar" por 

meio de "fundamento gnosioepistemico" as elaboras;oes marxianas e desrespeitar 

fro ntalmente seu carater e entorpecer 0 novo patamar de racionalidade que sua 

posifdo facultou compreender e tematizar, em proveito da apreensao do multiverso 

objetivo e subjetivo da mundaneidade humana. 

27 



CRfTICA DO AMALGAMA ORIGINARIO 

A nova posiriio formulada por Marx nao e uma pura instaura<;:ao endogena. 

Sua genese, por isso, nao e apenas uma questao para a historia intelectual 

ou de mera erudi<;:ao, mas problema condicionante do acesso ao entendimento 

efetivo de sua natureza teorica, bern como da qualidade do complexo categorial 

que integra sua fisionomia. 

Desde muito cedo, sempre que carecia apresentar e esdarecer 0 ideario marxiano, 

este tendeu a ser exposto como urn amalgam a de origem triplice. Ate frases esparsas 

de Marx, quando muito mal entendidas - nelas nao trata de sua propria evolu<;:ao 

teo rica, cuidando, sim, estritamente de caracterizar trabalhadores de certos paises 

europeus - podem ter suscitado alguma inspira<;:ao extravagante naquela dire<;:ao. 

Nada do conteudo de las autoriza qualquer ila<;:ao do tipo, todavia, senten<;:as 

como "assim como a filosofia encontra as armas materiais no prolerariado, assim 

o proletariado tern as suas armas intelectuais na filosofia"l e muito especial mente 

asser<;:oes que sustentam que "devemos reconhecer que 0 proletariado alemao e 0 

teorico do proletariado europeu, como 0 proletariado ingles e seu economista e 

o frances seu politico"Z talvez tenham arrimado ressonancias precipitadas a falta 

de conhecimento de causa. 

Seja como for, 0 importante e que a ideia do amalgama triplice se fixou e fez 

carreira, sob fei<;:6es diversas, desde as mais taxativas ate as puramente evanescentes, 

como que reduzidas a uma alusao pacifica, embora nunca pensada e resolvida, 

Ka rl M ar.x, "J nCfoduc;:ao", em Critica da filosofia do direito de Hegel (Sao Paulo, Boicempo, 2005), 

p. 15 
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11 :lS qu . V:1i r 'scan I ,ao I ngc, na quali clacle de um modo 'upo r res idual, 

uja ri ri a pare e que onvem sempre deixar de lado, porque rrabalho a e, ralvez, 

inducora de embaratro. 

N em quando a inclinatrao analitica pendeu rigidamente para 0 diapasao 

gnosioep isremico e foi decretado que 0 alfa e 0 omega estavam incrustados na 

"obra economica" de Marx, 0 triplice amalgama foi submetido a critica, mesmo 

porq ue, ago ra, na unilateralizatrao sofisticada sob a qual passaram a ser em

preendidas as investigatroes, desimportavam as origens, passando a valer apenas 

a desembocadura no metodo redentor. 0 que leva a descartar 0 exame de to do 0 

caminho mediador, que vai das primeiras ao pretendido ponto de chegada, pela 

simples desqualificatrao da rota constitutiva a mero aglomerado de vicissitudes 

intelectuais superadas, quando nao puramente amputada a frio Pelo ilusionismo 

da "cesura". 

Mais uma vez deixada em sossego, a formula do amalgama originario continuou 

esvoatrando a uma disrancia confortavel, reemergindo dessa vez sob 0 propos ito, 

em si muito mais pertinente e rigoroso, de esclarecer as relatroes entre Marx e os 

c1assicos da economia politica e principalmente seu nexo com Hegel. Todavia, 

dado que a ampla problematica das origens e restringida e por isso empalada a 
questao da origem do metodo ciendfico, 0 conjunto das discussoes acabou ma

trizado pela exageratrao de seus polos: de urn lado, Marx e desmesuradamente 

aproximado de Hegel, a ponto de ser convertido, nos casos extremos, a simples 

aplicador da logica hegeliana ao sistema capitalista de produtrao, 0 que arrasta 0 

questionamento de sua obra para fora de seu pensamento, passando a ser mera 

cobrantra abstrata em relatrao a diaIetica e aos seus fundamentos, igualmente esva

ziados em abstratroes; no ourro extremo, Marx e liminarmente afastado de Hegel, 

e a extravagancia, entao, e repetida com sinais trocados: a obra de maturidade 

e atribuida uma resolufdo epistemica, no entanto, reconhecidamente inexplicita, 

ademais de nao inteiramente dominada pelo seu criador que, todavia, a teria 

empregado com muita fertilidade ... 

Em graus distintos, tais ordens de impropriedade podem ser ilustradas com 

mentroes a certas linhas interpretativas ou diretamente a alguns nomes. No primeiro 

caso, 0 procedimento e tipico da critica neorracionalista ou neocriticista mais anriga 

e recente - urn dos filoes da desqualificatrao frankfurtiana de Marx vai por essa 

trilha. Caso totalmente atipico, de maxima relevancia para 0 pensamento marxista 

atual , e a cujo autor e devido contribuitrao fundamental para a correta apreensao 

da natureza do pensamento marxiano, mas que se embaratrou no entendimento do 

metodo em Marx, e nao apenas nisso, exatamente por se exceder na vinculatrao 

I · M :I!'x :1 II " '1, ~I p 'S:II' d · ' 1'\ S uid:Jdos LOmnd . . a inl 'rpo ' i -5 .~ 

,Ij r I rind"s, (: de ningu '111 men d qll' . rg 1I1 :i s. qu" 'mbl '111, Li 1 

tl:t 'f) I'm' mplexidade e delicadeza do probl.ema aflo rad . N ouera m:lf r 'm, 

li s p ~ f) ando consideratroes ociosas - dada a evidencia que propor ionam e p rqu' 
historicamente destituidos, 0 que nao dispensa anal ise minucio a de sua obr:l 

basta apenas mencionar Della Volpe e Althusser. 

[cia gravidade desse panorama, e imprescindivel tracejar a remotrao cdrica d 

'l1culho formado pelo triplice amalgama, abrindo com isto para 0 esbotro da vi", 

.fcrivas, rexrualmente evidenciadas, pelas quais Marx promoveu a insrauratrao d . 

s 'u pensamento original. 
Por cerro, das mais anti gas e falsas e a versao kautskyana do triplice amalgama. 

E rranha por inteiro ao teor e a natureza da obra marxiana, e por isto mesmo a 

que melhor se presta para acentuar, a grandes golpes, a obtusidade da propria 

l e e em geral, mesmo porque As tres fontes do marxismo e 0 texeo com que Karl 

Kaursky, em 1908, rendeu homenagem ao transcurso do primeiro quarto de 

s{;culo da morte de Marx, e que por geratroes serviu de referencia ou paradigma. 

I nclusive para Lenin, que cinco anos depois publicou 0 breve artigo As tres fonte 

e as tres partes constitutivas do marxismo, tam bern para assinalar urn aniversari 

cia morte de Marx. 
Em seu explicito naturalismo positivista, a urn tempo ingenuo e grosseiro, 

Ka utsky resume 0 merito ciendfico de Marx em ter "situado a evolutrao social n 

quadro da evolutrao natural"J, de modo que "0 espirito humano, mesmo nas sua 

manifestatroes mais elevadas e mais complicadas, nas suas manifestatroes sociai , 

cra explicado como sendo uma parte da Natureza" 4. Por isso "Marx nao so tran -

fo rmou completamente a ciencia historica, como anulou tambem 0 abismo entre 

:lS ciencias naturais e as ciencias psicologicas"5, ou seja, promoveu "a sfntese da 

ciencias naturais e das ciencias psicoI6gicas". Do cume dessa magna elevatrao do 

pensamento e que, "para Marx, a lura de classes nao era mais do que uma forma 

da lei geral da evolutrao da Natureza" G. Toda essa extravagante impropriedade e 

arrematada pela fervorosa invocatrao aos poderes magicos do sacro nome da diale

rica: para Marx, assegura Kautsky, "a evolutrao e 'dialetica', quer dizer, 0 produto 

, Karl Kaursky, As tres fontes do marxismo (Sao Paulo, Cemauro, 2004), p. 17. 

4 Idem. 

\ Idem. 

r. Ibidem, p. 23. 
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l), - s andame nLO dial.etico - que encerram 0 principio unive r al da evofurao 

tflW tr6fica, a qual a burguesia que se tornou conservadora op6e "a evolu<;:ao como 

IT) vim enro inteiramente padfico"s, contrariando 0 fato de que 

I ... ) wdos os d ias, a cada passo, encontramos pequenas carastrofes na Natureza, como 

na 0 iedade. Cada morte e uma cad.strofe. Todo 0 ser e todas as coisas devem sucumbir 

perante a preponderancia de urn antagonista: Nao e apenas verdade para as plantas e 

para os an imais, tambem 0 e para sociedades inteiras e para imperios, como para os 

corpos celestesY 

.f. sob os contornos desse deploravel aparato teonco, escandalosamente in

co mpadvel com 0 pensamento de Marx, que Kautsky engendra a formula do 

triplice amilgama originirio da obra marxiana, transpondo para esta 0 espirito 

da aglutina<;:ao ecletica que orienta a sua propria e rustica concep<;:ao do evolver 

cumulativo da ciencia em geral. 

Ji na introdu<;:ao 0 escrito kautskyano assegura que 

[ ... ) se queremos definir 0 cad.ter da contribuiyao hist6rica desse homem prodigioso 

[Marx)' 0 melhor sera talvez dizer que tal contribuiyao e uma sfntese de domfnios di

ferentes e com frequencia ate contradit6rios: encontramos af, antes de tudo, a sfntese 

do pensamento ingles, frances e alemao. lo 

o que e repetido com alguns acrescimos no item 3, dedicado especificamente 

a questao: 

Tres nayoes representavam, no seculo XIX, a civilizayao moderna. S6 quem tinha assi

milado 0 espfrito de todas as tres e se encontrava assim armado com todas as aquisiyoes 

do seu seculo podia produzir 0 imenso trabalho que Marx forneceu. A sfntese do pen

samento dessas tn~s nayoes, onde cada uma perdeu 0 seu aspecto unilateral, constitui 

o ponto de partida da contribuiyao hist6rica de Marx e de Engels. II 

A superficialidade e 0 alinhavo mecanico dessa agrega<;:ao artificiosa se evi

denciam com brutalidade no modo como sao arrolados os contributos nacionais 

peculiares e, simultaneamente, arremessados a pretensa fusao. Da Inglaterra, e 

claro, provinham os "materiais": "0 capitalismo estava, na segunda metade do 

Ibidem, p. 23-4. 

Ibidem, p. 23 . 

Ibidem, p. 24. 

10 Ibidem, p. lO-i. 

" I.bidem, p. 3] ·2. 
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S ld X IX, muic mai de env lvido na Inglaterra do que em qualquer outro 

I :tfs"I Z. P rime mo "em nenhum outro lado, igualmente, a ciencia do modo 

I , pr dU(;:ao capitalista - a eco nomia politica - se encontrava tao prospera"13. 

: m e e perfi l avan<;:ado, "melhor do que em outro pais qualquer, podia-se 

:q render na Inglaterra 0 que seria a epoca futura"14. Mas aten<;:ao: a ifha exu-

I 'rante e prenhe do futuro da humanidade "so of ere cia, para isso, 0 material, 

, nao os mitodos de investigarao"15. De outra parte, e isso ji remete a segunda 

('o nte provedora, 

[ ... ) se na Inglaterra, na primeira metade do seculo XIX, era a ciencia economica que 

se encontrava mais avanyada, na Franya era a ciencia polftica; se a Inglaterra era regida 

pelo espfrito de compromisso, a Franya era guiada pelo espfrito do radicalismo; se na 

Inglaterra predominava 0 trabalho de detalhe da lenta construyao organica, na Franya 

predominava aquele que precisa do ardor revolucionario. 16 

E comparando, por fim, os dois paises nao pelas suas for<;:as, mas pelos seus 

limites ou debilidades, Kautsky sintomaticamente tra<;:a uma igualiza<;:ao das impo

tencias: "Ao prosafsmo britinico se opos a embriaguez fraseologica gaulesa"17. Eo 

ll1eio pelo qual transita para as fraquezas mais acentuadas do quadro alemao - a 

rerceira fonte: 

A situayao da Alemanha era, ainda, diferente. 0 capitalismo era ai ainda menos de

senvolvido do que na Franya [ ... J. Muito mais ainda do que a Franya, a Alemanha era 

urn pafs pequeno-burgues e, alem disso, urn pafs sem urn forte poder polftico central. I S 

Assim, duplarnente inabilitado para os empreendimentos modernos - econo-

mica e politicamente - ao alemao so "restava a evasao pelo pensamento puro e 

pela transfigura<;:ao da realidade atraves da arte, para onde se atirou perdidamente 

e onde criou gran des coisas"19. De sorte que "0 pensamento era a ocupa<;:ao mais 

elevada dos grandes alemaes, a ideia aparecia-Ihes como dona do mundo, a re-

12 Ibidem, p. 32. 

13 Ibidem, p. 33. 

14 Idem. 

15 Idem. (Grifo meu.) 

16 Ibidem, p. 38. 

17 Ibidem, p. 39. 

18 Idem. 

I~ Ibidem, p. 40-1. 
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v lu Cl d pen amcnc m meio de revolucionar 0 I1l L1 1,do"JIl. Em um a, da 

1 nglacerra provieram os "materials" da economia politica; da I' nc;:a, 0 da ciencia 

polftica; enquanto "os alemaes imaginaram os melhores metodos para 0 avanc;:o do 

pensamento e da investigac;:ao intelectual"2 1. 

Convem insistir um pouco sobre dois pontos: a "unilateralidade" das fontes e a 

identidade do metodo. Segundo Kautsky, cada um dos tres pensamentos que inte

gram 0 amalgama e uma formac;:ao parcial, quando no interior da malha nacional 

de positividades e negatividades que 0 origina. Enquanto produtos isolados - a 

materia economica inglesa, 0 conteudo politico frances e 0 metodo alemao - sao 

carentes uns dos outros, como que destinados a um menage a trois que os liberaria 

da hipemo£1a originaria. De fato, so perdem a unilateralidade grac;:as as suas mutuas 

junc;:6es, pretendidamente operadas por Marx, cujo merito intelectual, a1tamente 

enfatizado, entao nao passaria da habilidade para aglutinar ideias e procedimentos 

preexistentes. Ainda mais estranha e a via kautskysta de per£1lamento do "metodo", 

dito dialetico. Mencionando aleatoriamente Schiller, Goethe, Kant, Fichte e Hegel, 

sem nada dizer a respeito de suas contribuic;:6es, de repente, falando tambem de 

passagem sobre a bene£1ca "influencia do espirito frances" na Alemanha, Kautsky 

surpreende, de vez, ao anunciar que "Heinrich Heine e Ferdinand Lassale uniram 

o pensamento frances revolucionario ao metodo £1loso£1co a1emao"22, ressalvando, 

no entanto, que "0 resultado foi mais importante ainda quando esta uniao se com

pletou com a ciencia economica inglesa. E esta sintese que devemos aos trabalhos 

de Engels e de Marx"23 . E fantastico e acabrunhante, 0 triplice amalgama originario 

do pensamento marxiano nao e sequer de sua inteira responsabilidade - ja encontra 

pronta a uniao do material politico frances com 0 nervo metodico a1emao. 

Nao Fosse 0 seculo XX, em suas brilhantes conquistas materiais, simultaneamen

te uma usina multifacetica de produc;:ao da falsi dade ideal socialmente necessaria, 0 

amalgam a kautskysta teria se esgotado no perf metro acanhado de urn erro teo rico 

pessoal. Mas, engrenado ao desconhecimento generalizado da obra marxiana e 

impelido por outras urgencias, 0 nucleo da formula pode subsistir, propagado por 

muitos, e sob 0 prestfgio do aval de Lenin. 

Basta relembrar aqui dois pequenos textos, de larga difusao por quase todo 0 

seculo: 0 ja referido As tres fontes do marxismo e as tres partes constitutivas eo verbete 

20 Ibidem, p. 41. 

21 Idem. (Grifo meu.) 

22 Ibidem , p. 43. 

23 Idem. 
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" I :.1'1 Marx", es rito para ranat. Ne tes, LenIn reempunhao centro tematico do 

al11 i l ama; sem duvida, com uma djferenc;:a muito ponderavel: a a1garavia naturalista 

I . I autsky desaparece, bern como 0 feitio desconjuntado de sua argumentac;:ao. 

T davia, a tese e identica e, porque bem espanada, ressoa ainda mais categorica-

11 en te, tambem pela indusao de arrimos filosoficos tomados ao Anti-Duhring24 e 

:1 Ludwig Feuerbach e 0 jim da jilosojia alemt1 cldssica 25
• 

A titulo de comprovac;:ao, vale a pen a estampar algumas passagens. Exemplar 

. taxativa e a definic;:ao de marxismo oferecida no verbete: 

Marx conrinuou e desenvolveu plena e genialmenre as tres principais correntes ideo-

16gicas do seculo XIX, elaboradas nos tres paises mais avanc;:ados da humanidade: a 

filosofia classica alema, a economia politica classica inglesa e 0 socialismo frances; em 

li gac;:ao com as dourrinas revolucionarias francesas em geraJ.26 

o que e reiterado na integra no outro escrito: "0 marxismo e 0 sucessor legftimo 

do que de melhor criou a humanidade no seculo XIX: a filosofia a1ema, a economia 

politica inglesa eo socialismo frances"27; frase que e antecedida pela afirmac;:ao de que 

"3 doutrina surgiu como a continuaft10 direta e imediata das doutrinas dos represen

rantes mais eminentes da £1losofia, da economia politica e do socialismo"28. Atente-se 

om todo empenho para esse" continuaft1o direta e imediata" e para a assertiva de que 

o pensamento marxiano tern "logica e unidade notaveis"29. Enlac;:adas, as ilustrac;:6es 

perfazem 0 triplice amalgama, ao qual nao falta 0 indefectlvel destaque ao metodo. 

Remontando as heranc;:as marxianas devidas a filosofia dassica alema, "so

bretudo ao sistema de Hegel"30, Lenin assegura: "A principal dessas aquisic;:6es 

C a diaIetica"31. E a define na esteira das conhecidas formulac;:6es engelsianas: 

"doutrina do desenvolvimento na sua forma mais completa, profunda e isenta de 

unilateralidade; a doutrina da relatividade do conhecimento humano, que nos 

24 Friedrich Engels, Anti-Duhring (3. ed., Sao Paulo, Paz e Terra, 1990). 

lS Karl Marx e Friedrich Engels,"Ludwig Feuerbach e 0 fim da fi losofia a1ema cLissica", em Obras 

escolhidas (Lisboa/Moscou, Avanre!lProgresso, 1985, v. III), p. 396. 

26 Vladimir Lenin, "Karl Marx", em As tres flntes e as tres partes constitutivas do marxismo (6. ed. , 

Sao Paulo, Global, 1988), p. 15. Escrito de julho a novembro de 1914 e publicado pela primeira 

vez em 1915 no Granat's Encyclopedic Dictionary (7. ed., Moscou, Prib6i, 1915, romo 28). 

27 Ibidem, p. 72. 

28 Idem. (Grifo no original.) 

29 Ibidem, p. 15. 

30 Ibidem, p. 73. 

31 Idem. (Grifo no original.) 
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mais a frente: "A li lo oha de M arx e 0 materialismo fi lo 6 iI iI :l I , que deu a 
hum anidade [ ... ] poderosos insnumentos de conhecimento" J, Em "Ka rl M arx" 

as mesmas assen;:oes comparecem, com a lembran<;:a de que '''M arx e eu [Engels] 

fomos , seguramente, quase os unicos que procuraram 'salvar', do descalabro do 

idealismo, incluindo 0 hegelianismo, 'a dialetica consciente'''34. Rememora<;:ao 

frisante da importancia conferida a dialetica, que 0 texto engelsiano, citado 

po r Lenin, qualifica de "grande ideia fundamental"35 , que no enunciado de sua 

fo rma geral quase ja nao acharia contraditores, mas que se encontra em situa<;:ao 

bern diversa quando se nata de "aplied-la a realidade concreta, em cad a dominio 

submetido a investiga<;:ao". Em suma, para Engels e Lenin, a dialetica integra, 

sabidamente, mais de uma face, ja que compreende - a "ideia fundamental" do 

movimento das coisas naturais e sociais, bern como do pr6prio pensamento - por 

isso mesmo, quando falam em apliear a dialitiea "a cada dominio submetido a 

investiga<;:ao"36, explicitam de modo enfatico urn aspecto de grande peso em suas 

convic<;:oes, e, por conseguinte, uma dimensao fundamental do que entendem 

por dialetica - a existencia suposta de urn mitodo universal de investigafdo, devido 

na integra ou em partes modifieadas, nao importa, a Hegel. 

Muito mais denso, sem duvida, do que em Kautsky, mas 0 contributo germanico 

para 0 triplice amalgama nao muda de estatuto, continua sen do 0 metodo de pensar, 

e tam bern nada e acrescido por essa elabora<;:ao mais sofisticada as demais compo

nentes que leve a regenera<;:ao ou a maior plausibilidade do amilgama originario. 

Em beneficio dos auto res ventilados, e devido lembrar que grande parte dos 

textos marxianos que demarcam 0 emergir de sua posi<;:ao reflexiva ainda nao ha

viam sido decifrados e dados a publico, quando aqueles pioneiros enfrentaram 0 

problema. Epoca em que, pela mesma e tam bern por ounas razoes, Marx e Engels 

eram encarados como xif6pagos, 0 que e especialmente danoso quando se trata de 

610s06a. Mas, se esse quadro desfavoravel explica em parte a falicia arquitetada, 

nao por isso 0 erro se torna menor. 

De fato, 0 triplice amalgama e, a rigor, impensavel, a nao ser como vaga alusao 

metaf6rica as doutrinas mais notaveis do universo intelectual ao qual Marx per-

32 Idem. 

33 Ibidem, p. 74. 

34 Ibidem, p. 19. 

35 Ibidem, p. 20. (Grifo meu.) 

36 Idem. 

I ' 11 ia , ' : s luais lis ' 'min t: nc d · s · v icar, prtfercn ialmente, a partir 

d , ' 1'1 inSI:lnr ' d · ell PI' pri de cnvolvimento. omo a faceo u, de que modo 

II lOll ' m '1::1 e de que maneira [oram prove itosas na instaura<;:ao de seu pr6prio 

p 'nSil mcnt ao, e ta im, queseoes vilidas, que s6 a direta interroga<;:ao de seus 

' \ rit - ncce ari amente de seus escritos - pode legitimamente dirimir. 



GENESE E CRITICA ONTOLOGICA 

O bviedade patente, a lida constante e decisiva de Marx - em tomo dos ram os 

de ponta da produyao teo rica de sua epoca - nao implica a quimica da 

In 'nyao e ligatura das melhores porroes dos mesmos no amanho da propria obra. 

I) 'sde logo, do amdlgama nao ha qualquer vestigio textual, nem e minimamente 

p:lssivel de sustentayao, uma vez que mera inviabilidade teo rica em face do novo 

p.ld rio reflexivo, marcante e altamente consistente, do conjunto da reflexao mar

xiana instaurada a partir de meados de 1843 e estendida ate os ultimos escritos. 

Basta uma pergunta de fundo para acenar ao verdadeiro perfil da elaborayao 

lila rx iana: e possivel retalhar, filtrar e fundir partes vivas de m~s universos teoricos 

'.,s(; ncialmente diferentes, e com insumos intelectuais dessa ordem implementar um 

II()VO corpus filosofico-cientifico? Ou, especificamente: e possivel engendrar algum 

I ipo de discurso de rigor, minimamente articulado, por meio da fusao de uma 

Illosofia especulativa - que sustenta a identidade entre sujeito e objeto - mesmo 

, . rcd Utivel a metodo, com pory6es de uma ciencia vazada em term os "empiristas 

.Iinda abstratos", para a qual a historia e "uma coleyao de fatos mortos"l e ainda 

'ombinado com emanay6es da consciencia utopica, que, por natureza, reenviam 

;) (;s peculayao (piedosa ou sonhadora); ou com as crias da mais precaria das mo-

lalidades do entendimento, pois, "quanto mais perfeito seja 0 entendimento 

jloLitico, tanto mais acreditara na onipotencia da vontade, e tanto mais resistira a 

v T as barreiras naturais e espirituais que se levantam diante dela, e mais incapaz 

~ ·d., por conseguinte, de descobrir a fonte dos males sociais"2. 

Ka rl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alema (Sao Paulo, Boitempo, 2007) , p. 94. 

Ka rl Marx, "Glosas criticas al articulo 'El rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano''', 

<: ITI Escritos de juventud (Cidade do Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1987), p. 518-9. 
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A pr6pria indagac;:ao, padecendo de vies gnosiol6gico, e 'XI 'rio r ao univcr 0 

cc6 ri 0 marxiano e alheia a inves cigac;:ao genetica; don de, po r i c pela ind ubi cavel 

resposta negaci va que suscita, advene para outros rumos analicicos. 

In lim ini, a subsunc;:ao ativa aos escritos investigados e sempre ponto de panida 

e passo fundamental no aurentico procedimento de rigor; por isso mesmo, nao 

perde de vista a intima vinculac;:ao dos mesmos a tram a real e ideal dos quadros 

cemporais a qual penencem, e com a qual estabelecem liames complexos de con

f1uencia e ruptura, num amplo gradiente de complicadas variac;:oes, que em ourros 

passos exige esclarecimento. E da sintese - junc;:ao e interpenetrac;:ao - de tais mo

mentos analiticos que se perfaz a andlise concreta de uma formac;:ao ideal. Desse 

modo, ao contririo das hermeneuticas da imputac;:ao, que nao compreendem 0 que 

interpretam, e tambem dos julgamentos pelo exterior (gnosioapriorismos e tipos 

ideais) operados pelo neo-racionalismo, que sentenciam reus abstratos ou falecem 

em perplexidade, a destacada andlise concreta - inclusive enquanto condic;:ao de 

possibilidade a efetiva integrac;:ao de seus momentos analiticos, sempre reconhecidos 

e reconheciveis em seus graus de maior ou menor concretude e abstratividade _ 

exige a capcura imanente da entificac;:ao examinada, ou seja, a reprodufdo analftica 

do discurso atraves de seus proprios meios e preservado em sua identidade, a panir 

da qual, e sempre no respeito a essa integridade fundamental, ate mesmo em seu 
"d " b I esmascaramento, usca esc arecer 0 intrincado de suas origens e desvendar 0 

rosto de suas finalidades . 

Fazendo valer para Marx as mesmas garantias e exigencias que 0 espirito e a 

letra da obra marxiana impoem a qualquer investigac;:ao, hi, pois, que assinalar, em 

calhe mais do que breve, que 0 icinerario marxiano de Marx tem inicio ao cabo de 

extenso capitulo da historia intelecrual germanica, que envolve de maneira central 

e peculiar a questao ontologica. Com uma Frase cuna e precisa, Lukacs, abrindo a 

parcela de sua Ontologia dedicada a Hegel, caracteriza de modo agudo e inusual a 

rota percorrida pela filosofia clissica alema, ao dizer que nesta hi "urn movimento 

que leva da negac;:ao teorica da ontologia em Kant a uma ontologia universalmente 

explicitada em Hegel"3. Ressalva, como devido, que "a negac;:ao kantiana nao se 
ap t b I " 4 ." K ' . al resen a como a so uta ,pOlS em ant a praxIs mor transpassa ao ontologico"S, 

e que, ji no pensamento fichtiano, "esse principio se torna 0 fundamento unico 

3 Geo rg Lukacs, "A falsa e a verdadeira omologia de Hegel", em Ontologia do ser social (Sao Paulo, 
Ciencias Humanas, 1979), p. 9. 

Idem. 

Idem. 
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d.1 v r tad 'ira r 'alid ad ', uj :1 sC n ia e con cirufda pela razao ati va, que e afirmada 

() Il) O i I ~ nli . ~ realidadc"6. Vale observar, de passagem, que fones ecos, de nao 

pO ll 'os de c crac;:o re salvados, estao presentes nos textos pre-marxianos de Marx: 

,I I ·s . cl L1toral e os arcigos da Gazeta Renana. 0 registro e util para a demarcac;:ao 

d.1 ' In ' rgencia do pensamento original do autor. Nesse sentido, para franquear a 

'I 'I 'slfio do advento da obra efetivamente marxiana, hi primeiro que completar 0 

11,1 ':1 I da hiscoria intelectual que a antecede, reencetando pela "ontologia univer

\. lIm nte explici tada em Hegel" des de logo, para ressaltar a abrangencia universal 

d . S 'LI Carater especulativo, isto e, a engenharia 16gico-onto16gica de seu todo, como 

1.1I k. nao deixa de fazer, mas reservando enfase especial para 0 que chama de 

" I,lIsa olltologia", ou seja, as suas consequencias mais problemiticas. Nao e preciso, 

.Iq ui . entoar as notas da ultima observac;:ao, ji que dizem respeito, acima de tudo, 

,I I' • crvas ji aludidas a demasiada aproximac;:ao de Marx a Hegel, caracterfstica da 

1111 'rpretac;:ao lukac~iana. Cabe, sim, completar 0 imediato quadro antecedente a 

I ·fl cxao marxiana, pela anotac;:ao da critica de Feuerbach a especulac;:ao hegelian a 

. d · eus reclamos por uma nova ontologia de orientac;:ao radical mente distinta, 

IHI eja, de pronunciada inclinac;:ao imanentista-naturalista, cuja relevancia, no 

IIIIPlll 0 a novos mmos filosoficos (evidentes, por sinal, no secllio XX), independe 

da precariedade e contraditoriedade da polimorfia erratica dos encaminhamentos, 

I 'sfechos e irresoluc;:oes de seu proprio trabalho. 

Feuerbach, como e muito bern sabido, foi 0 unico dos neo-hegelianos, segundo 

Ma rx, a acertar contas com a dialetica hegeliana e a substituir embriagllez espeCll

l.11i va por pensamento sensato. A esse respeito e exemplar na enfase de suas "reses 

pr visorias para a reforma da filosofia" : 

A logica hegeliana e a reologia reconduzida a ramo e ao presente, a teologia feira 16gica. 

A ssim como 0 ser divino da teologia e a quintessencia ideal ou abstrata de todas as realidades, 

isto e, de todas as determinafoes, de todas as finitudes, assim rambem ocorre com a logica. 
Tudo 0 que exisre sobre a rerra reenconrra-se no ceu da reologia; assim rambem tudo que 

se encontra na natureza reencontra-se no ceu da 16gica divina: a qualidade, a quanridade, 
a medida, a essencia, 0 quimismo, 0 mecanismo, 0 organismo.l 

Com essa sinalizac;:ao energica 0 filosofo abre caminho para, piginas adiante, 

l 'matizar: 

Idem. 

Ludwig Feuerbach, "Teses provis6rias para a reforma da fi losofia", em Principios da filosofia 

do fu turo (Lis boa, Edi<;:6es 70, 1988), p. 21. Disponivel em <http://www.lusosofia.netltextos/ 

feuerbach_teses_provisorias_de_reforma_da_filosofia.pdf> . 
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/I. filos 11, hegcliana e a upre ao da concradi <;ao emre 0 pen ~ r . 0 S'r, m parci-

ularmence Kane a exprimiu, mas, cuidado!, e apenas a supre sao dessa concradi<;ao 
no interior da contradifao - no ineerior de urn so e mesmo elememo - no seio do pensa

mento. Em Hegel, 0 pensamento eo ser; 0 pensamento e 0 sujeito; 0 ser eo predicado. A 

16gica e 0 pensamento no elemenco do pensamento, ou 0 pensamento que pensa a si 
mesmo: 0 pensamento como sujeito sem predicado, ou 0 pensamento que e ao mesmo 

tempo sujeito e predicado de si mesmo. [ ... J Hegel s6 pensou os objetos como predicados 
do pensamento que pensa a si mesmo.8 

Em decorn~ncia, pode ser taxativo ao conduir a reflexao: 

Quem nao abandonar a filosofia hegeliana, nao abandona a teologia. A doucrina hegeliana, 

segundo a qual a natureza, a realidade, e posta pela ideia, s6 e a expressao racional da 
doucrina teol6gica, segundo a qual a natureza e criada por Deus, 0 ser material por urn 
ser imaterial, isto e, abstrato.9 

Mas Feuerbach nao se limita ao desmonte crftico. De outra parte, positivamen

te, formula com nitidez a esfera sustentada como resolutiva das novas premencias 
ontologicas: 

o verdadeiro nexo entre pensamento e ser e s6 este: 0 ser e sujeito; 0 pensar, predicado. 0 

pensamento provem do ser, mas 0 ser nao provem do pensamento. 0 ser existe a partir 
de si e por si - 0 ser s6 e dado pelo ser. 0 ser tern seu fundamento em si mesmo, porque 
s6 0 ser e sentido, razao, necessidade, verdade, numa palavra, tudo em todas as coisas. 0 
ser e porque 0 nao-ser e nao-ser, isto e, nada, sem-sentido.'o 

Eo que tinha em mira e autorizara anunciar, pouco antes, que "a filosofia e 0 

conhecimento do que e. Pensar e conhecer as coisas e os seres como sao - eis a lei 
suprema, a tarefa maxima da filosofia"ll . 

Em Principios da filosofia do futuro, 0 mesmo panorama de inflexoes antiespe

culativas e proje<;:6es ontologicas e oferecido em escala ampliada. Vale estampar 

mais alguns fragmentos para consolidar a postura ja tracejada. Assim, e interessante 

observar como Feuerbach procura, na afirma<;:ao do sujeito sensfvel, se destacar 

contra e se situar para alem - nao so da filosofia especulativa hegeliana, mas de toda 

a especula<;:io moderna - sem ignorar 0 passo evolutivo que esta consubstanciara 

na ultrapassagem do pensamento medieval: 

Ib idem, 30-1. 

Idem. 

10 Ibidem, p. 31. 

II Ibidem, p. 26. 

S '::l vcLhrl filo ojia cinh :J om p n( de partida a proposi<;ao: sou urn ser abstrato, urn ser 

jlllrrtrnente /lema n te, 0 corpo nao pertence a minha essen cia, ao contrario, a nova filosofia 

'om :l om a proposi<;ao: sou urn ser real, urn ser sensivel cujo corpo pertence ao meu 

I ·d. d. . .' 12 ,l'l1r; por certo, 0 corpo em sua tota I a e e meu eu, meu propno ser. 

E I go a seguir, explica: 

A I1 losofia moderna buscava algo imediatamente certo. Por conseguinte, rejeitou 0 pensar 

mrente de fondamento e base da escoiastica, fundando a filosofia na autocomciencia, isto 

". pos no lugar do ser puramente pensado, no lugar de Deus, do ser supremo e ultimo 
Ie coda a filosofia escoiastica, 0 ser pensante, 0 eu, 0 espirito autoconsciente; com efeito, 

pa ra quem pensa, 0 pensante esca infinitamente mais proximo do pensante, mais presente 

f rnais certo do que 0 pensado. Suscetivel de duvida e a existencia de Deus e, em geral, 
lambem 0 que penso, mas e indubicavel que eu sou, eu que penso, que duvido. Mas 

:'l aucoconsciencia da filosofia moderna e, ela mesma, apenas urn ser pensado, mediado 

por abstrafao, portanto, urn ser dubitdvel. Indubitdvel, imediatamente certo, e unicamente 

o objeto dos sentidos, da intuifao e do sentimento. 13 

Mesmo porque ja havia argumentado que 

Um ser so pensante e, ademais, que s6 pensa abstratamente, nao tern representafao alguma 

do ser, da existencia, da realidade. 0 ser e 0 limite do pensar; 0 ser enquanto ser [Sein als 

ein J nao e objeto [GegenstandJ da filosofia, ao menos da filosofia abstrata e absoluta. [ ... J 
Para 0 pensamento abstraco, 0 ser, por conseguinte, e nada em si e para si mesmo, ja que 

e 0 nada do pensamento, isto e, 0 nada ser para 0 pensamento, 0 vazio de pensamento. 

Precisamente por isso, 0 ser que a filosofia especulativa introduz em seu dominio e cujo 

conceito reivindica e cam bern urn puro espectro, que esta em absoluca conrradi<;:1io com 

o ser real e com 0 que 0 homem entende por ser. 0 homem entende por ser [Sein], 

de acordo com a coisa real e a razao, ser-at [Dasein], ser-para-si [Fursichsein], realidade 

[Realitat], existencia [ExistenzJ, efetividade [Wirklichkeit], objetividade [ObjektivitatJ. 

Todas estas determinac,:6es ou nomes exprimem, ainda que de distintos pontos de 

vista, uma s6 e mesma coisa. Ser in abstracto, ser sem objetividade, sem efetividade, 

sem ser-para-si e, indubitavelmente, nada; mas, mste nada, expresso apenas a niilidade 

de minha abstrafao. 14 

E, mais uma vez em termos positivos, assinala 0 que vern a ser em seu posicio

l1::tmento 0 verdadeiro campo da ontologia: 

I i Ludwig Feuerbach, "Principios da filosofia do futuro", em Principios da filosofia do foturo, cit., p. 82. 

I \ Ibidem, p. 83 . 

" Ibidem, p. 70. 



I' 'ai , ern SUIl relllititide ou m quamo real, e o real mquanto obje/'o I tjekt] dos sentidos, 

eo sem /veL. Verdade, realidade e sensibilidade sao identicas. 56 um er l WesenJ ensivel 

e um er verdadeiro, um ser real. 56 mediante os semidos se da urn objeto [GegenstandJ 

em sentido verdadeiro - e nao mediante 0 pensar por si mesmo. 0 objeto dado pelo 
pemar ou identico a ele e apenas pensamento. 15 

Por isso, "a nova filosofia observa e considera 0 ser tal como e para nos, en

quanto seres nao so pensantes, mas tambem realmente existentes - por conseguinte, 

o ser enquanto objeto do ser - como objeto de si mesmo"16, Em sintese, reunindo a 

dimensao critica ao principio adiantado da nova posifao: 

o ser da L6gica hegeliana eo ser da antiga metafisica, que e anunciado de todas as coisas 

indistimamente, ja que, segundo ela, todas as coisas coincidem em que estas sdo. Mas 

este ser indifirenciado e urn pensamento abstrato, urn pensamento sem reaLidade. 0 ser e 

tdo difirenciado como as coisas que sdo. [ ... J 0 ser nao e urn conceito universal, separdvel 
das coisas. E uno com 0 que e. l l 

Contundentes na crftica antiespeculativa, bern como na viragem ontologica, 

as proposituras feuerbachianas sao radicais, quer pela "coragem de ser absolu

tamente negativo" em rela<;:ao ao pass ado filosofico imediato, sintese de lange 

percurso idealista, quer, afirmativamente, pelo "imperativo de realizar 0 novo", 

porque nele "reside a verdadeira necessidade", identificada esta "a necessidade 

da epoca, da humanidade", que e, em suma, "exigencia do futuro", isto e, "fu 

turo antecipado", como esculpe Feuerbach em sua brevissima "Necessidade de 

uma reforma da filosofia"I B (1842), a qual pertencem todas as men<;:6es deste 

paragrafo. E nessa dupla condi<;:ao de radicalidade, tanto na ruptura, como na 

vigorosa impulsao a urn universo ontologico qualitativamente novo, que as 

proposi<;:6es feuerbachianas nao podem ser ignoradas, como nao 0 foram - 0 

que e decisivo - por Marx, 

De sorte que, em meados de 1843, ao principiar a formula<;:ao de seu proprio 

pensamento, Marx nao tern apenas diante de si a "ontologia universalmente expli

citada" por Hegel, mas tambem a explicita nega<;:ao desta par Feuerbach, Poderia 

ter dado as costas ao fato, isto e, em especial as "Teses provisorias" e aos Principios, 

ou te-Ios acolhido de forma mais moderada e especifica, sob 0 filtro de urn ou 

15 Ibidem, p. 79. 

IG Ibidem, p. 80. 

17 Idem. 

18 LudWig Feuerbach, "Necessidade de uma reforma da filosofia", em Principios da jilosojia do foturo, 

cie. Disponivel em <http://www.lusosofia.netltextos/feurbach_necessidade_reforma_filosofia.pdf.. 

G , N I ' $~ , ' ld'l' l ' A 

P \I(I'() a:q . I m;'ti dir '( :'UTl nre humanista, como reagira em face deA essen cia do 

('I'i"itlNi rnol ~ (/841), mas ni o fo i 0 que aconteceu. 

J, r, i die que 0 intervalo entre 1841 e meados de 1843, ao qual pertencem a 

I '~' I ucoraJ e os artigos da Gazeta Renana, compreende 0 periodo inicial e nao 

IIIlIrxiano da elabora<;:io teorica de Marx. Numa identifica<;:io menos generica, 0 

V ( II ulo a ressaltar e com 0 idealismo ativo, proprio dos neo-hegelianos; aos escritos 

1 'SS3 fase e que cabe, exclusivamente, numa periodiza<;:io fundamentada, a desig-

1 I. 1 <;ii de obra juvenit. Nesta, a rigor, nio se encontram vestigios do pensamento 

I 'u Tbachiano; em contrapartida, Bruno Bauer e uma presen<;:a inegavel. 

Basta recordar que ''A diferen<;:a entre a filosofia da natureza de Democrito e 

,I ti l: Epicuro", cuja tematica foi provavelmente sugerida ou, ao menos, respal-

11 ,1(.13 por Bauer, e explicitamente apresentada como elabora<;:io conduzida pelas 

Ilrdiduras caracteristicas da fitosofia da autoconsciencia, entio hegemonica no 

(I' ulo frequentado por Marx e pedra angular do pensamento baueriano, para 0 

11'1:1/ abordagens sobre a filosofia pos-aristoteJica eram pertinentes e relevantes, 

Li do que voltadas a problematica da consciencia. Ou seja, nos proprios termos 

1 ' Marx, em meio as ressalvas de praxe: 

r .. . J creio ter elucidado urn problema, ate aqui insoluvel, da hist6ria da filosofia 

grega. [ ... J Deve-se considerar este ensaio como simples antecipa<;:ao de urn escrito 

mais amplo, onde exporei em detalhe 0 cicio da filosofia epicurista, estoica e cetica, 

nas suas rela<;:6es com 0 conjunto da especula<;:ao grega. 20 

Nao importa que esse projeto tenha caido, rapidamente, em total esquecimenro, 

Ili a sim 0 peso de suas dimens6es e 0 significado que isso encerrava ao tempo em 

q l le foi anunciado. Desde logo porque 0 projeto se mede por Hegel e remete para 

,dem dele, ou para sua verdadeira profundidade, bern ao sabor de certos lineamentos 

II w-hegelianos em geral e baueristas em particular: 

Hegel , e verdade, definiu no conjunto com exatidao 0 carater geral desses sistemas; mas, 

de urn lado, a admiravel vastidao e audacia do plano de sua historia da filosofia, so a 

partir da qual a propria historia da filosofia teve nascimento, nao the permitia entrar 

em pormenores; de ourro, a concep<;:ao do que chamava especulativo par excellence 

impedia esse gigantesco pensador de reconhecer a alta importancia desses sistemas para 

" ~I Idem, A essen cia do cristianismo (Petropolis, Vozes, 2007) . 

i" Karl Marx, "Diferencia entre la filosofia democrateana y epycurea de la natureza", em Escritos de 
j uventud, cit., p. 17. 
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• hi 'l ri :t d. 61 6. grcga e para 0 c pirito grego em ge ral. T . . i ' . • I • ISl ' 111 ;1$ sa a lave 
da verdadeira histo ria da 610 ona grega.21 

Retido 0 conrorno da propositura, afinal, qual e a grande descoberta do Marx 

pre-marxiano? 0 arcabouyo da resposta esta desenhado por inteiro no breve para

grafo I da primeira parte da tese, articulado pelos seguintes passos do auror: 

• assinala que "as filosofias platonica e aristotelica se desenvolveram ate a to

tal idade" , e que "com Aristoteles parece findar a historia objetiva da filosofia na 
G recia"22; 

. • indaga se "e casual que nos epicuristas, estoicos e ceticos sejam representados 

mtegralmente todos os momentos da autoconsciencia, porem, cada urn como uma 

existe~cia peculiar"23, e tam bern se seria urn acaso que, "tornados em conjunto, 
esses Sistemas formem a inteira construyao da autoconsciencia"24; 

• arremata, explicitando sua tese de fundo: 

Parec~-me que: se os sistemas precedences sao mais significativos e inceressances pelo 

con~eudo , os Sistemas pos-aristotelicos, em particular 0 cicio das escolas epicurista, 

est01c~.e cetica, 0 sao ainda mais pela forma subjetiva, pelo carater da filosofia grega. 

O~a, e !ustamence a forma subjetiva, 0 suporte espiritual dos sistemas filosoficos, que 

f01, ate agora, quase que completamente esquecida a favor de suas determina<;6es 
metafisicas. 25 

Proximo ao espfrito baueriano, na linha que poe em contraste as formas exoterica 

e esoterica em proveito do esclarecimento da obra de urn grande auror, a ultima 

observayao parece reclamar contra a tematizayao unilateral e quase que exclusiva

mente voltada aos desenvolvimentos da autoconsciencia impessoal ou absolura de 

Hegel, alem de pretender explicitamente, eo que mais importa ressaltar, 0 resgate 

eo reconhecimento - "contra todos os deuses celestes e terrestres"26, tal como 'a 

havia antecipado no "Prefacio" - da "auroconsciencia humana como divinda~e 
suprema"27, assegurando com toda a enfase que esta "nao tern rival"28. 

2 . Idem. 

22 Ibidem, p. 20. 

23 Ibidem, p. 21. 

24 Idem. 

25 Idem. 

26 Ibidem, p. 18. 

27 Idem. 

28 Idem. 
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I ~ss' r ·l ·v de pri n {p i , onferido a auroconsciencia, tern por consonancia 0 

( lI l t ·xt . ome- e como ilustrayao uma passagem dos fragmentos que res-

1.11';111' d Apendice ("C ri tica da polemica de Plutarco contra a teologia Epicuro"), 

11" . . peremptoria em relayao a prova ontologica: "as provas de existencia de Deus nao 

It/O mais do que provas da existencia da autoconsciencia humana essencial, explicaroes 

11~~ i as da mesma. Valha 0 exemplo da prova ontol6gica. Que ser e imediatamente, 

I ,I( ) I go seja pensado? A autoconsciencia"29. 

1\ exata posifao de Marx nesse perfodo pode ser motivo de minuciosa polemica, 

\ om a travada, por exemplo, entre Auguste Cornu e Mario Rossi, ambos argu

III ' 11 tando com enraizamento nos textos; a conclusao, entretanto, nao podera deixar 

I . sec a configurayao de urn certo ponto no gradiente idealista da epoca, ao qual 

Marx agrega dimensao crftica particularizadora, que 0 distingue tanto de Hegel 

q \l ~lI1tO dos neo-hegelianos, em especial no que tange a problematica das relayoes 

'nere fi losofia e mundo, ou seja, entre consciencia e substincia, que deixam de ser 

'onfigurayoes metaffsicas absoluras e isoladas, para se tornarem em sua concepyao, 

p Ol' meio de artes e diabruras dialeticas, entificayoes passfveis de complicadas me

I:tmorfoses e interfluxos. 

De todo modo, a reflexao do Marx pre-marxiano - situada no universo de 

llegel e dos marcos espirituais do idealismo ativo dos jovens hegelianos, bern 

rc alvadas suas tonalidades e inflexoes diferenciadoras - esta confinada ao quadro 

da auroconsciencialidade e por esta e estruturada. E suas pretendidas virtualidades 

.~50 a razao maior de sua simpatia e ops;ao por Epicuro, que transpassam toda a 

d issertayao e a encerram pela conclusao categ6rica de que 

[ ... ] em Epicuro , 0 atomismo, com todas as suas concradi<;6es, enquanto ciencia natural 

da autoconsciencia - que em si e principio absoluto sob a forma da singularidade abs

trata - e portanco inteiramence realizado e conduzido ate a ultima consequencia, sua 

d issolu<;ao e conscience oposi<;ao ao universal. 30 

Pois, oposto a "venerayao dos corpos celestes, culto celebrado por todos os 

~Iosofos gregos"31, Epicuro nega a "primazia da teoria dos meteoros em relayao as 

Lltras ciencias"32 e "nao admite que 0 conhecimento dos meteoros [ ... J nos fas;a 

hegar a algo diferente da ataraxia ou da firme confians;a". Isso coloca em eviden-

"J Ibidem, p. 70. 

IC. Ib idem, p. 53-4. 

II Ibidem, p. 47. 

II Ibidem, p. 49. 



ia quc, para eic, e sa dou trina "e uma q uestao de co n it l1 ia", c, cabclecendo 

ategor.icamenre que "os corpos celestes n olo sao eternos porque perrurbariam a 

ataraxia da autoconsciencia; e essa conclusao e necessaria e imperiosa"33. De m odo 

q ue, postas de lado intrincadas media<;:oes, "0 principio da filosofia epicurista 

[ ... J eo absoluto e a liberdade da autoconsciencia"34. Asser<;:oes finalizadoras que 
rendem 0 seguinte comentario gIobalizante de Cornu: 

Ao opor Epicuro a Dem6crito, Marx comes:ava por enaltecer naquele 0 fil6sofo lUcido, 
o ateu que havia libertado 0 homem do temor aos deuses; 0 elogiava antes de tudo 
por haver analisado os fenomenos fisicos em suas relas:6es com 0 homem, e por haver 

feito da filosofia da natureza 0 fUndamento de uma etica cujo objetivo era assegurar e 
justificar a liberdade humana. 0 idealismo, cujo principio e a autonomia absoluta do 
espfrito, constitufa a tal ponto para e1e 0 verdadeiro fundamento da ciencia que con

siderava merito de Epicuro a formulas:ao verdadeira da teoria do atomo, ao distinguir 
a essencia da subsrancia e subordinar 0 e1emento material ao espiritual, com 0 que 
superou 0 materialismo determinista de Dem6crito.35 

A esse respeito, Rossi segue na mesma dire<;:ao e remete igualmente a teoria dos 

meteoros, ressaltando tambem as mencionadas passagens decisivas da tese: 

Marx conclui que onde se revela a alma da filosofia de Epicuro e precisamenre na teoria 
dos meteoros: nada do que destr6i a ataraxia da consciencia individual e eterno; os cor
pos celestes a destroem porque sao a universalidade existente, porque neles a natureza 
chegou a autonomia. 0 principio de Epicuro e, pois, a Iiberdade da autoconsciencia na 
forma da individualidade. Se a consciencia individual abstrata e posta como principio 
absoluto, toda ciencia real e verdadeira e, desde logo, suprimida, posto que 0 que reina 
na natureza das coisas nao e a natureza das coisas; porem, isso significa tam bern a su
pressao de toda a transcendencia, de tudo 0 que e contra a consciencia e pertence ao 

intelecto imaginativo; se, pelo contrario, a autoconsciencia universal abstrata e e1evada 
a principio, se chega ao misticismo mais supersticioso, como no caso dos estoicos. Essa 
tendencia e precisamente a que Epicuro trata de combater, e por isso e 0 mais impor
tante dos racionalistas gregos, merecendo plenamente 0 celebre e1ogio de Lucrecio, de 
vencedor da religido e Iibertador do genero humano.36 

33 Ibidem, p. 50. 

34 Idem. 

35 Auguste Cornu, Marx/Engels: del idealismo al materialismo historico (Buenos Aires, Platina Stil
cograf, 1965), p. 15l. 

36 Mario Rossi, La genesis del materialismo histOrico: el joven Marx (Madri, Alberto Coraz6n, 1963), 
p. 38-9_ 
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A :wl i1S i' l ialidadc, c mo ba e e atmosfera, se estende pelos arrigos da 

(," 1 ~ I'I(I !?mrma, 0 con junco no q ual se expressam com abundancia e muita nitidez 

11\ 11' :1 marcan tes do pensamento politico pre-marxiano de Marx. Alias, enquanto 

I.d. s 'j:lIn quaj fo rem as divergencias interpretativas que tenham ocorrido, esse e um 

~ ,'pll do , no fundamental, exegeticamente pacifico, in~Iusive no reconhecimento 

\1 •. ~ lIa grande relevancia para 0 mmo futuro da orienta<;:ao teorica do autor. Nao 

,',I j r '-se com coda for<;:a - porque contenha algum elemento germinal do itinerario 

1'0~lcrior, mas, ao contdrio, porque levou Marx, a partir de um dado momento, 

.10 que t ionamento e subsequente abandono de todo 0 complexo teorico em que, 

,iI '· 'ntao, inseria sua reflexao. 

om efeito, bem de acordo com seu hegelianismo ou neo-hegelianismo de 

/lIV 'ntude, nos textos redigidos para a Gazeta Renana, Marx e urn adepto eximio da 

v ' I'lcnte - classica e de origem tao remota quanto a propria filosofia - que identifica 

lI .t po litica e no Estado a propria realiza<;:ao do humano e de sua racionalidade. 

V ' rrente para a qual Estado e liberdade ou universalidade, civilizafao ou hominiza

(,rlf) se manifestam em determina<;:oes recipracas, de tal forma que a politicidade 

~ lomada como predicado intrinseco ao ser social e, nessa condi<;:ao - enquanto 

,II ributo eterno da sociabilidade - reiterada sob modos diversos que, de uma ou de 

II I1Cra maneira, a conduziram a plenitude da estatiza<;:ao verdadeira na modernida

d '. Politicidade como qualidade perene, positivamente indissociavel da autentica 

' Iltifica<;:ao humana, portanto, constitutiva do genera, de sorte que organica e 

'sscncial em todas as suas atualizayoes. Em suma, a epoca, Marx estava vinculado 

:\s cstruturas tradicionais da filosofia politica, ou seja, a determinafdo ontopositiva 

tin politicidade, 0 que 0 atava a uma das inclina<;:oes mais fortes e caracteristicas 

10 movimento dos jovens hegelian os. E nada e mais faci! do que evidenciar, por 

meio de alguns extratos, as tipicas posi<;:oes teorico-politicas que 0 caracterizavam. 

Alguns trechos finais do ultimo artigo da serie intitulada "0 editorial do numera 

179 da Gazeta de ColOnia" talvez sejam os melhores para ilustrar os contornos funda

mentais de suas convic<;:oes a epoca. Diz Marx, polemizando contra Karl H . Hermes: 

Tereis necessariamente de reconhecer que 0 Estado nao pode ser constitufdo partindo 

da religiao, mas da razao da Iiberdade. S6 a mais crassa ignorancia pode sustentar a 
afi rmas:ao de que esta teoria, a autonomia do conceito de Estado, seja uma postulas:ao 
efemera dos fil6sofos de nossos dias. A filosofia nao fez em polftica mais do que fizeram 
a ffsica, a matematica, a medicina ou qualquer outra ciencia em suas pr6prias esferas. 
[ ... J Ao redor da epoca do grande descobrimento de Copernico sobre 0 verdadeiro 
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i cem;l lar, d ob ' I . d . d fill - e a el a gravltayao 0 Escado, se en nrroll ell el1tro de 
gravidade nele mesmo [ .. . ] ,37 

E de~oi~ de apontar a emergencia de eventos praticos nessa dire<;:ao, menciona 

as cOntnbuI<;:oes de Maquiavel a Hegel no plano teorico, para frisar que a partir 

d~les se .come<;:ou "a considerar 0 Estado com olhos humanos e a desenvolver suas 

leIS par_tllldo da razao e ~a experiencia". 0 raciocinio e completado pela vincula<;:ao 

d~ ramo d~ seu tempo a vertente universal da racionalidade: "A recente filosofia 

nao fez malS que levar adiante urn trabalho iniciado por Heraclito e Aristoteles", de 

~odo que ataques Contra a fundamenta<;:ao racional do Estado sao repelidos pelo 

Jovem Marx com 0 argumento de que tais criticas em verdade "n- - d" 'd ' , ao sao Ingi as 
contra a razao da nova filosofia, mas contra a filosofia sempre nova da razao"38. E 
com essa parametra<;:ao que, finalizando suas considera<;:oes, explicita, positivamente, 

a concep<;:ao de Estado que defende e pela qual orienta suas proprias reflexoes: 

Mas~ se em o~tros tempos os mestres filosofos do direito publico derivaram 0 Estado 
partmdo dos Impulsos da ambiyao ou do instinto social ou tambe'm d -- d - . ,a razao, mas 
nao ~ razao da socledade, e sim da razao do indivfduo, a visao mais ideal e profunda 

da malS rece~te filosofia 0 derivarn da ideia do todo. Ela considera 0 Estado como 0 

gra~de ~rgallismo no qual a liberdade jurfdica, moral e polftica devem encontrar a sua 
reallZayaO, e no qual cada cidadao, obedecendo as leis do Estado, nao faya mais do que 

obedecer somente as leis de sua propria razao, da razao humana. Sapienti sat ["A born 
entendedor, meia palavra basta"]. 39 

Ess~ ~gura d~ Estado - encama<;:ao da razao e entidade compelida ao progresso 

pela cntlCa filosofica, ferramenta espiritual na elimina<;:ao das irracionalidades do 

real pela determina<;:ao de cada existente pela essencia, de toda realidade particular 

pelo seu conceito - e a mesma que comparece em "Debates sobre a lei punitiva 

dos roubos de lenha", urn daqueles textos em que Marx, muito sintomaticamente 

pr~curou resolver problemas socioecon6micos recorrendo ao pretendido format~ 
r~clO~al, do Estado modemo e da universalidade do direito. Bern indicativa dessa 

diretnz e a argumenta<;:ao que gira em tomo da contraposi<;:ao entre a universalidade 

do E:~ado e a p.ar~icularidade da propriedade privada. No caso, ao recusar a legisla<;:ao 

p~nlt1va, recnmma duramente a ocorrencia pela qual "a propriedade privada, por 

nao contar com os meios para se elevar a posi<;:ao do Estado, faz este se rebaixar aos 

37 Karl Marx, "El editorial del numero 179 de la Gazeta de Colonia" E' J . d' 
p. 235. ,em scrztos ae Juventu ,Cit., 

38 ldem. 

39 Ibidem, p. 236. 
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III i()s il'l":t i nai c ancijurfdi OS da propriedade privada", alertando enfaticamente: 

" I ':~~a ::J.rr g~ n ia da propricdade privada, cuja alma mesquinha nunca foi arejada e 

III n i nada pela ideia de Estado, e uma li<;:ao severa e fundamental para 0 Estado", 

VISIO que, para a otica de Marx - spiritus rector da Gazeta Renana - , "se 0 Estado 

w r 'baixa, ainda que s6 em urn ponto, e procede, nao ao seu modo, mas ao modo 

d.l PI' priedade privada, ele se degrada"40. 

ons ist indo a degradardo do Estado precisamente em descender da uni

v ·t'salidade, e prov<ivel que a melhor das ilustra<,:oes da ideia de Estado como 

II l1ivc rsalidade humana seja a que aparece num artigo anterior da mesma serie, 

quando Marx trata do infrator como cidadao, e 0 Estado emerge explicitamente 

\ ()1110 comunidade: 

Estado deve ver algo mais no transgressor [ ... ]. Por acaso cada urn dos cidadaos nao 

se acha unido a ele por mil nervos vitais, e por acaso pode se considerar autorizado a 

corrar todos esses nervos pelo simples fato de que urn cidadao tenha cortado urn nervo 

~lpenas? 0 Estado deve ver no infrator, alem disso, urn ser humano, urn membro vivo 
cb comunidade por cujas veias corre 0 sangue desta, urn soldado chamado a defender 

a patria, uma testemunha cuja voz deve ser ouvida ante os tribunais, urn membro da 

comunidade capacitado para desempenhar funyoes publicas, urn pai de famflia cuja 

existencia deve ser sagrada e, acima de tudo, urn cidadao do Estado, que nao pode 
descartar levianamente urn de seus membros de todas essas funyoes, po is 0 Estado, ao 

Fazer de urn cidadao urn delinquente, amputa a si mesmo. 41 

ejam quais forem as inflexoes que a crftica pre-marxiana sofreu, no decurso 

dos escritos da Gazeta Renana, jamais afetaram a natureza do pensamento com 0 

qua l Marx esgrimia aquele tempo os desafios da esfera politica. Desde 0 primeiro 

I r:tbalho como articulista, "Observa<;:oes sobre a recente instru<;:ao prussiana a 

I 'speito da censura", publicado nos Anecdotis, ate 0 ultimo estampado na Gazeta 

/(Ntana, Marx exercitou com grande desenvoltura uma franca concep<;:ao onto

po itiva da politicidade, na qual 0 "Estado descansa sobre a livre razao" e, por 

I.~so mesmo, e "a realiza<;:ao da razao polftica e jurfdica", portanto, da eticidade 

1':1 ional, pois, de acordo com "as doutrinas dos herois intelectuais da moral, 

I:ti como Kant, Fichte e Espinosa [ .. . J a moral repousa sobre a autonomia do 

spirito humano" . Essas passagens, todas extrafdas das "Observa<;:oes", estao em 

p Tfe ita consonancia com urn padrao de juridicidade sustentado pelo jovem 

Marx, para 0 qual 

'0 Karl Marx, "Debates sobre la ley castigando los robos de lena", em Escritos de juventud, cit., p. 263. 

II Ibidem, p. 258-9. 



As I ' j 11:] sio medid::! rcpress iva onrra a liberdade, da me I'l'l:l Forma que a lei da 
gravidade nao e uma rnedjda repressiva COntra 0 movimento, ja que impulsion a os 
movimentos etemos dos astros [ ... J. As leis sao, antes, as norrnas positivas, luminosas 
e gerais ern que a liberdade adquire urna existencia impessoal, teorica e independente 
da vontade humana. Um codigo e a Biblia da liberdade de urn pOVO. 42 

E 0 mesmo Carater racional do direito que insurge 0 Marx pre-marxiano contra 

a subversao irracionalista da doutrina kantiana, perpetrada por Gustav Hugo e 

Friedrich Savigny em beneficio do direito positivo, romanticamente embalado, da 
Escola Historica do Direit043• 

De cabo a rabo, uma subjetividade racional, fundante e 0perante, que nao nega 

o mundo objetivo, mesmo porque 0 concebe como passlvel de racionalizac;:ao pela 

ac;:ao critica da filosofia libertadora. Em suma, urn poder publico engendrado 
pela autoconsciencia, de tal forma que 

Em urn verdadeiro Estado nao ha propriedade fundiaria, nem industrial, nem e1emento 
material, que na sua bruta e1ernentaridade possa se acomodar com 0 Estado: ha so mente 
fon;:as espirituais, e apenas ressurgindo no Estado, renascendo politicamente, as fon;:as 
naturais adquirem direito de VOto no Estado. 0 Estado penetra a natureza inteira com 
nervos espirituais, e e necessario que em qualquer dos pOntos nao seja a materia que 
domine, mas a forma, nao a natureza sem 0 Estado, mas a natureza do Estado, nao 0 

objeto privado de liberdade, mas 0 homem livre [ ... J [visto queJ nao deve nem po de 0 

Estado, este rei no natural do espirito, buscar e encontrar a propria e verdadeira essen cia 
em urn dado da aparencia sensivel. 44 

Cornu, Rossi e Lukics
45 

nao vacilam em assinalar a matriz idealista da elaborac;:ao 

politica de Marx ao tempo do periodico liberal de Colonia. Com maior (Rossi) ou 

menor (Lukacs) analise dos textos, de acordo com a natureza e as proporc;:6es de 

seus proprios trabalhos, os tn~s sao convergentes no POnto central, to davia, visi

velmente preocupados em acentuar, cada urn deles por meio de aspecto diverso, a 

continuidade posterior da obra de Marx em relac;:ao aos escritos da Gazeta Renana, 

ou seja, procuram encontrar nestes, em alguma medida, a irrupc;:ao germinal do 

42 Idem, "Sabre a Iiberdade de imprensa", em Escritos de juventud, cit., p. 200-1. 

43 Idem, "Manifesto filos6fico da escola hist6rica do direito", em Escritos de juventud, cit., p. 237-43. 

44 Karl Marx e Friedrich Engels, "Der Artikel in nr 335 und 336 der Augsburger 'Allgemeinen 
Zaitung' tiber die stadichen Ausschtise in PreufSen", em Gesamtausgabe, I, 1 (Bedim, Dietz Verlag, 
1975), p. 275 e p. 283. 

45 Georg Lukacs, If giovane Marx (Roma, Riuniti, 1978), p. 38 e ss. [Ed. bras. : 0 jovem Marx, Rio 
de Janeiro, UFR], 2007.J 

""I "Txiano. rnL! renta ver sempre e em toda parte precedentes do II ' Il S,lm 'nl' "''' 

111I111'(l l'Ol 'ir materiali ta de Marx, rastros de uma suposta transic;:ao progressiva 

dll h . , -li an i mo e do democratismo radical para a esfera da doutrina revolucio

II , I'ia J marerialismo e do comunismo, enquanto Lukacs, ainda que de forma 

ill .li s sumaria, todavia dentro de lineamentos bastante proximos, acentua 0 dis-

1.111 'iamCJ1to de Marx em relac;:ao a Hegel, atraves do que chama de "hegelianismo 

i.ldi 'al", e a crescente radicalizac;:ao polltica do jovem pensador, do mesmo modo 

~ I" . Rossi, por meio de uma investigac;:ao bern mais detalha~a ~ cui_dadosa, de 

Iinh analitico diverso, procura ressaltar 0 fortalecimento da mclmac;:ao de Marx 

.11 ) 'oncreto e a pratica, sempre no interior da problematica, por ele destacada, das 

I ·1:1 • es entre filosofia e mundo. Se apreendidos como presenc;:as reflexivas adpicas 

III I 'Iissonantes, os elementos ressaltados pelos tn~s nao precisam ser contestados 

' Ill ua condic;:ao de inquietac;:6es teoricas abstratas e como emergencias da fina 

" 'nsibilidade humanitaria de Marx, sempre que contrastados com a efetiva natu

I "I,a da reflexao pre-marxiana dos artigos. De fato, tais momentos nao aIteram a 

11.1t'ureza do arcabouc;:o ideal que matriza 0 conjunto desses escritos, nem tampouco 

\.10 trac;:os c~nstitutivos do fururo desenvolvimento teorico de seu auror. Essa. e a 

qlll: tao decisiva, que os tres interpretes acabam por deixar bastante obscureClda, 

.11 e mesmo em face dos proprios depoimentos biograficos de Marx. Em outros 

I 'rmos, 0 que suas interpretac;:6es elidem eo advento de uma viragem radical no 

p 'nsamento de Marx, que este promoveu, imediatamente a seguir, nao com, mas 

mntra a natureza do pensamento politico contido em seus artigos da Gazeta Renana. 

(~ do que se tratara agora, sempre em moldes esquematicos. . , . 

Marx, no "Prefacio" de 1859 ao Contribuirdo a critica da economla polztlca, 

l~l7.. urn depoimento muito claro a respeito de suas proprias condic;:6es intelectuais 

'nquanto redator da Gazeta Renana, confessando que "me vi pela primeira ve~ ~~ 

~lpuroS por ter que tomar parte na discussao sobre os chamados interesses mate~lals . 

Cnumera os temas que 0 desafiaram e narra que decidiu, diante da condenac;:ao do 

j mal a morte, "se retirar do cenario publico para 0 gabinete de estudos", ~n~e, 

i nstalado em Kreuznach, "0 primeiro trabalho que empreendi para resolver a duvlda 

que me assediava foi uma revisao da filosofia do direito de Hegel"46. . 

Essas passagens sao muito bern conhecidas, mas uma de suas informac;:6es malS 

$ignificativas nao tern sido destacada e, devidamente levada em conta: apesar de 

forc;:os, Marx nao conseguira se desembarac;:ar dos "apuros" por todo 0 perio~o 

da Gazeta Renana, tanto que carregou para Kreuznach "a duvida que me assedla-

dr. Karl Marx, Contribuifdo a critica da economia politica (Sao Paulo, Martins Fontes, 2003) , p. 4. 
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" V:l • de que rive ra de e' bl . xamJ nar pro emas ociais concrer f:a eou os l' . . . d . " IJnICes e Vlt ~ue CJ o n ~ a a valldade de sua base reorica primitiva. Tentou resolver questoes 

~e a~vas a~s chamados .inter~sses materiais" recorrendo ao aparato conceitual do 

sta 0 raclOnal, como f01 alUdldo no topico anterior, po rem nao se deu por satisfeito 

com os resultados. Pelo testemunho, e evidente que seu professado idealismo ativo 

centr~do numa ,~Ios~fia da autoconsciencia, saira abalado da vivencia jornalistica: 
mas c egou ao gabmete de estudos" sem ter vislumbrado al'nda 0 d . _ , s contornos e 
uma nova posz(ao teo rica. 

Tanto isso e verdade ' . al 
• A " - 0 que e Vlt para a correta determinac;:ao do evolver de 

s~~ consC1en~l~ l.ntelecrual - que permanecia no interior das definic;:oes Ontopo

Sltlvas da POlltlCl~ade. 0 que e comprovado, diretamente, por uma ine uivoca 

c~rrada R~ge, escnta em maio de 1843, porranto, cerca de dois meses ~os ter 

a an ona ~ a ~~dac;:ao da Gazeta Renana. Nela se encontram frases exuberantes 
a esse respelto: Ser humano deveria significar ser racional ' homem 11' d . 
"fi bl'" ,vre evena slgm car repu 1Cano 47. E com a mesma aura: 

Em primeiro lugar a autoconsciencia do ser humano a liberdade t' h d 
_ " In a e ser acesa outra 

vez nos corac;:aes [ ... J. S6 este sentimenta, desaparecido do mund 
d 1 " . 0 com os gregos e eva-

pora o. pe a cnstlanlsmo no azul do ceu, pode transformar a sociedade outra vez numa 
camumdade de seres humanos unidos pdo mais alto dos seus fins, 0 Estado democratico.48 

. E pOI' contraposic;:ao ao quadro politico alemao, "0 mais perfido d d 
fihsteus" fi "R os mun os 

, a rma que a evoluc;:ao Francesa restaurou 0 homem" 
" . , uma vez que 

promoveu a translc;:ao para 0 mundo humano da democracia"49. 

De ~ato,_sao term os eloquentes e indubitaveis que sustentam integralmente a 

caract~nz~c;:ao; contudo, vale agregar ainda 0 final da carra, pois fornece a medida 
da radICahdade politica alcanc;:ada por Marx ao final d 'd Al 

d esse peno o. go que pode 
ser emarcado como a resultante de seu trinsito, no interior do idealismo r' 

entre a de.mocracia radical e a democracia revolucionaria. Revoluc;:ao que Ma: ~:~ 
pensa malS encabec;:ada naAlemanha pelo agente social que a conduzira na Franc;:a 
mas por urn surpreendente dispositivo formado pela "humanl'd d fi d ' 

d a e so re ora que 
pensa e a humanidade pensante oprimida"so E na- d fi 

d ". . 0 se trata e mera rase solta, 
mas e urn mdICatIVO arriculado: 

47 Karl Marx e Arnold Ruge C ria (p' - .. 
, orrespon nee ans, Edltlons Sociales 1977 t I) 291 

48 Idem. ' , ., p. . 

49 Ibidem, p. 292. 

50 Ibidem, p. 296. 
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'10 l o~ os h m' l1 qu' p n S::UTI c que of rem r6n chegado a um aco rdo, para 0 que 
.IIII ·S afe iam absolu ramenre de meios [ .. . ]. 0 sistema da industria, do comercio, da 
Iwoprieda Ie e da explorac;:ao dos homens leva [ .. . ] a uma ruptura da sociedade atual 
I ... 1. De nossa pane, temos que expor 0 velho mundo a completa luz do dia e configurar 
positivamente 0 novo. Quanto mais tempo os acontecimentos deixam para a huma
oi I::tde pensante refletir e para a humanidade sofredora mobilizar suas forc;:as, tanto 
mais perfeito sed. 0 produto que 0 tempo presente leva em seu seio.s' 

' m conclusao, Marx desembocara numa revoluc;:ao de sofridos e pensantes 

,Iilld a no interior dos parimetros teoricos do movimento neo-hegeliano, ou seja, 

Iln figurara urn agente heterodoxo para levar a cabo uma pura soluc;:ao politica 

I'fIllvencional, nao so porque ja historicamente estabelecida, mas tambem ja sob 

IIl1 's tionamento - , a conquista do universo institucional do Estado moderno, enten

lido e identificado, especulativamente, a realizac;:ao da racionalidade e da liberdade 

Il1Imanas, 0 que equivale dizer que, polarizando ao extrema na configurac;:ao de 

11111 novo protagonista, porem mantendo completamente inalterado 0 carater da 

,II' 'na do combate e do objetivo a conquistar, Marx deixa patente que continuava 

's t3cionado no plano tradicional da determinac;:ao positiva da politicidade. 

Foi com essa fisionomia teorica, assediada pela duvida, que Marx se recolheu 

,10 "gabinete de estudos". Grosso modo, havia se decidido por uma ferril ousadia 

110 campo pratico, mas incerro quanto ao suporte teo rico para compreender e 

ru ndamentar a opc;:ao. Se e vilido dizer que na Gazeta Renana tentara executar 0 

programa implicito a tese doutoral, ou seja, unir a filosofia ao liberalismo na con

s(;cuc;:ao do moderno Estado racional, enquanto equac;:ao de ponta para os dilemas 

do quadro alemao em busca da contemporaneidade, tambem e correto afirmar que 

nao havia mudado ainda de proposito ao se recolher ao gabinete, mas apenas dotado 

o projeto de urn novo agente, vislumbrado na "humanidade sofredora que pensa". 

A grande mudanc;:a irrompeu so mente com a "revisao da filosofia do direito de 

I-Iegel", instigada por duas poderosas inBuencias: 0 irresoluto desafio teo rico encra

vado pelos "interesses materiais" e os lineamentos feuerbachianos contidos em do is 

rextos publicados exatamente a epoca: "Teses provisorias para a reforma da filosofia", 

. critas em abril de 1842, mas so publicadas nos A necdotis em fevereiro de 1843, e 

Principios da filosofia do futuro, editados em julho daquele mesmo ano. Para aferir a 

imporrincia desses trabalhos no advento do pensamento marxiano, basta recordar 

poucas linhas do "Prefacio" e outro tanto do ultimo dos Manuscritos economico-

\ 1 Idem. 
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-jllo djlcos d 1 44. M:.trx, a indicar 0 prop6 ito de eu e rico c dci ar a inalada 
a e ca sez da boa cricica alema a economia policica, enfaciza que 

A cdrica da economia nacional deve, alem do mais, assim como a crlrica posiriva em 

geral , sua verdadeira fundamema<;:ao as descobenas de Feuerbach. De Feuerbach dara, 

em primeiro lugar, a crlrica positiva humanisra e naruralisra. Quanro menos ruidosa, 

ranro mais segura, profunda, extensa e duradoura e a eficacia dos escriros ftuerbachia

nos, os unicos nos quais - desde a Fenomenologia e a L6gica, de Hegel - se encerra uma 
eferiva (wirkliche) revolu<;:ao reorica. 52 

No mesmo diapasao, ja nas partes mais adiantadas do escrito, ao denunciar 

Strauss e Bauer por subsuns;ao a logica hegeliana, garante que Feuerbach demoliu 

"tanto em suas Teses, nos Anecdotis, quanto, pormenorizadamente, na Filosojia do 

foturo [ .. . ] 0 embriao da velha dialetica e da velha filosofia". Defende ainda que 

"Feuerbach e 0 unico que tern para com a dialetica hegeliana urn comportamento 

serio, critico, e [0 unico] que fez verdadeiras descobertas nesse dominio, [ele e] em 
geral 0 verdadeiro triunfador [Oberwinder] da velha filosofia"53. 

A dedaras;ao, enfatica e cristalina, tributa a Feuerbach 0 merito da ruptura com 0 

pensamento hegeliano, numa extensao que implica 0 reconhecimento dos Contornos 

de uma nova posifdo filosofica. Alias, Marx faz isso explicitamente, na sequencia do 

mesmo texto, ao resumir "0 grande feito" de Feuerbach em tres POntos: 

• denuncia e condenas;ao da filosofia especulativa como forma ou modo de 
existencia do estranhamento do ser humano; 

• fundas;ao do verdadeiro materialismo e da ciencia real, ao tornar "a relas;ao 
social de 'homem a hom em' 0 principio fundamental da teoria"; 

• resgate e reconhecimento do positivo que repousa sobre si mesmo, que se funda 

positivamente em si, que e POnto de partida da certeza senslvel, em oposis;ao ao 

roteiro hegeliano da negas;ao da negas;ao, criticamente evidenciada tao so mente 

como "a expressao abstrata, lagica, especulativa para 0 movimento da historia, a 

historia ainda nao efttiva do homem enquanto urn sujeito pressuposto"54. 

A adesao aos novos referenciais, nitida e franca, abrange igualmente tf(~S dimen

soes: des carte da especulas;ao, ou seja, do Iogicismo e da abstratividade proprios 

aos volteios da razao autossustentada; reconhecimento do carater fundante da 

positividade ou objetividade autopostas, determinas;ao ontologica mais geral que 

52 Karl Marx, "Prefacio", em Manuscritos economico-filosoficos (Sao Paulo, Boitempo, 2004), p. 16. 

B Idem, Manuscritos economico-filosoficos, cit., p. 117. 

14 Ibidem, p. 119. 
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IIhj:I'/. :1 p 'rfi lamento, igualmente ontologico, do home~ ~~.sua auto,ef~tividade 

1I1,ll ·rial; idencificas;ao da sociabilidade como base da intehglblhdad~ (na~ Impor~a, 

. 'co de Marx pouco depois ultrapassado, em confenr carater SOCial ,111"1, 0 cg Ulvo , 

I .\a io feuerbachiana de "homem a homem") . . 

M -rcce er repetido que tais aquisis;oes germinaram tao so mente no gabmete 

II · I' rcuznach, desbastando os caminhos analiticos na revisao de Critica ~a ji

/I/I(~f(l do direito de Hegel, ao mesmo tempo em que por m~i~ ~e~sa emprelta~a 

I'l l i a elas principiaram a ganhar carnas;ao peculiar, dando 1~1~10 a con~guras;ao 

do pCllsamento marxiano. E tudo isso desencadeado pela duvlda assedlant,~. que 

II.lvi:l se engendrado quando Marx tentara resolver questoes relativas ,a~s mt_e

. . " I'StO e' de cara'ter social sem transmigrar da esfera polltlca e nao I .~ ~<.: matenals " , 

.Ihandonando 0 aparato teorico do Estado racionaI. . . 

E tambem no "Prefacio" de 1859 que se encontra a sumula, mUlto conheClda, 

d.1 rcsu ltante proporcionada pela revisao da filosofia politica de Hegel: . 

Minha investigayao desembocou no seguinte resultado: rela<;:6es juridicas, rais como fo~mas 

de Estado, nao podem ser compreendidas nem a panir de si mesmas, nem ~ .partlr do 

assim chamado desenvolvimento geral do espirito humano, mas, pelo contrarlO, elas se 

cnrafzam nas rela<;:6es mareriais da vida, cuja rotalidade foi resumida por Hegel.sob 0 ~ome 

de "sociedade civil" seguindo os ingleses e franceses do seculo XVIII; a anaromla da burger

fiche Gesellschaft [s~ciedade civil ou burguesal deve ser procurada na economia polirica.55 

Esse testemunho de Marx e decisivo, dado que aponta 0 carater e 0 momenta 

pl'cciso da inflexao intelectual a partir da qual passa a.elaborar se~.proprio pen

.':lInento. Trata-se de uma viragem ontologica que a leltura de Crzttca da filosojia 

tlireito de Hegel comprova indubitave1mente, se de1a 0 leitor se aproximar sem 

preconceitos gnosiologicos, nao importa quanto 0 texto sej~ ina~abado e lacunar, 

por vezes impreciso e ate mesmo obscuro, visto nao ter ~am~ls, ~ltrapassado a 

'ondis;ao de glosas para 0 autoesclarecimento do autor. E 0 111lClO do tras;ad,o 

d ' uma nova posifdo ontologica que os textos subsequentes ~ de ~o~r~ a questao 

jlldaica (1843) as "Glosas marginais ao 'Tratado de economla polltlca de Adolf 

Wagner" (1880) - confirmam, reiteram e desenvolvem num largo e complexo 

processo de elaboras;ao. . 

Importa, aqui, a feis;ao precisa do passo inicial da cammhada: em. c~~traste 

radical com a conceps;iio do Estado como demiurgo racional da sOCiabilldade, 

isto e, da universalidade humana, que transpassa a tese doutoral e os artigos da 

, ., . I" " (1859) em Karl Marx " Karl Marx, "Prefacio para contribuic,:ao da cntlca a economla po mca , 

(Sao Paulo, Abril Cultural, 1974, Colec,:ao Os Pensadores, v. 35), p. 135. 



~tl~~ta Renana, irrompe e domina agora, para nao mais ceder lugar, a "sociedade 

CIVI.1 - 0 campo da inreratividade contraditoria dos agentes privados, a esfera do 

metabolismo social- como demiurgo real que alinha 0 Estado e as rela<;:6es juridi

cas. Inverre-se, porranto, a rela<;:ao determinativa: os complexos reais envolvidos 

aparecem diametralmente reposicionados um em face do outro. Mostram-se 

inverridos na ordem da determina<;:ao pela for<;:a e peso da logica imanente a seus 

proprios nexos, nao em consequencia formal e linear de algum pretensioso volteio 

especial nos a~ranjos metodologicos, is to e, nao como resultante de uma simples e 

mera reorgamza<;:ao da subjetividade do pesquisador, mas por efeito de uma trama 

reflexiva muito mais complexa, que refunde 0 proprio carater da analise, elevando 

o procedimento cognitivo a analitica do reconhecimento do ser-precisamente-assim. 

Nesta: 0 dire~to unilateral da razao especulativa interrogar 0 mundo e superado 

pela VIa de mao dupla de um patamar de racionalidade em que 0 mundo tambem 

in~er.roga. a .ra.z~o, e 0 faz na condi<;:ao de raiz, de condi<;:ao de possibilidade da pro

pna mtehgibilidade, como foi visto ha pouco a respeito da apropria<;:ao marxiana 
dos indicativos feuerbachianos. 

Essa reflexibilidade fundante do mundo sobre a idea<;:ao promove a critica de 

natureza ontologica, organiza a subjetividade teorica e assim faculta operar res

p~dado em c~iterios objetivos de verdade, uma vez que, sob tal influxo da objeti

vIdad~, 0 ser e chamado a parametrar 0 conhecer, ou, dito a partir do sujeito: sob 

a consistente modalidade do rigor ontologico, a consciencia ativa procura exercer 

os atos cognitivos na deliberada subsun<;:ao, criticamente modulada, aos comple

~os efet~vos, as coisas reais e ideais da mundaneidade. E 0 tr<lnsito da especula<;:ao 

a reflexao, a transmigra<;:ao do ambito rarefeito e adstringente, porque generico, 

~e u~a razao tautologica, pois autossustentada - e nisso se esgota a imposta<;:ao 

Impenal da mesma, para a potencia multipla de uma racionalidade flexionante, 

que pulsa e ondula, se expande ou se diferencia no esfor<;:o de reproduzir seus al

vos, empenho que ao mesmo tempo entifica e reentifica a ela propria, no Contato 

dinamico com as "coisas" do mundo. Racionalidade, nao mais como simples rota

<;:ao sobre si mesma de uma faculdade abstrata em sua auronomia e rigida em sua 

conaturalidade absoluta, porem, como produto efetivo da rela<;:ao, reciprocamenre 

~et~rmina~t.e, entre a for<;:a abstrativa da consciencia e 0 multiverso sobre 0 qual 
mClde a auvidade, sensivel e ideal, dos sujeitos concretos. 

Marx ao revisitar a filosofia politica hegeliana, sob a pressao da duvida e a 

influencia das mais recentes conquistas feuerbachianas, percorre exatamente as vias 

da inrerroga<;:ao reciproca entre teo ria e mundo, 0 que the proporcionou identificar 

a conexao efetiva entre sociabilidade e politicidade, que fez emergir, polemicamenre, 

0 111 00 inv 'r d r. rmat hegeliano, implicando com isso a virrualidade de um 

IIOVO univcr ontol6gico. 

As marca de e achado proliferam por toda a "Critica de Kreuznach". Acen-

11 1.lnd o as cores, pode ser dito que 0 conjunto dessas glosas contitui-se de disseca<;:6es 

IlI tdlipla em tomo dos ramos des sa mesma descoberta ontologica, recriminando 

"~' lI1pre a orienra<;:ao hegelian a por nao poder e nao querer "que 0 'universal em si 

I' para i' do Estado politico nao seja determinado pela sociedade civil, mas que, 

,10 'Ol1trario, ele a determine"56, como se Ie quase ao final do paragrafo 304, dando 

(1 m i so consecu<;:ao a "A unidade do jim ultimo geral do Estado e dos interesses 

/lIlrlicufares dos individuos"57, em atendimento formal ao movimento logico na 

I ·; di za<;:ao de seu conteudo racional . Linha determinativa e modo de procedimenro 

\ 0 111 os quais, nesse exato momento, Marx rompe taxativamente, sob a emergencia 

I' (l Ontraste de seu novo posicionamento teorico: 

conteudo concreto, a determinac;:ao real, aparece como formal; a forma inteiramente 

:l bstrara de determinac;:ao aparece como 0 conteudo concreto. A essen cia das determi

nac;:6es do Estado nao consiste em que possam ser consideradas como determinac;:6es 

do Estado, mas sim como determinac;:6es 16gicometafisicas em sua forma mais abstrata. 

o verdadeiro interesse nao e a filosofia do direito, mas a 16gica. 0 trabalho filos6fico 

niio consiste em que 0 pensamento se concretize nas determinac;:6es politicas, mas em 

q ue as determinac;:6es politicas existentes se volatilizem no pensamento abstrato. 0 

momento filos6fico nao e a l6gica da coisa, mas a coisa da 16gica. A 16gica nao serve 11 

demonstrac;:ao do Estado, mas 0 Estado serve 11 demonstrac;:ao da 16gica.58 

Como se ve, sobressai tambem nessa viragem a polariza<;:ao excludente entre a 

/iJl"lna<;:ao real, 0 complexo estatal concreto, do qual e reclamada a efetiva reprodu{do 

Itorica - a captura da "logica da coisa", e a forma<;:ao ideal de natureza especula

I iva, que dissipa e desnatura as "determina<;:6es existentes", em seu reducionismo 

;Ib uativante a "coisa da logica". Os dois movimentos aquisitivos sao simultaneos 

. entrela<;:ados, mas sem que desapare<;:a 0 momenta predominante do ontologico 

sobre 0 gnosiologico, do "ser-precisamente-assim" em rela<;:ao a representa<;:ao ideal: 

r ·toras no movimento cognitivo, as "determina<;:6es existentes" nao sao passiveis 

It: reprodu<;:ao intelectual pelos andamentos a priori de qualquer configura<;:ao da 

16gica, e nao podem conviver com qualquer demarche especulativa. 

'f, Idem, Critica ajilosojia do direito de Hegel (Sao Paulo, Boitempo, 2005), p. 107. 

'I Ibidem, p. 28. (§ 26 1, remetendo ao 260.) 

'" Ib idem, p. 38-9. (§ 270, d.) 
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"C ricica a filosofia do direico de Hegel: IncrodLU;:ao" - cext eli cine da "C ricica 

de Kreuznach", hoje vale advertir para isso 0 leitor menos familiarizado - , que foi 

redigido entre fins de 1843 e prindpios de 1844 e publicado no numero exclusivo 

dos Anais franco-alemiies, e 0 unico produto direco e acabado das Glosas de 1843, 
e como introduyao das mesmas e apresentado pelo proprio autor; nessa condic;:ao 

po de ser encarado, especialmente em certos trechos, como uma especie de sinopse 

do escrito originirio. Nele reencontramos, entre outras, as componentes acima 

ressaltadas da nova postura teo rica do autor. E famosa ai, em perfeita consonancia 

com 0 descarte da especulac;:ao e a identificac;:ao do "momento filosofico" como a 

captura da "Iogica da coisa", a propositura de que 

A tarefo imediata da filosofia, que esta a servic;:o da hiscoria, e desmascarar a aucoalie
nac;:ao humana nas suas formas nita sagradas, agora que ela foi desmascarada na sua 
forma sagrada. A cdtica do ceu transforma-se deste modo em cdtica da terra, a critica 
da religiito em critica do direito, e a critica da teologia em critica da politica", numa frase: 
"descobrir a verdade do aquem. 59 

A terrenalidade, 0 efetivamente existente, arma 0 esquadro desse artigo com toda 

sua envergadura, evidenciando a linha de forc;:a da nascente ontologia marxiana. 

Aqui, porem, hi que se cingir muito sumariamente a "critica da poHtica" e 

apenas a um ou a outro de seus aspectos, somente para deixar pincelados a reite

rac;:ao e 0 desenvolvimento da nova identificac;:ao da politicidade feita por Marx no 

alvorecer de seu pensamento original. A "Introduc;:ao", bem ao estilo equilibrado 

da analise marxiana, distingue as dimensoes positivas da obra examinada, articula

damente com os enunciados de sua exercitac;:ao critica, Assim, e reconhecido que 

A Critica a filosofia do direito de Hegel, que teve a mais logica, profunda e completa 
expressao em Hegel, surge ao mesmo tempo como a analise cdtica do Estado modemo 
e da realidade a ele associada e como a negac,:ao definitiva de codas as anteriores formas 
de consciencia na j urisprudencia e na politica alemit, cuja expressao mais distinta e mais 
geral, elevada ao nivel de ciencia, e precisamente a filosofia especulativa do direito.60 

Dado como cimo, resultante e superac;:ao de todo 0 pensamento politico e 

juridico anterior, a reflexao politica hegeliana, em passo subsequente, e recusada 

como "esse pensamento extravagante e abstrato ace rca do Estado moderno [ ... J so 

a Nemanha poderia produzir a filosofia especulativa do direito"61 . A explicac;:ao 

59 Ibidem, p. 146. 

60 Ibidem, p. 151. 

61 Idem. 
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d(,~S : l r' uliari dadc r t ri n Jcncc leva ao que mais imporca, ao entendimento e 

( lilIpJ' m timento Crlcico do p roprio Estado moderno, determinado pelo seu 

H 'OI' i m nente: 

1 ... 1 representante alemito do Estado modemo, pelo contrario, que nao coma em 
onca 0 homem real, so foi possivel porque e na medida em que 0 proprio Estado mo
I 'rno nao atribui importancia ao homem realou unicamente satisfaz 0 homem total 

I manei ra ilusoria.62 

Ponanco, conclui Marx, 

1 ... j 0 status quo do sistema politico alemito exprime a consumafito do ancien regime, 0 

"um primento do espinho na carne do Estado modemo, 0 status quo da ciencia politica 
d ' . d 63 ,demit exprime a imperfeifito do Estado moderno em si, a egenerescenCla a sua carne. 

Texco primigeno, a "Introduc;:ao" tambem ja sustenta, em plena concordancia 

()111 a determinac;:ao ontologica que desvelara 0 Estado pela logica da sociedade civil, 

\jll . "a relac;:ao da industria, do mundo da riqueza em geral, com 0 mundo politi-
d " 64 M d I" w. c um dos problemas fundamentais dos tempos mo ernos . un 0 po mco, 

Imi nsecamente imperfeito e carente de solidez, que e configurado como patamar 

III (oior no evolver historico, resumo do "nivel oficial das nac;:oes modernas", ao qual e 

Il ncraposco 0 patamar superior do" nivel humano", altitude apontada como 0 "futuro 

f Illt:diaco"65 a ser atingido pelos povos que ja alcanc;:aram a modernidade politi ca. Esse 

I 'xco, portanto, erige uma escala que inferioriza 0 territorio politico, ou nos termos 

d . Marx, "as fases intermediarias da emancipac;:ao politica", em face da altitude do 

III/mano, pois, "0 homem e 0 ser supremo para 0 homem", 0 que desloca a politici-

\:ide para os contornos de uma entificac;:ao transitoria a ser ultrapassada; M~rx alude 

Iil C mo a necessidade de "demolir as barreiras gerais da politica atual"66. E nitido, 

pois, desde 0 instante em que Marx pass a a elaborar 0 seu proprio pensamenco, que 

,I C fe ra politica perde a altura e a centralidade que ostenta ao longo de quase coda 

.1 historia do pensamento ocidental, cedendo lugar ao complexo da "emancipac;:ao 

humana geral", vinculada no texto a noc;:ao de "revoluc;:ao radical" , que "~rganiza 
I1lclhor codas as condiyoes da existencia humana sob 0 pressuposto da hberdade 

~ocial", em contraste com "revoluyao parcial", identificada a "meramente politica, 

,., [demo 

I.' Idem . 

104 Ibidem, p. 149. 

I., Ibidem, p. 151 . 

/.(. Ibidem, p. 153. 



que deixa de pe 0 pilare do edi ficio"G7. Em decerm ina<;:ao on.Auenee, re guardada 

sua importincia como grau transitorio de liberdade limitada ou, mais precisamente, 

de iliberdade, a revolu<;:ao politica, por natureza, e apenas uma fun<;:ao mediadora, 

encarregada simplesmente das tarefas destrutivas, enquanto a "revolu<;:ao radical, a 

emancipa<;:ao humana universal" 68 compreende 0 teor do grande e verdadeiro ob

~etivo - e 0 telos permanente, onimodo e, como tal, ultimo em sua infinitude, por 

1SS0 mesmo demand a sempre reiterada, que nao se esgota em qualquer instincia 

conclusiva ou momento final, pois cada POnto de chegada e tambem de partida, 

perfazendo no conjunto a universalidade da sucessao contraditoria e sem termo de 

todos os patamares de afirma<;:ao e constru<;:ao do ser humano-societario. 

Em verdade, esse telos, nunca como centro tematico de uma antropologia, 

positiva ou negativa, pois do Carater desse tipo de abordagem redundaria de 

qualquer modo 0 defeito capital do isolamento e autonomiza<;:ao da individuali

dade, nem como 0 dever ser de urn humanismo etico qualquer, que nao deixaria 

de so<;:obrar na navega<;:ao idealista entre fato e utopia - mas como possibilidade 

objetiva identificada no tratamento ontologico da mundaneidade social, constitui 

o nucleo propulsor das inquieta<;:6es teoricas e praticas de Marx desde 0 advento 

de seu pensamento marxiano, e dai em diante irradiadas por toda sua obra. Pon

to crucial que reeebe tratamento vibrante nas ultimas paginas da "Introdu<;:ao", 

com 0 qual ultrapassa 0 que havia sido sua formula mais avan<;:ada aos tempos da 

Gazeta Renana, a revolu<;:ao politica pelo Estado racional a partir da "humanidade 

sofredora que pensa". Por certo, agora, a pedra angular e a "revolu<;:ao radical", con

substanciada na "emancipa<;:ao humana geral", e seu agente passa a ser, igualmente, 

uma categoria social de "cadeias radicais", uma vez que "urn a classe da sociedade civil 

que nao e uma classe civil", que e a dissolu<;:ao de todas as configura<;:6es societarias, 

que so e universal pela universalidade de seus sofrimentos, que nao padece injusti<;:as 

parciais, mas "a injusti<;:a pura e simples", que, em suma, "ja nao po de reclamar urn 

titulo historico, mas simplesmente 0 titulo humano", "que e, em suma, a perda total 

da humanidade, portanto, so pode redimir-se a si mesma por uma reden[do total do 

homem"69. Nao ha expressao mais precisa e eloquente do que essa para por em 

evideneia que a revolu[do radicalou emancipa[do global passa a ser, desde a emer

gencia do pensamento marxiano, 0 eomplexo entificador da universalidade e da 

racionalidade humanas, da efetiva e autentica realiza<;:ao do homem, e nao mais 

67 Ibidem, p. 154. 

68 Idem. 

69 Ibidem, p. 156. 
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11111 :1 rom qualquer dc 'scado ou de prarica poJirica, por mais perfeitas que estas 

III )ssam er, pragmatica ou piedosamen te, imaginadas. Ou seja, a emancipa<;:ao hu

i ll . lll a ompreende resolubilidade real e global, enquanto virtualidade engendrada 

pd:1S "derermina<;:6es existentes" na concreta esfera humano-socieraria, passivel 

d · r ' onhecimento pelo entendimento a partir do instante em que nas Glosas de 

I Hit 3, egundo os corretos e incisivos termos de Maximilien Rubel, "Marx rompe 

d ·(initivamente com a ideia de Estado como institui<;:ao racional"70. 

Em sintese, a redefini<;:ao teorica de Marx, naquela oportunidade, e de tal 

' II V ·rgadura que so pode ser facultada e ter explica<;:ao por uma cabal revolu<;:ao 

IInLO logica. 0 saIto extremo, que vai da sustenta<;:ao ardorosa do Estado racional 

0 111 0 demiurgo da universalidade humana a nega<;:ao radical de sua possibilidade, 

(I n ubstanciado pela emergencia de urn complexo determinativo que se lastreia 

\ omo reprodu<;:ao ideal do efetivamente real, transcende as condicionantes mais 

pr6ximas - duvidas e influencias - e da inicio a instaura<;:ao de uma nova posi[do 

li los6fico-eientifica e a sua correlata postura pratica. 

Q ue a critica ontol6gica tenha incidido, em primeiro lugar, sobre materia 

po litica, e simples decorrencia do proprio itinerario pessoal de Marx, vinculado 

. ~ enfases e prioridades de urn dado tempo e lugar. Todavia, proporcionou a 

onquista precoce de uma dimensao fundamental ao pensamento marxiano, que 

lo i mantida na integra em seus escritos ate 0 fim da vida. De fato , elaborada a 

Ilartir das Glosas de 1843, a critica da politica produziu uma teoria basica cujo 

':Ir:irer e tra<;:os sao explicitos ou estao subjacentes, desde entao, em toda abor

lagem marxiana dessa esfera. Dela ja tratei em outras oportunidades (com certa 

hrcvidade, por exemplo, nos numeros 13 * e 15/16 ** da revistaAd Hominem, e 

om mais extensao em alguns eventos academieos), tendo eunhado para identificar 

.1 cxpressao determina[do ontonegativa da politicidade, bern como outras correlatas. 

(: impossivel aqui retomar a questao, mas hao de bastar para seu registro os aflora

II1C IltOS dos paragrafos anteriores, e a reitera<;:ao de que ela e 0 marco exponeneial 

ILi e separa, total mente, 0 Marx juvenil, adepto da filosofia da autoconsciencia, do 

Marx marxiano que principia em 1843. A esse respeito, alem dos textos ja cita

dos, entre os mais caracteristicos figuram Sobre a questdo judaica, "Glosas criticas 

'0 Maximilien Rubel, Cronica de Marx (Sao Paulo, Ensaio, 199 1), p. 25 . 

J. C hasin , "Democracia politica e emancipa<;ao humana" ,Ad Hominem, Santo Andre, n. 1, tomo 

1Il, 2000, p. 9 1-100. (N. E.) 

.. Idem, "Poder politico e representa<;ao - tres supostos e uma hip6tese consritu inte", Ad Hominem, 

cit. , p. 101-8. (N. E.) 
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marginai a rei da Pnl ia e a reforma social"', "Materiai ' pn;;parar rio para 

a redac;:ao de A guerra civil na Franra e urn sem-numero de pa sagens por todo 0 

conjunto da obra marxiana. 

Para evitar objec;:oes indolentes, velhos mal-entendidos ou precipitac;:oes 

irrefletidas, que, desarentas a complexa problemirica da teoria marxiana da de

terminarao ontonegativa da politicidade, cedam a cavilosa tentac;:ao reducionista 

de a emparelhar ao mero lema anarquista da extinc;:ao do Estado, uma sinaliza
c;:ao de alena. 

Tratando-se de uma configurac;:ao de natureza ontologica, 0 proposito essencial 

dessa teoria e identificar 0 Carater da politica, esclarecer sua origem e configurar 

sua peculiaridade na constelac;:ao dos predicados do ser social. Donde, e ontonega

tiva, precisamente, porque exclui 0 atributo da politica da essencia do ser social, 

so 0 admitindo como extrinseco e contingente ao mesmo, isto e, na condic;:ao de 

historicamente circunstancial; numa expressao mais enfitica, enquanto predicado 

dpico do ser,social, apenas e justamente, na panicularidade do longo curso de sua 

pre-historia. E no interior da intrincada trajetoria dessa pre-historia que a politicidade 

adquire sua fisionomia plena e perfeita, sob a forma de poder politico centralizado, 
ou seja, do Estado modemo: 

A maquina que por meio de 6rgaos complexos e ubiquos enreda, como uma jiboia, 
a sociedade civil viva [trata-se, po is, do] poder de Estado ordenado e dorado de 
uma divisao do rrabalho sistematica e hierarquizada, que expande se~ raio de ayao 
e independencia em relayao a sociedade real e 0 controle sobrenatural sobre ela [de 
modo que e urn a] excrescencia parasiraria sobre a sociedade civil, fingindo ser sua 
conrraparrida ideaJ.71 

Esse trac;:ado marxiano e 0 oposto, sem duvida, de qualquer expressao propria 

ao ambito secularmente predominante da determinac;:ao ontopositiva da politica, 

para a qual 0 atributo da politicidade nao so integra 0 que hi de mais funda

mental do ser humano-societirio - e intrinseco a ele - mas tende a ser conside

rado como sua propriedade por excelencia, a mais elevada, espiritualmente, ou 

a mais indispensivel, pragmaticamente; tanto que conduz a indissolubilidade 

entre politica e sociedade, a ponto de tomar quase impossivel, ate mesmo para 

a simples imaginarao, urn Formato social que independa de qualquer forma de 
poder politico. 

71 Karl Marx, La guerre civile en France-1871 (Paris, Editions Sociales, 1972), p. 210. [Ed. port.: 

A guerra civil em Franra, Lisboa, Avanre!, 1984. Disponivel em <http://www.dorl.pcp.prlimages/ 
c1assicos/ guerracivil. pdf>.J 

/\0 id ·ntifi ar a n cureza da for a politica como forfa social pervertida e usurpada, 

',() ialmente ativada como estranhamento por debilidades e carencias intrinsecas as 

I(lrm a -es ociais contraditorias, po is ainda insuficientemente desenvolvidas e, por 

\ OI1 S quencia, incapazes de autorregulac;:ao puramente social, nas quais, pela fieira dos 

,\ 11 • 'ss ivos sistemas sociais, quanto mais 0 Estado se entifica real e verdadeiramente, 

1.111(0 mais e contraditorio em relac;:ao a sociedade civil e ao desenvolvimento das 

I II d i v i dualidades que a integram, Marx assinala, categoricamente, que a emancipac;:ao 

" na essen cia a reintegrac;:ao ou recuperac;:ao humano-societiria dessas forc;:as sociais 

.ili 'nadas a politica, ou seja, que ela so pode se realizar como reabsorc;:ao de energias 

pr6prias despidas da forma politica, depuradas, exatamente, da crosta politica sob 

,I ('llial haviam se autoaprisionado e perdido. E 0 que sustenta, seja no inicio de 

,":1 obra adulta, como, por exemplo, em Sobre a questao judaica, seja em plena 

III:tw ridade, tal qual se expressa nos "Materiais preparatorios" para a red~c;:ao de 

guerra civil na Franra. 

De sone que, por toda durac;:ao da pre-historia, tempo das sociabilidades contra

di l6 rias, por isso mesmo pouco evolvidas e racionais, 0 predicado da politicidade 

~ lari presente, "asfixiando"72 0 ser social, em conjunto com sua inseparavel outra 

1:1 e, a propriedade privada dos meios de produc;:ao e reproduc;:ao da base material da 

vida. Siamesas, uma nao vive sem a outra, do mesmo modo que so podem morrer 

co mo vivem, juntas. Por conseguinte, presente 0 atributo da politicidade, tal nao 

. 'ssa de reiterar a exigencia por atos de poder, donde a necessidade generalizada 

de atividade politica, tanto a que os respalda como a que os contesta. 

Todavia, quando a contestac;:ao visa consciente e deliberadamente a emancipa

<,::i o, necessita transmigrar para outra esfera, tern de praticar uma politica orientada 

pda superac;:ao da politica,fozer uma politica que desfora a politica, pois seu escopo 

'. a reconversao e 0 res gate das energias sociais desnaturadas em vetores politicos. 

IJortanto, a revoluc;:ao radical, isto e, social, desentranhada por Marx na intelecc;:ao 

da sociedade contemporanea, bern compreendido 0 fundamento de sua reflexao 

I olitica - a determinarao ontonegativa da politicidade - nao demanda ou propoe 

:l mera pritica politica, nem a reconhece como sua atividade caracteristica e deci

siva, mas exige uma pratica metapolitica: conjunto de atos de efetivac;:ao que nao 

apenas se desembarace de formas panicularmente ilegitimas e comprometidas de 

dominac;:ao politica, para substitui-las por outras supostas como melhores, mas que 

va se desfazendo, des de 0 principio, de toda e qualquer politicidade, a medida que 

se eleva da aparencia politica a essen cia social das lutas historicas concretas, a pro-

12 Idem. 
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pon;:ao em que pro move a aBoras:ao e realiza eu objerivo humnn - iecario, 0 

quais, em suma, rem naquela ulrrapassagem, indissociavel da simlJrinea superas:ao 

da propriedade privada dos bens de produs:ao, a condis;ao de possibilidade de sua 

realizas;ao. Numa frase, a critica marxiana da politica, decifras;ao da natureza da 

politicidade e de seus limites, e por consequencia 0 desvendamento da estreiteza 

e insuficiencia da prdtica politica enquanto atividade humana racional e universal, 

donde 0 saito metapolitico ao encontro resolutivo da sociabilidade, essencia do 
homem e de todas as formas da pratica humana. 

Sao mais do que taxativas as palavras de Marx a esse respeiro. Ao fazer, por exem

plo, uma avalias;ao de conjunto dos processos revolucionarios do passado, Cfitica: 

"as revolus;oes apenas aperfeis;oaram a maquina do Estado, em vez de se desfazerem 

dela, desse pesadelo asjixiante". E, a proposito da Com una de Paris, explica e aprova: 

Todas as revoluy6es anteriores s6 haviam transferido 0 poder organizado _ essa forma 
organizada da escravidao do trabalho - de uma mao para outra. A Com una nao foi uma 
revoluyao contra esta ou aquela forma de poder de Estado - legitimista, constitucional, 
republicana ou imperial. Foi uma revoluyao contra 0 pr6prio Estado, esse aborto pro
digioso da sociedade; foi a retomada pelo povo, para 0 povo, de sua pr6pria vida social. 
Nao transferiu essa maquina terrfvel de dominayao de classe de uma frayao das classes 
dominantes para outra, mas uma revoluyao que demoliu a pr6pria maquina, [ ... ] A 
Com una foi a negayao clara da usurpayao estatal, por isso 0 inleio da revoluyao social 
do seculo XIX, [ ... ] S6 os trabalhadores, inBamados pelo cumprimento de uma tarefa 
social nova para toda a sociedade - acabar com todas as classes, com toda a dominayao 
de classe - eram os homens que podiam quebrar 0 instrumento dessa dominayao _ 0 

Esrado, 0 poder governamental centralizado e organizado, que, usurpador, se prerende 
senhor e nao servidor da sociedade. [ .. . ] A Comuna e a reabsoryao do poder de Esta
do pela sociedade, que constitui suas pr6prias foryas vivas, em lugar de foryas que a 
controlem e subjuguem.73 

Posto em evidencia que a primeira das criticas ontologicas, no advento do pen

samento marxiano, teve por objeto a politicidade, e frisada sua grande relev3ncia, 

nao pode deixar de ser reacentuado algo que ja veio a baila em outras passagens: sua 

intima relas;ao com a Cfitica ontologica da filosofia especulativa - segunda das criticas 

constitutivas da nova posirdo - tendo por alvo privilegiado a filosofia do direito de 

Hegel, embora incursione pela Fenomenologia do espirito e a LOgica, como atestam os 

Manuscritos economico-jilosoficos, ademais da larga exercitas;ao da mesma, com grande 

dose de sarcasmo, em especial sobre textos do cenaculo de Bauer e escritos de Stimer 

73 Ibidem, p. 211-2. 
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l' i'I'(lUdh fI, a quaL 'Sla v lead ' , um apo outrO, nada menos do que A sagrada 

(tl/li/lin,.11 ideoLogia aLemd e Miseria da filosofia, como todos sabem. 

A yin ula<;:io dessas duas criticas e motivada, desde logo, pela natureza filo

,. , ',/; ' :1 da ob ra centralmente examinada; todavia, a conexao tambem encerra algo 

II ' Ill mais decisivo: ao enfocar e superar, tao substancial e rapidamente, a esfera 

1101 f l i a, a rota de Marx faz transparecer que 0 nucleo propulsor de seus esfors;os 

.II Ii 'ulava interesses teoricos e praticos que se estendiam a globalidade do com

pi ' x humano-societario, implicando a demanda por uma planta intelectual bern 

111 :lis ampla, para alem das fronteiras de uma estrita teoria politica, se esse tipo de 

.Ihnrdagem sempre Fosse incapaz de dar corpo a completa e resolutiva intelecs;ao da 

11I1indaneidade emergente em seu tempo, como acabara de verificar que ocorreria, 

p ·Ia revisao do melhor de seus exemplares, em qualquer formulas;ao do genero. 

Numa frase, Marx havia se defrontado com 0 esgotamento historico da filosofia 

11r' cdente. A partir das singularidades dos "apuros", gerados pelo enfrentamento 

10. "interesses materiais", acabara diante da contraditoriedade universal imanente 

, nova sociedade, em face da qual "a onipotencia ontologica da razao", para usar 

'xpressoes lukacsianas, "nao pode deixar de se revelar inteiramente inadequada 

d fil '6 "74 'nquanto centro 0 pensamento oso co . 

Com certeza, nao tera sido indiferente, ao espirito em mutas;ao do Marx de 

I(rcuznach, 0 enunciado feuerbachiano sobre essa questao, pouco antes emitido, 

d<.: modo caracteristico, em verdadeira proclamas;ao publica do colapso da filosofia 

h 'geliana, no seu brevissimo "Necessidade de uma reforma da filosofia" . Feuerbach, 

sinalizando para 0 "limiar de uma nova epoca, de urn novo periodo da humani

dade" e para a urgencia da elaboras;ao de "urn a filos06a que corresponda a uma 

11 <.:cessidade da humanidade", que seja "imediatamente a historia da humanidade", 

hun como tendo por criterio que "as diferens;as fundamentais da filosofia sao 

diferens;as fundamentais da humanidade", sustenta a diretriz de que "a reforma 

da filosofia so pode ser a necessaria, a verdadeira, a que corresponde a necessidade 

dn epoca, da humanidade", e justifica: 

Em periodos da decadencia de uma concepyao do mundo de alcance hisr6rico, ha 
certamente necessidades contrarias - a uns e, ou parece necessario, conservar 0 antigo 
e banir 0 que e novo; para outros, e imperativo realizar 0 novo. Em que lado reside a 
verdadeira necessidade? Naquele que contem a exigencia de futuro - que e 0 futuro 
antecipado: naquele que e movimento para a frente. A necessidade de conservayao e 
apenas uma necessidade artificial, criada - e apenas reayao. A filosofia hegeliana foi a 

7< Georg Lukacs, If giovane Marx, cir., p. 25 e ss. 
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since e al'bicraria de diver os i cemas exi renre , Ie in uh i~ n ias - ' '111 r<;:a po IClva, 
porque sem negaci vidade absoluca. S6 quem cem a eoragem de er abso lu camenre 
negarivo cern a for 'Ya de eriar a novidade.75 

A larga flexibilidade dos contornos mais gerais dessas configura<;:6es, 0 reconhe

cimento enfatico da necessidade de elaborar urn pensamento capaz de anunciar 0 

advento, 0 perfil e as premencias da nova epoca, a extrema radicalidade na critica a 

exaustao dos figurinos teoricos antecedentes, a veemente exigencia de teor pratico 

em filosofia e tantos outros aspectos das proposi<;:6es feuerbachianas nao so eram 

confluentes com as interroga<;:6es do pesquisador recolhido em Kreuznach como as 

respaldava, propiciando algum solo e certa ancoragem para as primeiras linhas da 

arquitet6nica marxiana. Razao pela qual esse momenta originario, se devidamente 

considerado a partir dos textos e nao por meio de criterios exogenos, estabelecidos 

ao puro arbitrio do interprete, e urn instante privilegiado para 0 exame consistente 

da rela<;:ao Marx-Feuerbach. Nao foram poucas as abordagens inconvincentes a 

~espe~to,. todas concentradas em localizar 0 momenta a partir do qual se dissiparia a 

mfluenCla feuerbachiana na obra de Marx, a hora "luminosa" em que Marx deixaria 

d~ se~ feue:bachiano. Posta nesses termos enviesados, a questao e insoluvel, porque 

nao e POSSIVel a urn determinado pensamento deixar de ser 0 que nunca foi. E a 

rigor, bastaria nao mais do que ler sem antolhos gnosiologicos e politicistas 0 te:to 

primigeno ~e 1843 para chegar a tal conclusao. Essa "simples" leitura imanente, 

co~o condI<;:ao de possibilidade de compreensao efetiva do escrito, no entanto, e 

hOJ~ q~ase uma barreira intransponivel para a grande maioria dos leitores. Situa<;:ao 

lastlmavel tanto para 0 leitor quanto para a obra de Marx. 

Basta aqui, com rapida pincelada, confrontar os dois autores no plano da temati

za<;:ao politica; a plataforma ontologica ja foram feitas men<;:6es e ainda outras serao 

acrescidas, m~is a frente. No topico anterior foi configurado, suficientemente, que 

n~ ~mergenc,la .de ~eu p,e~samento original Marx se destaca, a rigor, exatamente pela 
CfltlCa ontologtca a polltlca, ao desvendar a identidade ontonegativa da politicidade, 

em contraste radical com seu pensamento politico anterior, francamente vinculado ao 

universo teorico oposto. Ora, inexiste qualquer rastro de transforma<;:ao dessa monta 

em Feuerbach. Ao contrario, em perfeita rima com 0 espirito dominante nos circulos 

neo-hegelianos, Feuerbach, nos textos que foram importantes para Marx e em toda 

sua obra, e ~m defensor intransigente e absoluto da maxima relevancia da politica e 

do Estado. E a voz mais estrondosa na exalta<;:ao da politicidade que possa ser conce

bida ou imaginada; talvez, como alguem ja notou, 0 entusiasmo e a estridencia das 

75 Ludwig Feuerbach, "Necessidade de uma reforma da filosofia", cit., p. 13-4. 
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~ 1I . lS IIvi c pcla virlLl ti cs p \I ti a e e catais uperem ate mesmo as enfases de 

I I 'g .\ n3 \ uvas:ao de e uposro demiurgo. £. suficiente, para ilustrar essa cortante 

di!"I" n a em relas:ao a M arx, urn unico paragrafo do texto feuerbachiano citado hi 

pOll ' ; pas agem esta que e antecedida por uma exorta<;:ao igualmente caracteristica: 

" I) 'vcmos, pois, tomar-nos novamente religiosos - a politica deve tornar-se nos sa 

I .Ii 'iao", brada Feuerbach, tomando por base 0 "principio do ateismo", isto e, "0 

,thandono de urn Deus distinto do Homem"76, Imperativo ao qual corresponde 0 

p.ll':.\grafo de consagra<;:ao do Estado: 

No Estado, as fon;:as do homem se separam e se desenvolvem para, por meio dessa 
epara'Yao e sua reuninea'Yao, eonstituirem urn ser innnito; muitos homens, muitas 

tor'Yas, consrituem uma s6 for'Ya. 0 Estado e a soma de todas as realidades, 0 Estado e 
a provideneia do homem. No Estado, os homens se representam e se eompletam uns 
aos outros _ 0 que eu nao posso ou sei, outro 0 pode. Nao existo para mim, entregue 
ao aeaso da for<;:a da natureza; outros existem para mim, sou abra'Yado por urn dreulo 
universal, sou membro de urn todo. 0 Estado (verdadeiro) e 0 homem ilimirado, 
infinito, verdadeiro, completo, divino. S6 0 Estado e 0 homem - 0 Estado e 0 homem 
que se determina a si mesmo, 0 homem que se refere a si pr6prio, 0 homem absoluto. 77 

Impossivel, pela voz dos proprios textos, ouvir urn Marx feuerbachiano, mas 

sio perfeitamente audiveis certoS acordes de Feuerbach nas partituras marxianas. 

Na Cfitica a filosofia especulativa, especial mente na recusa a especula<;:ao como 

metodo cientifico, eles muito sonoramente estao presentes, mas reintegrados 

~ textura da composis:ao marxiana. Nao e a toa que as "Teses provisorias" e os 

Principios da filosofia do futuro contenham de modo muito explicito uma rejei<;:ao 

global aos procedimentos hegelianos e a sustenta<;:ao do ser material ou sensivel 

omo 0 unico ser real e verdadeiro, isto e, do ser que e inseparavel das coisas, que 

He uno com 0 que e". 
£. provavel que uma das melhores ilustra<;:6es que possam ser dadas a respeito 

da questao dos procedimentos analiticos, na emergencia da reflexao marxiana, 

eja a da mudan<;:a na concep<;:ao de critica. Passagem que vai de uma configura<;:ao 

ituada nas proximidades da pura negatividade baueriana a critica enquanto analise 

genetica da necessidade intrinseca as entifica<;:6es. Os irmaos Bauer, Ruge e a irra

d ia<;:ao do seu tipo de procedimento, por quase todo 0 movimento neo-hegeliano, 

haviam unilateralizado em favor do pensamento, da subjetividade dos individuos, 

a identidade hegeliana entre sujeito e objeto, bern como reduzido a diaLetica da 

76 Ibidem, p. 16. 

77 Ibidem, p. 17. 
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superarao, operada em Hegel pela conci Ji a<;:ao ou mediadio d ). C 

d 
. , . d .,. . po t ,d franca 

pre omlflancla 0 momento .. . . d al . negatlvo, ou sep, a urn confronto enue contradito-

nos 0 qu emergla urn vitorioso absoluto. De fato sem abst . d" d ' raJ[ os momen tos 
IStlfltO~ . ~ uma gama extensa de formula<;:oes, 0 movimemo neo-hegeliano teve 

nesse crztlClsmo sua pedr d d ' . h £ . a e toque: urn lreClOnamento da atividade espiritual que 

~~~un a aalz~dr edco a~ Jovem Hegel, no sentido de que "revolucionado 0 reino das 
1 elas, a re 1 a e nao pode se manter inalterada". 

,0 M~rx ~a tese, doutoral e dos artigos da Gazeta Renana, sempre com modu-

la<;:oes propnas, esta abrangido por essa tendencia C . d .. b . d' . ornu, Cltan 0 0 artlcuhsta da 
re en a Gazeta, e convergente as linhas basicas desse diagnostico: 

Como os .demais jovens hegelianos, pensava [ ... J que a melhor forma de 
desenvolvlmento racional do Estado 'd promover 0 R _ I - que consl erava como Hegel a encarnarao da 

azao e 0 e emento motor do p , . .,. "d . d rogresso - era a cntlca que elimina 0 irracional do real 
etermman 0 cada mod d .,. ' por seu conceito".l8 0 e eXlstencla por sua essencia, cada realidade particular 

Essa interpreta<;:ao e reiterada com alguns acrescimos fi I d 
capitulo: ao na 0 mesmo 

Diferentemente de Rug ,. , e, que em sua Cflnca a Filosojia do direito de Heg I . , . . 
rava em Feuerbach Md' _ . e p se InsPl-, ' arx, to aVla, nao aphcava seu metodo cdtico Aind 'd I' co t '1' d . al ealsra ~'dmudava un lzan 0 ~a lura polftica 0 metodo da jilosojia critica, que julgava tod~ 
rea I a e por seu conteudo racionaU9 

b' ~o~ ~nfldex6des proprias, Lukacs tam bern entende a questao na mesma linha 
aSlCa. a an 0 a tese e dos artigos, afirma: 

~ met~.o desse,s brilh~tes araques jornalisticos contra a Prussia reacionaria ja viera a 
h::~a d l55~r.tarao: conSlsre naquele especifico hegelianismo radical que 0 jovem Marx 

a qumdo durante os anos dos esrudos universirarios. Ja na Dissertariio e afirm d 
que nas gran des epocas hist6ricas das crises a filosofia deve se tornar pr' t"" a 0 
prdxis da filosofia e t b' , . - , . a Ica; so mente a 
realidade . I ~d ~~ teonca. E a cntlca que confronta cada exisrencia a essencia, a 

, d ,partlcu ar a lela. Como se ve, e ainda urn metodo idealista-hegeliano. E este 
meto 0 e. por ora conservado essencialmente rambem nos escritos da Gazeta Re 
reconheClmento que Marx no inicio de 1842 h . d nana. 0 "d ' , aVla expressa 0 em relac;:ao a Feuerbach 
e.m;n ~,precisdamente, ainda de maneira muito generica; por consequencia nao ha 
am a a vlragem e principio do metodo hegeliano.80 ' 

78 Auguste Cornu, Marx/Engels: Del idealismo al materialismo historico, cit., cap. II 

79 Idem. (Grifo meu.) . 

80 Georg Lukacs, 11 giovane Marx, cit., p. 47. 
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\" sfncese, para 0 Marx pre-marxiano, critica era uma exercita<;:ao do intelecto 

qu , no fulcros basicos, acompanhava 0 criticismo neo-hegeliano, cuja tram a ope

r ~lLiva caractedstica - avaliar pelo metro de essenci;l.s especulativas as formas de 

'x i ' cencia _ dissolvia objetos em consciencia, no suposto de recusar e demolir 0 

lIIundo estabelecido e deixar limpo 0 terreno para a edifica<;:ao do Estado racional. 

Para desenhar a fei<;:ao da nova critica, e preciso realudir a uma passagem con

'\usiva das Glosas de 1843, ja enfatizada anteriormente, que faz parte de men<;:6es 

:lpresentadas por Lukacs como "os momentos de maior destaque da argumenta

'io" de Marx, quando este, "partindo do ponto central da metodologia hegeliana, 

lrata desse conjunto de questoes em termos de concreticidade"81. Motivo pdo 

q ual importa retracejar 0 contorno da nascente abordagem marxiana, no inte

rior da qual se destaca a nova concep<;:ao de critica. Logo nas primeiras paginas 

do manuscrito, ao comentar a tematiza<;:ao hegdiana das rda<;:6es entre. familia, 

sociedade civil e Estado, pondo em evidencia que "a assim chamada 'ideia real' 

(0 esplrito como espirito infinito, real) e representada como se agisse segundo 

LI m principio determinado e por uma inten<;:ao determinada", Marx objeta ca

racteristicamente: "Aqui aparece claramente ° misticismo logico, panteista"82. 

POLICO mais adiante, tratando ainda das mesmas rda<;:6es, explicita a obje<;:ao de 

modo mais geral e detalhado: 

Mas a condic;:io torna-se 0 condicionado, 0 determinante torna-se 0 determinado, 0 

produtor e posto como 0 produto de seu produto. [ ... J A especulac;:ao enuncia esse fato 

como urn ato da Ideia [ ... J. A realidade empirica e, ponanto, tomada tal como e; ela e, 
rambem, enunciada como racional; porem, ela nao e racional devido a sua propria razao, 

mas sim porque 0 fato empirico, em sua existencia empirica, possui urn outro significado 
diferente dele mesmo. 0 fato, saido da existencia empirica, nao e apreendido como tal, 
mas como resultado mistico. 0 real torna-se fenomeno; porem, a Ideia nao tern OLltrO 

conteudo a nao ser esse fenomeno. Tambem nao possui a Ideia outra finalidade a nao ser a 

finalidade 16gica: "ser espirito real para si infinito". Nesse paragrafo, encontra-se resurnido 

todo 0 misterio da filosofia do direito e da filosofia hegeliana em geral.
83 

Essa linha de raciocinio, parigrafos a frente, leva Marx a dizer, condenando a 

supressao das essencias especificas das entifica<;:oes: 

81 Idem, "A falsa e a verdadeira ontologia de Hegel" , em Ontologia do ser social (Sao Paulo, Ciencias 

Humanas, 1979), p. 26. 

82 Karl Marx, Critica a filosofia do direito de Hegel, cie., p. 29. (§ 262.) 

83 Ibidem, p. 30-1. 
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eme a mesma passagem que e reaJiza, na 16gica, da es{era d:. ~ sl:n ia a e fera 

_ to, A mesma passagem e fe ita, na filosofia da natureza, da natureza inorginica 

Sao sempre as mesmas categorias que animam ora essas, ora aquelas esferas, 

apenas de encomrar, para determinas:6es singulares concretas, as determinas:6es 
corresponden tes. 84 

,~: os contomos, que le_va~ a ~o,nclusao marxiana, ja citada, que, para 
omento filosofico nao e a 10glCa da coisa, mas a coisa da logica"85 

uadro e a natureza dessa refutas;ao do metoda especulativo conduze~ a 
~a critica. Grife-se, apesar da obviedade, que 0 fundamental da 

··"~~'''U'.a. a ~speculas;~o nao e algo circunscrito a sua fisionomia ticnica ou, 

rest~lto ~ ~ef~l~os ou insuficiencias particulares da mesma, os quais, 

no selO ongInano, uma vez retificados, pudessem levar a retomada do 

a que pertencem. Ao inverso, trata-se de uma re)'eir ao de fund I' . 'l' 0, porque 
ont~ oglCO: Em poucas palavras, 0 que Marx impugna, entendendo 

o.de~eIto capItal ~a especulas;ao, eo proprio fundamento das operas;6es 

a.ldela como ongem ou principio de entificas;ao do multiverso sensivel 

,fO! estamp~~o mais acima, "0 fato como realizas;ao da ideia", pais ess; 

e urn mero resultado mistico", urn produto do "misticismo logico" ao 

te no plano da "relas;ao universal entre necessidade e liberdade"86 

,a inversao. e~tre determinante e determinado, desconsiderando a; 

especificas ~a~ dlstIntas entificay6es efetivamente existentes, constituindo 

on~o~?glca com a especulayao em nome e pelo resgate, precisamente 
~oo~. ' 

e a estrutura da nova concepyao de critica sao organizados ' "d 
. d d ' e nltJ 0, 

e esvendar os nexos imanentes aos "objetos reais". A cerra altura 

, . ~,04, ao consignar, a proposito da "antinomia entre Estadopolitico e 
czvtl que" " I d ' ~ erro pnnCipa e Hegel consiste em assumir a contradi[do 

com~ umdade no ser, na ideia, quando essa contradiyao tern sua razao 
algo malS profundo, isto e, em uma contradirdo subst,ancl'al" d" . 
h" r, e IstIngUir 

egehano do erro Inverso, em que recai aquela que chama de "critica 

oferece os elementos constitutivos da "verdadeira critica". Convem 
a passagem por inteiro: 

39, (§ 270, d,) 

, ' N I, S ' " ' ld'l' l II 

A crftica vulgar cai 'm urn erro dogmdtico oposto. Assim ela critica, por exemplo, a 

con tituis:ao. Ela chama a atens:ao para a oposi<;:io entre os poderes etc, Ela encontra 

co ntradi<;:6es por toda parte. 1sso e, ainda, critica dogmatica, que luta contra seu objeto, 

do mesmo modo como, antigamente, 0 dogma da santissima trindade era eliminado por 

meio da contradi<;:io entre um e tres. A verdadeira critica, em vez disso, mostra a genese 

interna da santissima trindade no cerebro humano. Descreve seu ato de nascimento. 

Com isso, a crftica verdadeiramente filos6fica da atuaJ constituis:ao do Estado nao indica 

so mente contradis:6es existentes; ela esclarece essas contradis:6es, compreende sua genese, 

sua necessidade. Ela as apreende em seu significado especifico. Mas esse compreender nao 

consiste, como pensa Hegel, em reconhecer por toda parte as determinas:6es do Conceito 

logico, mas em apreender a l6gica espedfica do objeto espedfico.87 

Vale aditar que, em verdade, a condenayao da ideia, da ideia pura, da ideia abstrata, 

da ideia lOgica, da ideia como sujeito, que, por mais sutis e elaborados que sejam os 

eus volteios, e incapaz de reproduzir a peculiaridade concreta dos objetos reais, bern 

omo a exigencia de que 0 conhecimento seja exatamente essa forya reprodutora das 

cntidades efetivas, e constante e taxativa par toda a "Crftica de Kreuznach". A titulo 

de oonfirmayao, leia-se urn trecho de urn dos primeiros paragrafos: 

Mas uma explica<;:io que nao da a differentia specifica nao e uma explicas:ao, 0 unico 

interesse e, pura e simplesmente, reencontrar "a 1deia", a "1deia l6gica" em cada elemen

to, seja 0 do Estado, seja 0 da natureza, e os sujeitos reais, como aqui a "constituis:ao 

poHtica", convertem-se em seus simples nomes, de modo que ha apenas a aparencia de 

urn conhecimento real, pois esses sujeitos reais permanecem incompreendidos, visto 

que nao sao determina<;:6es apreendidas em sua essencia espedfica.88 

o contraste entre as duas criticas e radical, e por seu Formato a segunda ultra

passa, num so movimento, a especulayao hegeliana e 0 criticismo neo-hegeliano: 

tanto a dogmdtica superior da razao autossustentada, como a dogmdtica vulgar da 

caya as contradiy6es, propiciada pelo confronto entre uma suposta essencia racional 

c a misera existencia eivada de irracionalismo. Alias, e oportuno fazer mens;ao de 

passagem ao paragrafo 279, em que tern lugar, a proposito da discussao sobre as 

diferenyas entre monarquia e democracia, uma das primeiras demoliy6es marxianas 

do padrao convencional de emprego das categorias de essen cia e existencia e de 

uas relas;6es. Basta deixar anotado urn fragmento para assinalar que elas, desde 

o principio da reflexao marxiana, perdem a rigidez e a polarizayao excludente 

dos mitos extrassensiveis da inteligibilidade especulativa em geral, adquirindo 

"7 Ibidem, p. 108, 

H'S Ibidem, p. 34. (§ 269.) 
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a plas ticidade necessaria que a capacita a er veiculo co n cicu is elll rei , re

ceptivos aos conteudos proprios dos objetos investigados, na reprodU(;:ao teorica 

dos complexos da mundaneidade, deixando para tras as velhas antinomias que 
embarac;:avam seu emprego: 

A democracia e 0 enigma resolvido de todas as constituic;:oes. Aqui, a constituic;:ao nao 

e so mente em si, segundo a essen cia, mas segundo a existencia, segundo a realidade, 

~m. seu fundam~nt.o real, 0 homem real, 0 povo real, e posta como a obra propria deste 
wtlmo. A COnStltU!c;:ao aparece como 0 que ela e, 0 produto livre do homem.89 

Abandonado 0 criticismo das essencias abstratas contra 0 mundo irracional das 

contradic;:oes, a "critica verdadeira" ascende a decifrac;:ao da mundaneidade im

perfe~ta em sua realidade, para esclarece-Ia, compreendendo sua genese e necessidade, 

ou sep, para Captura-Ia em seu significado proprio, por meio da determinac;:ao das 

I6gicas especificas que atualizam os objetos de seu multiverso. E a extraordinaria 

passagem da topica negatividade absoluta do criticismo neo-hegeliano a critica 

ontol6gica - investigac;:ao do ente autoposto em sua imanencia, seja esse uma 

formac;:ao real ou ideal; procedimento teorico - "verdadeira critica filosofica", diz 

Marx - em que a tematizac;:ao, isto e, a reproduc;:ao ideal das coisas e procedida 

a partir delas proprias, da malha ou do aglutinado de seus nexos constitutivos, 

processo analitico pelo qual sao desvendadas e determinadas em sua genese e 
necessidade proprias. 

A terceira das criticas ontologicas que instauram 0 pensamento marxiano e a 

critica. da e~onomia politica. Ultima a integrar 0 programa de investigac;:oes de Marx, 

a partIr dal ocupou 0 centro do mesmo e foi a mais desenvolvida. Beneficiou-se 

lar~amente das duas primeiras, das quais nunca se divorciou, numa potencializac;:ao 

reClproca que percorreu 0 conjunto da obra marxiana, independentemente dos 
montantes que cada uma delas perfez no conjunto dos escritos. 

~qui, na adstric;:ao ao destaque da imporrancia germinal das tres, so e possivel 
c~nslgnar que elas nao se esgotaram nessa func;:ao originaria, mas permaneceram 

atlvas c?mo momentos essenciais do projeto de intelecc;:ao de mundo arm ado por 

M~rx. ~ ~a .i~tegrac;:ao das mesmas que redunda 0 teor e 0 carater do novo patamar 

de mtelIglbllIdade proporcionado pela sintese filosofico-cientifica engendrada pela 

reflexao ma~xia~a. Calha bern referendar 0 argumento, arrematando a passagem 

co,er: uma lI~~lda afirmac;:ao lukacsiana, conc1usiva a esse respeito: "Enquanto 
ctInca ontologlca de todos os tipos de ser, a filosofia continua sendo _ mesmo sem 

89 Ibidem, p. 50. 
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.1 I r ten 3.0 de dominar c ubmeter os fe n6menos e suas conexoes - 0 principio 

lirctivo dessa nova cientific idade"90. 

E tam bern Lukacs quem destaca, com toda perrinencia e a devida enfase, que 

~ no pensamento marxiano que, "pela primeira vez na historia da filosofia, as 

r:uegorias economicas aparecem como as categorias da produc;:ao e reproduc;:ao 

1:1 vida human a, tomando assim possivel uma descric;:ao ontologica do ser social 

sob re bases materialistas" e que isso tern "sua primeira expressao adequada nos 

Manuscritos economico-filosoficos"9 1. Essa elevac;:ao das categorias economicas ao 

plano da filosofia irradia consequencias decisivas por todo 0 complexo fundan

I . da reflexao marxiana. Contudo, para evitar interpretac;:oes reducionistas de 

perversa tradic;:ao, ha que sublinhar que nao se trata de uma aquisic;:ao abrupta, 

ncm unilateralizante, mas de uma configurac;:ao resolutiva cuja possibilidade 

principiou a ser entreaberta quando os "apuros" diante dos "interesses materiais" 

r ram assumidos como "duvidas" no "gabinete de estudos", e de modo mais 

{etivo com 0 teor e pela natureza de seus primeiros resultados: a critica da po

ifl ica, que desvenda 0 carater determinante da sociedade civil, eo concomitante 

n:cnac;:o da especulatividade, que leva ao patamar da critica ontologica. Nao e 

':lsual a sequencia dos textos entao produzidos - "Critica de Kreuznach"; Sobre a 

(!uestao judaica; "Critica da filosofia do direito de Hegel: Introduc;:ao" e as Glosas 

dc 1844, que perfizeram, a epoca, as duas referidas aquisic;:oes - alc;:ando 0 curso 

:1 nalitico a tematica dos Manuscritos economico-filosoficos , cuja relevancia agora 

'. c1arificada. Por cerro, numa rota tao consistente a casualidade do interesse in

lclectual nao desempenha qualquer papel significativo. Tornados em conjunto e 

'm seu significado fundamental , os textos nao comparecem ai enquanto escritos 

-r raticos, mas como passos de urn itinerario deliberado, ciente da sua orientac;:ao, 

que se reforc;:a na propria marcha. Rumo dado, segundo 0 proprio autor, pela 

dcsembocadura de sua investigac;:ao primigena: "A anatomia da sociedade civil 

dcve ser procurada na economia politica" 92 . 

E, porranto, na busca da anatomia da sociedade civil que as categorias da eco

Ilomia politica sao ontocriticamente elevadas a esfera filosofica, onde esplendem 

'omo malha categorial da produc;:ao e reproduc;:ao da vida humana. De fato , e nesse 

plano e momenta que Marx, mantendo com rigor e rara consequencia sua nova 

postura antiespeculativa, encontra a raiz do que vira a ser a arquitet6nica de seu 

.'" Georg Lukacs, "Os principios ontol6gicos fundamentais de Marx", cit., p. 29. 

. " Ibidem, p. 14-5 . 

'1. Karl Marx, "Prefacio it contribui"iio da cririca it economia pollrica" (I 859) , cit. , p. 135. 
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pensam~nto, OS pressupostos inelimindveis de toda a inves tiga :i n rcra da ocie

dade, cUJo enunciado explfcico e bem arriculado e oferecido em A ideologia alemti: 

? ~r:meiro pressuposto de toda a historia humana e, natural mente, a existencia de 
mdlvlduos h.um.a~os vivos(as). 0 primeiro fato a constatar e, po is, a organiza<;ao cor
poral desses mdl~Iduos e, por meio dela, sua relayao dada com 0 restante da natureza. 

Natural~~nte nao podemos abordar, aqui, nem a constitui<;ao fisica dos homens nem 
as condlyoes naturais, geologicas, oro-hidrograficas, c1imaticas e ourras condiy6es ja 
encontradas ~elos homens. Toda hisroriografia deve partir desses fundamentos naturais 
e de sua modlficayao pela ayao dos homens no decorrer da historia. 

Pode-~e distinguir os hom ens dos animais pela consciencia, pela religiao ou pelo que 
se queira. Mas eles mesmos comeyam a se distinguir dos animais tao logo come<;am a 
p rozduzzr s~us meios de vida, passo que e condicionado por sua organizayao corporal. 
~o produ~Ir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente, sua propria 
vIda matenal. 

o m~do. pelo q~al . o~ homens produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, 
da propna cOnstltuIya~ do~ meios de vida ja encontrados e que eles tern de reproduzir. 

Esse mo~o de pr~d~<;:a.o ~ao deve ser considerado meramente sob 0 aspecro de ser a 
reprodu<;ao da eXlstencla frsica dos individuos Ele e muito mal's cd' d . . ", uma IOrma eterml-
na a de s~a atlvldade, uma forma determinada de exteriorizar sua vida, urn determinado 
modo de vuia desses individuos. Tal como os individuos exteriorizam sua vida assim sao 
eles. ~ que eles sao coincide, pois, com sua produyao, tanto com 0 que produ~m como 

tamb.e~ com 0 ":~do como produzem. 0 que os individuos sao, portanto, depende das 
COndIyOeS matenalS de sua produ<;ao.93 

Em confluencia, Istvan Meszaros, ao dissecar 0 desenvolvimento filosofico de 

~~rx desde a famosa carra ao pai de 1837, onde aflorou "0 principio de 'buscar a 

Idel~ n~ propria. realidade"', argumenta que a consecw;:ao desse alvo dependia da 
reahzac;:ao de dOlS passos preliminares, os quais, entretanto, 

[ ... J so foram enunciados de maneira completa alguns anos depois. 0 primeiro se 

ref ere ~o carater insoluvel da problematica filos6fica do passado, inerente a tentativa 
dos ~Iosofos de encontrar solu<;6es na propria filosofia Cisto e, dentro das Iimitay6es 

aurol~p.o~tas pela mais absrrata forma de teoria). Eo segundo se ref ere ao faro de que a 
constl.tul<;ao de uma forma adequada da teo ria deve ser concebida como parte essencial 
da umdade entre teoria e pratica.94 

93 Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemd , cit., p. 87. 

94 Istvan Meszaros, Filosofia, ideologia e ciencia social (Sao Paulo, Boitempo, 2008), p. 99. 
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Pass re lutiv 'SS ' quc vieram a er dados "em oposic;:ao consciente aos 

\ i ~ 1 'rna filosoficos de eu p redecesso res" , perfazendo "um programa que ancorava 

li1'lHCrnente a teoria na 'vida real' e na 'representac;:ao da atividade pratica''', e que 

\. 'xp ressaram de modo exuberante, apontando para "a tarefa vital da totalizac;:ao", 

pI" i amente, emA ideologia alemd, na qual Meszaros se apoia com toda convicc;:ao 

. de modo conclusivo: 

omo podemos ver, a preocupayao de Marx com a "ciencia positiva real" significava 
lima reorienta<;ao da filosofia, inequivocamente clara e radical, voltada para os "ho
mens reais e ativos"; na dire<;ao do seu "real processo de desenvolvimento, perceptivel 
cmpi ricamente"; em direyao a seu "processo de vida material" considerado dialetica

mente como urn processo de vida ativo; em resumo: em dire<;ao a representayao "da 
atividade prdtica, do processo prdtico de desenvolvimento dos homens". Isso se adequava 
bern com a inspira<;ao juvenil de "procurar a ideia na propria realidade", apesar de, 
naturalmente, entendida em nivel muito mais elevado, visro que a ultima formulayao 
indicava, nas referencias a praxis social, tam bern a solu<;ao, enquanto a primeira se 
reduzia a uma intuiyao - ainda que genial- do problema em si.95 

De modo que a critica ontologica da economia politica, em busca da "anatomia 

h sociedade civil", leva a raiz, que impulsiona pelo nexo intrincado das coisas, 

materialmente, a analitica da totalidade. Porranto, 0 ser social - do complexo da 

i ndividualidade ao complexo de complexos da universalidade social - bern como 

sua relac;:ao com a natureza sao alcanc;:ados e envolvidos, como ja foi assinalado de 

in kio, pelas irradiac;:6es consequentes a elevac;:ao das categorias economicas ao plano 

(j los66co na forma das categorias de produc;:ao e reproduc;:ao da vida humana. Com 

·feito, reconhecida em sua centralidade, essa problematica implica, desde a recon

~ iderac;:ao da propria natureza enquanto tal e, em especial, diante da sociabilidade, 

ate a precisa determinac;:ao, por exemplo, dos contornos da subjetividade. Em suma, 

posta em andamento, a critica ontologica da economia politica, ao contrario de 

red uzir ou unilateralizar, induz e promove a universalizac;:ao, estendendo 0 ambito 

da analise desde a raiz ao todo da mundaneidade, natural e social, incorporando 

coda gama de objetos e relac;:6es . Donde a rapidez com que emerge, logo no terceiro 

dos Manuscritos economico-filosoficos, a sustenta<;:ao de que 

A historia mesma e uma parte efetiva da hist6ria natural, do devir da natureza ate ao 
homem. Tanto a ciencia natural subsumira mais tarde precisamente a ciencia do ho
mem como a ciencia do homem subsumira sob si a ciencia natural: sera uma ciencia.96 

~5 Ibidem, p. 103-4. 

% Karl Marx, Manuscritos economico-jilosoficos, cit., p. 112. 
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Expectativa que se transforma, as primeiras paginas de A ideoLogia aLernii, 
numa consagrada formula de reconhecimento: "Conhecemos uma unica ciencia, 

a ciencia da historia. A historia pode ser examinada de dois lados, dividida em 

historia da natureza e historia dos homens"97. Mesmo porque, ao se enla<;:arem, as 

tres crfticas instauradoras dao contorno nascente a uma visao global de mundo, 

uma vez que tern por objetos a prdtica, a filosofia e a ciencia, respectivamente nas 

formas da politica, da especulariio hegeliana e da economia politica cidssica, admiti

das como expressoes de ponta da elabora<;:ao teo rica de toda uma epoca, por isso 

mesmo enfrentadas como os circuitos esgotados de urn patamar de atividade e 

racionalidade que cabe superar. 

Com essas considera<;:oes se alude, pois, ao extraordinario papel que a crftica da 

economia polftica desempenha no reconhecimento marxiano daquilo que Lukacs 

chamou de "existencia primaria dos grandes complexos do ser". ]a a partir dos 

Manuscritos economico-filosoficos, distinguindo com rigor graus, tipos ou formas 

de ser, Marx rompe com a concep<;:ao excludente entre natureza e sociedade, 

pondo em primeiro plano 0 metabolismo humano-societario que as relaciona, 

no qual a primeira se apresenta como plataforma natural, que a sociabilidade 

transforma sem cessar em sua autoedifica<;:ao cad a vez mais puramente social, 

consumando 0 progressivo "afastamento das barreiras naturais", que tipifica 0 

autoengendramento do ser humano, no sentido da presen<;:a necessaria, mas nao 

determinante da natureza na infinitude intensiva e extensiva dessa entifica<;:ao. 

Excelente ilustra<;:ao dessa tessitura e da processualidade que a atualiza, em toda 

sua amplitude, e oferecida no "Terceiro Manuscrito" (V): 

[ ... ] tanto 0 material de trabalho quanto 0 homem enquanto sujeito sao tanto resultado 

quanto ponto de partida do movimento (e no fato de eles terem de ser este ponto de partida 

reside, precisamente, a necessidade historica da propriedade privada). Ponanto, 0 carater 

social e 0 carater universal de todo 0 rriovimento; assim como a sociedade mesma produz 

o homem enquanto homem, assim ela e produzida por meio dele. A atividade (Tdtigkeit) 

e a frui<;;ao, assim como 0 seu conteudo, sao tam bern os modos de existencia segundo a 

atividade social e a frui<;;ao social. A essen cia humana da natureza esra, em primeiro lugar, 

para 0 homem social; pois e primeiro aqui que ela existe para ele na condis:ao de elo com 

o homem, na condis:ao de existencia sua para 0 ourro e do outro para de; e primeiro aqui 

que ela existe como fundamento da sua propria existencia humana, assim como tam bern 

na condi<;;ao de elemento vital da efetividade humana. E primeiro aqui que a sua exis

tencia natural se the tornou a sua existencia humana e a natureza [se tornou] para de 0 

homem. Ponanto, a sociedade e a unidade essencial completada (vollendete) do homem 

97 Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemd, cit., p. 86. 

0 111 a natureza" vl:rdad ' ira re urrei<;;ao da natureza, 0 naturalismo real izado do homem 

hllmanismo da natureza levado a efeito.98 

L paragrafos a frente (IX), detendo-se em epoca historica concreta, bern ante

Ii r a plenitude desenhada na passagem acima, toma 0 metabolismo sob a forma 

' ~ pc inca da industria: 

A industria e a rela<;;ao historica efetiva da natureza e, portanto, da ciencia natural com 
homem; por isso, se ela e apreendida como revela<;;ao exoterica das forfas essen cia is 

humanas, entio tambem a essencia humana da natureza ou a essencia natural do ho

mem e compreendida dessa forma, e por isso a ciencia natural perde a sua orienta<;;ao 

abstratamente material, ou antes idealista, tornando-se a base da ciencia humana, 

como agora ja se tornou - ainda que em figura estranhada - a base da vida efetiva

mente humana; uma outra base para a vida, uma ourra para a cUncia e de antemao 

lima mentira. A natureza que vern a ser na historia humana - no ato de surgimento 

da historia humana - e a natureza efetiva do homem, por is so a natureza, assim como 

vem a ser por intermedio da industria, ainda que em figura estranhada, e a natureza 

antropologica verdadeira.99 
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Aqui, e sob forma da industria moderna que 0 metabolismo mais interessa, pois 

foi a partir dela que a "economia polftica ilustrada descobriu a essen cia subjetiva da 

riq ueza". Determina<;:ao com a qual principia 0 "Terceiro Manuscrito" : "A essen cia 

ubjetiva da propriedade privada, a propriedade como atividade para si, como su

jeito, como pessoa, e 0 trabaLho". Unindo os varios termos da bateria de equa<;:oes, 

Lemos: ao buscar a anatomia da sociedade civil pela crftica da economia polftica, 

Marx depara com 0 pressuposto insuprimivel dos homens ativos, que remete a 

lotalidade do \a<;:o metabolico entre sociedade e natureza, em especial sob a forma 

da industria moderna, donde a emergencia da figura centralissima do trabalho - 0 

segredo reconhecido, positivamente, pela economia polftica ilustrada. Reconhecido, 

mas nao desvendado; descoberto, mas nao explicado. Por isso mesmo, conce

b ido unilateralmente, so pelo seu lado positivo, enquanto "essencia subjetiva da 

riq ueza". Ou, de forma crftica mais abrangente, nos proprios termos marxianos: 

A economia nacional parte do trabalho como [sendo] propriamente a alma da produ<;;ao, 

e, apesar disso, nada concede ao trabalho e tudo it propriedade privada. proudhon, 

a partir desta contradi<;;ao, concluiu em favor do trabalho [e] contra a propriedade 

privada. Nos reconhecemos, porem, que esta aparente contradi<;;ao e a contradi<;;ao do 

'J ~ Karl Marx, Manuscritos economico-filosoficos, cit., p. 106-7. 

'J'! Ibidem, p. 110. 



80 M A lt ' : r. S'I Al'lI'!') )N 'I Q I. I l t ' O I IU ! SO I. IJ('A M In () I )I~ ) 11 ' A 

trabaLho estranhado consigo meSI11O, e que a econol11ia na j naJ ~ pcn:ts el1Llnciou as 
leis do trabalho estranhado. 100 

Desde 0 infcio, pois, a critica marxiana da economia politica se manifesta como 

impugnac;:ao e recusa, formal e material, de urn dado corpus cientifico. 0 proprio 

reconhecimento de seu valor heuristico passado e uma aferic;:ao de seus limites e da 

insuficiencia de seu estatuto racional. Assinalar esses aspectos, em linhas rapidas, e 

o que resta fazer para deixar tracejada a identidade da terceira critica instauradora. 

A den uncia da estreiteza global do porte analitico desse aparato teorico e feita, por 
exemplo, numa passagem exemplar: 

A economia nacional parte do faro dado e acabado da propriedade privada. Nao nos 
explica.o mesmo. Ela percebe 0 processo material da propriedade privada, que passa, 
na reahdade (Wirklichkeit), por formulas gerais, abstratas, que passam a valer como 

leis, pa:a ela. Na~ concebe (begreift) estas leis, isto e, nao mostra como tern origem na 
essencl~ da propnedade privada. A economia nacional nao nos da esclarecimento algum 
a respelto do fundamento (Grund) da divisao entre trabalho e capital, entre capital e 
terra. Quando ela, por exemplo, determina a relayao do salario com 0 lucro de capital, 
o que the vale como razao ultima e 0 interesse do capitalista; ou seja, ela supoe 0 que 
deve desenvolver. Do mesmo modo, a concorrencia entra por toda parte. E explicada 
a partir de circunsrancias exteriores. Ate que ponto estas circunstancias exteriores, 
aparentemente casuais, sao apenas a expressao de urn desenvolvimento necessario.101 

E evidente que essas objec;:6es sao desenvolvidas sob os parametros da nova 

critica, centrada na exigencia de capturar "a logica especifica da coisa especifica" e 

de esclarece-Ia por sua genese e necessidade. Ou, para seguir com a argumentac;:olo 
do Manuscrito: 0 defeito geral da economia politica e 

[ ... ] justamente pelo faro de a econol11ia nacional nao compreender a conexao do 
movimento [ ... ] pois concorrencia, liberdade industrial, divisao da posse da terra eram 
desenvolvidas e concebidas apenas como conseqiiencias acidentais, deliberadas, vio
lentas, [e) nao como [conseqiiencias] necessarias, inevitaveis, naturais do monopolio, 
da corporayao e da propriedade feudal . 102 

. Tais posic;:6es representam censuras e restric;:6es de fun do a economia politica 

llustrada que Marx, a partir dai, jamais abandonara. Ao conmirio, seeao reiteradas, 

desenvolvidas e multiplicadas, tanto mais quanto maior for seu dominio sobre 

100 Ibidem, p. 88. 

101 Ibidem, p. 79. 

102 Ibidem, p. 80. 
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, I materia. A rfcuJo de e emplo, recorde-se a recriminac;:ao aos "empiristas ainda 

,l hSlr:Jro ", aqueles precisamente que nolo interligam os fatos, nem os entendem 

l) 1I10 resultantes da pratica social dos individuos, ou seja, que sao incapazes de 

un eber "mundo sensivel" como "atividade senslvel". A esse respeito sao muito 

'xp re ivas passagens de A ideologia alemd e da Miseria da filosofia. Da primeira, 

p:lra uma denotac;:ao mais geral, a escolha pode recair sobre a seguinte afirmac;:olo: 

"' lao logo seja apresentado esse processo ativo de vida, a historia deixa de ser uma 

olec;:ao de fatos mortos, como para os empiristas ainda abstratos"I03. E da Miseria 

ria filosofia e suficiente ficar com excertos da "Primeira observac;:ao": 

Os economistas exprimem as relayoes da produyao burguesa, a divisao do trabalho, 0 

crediro, a moeda etc. como categorias fixas, imuraveis, eternas. [ ... J OS economistas 
rlOS explicam como se produz ness as relayoes dadas, mas nao nos explicam como se 
produzem essas relac;:oes, isto e, 0 movimento historico que as engendra. I04 

Embora seja bastante instrutivo transcrever, igualmente, algumas linhas da 

"Setima" para fechar 0 quadro: 

Os economistas tern procedimentos singulares. Para eles, s6 existem duas especies de 
instituiyoes, as artificiais e as naturais. As instituiyoes da feudalidade sao artificiais, 
as da burguesia sao naturais. Nisro, eles se parecem aos teologos, que tambem esta
belecem dois tipos de religiao: a sua e a emanayao de Deus, as outras sao invenyoes 
do homem. Dizendo que as relayoes atuais - as relayoes da produyao burguesa - sao 
naturais, os economistas dao a entender que e nessas relayoes que a riqueza se cria e as 

foryas produtivas se desenvolvem segundo as leis da natureza. Portanto, essas relayoes 
sao, elas mesmas, leis naturais independentes da influencia do tempo. Sao leis eternas 
que devem, sempre, reger a sociedade. Assim, houve hist6ria, mas ja nao ha mais. I05 

o perfil e 0 teor dessas objec;:6es atingem a economia politica em profundidade: 

l:s ta e evidenciada como incapaz de explicar os fenomenos que aborda, de mostrar 

o processo constitutivo das entificac;:oes, de revelar a necessidade dos eventos, bern 

omo de nao compreender as interconexoes do movimento produtivo das ocor

rencias factuais, 0 andamento temporal que as engendra. E denunciada por lanc;:ar 

mao de fatores extern os e circunstanciais para justificar os objetos considerados, 

dando por suposto 0 que teria de ser desvendado, e tam bern por colecionar fatos 

mortos, ao desconhecer 0 mundo senslvel como determinac;:ao da atividade senslvel. 

103 Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemil, cit., p. 94-5. 

10; Karl Marx, Miseria dajilosojia (Sao Paulo, Global, 1989), p. 102. 

105 Ibidem, p. 115. 
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.E reprovada porque e re tringe a cap tar 0 adventos efet iv em gencraliza<;:6es 

abstratas, de imediaro convertidas em leis, igualmente incompreendidas porque 

nao desentranhadas dos nexos imanentes aos complexos reais . Seu resultado con

ceitual e um conjunto de categorias fixas, imutaveis e rigidas, uma vez que ignoram 

origens e desenvolvimentos, isro e, os processos formativos; categorias que por sua 

natureza sao coniventes com "procedimentos singulares", tao arbitrarios quanto 

os teologicos. E, decerto, uma recusa critica a natureza, aos limites e aos modos 

operativos de to do um padrao de cientificidade, ao qual e contraposta a exigencia 

de um patamar bem mais elevado de racionalidade, cujo alvo cientifico e criterio 

de rigor e a captura do todo efetivo das entifica<;:6es em suas logicas especfficas por 

meio da identifica<;:ao de suas geneses, necessidades e desenvolvimentos, tais como 

produzidas pela reitera<;:ao da atividade' sensivel no movimento historico que a 

possibilita, caracteriza e diversifica. 

Essa demanda fundamental pela integridade ontologica na reprodu<;:ao teo rica 

das eoisas mostra sua alta produtividade na Cfitica marxiana a concep<;:ao de trabalho 

propria a economia polftica, onde pode ser devidamente apreciada. Trata-se de 

momenta excepcional na rota constitutiva do novo pensamento, dele resultando 

a problematica que armou para sempre 0 centro propulsor de toda atividade re

flexiva de seu autor. Afirmando partir "de um faro nacional-economico presente" , 

em oposi<;:ao ao economista - "Nao nos desloquemos, como [faz] 0 economista 

nacional quando quer esclarecer [algo], a um estado primitivo imaginario"106 -

Marx sustenta, no "Primeiro manuscrito" (XXII), q ue 

o trabalhador se tarna tanto mais pobre quanta mais riqueza produz, quanto mais a sua 
prodw;:ao aumenta em poder e extensao. 0 trabalhador se tarna uma mercadoria tao mais 
barata quanta mais mercadorias cria. Com a valorizarao do mundo das coisas [Sachenwelt] 

aumenta em propon;:ao direta a desvalorizarao do mundo dos homens [Memchenwelt] .107 

Ou, como diz linhas adiante: "A efetiva<;:ao [Verwirkliehung] do trabalho e a 

sua objetiva<;:ao. Esta efetiva<;:ao do trabalho aparece ao estado nacional-economico 

como desefetiva<;:ao [Entwirkliehung] do trabalhador", de modo que 

Na determina<;ao de que 0 trabalhador se relaciona com 0 produto de seu trabalho 
como [com] urn objeto estranho estao todas estas conseqiiencias. Com efeita, segun
do este pressuposto est;! claro: quanto mais 0 trabalhador se desgasta trabalhando 
[ausarbeitet]' tanto mais poderoso se torna 0 mundo objetivo, alheio [fremd] que 

106 Idem, M anuscritos economico-filosoficos, cit. , p. 80. 

10l Idem. 

I . ri, diante de j , l • . I1LO m::ti pobre e to rna ele mesmo, seu mundo inrerior, [e] 

J 
. , . 10 8 

l~ntO menos [0 trabalhador pertence a SI propno. 

Es a antitese real, desvendada a partir da analise "de urn faro nacional-economico 

/I/'{'sen te", e guia e criterio, no Caderno III, para a considera<;:ao"da ~o~cep<;:~o .de 

II.tb:lJ ho da economia politica. Ao reconhecer 0 trabalho como essen eta subJetwa 

11.1 riqueza _ no interior da propriedade privada", isro e, encarando 0 trabalho como 

princip io, a economia politica deixa de considerar a riqueza como "u,~ estado exte-

I io r ao homem" , tal como faziam "os partidarios do sistema monetano e mercan

I iii ' ta", pretendendo com isso ter configurado uma clara afirma<;:ao d~ ho~e~, ou 

s 'j3, tem por valorizado 0 hom em, essencia da riqueza, pela concep<;:a~ posltlva do 

I r:tbalho. Marx-Iembrando que "Engels chamou com rauo Adam Smith de Lutero 

IIf,cional-eeonomico" , uma vez que este ultimo "suprimiu [aufhob] a religiosidade 

/,xterna enquanto fazia da religiosidade a essencia interna do homem" - argumenta 

lI"e "assim fica suprimida [aufgehoben] a riqueza existente fora ~o homem e de~e 
independente [ ... ] na medida em que a propriedade privada s~ I~c~rpora ~o pro

prio homem e reconhece 0 proprio homem enquanro sua essenCia . 0 efelto das 

luas opera<;:6es, formalmente identicas, redunda, igualmente, ~o invers~ do que 

:11)arenta: "0 proprio homem e posro na determina<;:ao da propnedade pnvada, tal 
] d I", "109 0 d 

'omo em Lutero [0 homem e posto] na [determina<;:ao are Iglao . on e a 

importancia do desfecho da argumenta<;:ao, que explicita 0 homem negado, pois 

'onvertido no fundamenro contraditorio da propriedade privada: 

Sob a aparencia de urn reconhecimento do homem, tambem a economia nacional, cu~o 
prindpio e 0 trabalho, e antes de tudo apenas a realiza<;ao conseqiien~e da renega<;ao 
do homem na medida em que de pr6prio nao mais esra numa tensao externa com 

a essencia ;xterna da propriedade privada, mas de pr6prio se torno~. essa ~ssencia 
tensa da propriedade privada. 0 que antes era ser-externo-a-si [sich Ausse~!t~hset~], 
exterioriza<;ao [Entiiusserung] real do homem, tornou-se apenas ato de extenonza<;ao, 

de venda [Veriiusserung] . 110 

Em suma, circunscriro pela critica como essencia da riqueza, contraditoria

mente subsumida a propriedade privada, 0 trabalho revel a sua face negativa como 

atividade desefetivadora do agente produtor. 

1U8 Ibidem, p. 8 L 

IO? Ibidem, p. 99-100. 

" 0 Ibidem, p. 100. 
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Oposto e 0 rumo anaLfti co no evo/ver te6 rico da economj a p l{ci a, que transita 

da hipocrisia de "um aparente reconhecimento do homem, de sua au tonomia, de 

sua atividade propria", para 0 cinismo total, "ao desenvolver mais unilateral e por 

is,so mais aguda e consequentemente 0 trabalho como a unica essencia da riqueza", 

dlante do desenvolvimento sempre mais contraditorio da industria, assumindo cada 

vez mais, de forma positiva e consciente, a alienayao anti-humana. Isso parque, 

[ .. ,] na medida em que fazem da propriedade privada, em sua figura ativa, sujeiro, acabam 

fazendo, ao mesmo tempo, do homem, essencia, e simultaneamente do homem enquanro 

nao-ser, ser, assim mesmo a contradic;:ao da efetividade corresponde plenamente a essencia 

contraditoria que eles reconheceram como principio. A eJetividade I IIII dilacerada da 
~n~ustria c~nfi~~a seu p rincipio dilacerado em si, muiro antes de 0 refutar. Seu principio 
e, Slm, 0 pnnClplO desse dilaceramento, III 

Convem assinalar, a guisa de fecho, que a critica marxiana a unilateralidade 

da concepyao positiva do trabalho nao se limita ao ambito da economia politica, 

mesmo porque ela se realiza na transposiyao a filosofia das categorias economicas. 

Nesse sentido, muito caracteristica e ilustrativa dessa universalidade e a critica ao 

pensamento hegeliano, consignada a pagina XXIII do mesmo Manuscritos: "Hegel 

se coloca no ponto de vista dos modernos economistas nacionais. Ele apreende 

o trabalho como a essencia, como a essen cia do homem que se confirma; ele ve 

somente 0 lado positivo do trabalho, nao seu [lado] negativo"ll2. Diante da forya 

e nitidez, e das reverberayoes dessa expressao, seria ocioso qualquer acrescimo para 

reafirmar a importancia decisiva da critica ontologica a unilateralidade da concepyao 

positiva do trabalho, bem como a economia politica em geral, na instaurayao do 

pensamento marxiano, ainda mais que, des de sua emergencia, Marx a converteu 
no centro de suas ocupayoes intelectuais. 

A descriyao do arcabouyo das tres criticas ontologicas encadeou material e 

formalmente os passos constitutivos do pensamento marxiano. A resultante e um 

panorama integrado, cujas articulayoes emanam dos proprios textos de Marx, sem 

qu~ a intervenyao de qualquer fatar ou criterio exterior a eles seja responsavel pela 

ullldade encontrada. Em outros term os, 0 exame imanente dos materiais revel a a 

natureza e a organizayao de um pensamento que dispensa qualquer artificialismo 

ou recurso extrinseco para evidenciar consistencia e identidade. Nao precisa de 

aditivos, recortes ou remontagens para ser legitimado no universo do pensamen

to de rigor. Ao contrario, a propria configurayao de sua genese - impulsionada 

III Idem, 

112 Ibidem, p, 124. 
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" ·10 r o nhecimento da ne essidade de estabelecer um patam ar de cientificidade 

I ),Ifa ::t/em das esferas esgotadas da racionalidade pratica, filosofica e cientifica de 

Wil te mpo - impede que seja abordado retroativamente, inclusive por variantes 

III!:) lc rnizadas de filosofias anteriores, tornando incongruentes quaisquer tenta

I i vas de 0 reidentificar e refundamentar (ou 0 contrario) por meio delas. Por isso 

III 's mo a propria voz dos escritos pulveriza as interpretayoes irrazoaveis desse feitio 

\. de mancha as hipoteses de investigayao centradas em apriorismos, equayoes 

\ 'mpre subjetivas, nao importa em que paradigma creiam estar apo iadas, po is 

Ion trutos desse tipo nunca podem ser nada alem de moldagens ou figuras, mais 

Illl menos organizadas, de elementos da propria subjetividade, e enquanto tais, 

1.\ nascem em crise, po is estao em originaria tensao dicotomica com os objetos, 

Mllito em especial e de modo agudo quando investidos do ptoposito analitico 

d . desvendar 0 corpus teorico marxiano, uma vez que, por seu principio, estao 

tnpedidos de respeitar 0 estatuto teorico daquele, entrando em contradiyao 

I ro n tal com 0 mesmo, choque do qual so pode brotar a guerra santa contra a letra e 

I) 'spirito que 0 anima - a decifrayao das efetividades enquanto elas mesmas e a partir 

d 'las proprias, respeitadas em suas precisas formas de constituiyao e existencia, 

d . modo que sejam vertidas ou decantadas a forma teo rica em suas especificas 

d 'nsidades logicas, e nao simplesmente dissolvidas por generalizayoes ou mu-

111incadas sob incriteriosa desagregayao factual. Teoria, pois, como descoberta, 

11 ~10 como jogo especulativo, reducionismo abstrativante ou versao arbitraria, 

i 111 putativa de significado. 

£. patente, pelo desenrolar e imbricamento das tres criticas, como se da 0 eno

v -!ado dos conteudos e 0 modo pelo qual sao tratados. Desvencilhado, simultanea

IHente, da especulayao e da idealidade de pratica politica como territorio suposto 

da efet ivayao da racionalidade, ou, em termos positivos, alyado a nova critica e a 
dnerminarao ontonegativa da politicidade, Marx, por efeito dessas conquistas, e 

'onduzido a critica da economia politica enquanto formayao real e ideal, 0 que 

promove a critica da propria sociedade civil, pletora da interatividade contraditoria 

10 interesses privados. Isso faz com que se desague na universalidade dos objetos 

hu mano-societarios, agora passiveis de concepyao a partir de um novo limiar da 

f'acionalidade, que permite compreender 0 !ado negativo do trabalho, ou seja, 0 ho

mem negado, e descobrir 0 carater social da verdadeira resoluyao em potencia desse 

'omplexo problematico Ultimo, 0 que induz a elevayao humana e racional da pratica, 

OU seja, a impulsiona ao solo radical da metapolitica, vislumbrada como possibilidade 

" al da logica onimoda do trabalho em resposta ao imperativo de sua emancipayao, 



M I\ IIX : 1 ' ~ I I\ IIJ'I (l ()N I O l. ()() I ' 0 I, 1(i , SO I , ~ ' A() M I ' I O IH) I, ()(I I ' 1\ 

Diante des a arquiteto nica esculpida pelo texto marxian ,a te e primit iva 

do amdfgama origindrio e simples mente pueril, ou antes, impensavel, bern como 

mostram sua dose de ingenuidade, historicamente condicionada, bern como as 

tentativas muito mais sofisticadas de defender ou desqualificar 0 pensarnento mar

xiano por meio de epistemologismos e politicismos por vezes altamente elaborados, 

nem por isso mais compadveis com a natureza da obra marxiana ou mais aptos para 

a sua delucida<;:ao, Precisamente por sua condi<;:ao de pensamento pos-especulativo 

ou pos-gnosiologico e antipoliticista, a obra marxiana nao e, nem poderia ter sido, 

a aglutina<;:ao ressintetizada das melhores por<;:6es do pensamento de ponta de seu 

tempo. Udou com 0 mesmo em suas vertentes mais avan<;:adas, todavia, nao para 

operar a magica canhestra de urn somatorio absutdo de suas "partes vivas", nem 

mesmo, e puramente, para se fazer herdeiro de uma dita tradi<;:ao dialetica, alias, 

palavra ambfgua e trai<;:oeira se empregada generica e indeterminadamente, e que 

ja serviu de termo cabalfstico para dissimular ignorancias e perversidades de toda 

ordem. Udou, sim, com as melhores cabe<;:as de toda uma epoca, mas para armar 

urn saito para alem delas, 

Como esclarece a exposi<;:ao das trc~s crfticas, 0 pensamento especulativo, a 

economia polftica e a reflexao polftica, inclusive ados utopicos (da qual nao 

foi preciso tratar aqui, dada a universalidade das implica<;:6es da determina<;:ao 

ontonegativa da politicidade), nao foram bases ou fontes provedoras de materiais 

teoricos acabados ou semielaborados para a montagem da obra marxiana, mas, 

rigorosamente, objetos de' critica, dos quais nao foram retidos e reaproveitados 

certas pe<;:as ou procedimentos. Do embate contra des redundou, isto sim - sob 

a nova critica ou, nos termos de Marx, "verdadeira crftica filosofica", armada 

pela decisiva presen<;:a analftica dos complexos reais envolvidos, tornados em sua 

qualidade de atividade sensfvel- reelabora<;:6es radicais de carater filosofico, que 

perfilaram 0 tra<;:ado geral de urn novo quadro teo rico , marcado pelo assentamento 

de uma ontologia historico-imanente do ser social. Portanto, a transmigra<;:ao de 

Marx ao estatuto de seu pensamento definitivo se deu pelo abandono de uma 

concep<;:ao de mundo calibrada por uma filosofia da autoconsciencia, enervada 

pela contradi<;:ao entre essen cia e existencia, entre forma e materia, como costu

mam assinalar alguns de seus interpretes, em favor de uma ontologia na qual 0 

ser so e reconhecido pela identifica<;:ao a objetividade, em especial a objetividade 

social - enfim decifrada como atividade sensfvel, 0 que supera em larga escala 

os indicativos feuerbachianos, em que pese a grande utilidade que tiveram no 

arranque da trajetoria marxiana. Eis 0 que resume e caracteriza a instaura<;:ao de 

1 ' omo esclarece a identidade e 0 matrizamento 
" II l l:n :1mento origina , :1 1m 

d · to la ua e1abora<;:ao posterior. , ' 
Nc e quadro e somente por seus parametros e que se toma legmmo expor,c~m 

,,, 'li m detalhe e interrogar, quando for 0 caso, 0 equacionamento metodologlco 

Ii ' 1"\ inente a arquitetonica teorica de Marx. 



A RESOLUC;AO METODOLOGICA 

C onferida a natureza ontologica do pensamento marxiano, e fercil principiar 

esta parte derradeira por uma honesta provoca<rao: a rigor, nao h.1 uma questiiu 

de metodo no pen amento marxiano. Essa ahrma<rao acompanha 0 espirito de cerra 

observa<rao lukacsiana pela qual todo problema gnosiologico importante so encontra 

solu<rao no campo ontologico, mas pretende ir bem mais ah~m. 

Se por metodo se entende uma arrumac;:ao operativa, a priori, da subjetividade, 

consubstanciada por um conjunto normativo de procedimentos, ditos ciendhcos, 

com os quais 0 investigador deve levar a cabo seu rrabalho, entao, nao ha metodo 

em Marx. Em adjacencia, se todo metodo pressupoe urn fundamento gnosiologico, 

ou seja, uma reoria autonoma das faculdades humanas cognitivas, preliminarmenre 

esrabelecida, que susrente ao menos parcial mente a possibilidade do conhecimento, 

ou, entao, se envolve e rem por compreendido urn modus operandi universal da 

racionalidade, nao ha, igualmente, urn problema do conhecimento na reflexao 

marxiana. E essa inexisrencia de metodo e gnosiologia nao representa uma lacuna, 

nem decorre, como sugere Lukacs, as primeiras linhas de seu capitulo sobre Marx na 

Ontologia do ser sociaL, do fato desre jamais rer se preocupado em estudar as relar,:oes 

entre ontologia, gnosiologia, logica erc., uma vez que partira, "ainda que desde 

os infcios em rermos cdricos, da hlosoha hegeliana"', e que esra "se move denuo 

de uma cerca unidade, detcrminada pcla ideia de sistema, entre oncologia, logica 

e teoria do conhecimento; 0 conceito hegeliano de dialerica implica, no proprio 

momento em que poe a si mesmo, uma semelhance unihcac;:iio e, inclusive, tende 

Georg Lukacs, "Os prindpios onrol6gicos fundamenrais de Marx", em Ont%gia do ser socia! 

(Sao Paulo, Ciencias Humanas, 1979), p. 1 I. 
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a fundir uma coisa com a outra"l. Como se depreende dos passos ontocdticos que 

instauraram 0 pensamento marxiano, nao tera. sido por resqufcios de hegeLianismo 
que Marx rompeu com 0 metodo logico-especulativo, nem se siruou, pda media

c;:ao do pressuposto ineliminavel da atividade senslvel do homem, para a1em da 

fundamentac;:ao gnosiologica. Isso equivale a admitir que a suposta Jalta seja antes 

uma afirmac;:ao de ordem reorico-estrutural, do que uma debilidade por origem 

historica insuficientemente digerida. 

Mesmo porque, no caso, a ausencia da "quesrao de metodo", bem como do 

"problema do conhecimento", isro e, de tematizac;:6es autonomas sobre merodologia 

e gnosiologia, que pretendam fun dar 0 discurso cienrifico e guiar sua constiruic;:ao 

por meio do ordenamcnto aurarquico e independente da atividade subjetiva, nao 

assinala qualquer omissao ou deslize quanto ao reconhecimento do complexo do 

conhecimento em sua efetividade, nem indiferenc;:a em relac;:ao aos procedimentos 

cognitivos. Ao contrllio, e urn clarao que alerta para a peculiaridade do rratamento 

marxiano desses temas, de modo que a ausencia de equacionamento convencional 

do assunto e apenas 0 sinal negativo da completa reconversao e resoluc;:ao positi

vas que a materia encontra na reflexao marxiana, ainda que so tratada ocasional 

e esparsamente, tanto que a mesma nao foi reservado urn unico texto exclusivo e 

sistematico que delineasse os contornos de sua fisionomia. Contudo, atentando 

para momentos fundamentais da e1aborac;:ao fragmentaria de Marx a esse respeito, 

e POSSIVe! captar e expor as linhas mestras de sua concepc;:ao em quatro topicos: 

• a fundamentac;:ao ontopratica do conhecimento; 

• a determinac;:ao social do pensamenro e a presenc;:a historica do objeto; 

• a teo ria das abstrac;:6es; 

• a logica da concrec;:ao. 

Ao postular a atividade do pensamento de rigor como reproduc;:ao teo rica da 

logica intrfnseca ao objeto investigado, Marx apenas deu infcio - com inRexao 

dec is iva e emblematica, e verdade - a composic;:ao de sua plataforma ciendfica. 

Por cerro, definiu a tarefa do sujeito e assinalou 0 locus da verdade. No entanro, 

essa formula sintetiza, acima de rudo, sua ruptura antiterica com 0 pensamenro 

especulativo, a qual, resumida a si, e somente urn passo unilateral, na medida em 

que a meta cognitiva do sujeito e replasmada por inteiro, sem que, rodavia, 0 pro

prio sujeito seja redeterminado, ao passo que, em relac;:ao aos objetos, e feira uma 

grande e cerreira alusao - sao reconhecidos como a malha solida de suas proprias 

Idem. 
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logicas. Contudo, a natureza dos mesmos nao e, conceitualmente, recomposta 

ou esclarecida. Em realidade, nesse momento inicial, sujeito e objeto, porquanto 

sejam reivindicados em sua terrenalidade, nao sao ainda disringuidos, posiriva e 

especificamente, das acepc;:6es correntes ou tradicionais, parecendo se facear como 

simples exrerioridades. Pela carencia de e1aborac;:ao sao categorialmente indeter

minados, apesar de sua referencia direta a entificac;:6es concretas, sugerindo, por 

assim dizer, figuras subsrantificadas urn tanto vagas em sua distinc;:ao e autonomia. 

o traramento diferenciado dos mesmos so vid. a emergir, de modo explfcito e 

e1aborado, nas paginas dos Manuscritos economico-filosoficos e de A ideologia ale

md. Os sujeitos, entao, serao determinados como os homens ativos e os objetos 

enquanto atividade sensivel. 
Aqui, 0 espac;:o nao compocta largas considerac;:6es, mas e necessario ancorar 

cerros trac;:os do complexo ontologico aflorado. Ao enveredar pe1a ccftica da eco

nomia polftica, quando 0 lastro dos indicativos feuerbachianos e mais explicito, 

a pontO de haver deles transcric;:6es quase literais nos Manuscritos, Marx adota 0 

principio dererminarivo de que "0 ser e uno com a coisa que e", esgrimindo contra 

a argumentac;:ao da Logica, Feuerbach sustenta que 

[ ... ] 0 conceiw de ser, na medida em que e separado do conreudo do ser, ja nao e 0 

conceito de ser. 0 seI e tao diverso como as coisas. 0 ser e uno com a coisa que e. TiraI 
o ser de uma coisa significa drar-lhe tudo. 0 ser nao se deixa separar para si. 0 ser nao 
e urn conceito particular: ao menos para 0 entendimenro e urn todo.3 

E, em consonancia, no manuscriro XXVII, a argumentac;:ao marxiana assegura: 
"U m ser nao-objetivo e urn nao-ser [UnwesenJ"4. Donde 0 cariz do desdobramenro, 

declaradamenre em oposic;:ao ao "ser ndo objetivo, espiritualista" de Hegel: 

Assenra urn ser, que nem e ele proprio objeto nem tern urn objeto. Urn tal ser seria, 
em primeiro lugar, 0 unico ser, nao existiria nenhurn ser fora dele, ele existiria isolado 
e soUtariamenre. Pois, tao logo existam objetos fora de mirn, tao logo eu nao esteja so, 
sou urn outro, uma outra efetividade que nao 0 objero fora de mim. Para este terceiro 
objeto eu sou, porranco, uma outra efetividade que nao ele, isto e, [sou] sell objeto. Urn 
ser que nao e objeto de olitro ser, sup6e, pois, que nao existe nenlmm ser objerivo. Tao 

logo eu tenha urn objeto, este objeto tern a mim como objeto. Mas urn ser nao objetivo 

LUdWig Feuerbach , Apuntes para 1(/ critica de la filosofia de Hegel (Buenos Aires, La Pleyade, 
1974), p. 37. 

,Karl Marx, MaYluscrilos economico-jilos6jicos (Sao Paulo, Boirempo, 2004 ), p. 128 . (Convem 

.embrar a multivocidade do rermo alemao, que inclui as acep<;:6es de "monsrro", "fan rasma" , 
absurdo".) 
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e urn ser nao efetivo, nao sensivel, apenas pensado, ism e, apenas imaginado, urn ser 

da a,bstra<;ao. Ser (sein) sensive/, ism e, ser efetivo, e ser objem do semido. ser objem 

senslVe/, e, ponamo, ter objems sensiveis fora de si, rer objems de sua sensibilidade. 
Ser sensivel e ser padecente.' 

o acoede mais geral e evidente, formado pel as notas que comp6em essas linhas, 

ressoa. com roda limpidez: 0 ser, ern sua rnultiplicidade, e objerividade, relac;:ao e 

p~dec'mento. Por complexificac;:ao adiriva e distintiva, no devir de seu grau espe

cinco. de ser, 0 hom~m detem esses trac;:os universais e agrega outros que comp6em 

sua d,ferenc;:a especlfica. Marx esquematiza a questao em dois passos. 0 homem 

diz, "e imediatamente ser natural. Como ser natural, e como ser natural vivo, esra.: 

em pane, dotado de flrras naturais, de flrras vitais, e urn ser natural ativo, [ ... 1 que 

padece, condicionado e Iimitado, tal qual 0 animal e a planta", da necessidade de 

objeros que,,"~xiste~ exteriormente como objeros independentes dele", os quais, 

entre tanto, sao obJetos de seu carecimento, objetos essenciais, imprescindiveis para a 

eferuac;:ao e confirmac;:ao de suas flrras essenciais", ou seja, objeros que, fora dele, sao 

indispensaveis "a sua integrac;:ao e externac;:ao essencial"6. Essa descric;:ao da atividade 

do hornem em sua naturalidade, movido por sua Iimitac;:ao ou incompletude, como 

aro de inregralizac;:ao e confirmac;:ao de si mesmo, e sucedida, paragrafos a frente, 
pela indicac;:ao de sua especificidade: 

Mas 0 homem nao e apenas ser natural, mas ser natural humano. isto e, ser existenre 

para si mesmo [for sich se/bst seiendes \Vt>sen] , por isso, ser generico, gue, enquamo tal, 

tern de atuar e confirmar-se tanm em seu ser quamo em seu saber. Consequenremenre, 

nem os objems humanos sao os objems naturais assim como esres se oferecem imedia

tamenre. nem 0 sentido humano. tal como e imediata e objerivamenre. e sensibilidade 

In/mana, objerividade humana. A natureza nao esra., nem objetiva nem subjetivamenre. 

imediatamenre disponivel ao ser Immano de modo adequado. 7 

O. d~s~aque energico deve recair, pois, sobre a determinac;:ao de que objetividade 

e subJetJVldade humanas sao produros da autoconstutividade do homern, a partir e 

pela superardo de sua naturalidade. 0 hornem eo seu mundo sao produc;:6es de seu 

~ene~o - a inreratividade universal e mutanre dos individuos em processualidade 

mnnlta, que tern por proroforrna 0 tmba/ho. a atividade especificamente humana, 

porque conscienre e vol tad a a urn nrn. Unico ser que trabalha, atraves da sucessao 

Ibidem. p. 127-8. 

Idem . 

Ibidem, 128. 
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e mulriplicidade de seus fins bisicos e imediaros, constirui igualmenre a si mesmo, 

nao imporra quao radicalmeme conrraditoria e, de faro, cruel, perversa e mutiladora 

seja a maior parte dessa rrajeroria sem fim . A pratica e, puis, a pratica mesmu ua 

fabricac;:ao do homem, sem previa ideac;:ao ou tilos ultimo, mas pelo curso do "rico 

carecimento humano", aquele pelo qual a propria efetivac;:ao do homem "como 

necessidade [Notwendigkeitl interior, como Jalta (Not)"s. Ou rudo isso expresso, 

diretameme, com algumas proposic;:6es desse mesmo "Terceiro manuscriro": "Urn 

ser se considera primeiramenre como independente tao logo se sustenre sobre os 

proprios pes, e so se sustenra primeiramente sobre os proprios pes tao logo deva a 

sua existencia a si mesmo"9, rodavia, 

[ ... ] e preciso evitar fixar mais uma vez a "sociedade" como abstra<;:ao frenre ao indivfduo. 

o individuo i 0 ser social. Sua manifestacrao de vida - mesmo que e1a rambem nao apare~ 

na forma imcdiara de uma manifesra<;:ao comunitdria de vida, realizada simulraneamente 

com outros - e, por isso, uma exrernacrao e confirmayao da vida social. A vida individual 

e a vida generica do homem nao sao diversas, por mais que rambem - e ism necessaria

mente - 0 modo de exisrencia da vida individual seja ummodo mais particularou mais 

universal da vida generica, ou quanm mais a vida generica seja uma vida individual 

mais particular ou universal. /0 

Por isso, romadas as determinac;:6es abrangenres aos dois polos do ser social em 

suas conexoes efetivas, 

Se as semoriies, paixoes etc. do homem nao sao apenas determinayoes anrropologicas em 

sentido proprio, mas sim verdadeiramente afirma<;:oes onto16gicas do ser (natureza) - e se 

e1as so se afirmam eferivamente pelo faro de 0 seu objeto ser para elas sensivelmente, entao 

e evidenre: 1) que 0 modo da sua afirma<;:ao nao e inreiramenre urn eo mesmo, mas, 

ao contra.rio, que 0 modo disrinto da afirmayao forma a peculiaridade [EigentumLich
keit] da sua exisrencia, de sua vida; 0 modo como 0 objem e para e1as, e 0 modo 

peculiar de sua fruifdo; 2) ai, onde a afirma<;:ao sensivel e 0 suprassumir imediaro 

do objero na sua forma independente (comer, beber, e1aborar 0 objero etc.), isro e a 

afirmayao do objero; 3) na medida em que 0 homem e hurnallo, ponanto tambem 

sua sensa<;:ao erc., e humana, a afirma<;:ao do objem por urn outro e, igualmente, sua 

propria fruiyao; 4) so mediante a industria desenvolvida, ou seja, pela mediayao 

da propriedade privada, vern a ser [wird] a essencia ontologica da paixao humana, 

tanto na sua roralidade como na sua humanidade; a ciencia do homem e, ponanro, 

Ibidem, p. I 13. 

Idem. 

111 Ibidem, p. 107. 
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propriamenre, urn produco da auto-atividade rSefbstbetdtigung] pr;i[ic~ do homem; 
5) 0 sentido da propriedade privada -livre de seu estranhamento _ e a existencia dos 
objetos essenciais para 0 homem, tanto como objeto da fruic;:~o, como da atividade. I I 

Esse encadeamento de fragmentos dispensa parafrases para reenfatizar 0 n6dulo 

central da questao: por sua essencia ativa as individualidades humano-societarias, 

autoras de sua afirma<;:<io e de seu genero, sao como tais as efetivadoras de suas 
esferas pr6prias de objerividade e subjerividade. 

Eo mesmo conteudo, no fundamental e abstraidas formas de rratamenro, que 

aparece em A ideologia alema sob a figurac;:ao mais concrera dos pressupostos rea is e 

ineliminaveis: "Sao os individuos reais, sua ac;:ao e suas condic;:6es materiais de vida, 

tanto aquelas por eles ja encontradas como as produzidas por sua pr6pria ac;:ao"IZ. 

Para finalizar 0 esboc;:o atinente a reconcepc;:ao das caregorias de sujeiro e objero, 

serao considerados de A ideologia alema apenas trechos de critica frontal a Feuer

bach, de modo que, simultaneamente, fique registrada a natureza da ultrapassagem 

marxiana do mesmo. Rcprovando a dualidade da concepc;:ao feuerbachiana do 

mundo sensivel, de urn lado, contemplativa, "profana, que percebe apenas 0 que e 

'imediatamente palpavel'" e, por ourro, voltada em absrraro a '''verdadeira essencia' 

das coisas"LI, Marx, polemicamente, explicita sua pr6pria visao: 

Ele nao ve. como 0 mundo sensivel que 0 rodeia nao e uma coisa dada imediatamenre 
por toda a eternidade e sempre igual a si mesma, mas 0 produco da industria e do 
esrado de coisas da sociedade, e isso precisamenre no senrido de que e um produto 

hisrorico, 0 resulrado da arividade de roda uma serie de gerac;:6es, que, cada uma del as 
sobre os ombros da precedente, desenvolveu sua industria e seu comercio e modificou 

sua ordem sociaJ de acordo com as necessidades aJreradas. 14 

AcenruanJo ainda mais 0 cararer produzido do mundo sensivel e a condiyao 
socialmenre derivada da certeza sensivel, prossegue: 

Mesmo os objetos da mais simples "ceneza sensfvel" sao dados a Feuerbach apenas por 
meio do desenvolvimenro social, da indusrria e do ifln.:rcimbio comerciaJ. Como se sabe, 

a cerejeira, como quase rodas as arvores frurfferas, foi rransplanrada para nossa regiao pelo 

LUmercio, ha apenas aJguns seculos e, porranro, ~oi dada it "cerreza sensfvel" de Feuerbach. r> 

11 Ibidem , p. 1')7. 

1_ Karl Marx e rricurich Engd~, A ide%gta a/emri (Sao Paulo, Boitcmpo, 2007), p. 86-7. 
1\ Ibidem, p. 30. 

1·1 Idem. 

" Ibidem, p. 30-1. 
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E, natural mente, a realidade produzida corresponde 0 sujeito produror. Tambem 

sob esse aspecto correlato as deficiencias feuerbachianas sao apontadas, e contra 

elas se afirma 0 pensamento marxiano: 

[ ... ] ele apreende 0 homem apenas como "objero sensivel" e nao como "arividade sen
sivel" [ ... J nao concebe os homens em sua conexao sociaJ dada, em suas condic;:6es de 
vida existenres, que fi7.eram deles 0 que eles sao, ele nao chega nunca ate os hom ens 
ativos, realmenre existenres, mas permanece na abstrac;:ao "0 homem" e nao vai aJem 
de reconhecer no plano sentimentaJ 0 "homem real, individuaJ, corporaJ", isto e, nao 

conhece quaisquer oucras "relac;:6es humanas" "do homem com 0 homem" que nao 
~ejam as do amor e da amizade, e ainda assim idcalizadas [ ... J. Nao consegue nunca, 

ponamo, conceber 0 mundo, sensfvel como a atividade sensfvel, viva e conjuma dos 

indivfduos que 0 constituem.'" 

Assim, na recaracterizayao de sujeito e objero afloraram e foram combatidos 

os graves [imites do pensamento de Feuerbach: contribuira para a critica da espe

culayao e promovera a inflexao ontologiea rumo it concepyao da objetividade do 

ser, sustentando a tese de que "0 ser e uno com a coisa que e", mas fora incapaz 

de ultrapassar a pressuposiyao de "urn individuo humano abstrato, iso/ado", que 

tern por essencia "uma abstrayao inerente ao individuo singular", a qual "s6 po de 

ser apreendida como 'genero', como generalidade interna, muda, que une muitos 

individuos de modo natura!" 17, isto e, fora incapaz de compreender a efetiva esshzcia 

humana como objetividade social, pois a mesma, "em sua realidade, eo conjunto 

das relay6es sociais". Incapacidade essa que esrrangula 0 conjunco de sua reflexao e 

que decorre, apesar de sua aspirayao por objetos senslveis e clara insatisfayao com 

o pensamento abstrato, de que "nao apreende a propria atividade humana como 

atividadc objetiva [gegenstandliche Tatigkeit),,'H, assim como "nao compreende 0 

sensivel [die Sinnlichkeit] como atividade prdticfl, humano-sensivel"' 'J. Em suma, 

nao descobrira, justamente, 0 que constirui 0 grande merito e 0 saIto marxiano 

para alem dos indicativos feuerbachianos, a precisa identificayao ontol6gica da 

objetividade social- posta e integrada pelo complexo categorial que reune sujeito 

e objeto sobre 0 denominador comum da atividade sensivel. 

Isso COrna mensuravel 0 contributo de Feuerbach e destaca a verdadeira alti

tude da resoluyao te6rica de Marx. Este, compete aditar, ap6s 0 arrefecimento de 

16 Ibidem, p. 32. 

Idem, "Au Feuerbach", em A ide%gill II/mui, cit. , p. 534, tesc VI, itcm 2. 

18 Ibidem, p. 533, tesc I. 

19 Ibidem, p. 534, rese V. 
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seus justificados entusiasmos iniciais, alcanc;:ou a respeieo uma visao ponderada e 

definitiva, que pode ser exemplificada com certa passagem de uma famosa carta a 
J. B. Schweitzer, de 24/1/1865: 

Comparado a Hegel, Feuerbach e muiro pobre. Contudo, depois de Hegel, ele assinalou 
uma epoca, ja que reaJ<;:ou alguns pOntos pouco agradaveis para a consciencia crista 

e importantes para 0 progresso da critica, que Hegel deixara em mistica penumbra.10 

Aludindo de imediato a crttica da religiao, os pontos importantes para 0 progresso 
da critica englobam a crltica a especulac;:ao e a reorientac;:ao ontologica, po is aquela 

os implica. Lukacs, apesar da forma curiosa de sua indecisao quanto a influencia 

feuerbachiana no "decurso filosofico que leva Marx ao materialismo", e enfitico 

ao reconhecer a natureza da inRexao fcuerbachiana: "Nao hi duvida que a virada 

provocada por Feuerbach no processo de dissoluc;:ao da filosofia hegeliana teve 

carater ontologico" e certeiro na avaliac;:ao geral de que 

[ ... J 0 juizo de Marx sobre Feuerbach tern duplo carater: 0 reconhccimento de sua vi
rada ontol6gica como 0 unico ato filos6fico serio desse periodo; e, ao mesmo tempo, a 
constata<;:ao de seus limites, ou seja, 0 fato de que 0 materialismo alemao feuerbachiano 

ignora completamente 0 problema da ontologia do ser sociaJ.1' 

Feito esse breve estaqueamento ontologico, entao, e pertinente e compreenslvel 

mrmar que a atividade sensivel como sujeito e objeto, ou 0 complexo sujeiro-objero 

como atividade sensive/, organiza estrururalmeme 0 conjunto das teses "Ad Feuer

bach", em especial a primeira - espinha dorsal desse pequeno e marcante conj unto 

aforismatico. Nudeo articulador que se imp6e pela identificac;:ao marxiana do carater 

do mundo humano ou totalidade da objetividade social, na qual efttivador e eftti
vado, em suas determinac;:oes redprocas, sao determinidades da mesma geratriz - a 

atilJidade sensive/, sen do esta por isso mesmo 0 princfpio real e necessario de suas 

respeCliva~ representac;:oes. Razoes pelas quais a tese I fustiga: 

o principal defeiro de todo 0 materialismo existente ate agora - 0 de Feuerbach inclui
do - e que 0 objeto [Gegenstand], a realidade, 0 sensivel, s6 e apreendido sob a forma 
do nbjl'to [ObjektJ ou da contemplaflio; mas nao como atividade humana sew/vel, como 

prdtica, nao subjetivamente. 11 

'" Karl Marx e J. B. Schweitzer, CorrespOl1dtUlce. 1865-/867 (Paris, Edition~ Sociales, 1981, tomo 
VlIl), p. 10. 

" Georg Lukacs, "O~ prindpios onrologicos fundamenrais de Marx", em Ontologia do ser social, 
cit., p. 13. 

Karl Marx e Friedrich Engels, "Ad Feuerbach", cit., p. 533, tese l. 
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E fundamental compreender a verdadeira natureza dessa refutac;:ao marxiana 

do materialismo antigo. A tese, traduzida muitas vezes, em diversas Iinguas, e 

inumeras vezes mais cicada, e oferecida, generalizadamente, em vies gnosiologico 

que embarac;:a as primeiras e torna impertinentes as segundas. E 0 resultado de 

duzentos anos de culturalismo antiontologico. Todavia, lida sem tal pre-julzo, nao 

e diffcil perceber que 0 nodulo significativo que a orienta nao e algo relativo ao 

campo da problematica do conhecimemo. 0 velho materialismo nao e meramente 

questionado em relac;:ao a sells procedimentos ciendficos, a trama de sllas operac;:6es 

cognitivas, ou cobrado por suas insuficiencias ou mazelas epistemicas. A critica 

tern outra direc;:ao e natureza distinta, que e a den uncia de uma grave lacuna on

tologica: 0 materialismo antigo ignora por completo a qualidade da objetividade 

social, isto e, sua energeia, sua arualizac;:ao pela atividade sensivel dos homens ou, 

simplesmente, desconhece sua forma subjetiva. Para esse materialismo a realidade e 

apenas exterioridade, multiverso contraposto ao sujeito, que este pode mentalizar, 

nao havendo qualquer outro vinculo entre objetividade e subjetividade, que restam 

oclusas e imobilizadas no isolamento de suas distintas esferas. 

Essa concepc;:ao de mundo bipartido em objetos e intuic;:oes desconhece, por

ranto, a atividade, em especial a atividade senslvel. Motivo pelo qual, explica Marx 

na continuidade da mesma tese, "Dai 0 lado ativo, em oposic;:ao ao materialismo, 

[ter sido] abstratamente desenvolvido pelo idealismo - que, naruralmente, nao 

conhece a atividade real, senslvel, como tal"23. De modo que a crftica marxiana poe 

em evidencia, simultaneamente, a radical insuficiencia de todo 0 leque filosofico de 

seu tempo, no que tange a acuidade na identificac;:ao do cerne da efetividade social: 

enquanto 0 antigo materialismo desconhece a atividade, inclusive Feuerbach - "ele 

nao apreende a propria atividade humana como atividade objetiva"24 -, 0 idealismo 

so a apreende, unilateral mente, como atividade abstrata, espiritual. 

A soluyao marxiana desse problema crucial articula "atividade hW11ana sensivel", 

prdtica, com "forma subjetiva", dafdo de forma peLo efttivador. Tal como encade

adas na tese I, as duas express6es sao sinonimas, 0 que reRete sua simultaneidade 

em determinayao geral- prdtica e dafdo de forma: a primeira contern a segunda, 

da mesma forma que esta implica a anterior, uma vez que efetivayao humana de 

alguma coisa e dac;:ao de forma humana a coisa, bem como s6 pode haver forma 

Subjetiva, sensivelmente efetivada, em alguma coisa. 0 que instiga a novo passo 

analitico, fazendo emergir, em determina<;ao mais detalhada ou concreta, uma 

23 Idem. 
2, 

Idem. (Grifo l1leu.) 
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distins:ao decisiva: para que possa haver das:ao sensfve1 de forma, 0 efetivador 

tern primeiro que dispor de1a em si mesmo, 0 que s6 pode ocorrer sob configu

rac;:ao ideal, evidenciando momenros distintos de urn ato unirario, no qual, pcla 

medias:ao da pratica, objetividade e subjetividade sao resgatadas de suas mutuas 

exterioridaJe~, ou seja, uma rranspassa ou transmigra para a esfera da outra, de tal 

modo que inrerioridade subjetiva e exterioridade objetiva sao enlas:adas e fundidas, 

plasmando 0 un iverso da realidade humano-societaria - decantas:ao de subjetividade 

objetivada ou, 0 que e 0 mesmo, de objetividade subjetivada. E, por conseguinte, 

a plena afirmas:ao conjunta, enriquecida pe1a especificac;:ao do atributo dinamico 

de cada uma delas, da subjetividadc como atividade ideaL e da ubjetividade como 

atividade reaL, enquanto momentos dpicos e necessarios do senociaL, cuja potencia 

se expressa pela sfntese delas, enquanto construtor de si e de seu mundo. 

Nao imporram, aqui, os graus de contraditoriedade entre objetividade e subjeti

vidade com que isso se da, efetivamente, por conta do "movimento da propriedade 

privada, de slia riqueza e de sua miseria", ou seja, "da indttstria materiaL costumeira", 

pela qual ''tern os diante de n6s as forras essenciais objetivadas do homem, sob a forma 

Je ubjetos sensiveis, estranhos, uteis"2'. Nao vern ao caso porque 0 alvo e, exclu

sivamente, apontar e ressaltar a transitividade entre objetividade e subjetividade, 

sempre distintas, mas nao necessariamente conrrarias, oem intransitivas porque 

contradit6rias. Dito de outra maneira, a contradiroriedade entre e1as nao nega 

sua transitividade; ao invers~, porque, se intransitivas, nunca poderiam estar em 

contradis:ao, apenas em drculos inertes e exc\uJentes, como mitos metaffsicos, a 
semelhanc;:a de tantas conceps:6es em Yoga, de antiga procedencia, tao velha quanto 

a propria teoria do conhecimento, que parte de acrftica separac;:ao ontol6gica entre 

sujeito e objeto como subsrancias distintas, e se condena por isso a impossibilidade 

de encontrar a forma de seu enlace no saber. Tanto que numa projec;:ao do vir-a

ser da sociabilidade, Marx faz da transitividade liberta de conrrariedade a propria 

realizac;:ao da essen cia humana, isto e, a realizac;:ao do unico ser que se autoconstitui: 

A propriedade privada nos fez tao cretinos e unilaterais que um objero somente e 0 1I0SS0 

robjerol se 0 remos, ponanto, quando existe par~ nos como capital ou [ej por nos ime

diaramente possuido, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nos [ ... J. 
o Iligar de todos os senridos ffsicos e espiriruais passou a ser oClIpado, porranto, pelo 

simples estranhamento de todos esses senti dos, pelo sentido do ter. A esra absoilita 
miseria tinha de ser redllzida a csscncia humana, para LOIll bsu lrazer para fora de si 

sua riqueza interior. [ ... J A supra-sun<;ao da propriedade privada e, por conseguinre, a 

" Karl Marx, MallllScrttos economicoj/osojicOJ, lit. , p. I I I . 
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emanciparao cOlllplera de rodas as qualidades e sentidos humanos; mas cia e esta eman
cipa<;;lo jusramenre pelo faro desses sentidos e propriedades rerem se rornado humanos, 

tanro subjeriva quanto objetivamente. 0 olho se rornou olho Immano, da mesma forma 
como 0 seu objeto se rornou Ulll objero social, humano, provenienre do homem para 0 

homem. Por isso, imediatamenre em sua praxis, os sentidos se tornaram teoriticos. [ ... J 
a objetiva<;;lo da essen cia humana, ramo do ponto de vista re6rico quamo prarico, e 
necessaria tanto para Fazer IlI/manos os smtidos do homem quanto para criar sentido 

humano correspondeme a riqueza inteira do ser humano e narural. 26 

Toda essa argumenta~ao, aqui reduzida ao minimo, desemboca no quadro da 

plena realiza~ao da transitividade: 

Ve-se como subjetivismo e objetivismo, espiritualismo e materialismo, atividade e sofri

mento perdem a sua oposi<;ao apenas quando no esrado social e, por causa disso, a sua 
exisrencia enquamo tais oposi<;6es; ve-se como a propria resolu<;ao das oposi<;6es teo,.icas so 

e possivel de urn modo prdtico, s6 pela energia prarica do homem e, por isso, a sua solu<;;lo 
de maneira alguma e apenas uma rarefa do conhecimento, mas uma efetiva tarefa vital que 
a fi!osojia nao pode resolver, precisamenre porque a tomou aper/as como rarefa reoricaY 

Transitividade ou conversibilidade entre objetividade e subjetividade compre

ende, pois, a dissoluc;:ao da unilateralidade ou limites desfiguradores, materialistas 

e idealistas, do sujeito e do objeto: aquele perde a estreiteza de pura interioridade 

espirirual e este a de mera exterioridade inerte. Pela constatac;:ao do interdmbio, 

a subjetividade e reconhecida em sua possibilidade de ser coisa no mundo, e a 

objetividade como dynameis - campo de possiveis. 0 sujeito se confirma pela exterio

rizac;:ao sensfvel, na qual plasma sua subjetividade, eo objeto pulsa na diversifica<;:;'io, 

tolerando formas subjetivas ao limite de sua plasticidade, isto e, de sua maleabilidade 

para ser outro. Cara a cara, em tensao dinamica, fazem emergir a regulac;:ao de suas 

trocas, nunca arbitrarias. 0 objeto pode ser compelido a existencia multiforme, 

contanto que a previa idea<;:;'io do escopo, a teleologia - configurac;:ao da subjetividade 

que almeja ser coisa no mundo - seja capaz de por a seu servic;:o, sem transgressao, 

a 16gica especifica do objero especifico, ou seja, a legalidade da malha causal de sua 

constirutividade material primaria. Sujeito ativo e objeto mutavel, potencias reais e 

distinras, complexos de forc;:as mais ou men os ricas no gradiente de suas configuraC;:6es 

concretas, ponanto, se delimitam na interac;:ao que reaLiza 0 objetivo do primeiro 

sobre as possibilidades de recollfigUrtlrdo do segundo - transfiguraS:6es que jamais 

2" Ibidem. p. 108-9. 

27 Ibidem, p. II I. 



...\A~. 

100 MARX: ESTATUTO ONTOLOGICO E RESOLU<;AO METODOLOGICA 

poderiam se manifestar por gerac;:ao esponranea da legalidade muda do objeto. A 

natureza desta nao muda ao ser acionada pe!o sujeito, mas 0 modo e a dire<;:ao em 

que e posta a funcionar dependem, inreiramente, da iniciariva deliberada daqucle, 

sem a qual nenhuma transformac;:ao do tipo pode se verificar. 

A transitividade, pois, confirma a 16gica inrrfnseca aos objetos, ao mesmo 

tempo em que poe em evidencia ourra dimensao da forma subjetiva enquanto 

momento ideal da atividade sensive!- 0 saber. Identificado como atividade sensivel, 

o homem e duplamente ativo - efetiva e idealiza: se e capaz de efetivac;:ao sensivel, 

entao esra capacitado tam bern a antecipar ideal mente sua efetivac;:ao; e se a forma 

ideal e permutavel em mundo sensivel, entao leva em conta a logica intdnseca ao 

objeto moldado, ou seja, 0 sujeito a usa e respeita enquanto tal, 0 que s6 e possivel 
porq ue a conhece. 0 homem se jaz ou e urn ser prdtico, entao, e capaz de conhecer, 

ao menos, 0 que permite jazer, confirmar sua natureza pratica. A partir disso, por 

conseguinte, 0 conhecimento tam bern esta confirmado, nao sendo mais plausivel 

a alrernativa teorica de sua impossihilidade por via dos maneirismos ceticos, nem 0 

reducionismo que 0 dertoga a simples convenc;:ao por efeito dos atos de linguagem 

num guadto dado de uma gramatica especial, nem menos ainda sua desqualificac;:ao 

a mera poeira do imaginario, este mesmo simples fantasma onipresente de uma me

taflsica da im porencia. A prdtica subentende, traz emburida em si, indissoluvelmente, 

ao contra rio da negac;:ao da atividade do pensamento, a presen~a de dois de seus 

momentos exponenciais: a subjetividade proponente - teleologia, e a subjetividade 

receptora - capacidade cognitiva. De modo que, ral como uiz Marx no manuscrito: 

"Pensar e ser sao, p0rtanto, certamente diftrentes, mas [estao] ao mesmo tempo em 

unidade mutua", razao peJa qual 0 ser humano, por isso generico, ou seja, social, 

"tern de atuar e confirmar-se tanto em seu ser quanto em seu saber"28 . 

Ser ativo que pensa, e como tal, capaz de conhecer, e no exercicio de sua, capaci

dade peculiar que 0 homem deve comprovar seu conhecimento. Eo que assegura a 

proposic;:ao fundanlental da tese II de ''Ad Feuerbach": "na pratica que 0 homem tern 

de provar a verdade, isto e, a realidade e 0 poder, a natureza citerior [Diesseitigkeitl 

de seu pensamento"29. Ser efetivante pela dac;:a.o de forma subjetiva, 0 homem avalia 

o conhecimento nela conti do pe!a resulrante objetiva de seus atos, que nao apenas 

confirma ou infirma seu saber, mas junto com este seu proprio ser; ao limite, se inca

paz de saber, 0 homem e incapaz de ser - hllmano: entificac;:ao auroconstituinte que 

elabora seu mundo proprio. ColocaJa em evidencia, toda a questao do conhecimento 

'" Ibidem. cit. . p. 108 e 128. 

"I Karl Marx e !-=riedrich Engels. "Ad Feuerbach", cit.. p. ')33 . rest: II. 
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e reconngurada pela raiz. Por razoes ontologicas - a impossibilidade de conhecer 

suprimiria a capacidade de connrmac;:ao do ser social, e urn ser que nao se confir

rna, sensive!menre, e um nao-ser, isto c, urn absurdo - 0 quesrionamento sobre a 

possibilidade do conhecimento se rorna ocioso. Isso recentra a interrogac;:ao sobre 0 

verdadeiro problema, qual seja, 0 do criterio de verdade. E a resoluc;:ao marxiana e, 

novamente, onrologica ou, mais precisamente, ontoprdtica. Tanro a parte central da 

tese II ja transcrita como 0 restante da mesma 0 atestam. Desde a definic;:ao do carater 

do problema, "A questao de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade 

objetiva [gegenstandliche Wahrheitl nao e uma questao da teoria, mas uma queStaO 

prdtica", are a finalizac;:ao do aforismo, que reforc;:a e expande, criticamente, essa 

determinac;:ao: "a disputa acerca da realidade ou nao-realidade de urn pensamento 

que se isola da pratica e uma questao puramente escoldstica"'O. 
o faro, mais do que sinromatico, de que 0 complexo do conhecimento aBore e 

seja tratado na tese II, e nao antes, ainda uma vez traduz a natureza do estatuto te6rico 

do pensamento marxiano e 0 modo coerente e rigoroso de sua conduc;:ao. Tal como 

ocorre em todos os outros escritos em que trata da materia - basta lembrar "0 mis

terio da construc;:ao especulativa" (A sagrada familia) de 1844, "0 metodo" (Miseria 
dafilosofia) de 1847, a "Introduc;:a.o de 1857" e as "Glosas marginais ao 'Tratado de 

economia politica' de Adolf Wagner" de 1880 -,0 plano gnosiometodol6gico nao 

insraura 0 discurso, nao desempenha pape! fundante, so vindo a ocupar urn dado 

espac;:o depois que, em cerra medida, sujeito e objeto ja tenham sido tematizados. No 

caso dos aforismos de ''Ad Feuerbach", como foi visto, a tese I estabe!ece a natureza da 

existencia social, decifrada em termos de atividade sensivel, e apenas na II roma lugar 

o problema do conhecimento, sendo este resolvido, 0 que tern peso demonstrativo, a 

partir do complexo de entifica<;ao firmado na primeira. Ou seja, a dererminac;:ao do 

que e antecede a admissao e 0 tratamenro de temas gnosioepistemicos. Ao conrrario 

de qualquer abordagem sob criterio gnosiologico, em que urn pre-discurso nesse 

diapasao prerende fundamenrar 0 discurso propriamenre dito a respeito do objero, 

no pensamento marxiano 0 traramenro ontol6gico dos objetos, sujeiro inciuso, nao 

s6 e imediato e independenre, como auroriza e fundamenra 0 exame da problematica 

do conhecimento. 0 exame desta e que depende de criterio ontol6gico, e s6 por 

meio desre e que pode ser concebida em seu lugar proprio e na malha das relac;:oes 

devidas que propiciam sua adequada investigac;:ao. Lugar derivado e subsequente 

na ordem dos discursos, uma vez que 0 conhecimento, sendo, entre outras, uma 

relac;:ao especifica entre sujeito e objero, pressupoe para efeiro de sua abordagem a 

"' Idem. 
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determinas:ao preliminar das figuras obrigat6rias nele envolvidas, 0 que promove 

sua insen;:ao na rede das correlac;:6es em geral entre sujeito e objeto, facultando ser 

determinado em sua espedficidade e em suas condic;:6es reais de possibilidade. 

Lugar e malha estabelecidos e decifrados, pois, sob 0 rigor proprio a critica 

ontologica, pela qual 0 conhecimento, como qualquer alvo de investigac;:ao, e 

determinado pela genese e necessidade de sua entificac;:ao. Peninencia e superio

ridade de tratamento, desde logo, porque nao isola saber de fazer, 0 que equivale 

a nao separar 0 pensamento como predicado do ser que pensa. Lida, ponanto, 

com 0 pensamento no complexo real on de se manifesta como forc;:a especifica de 

urn ser peculiar nos atos pelos quais este se confirma. Sao c1issicas as passagens 

de A ideologia alema que tratam da questao: 

Os homens sao os produrores de suas represenray6es, de suas ideias e assim por dianre, 
mas os homens reais, ativos, tal como sao condicionados por um dcterminado desenvol
vimenro de suas foryas produtivas e pelo inrerdmbio que a ele corresponde, ate chegar 
as suas formay6es mais desenvolvidas. A conscit~ncia [Bewusstsein] nao pode jamai~ ser 
outra coisa do que 0 ser conscienre [bewusste Sein], e 0 ser dos homens e 0 seu processo 
de vida real. [ ... ] Nao e a consciencia que determina a vida, mas a vida que determina 
a consciencia. [ ... J No primeiro modo de considerar as coisas, pane-se da consciencia 
como do individuo vivo; no segundo, que corresponde a vida real, parte-se dos pr6prios 

indivIduos rea is, vivos, e se considera a consciencia apenas como sua consciencia.lI 

A essa argumentac;:ao corresponde 0 taxativo desfecho da tese II pelo qual e 

condenado 0 procedimento que investiga a problematica do conhecimento isolando 

o pensamento da atividade sensivel do sujeito, ou seja, dele mesmo, ponanto, que 

desconsidera sua condic;:ao de atributo e 0 transforma numa entidade autonoma, 

ontologicamente desnaturada: de forc;:a e propriedade exclusivas do ser social em 

insondavel potencia abstrata. Com essa grave desfigurac;:ao, tam bern a questao da 

possibilidade do conhecimento e inteiramente descaracterizada: nao e mais inda

gado se 0 homem e capaz de conhecer, mas se urn logos desencarnado - enquanto 

tal sem genese determinada e sem vinculos necessarios - tern essa faculdade. 

Por isso, no dizer de Marx, polemizar "ace rca da realidade ou nao-realidade do 

pensamento - que e isolado da pratica - e uma questao puramente escolastica", 

isto e, bizantina, improcedente ou sem nexo, uma vez <.jue ~t:parar u alribuLO do 

pensamento do ser ativo que pensa e arrancar 0 mesmo de sLias condic;:6es reais 

de possibilidade: la onde 0 homem confirma 0 sell ser, confirma seu pensamento, 

pois 0 ser do homem e 0 ser de sua atividade, assim como 0 sell saber e 0 saber 

11 Karl Marx e Friedrich Engels, "Feuerbach: fragmenro 2", em A ide%gin n/emti. cit.. p. 94. 
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de seu ser ativo. Donde a irrealidade e a brutalidade te6ricas do ato gnosiol6gico 

que isola pensamento de atividade sensivel - equivalente e tao solido quanto a 

separac;:ao entre pensamento e ser pensante. 

A impugnac;:ao e descane da querela gnosiologica tradicional - na melhor das 

hipoteses uma unilateralidade especulativa, condenada a irresoluc;:ao, como uma 

vez mais 0 falso problema da crise dos paradigmas evidencia - tanto quanto a cate

gorica afirmac;:ao ontopratica da efetividade do pensamento remetem a figura do 

saber interessado. Interesse e verdade - desde ha muito e hoje pela universalizac;:ao 

incriteriosa da suspeita, que reduz todo discurso a ideologia e esta a falsidade - se 

tornaram incompativeis ou, meramente, vinculaveis pelo agravo do pragmatismo. 

Ou seja, verdade interessada passou a ser compreendida apenas como verdade 

utilit:iria, funcionalizada ou instrumentalizada, sem que Fosse encarado a serio 0 

terna preliminar da verdade e da falsidade como urilidades historicas. No extremo, 

verdade e interesse foram incompatibilizados, sem que tivesse havido 0 entendi

mento de que a tese da impossibilidade da verdade e urn produto historico, nao a 

consequencia de urna mitol6gica condirao humana, esta tambem urn resultado da 

mesma ordem. A questao merece urn olhar mais detido. 

Marx, a cena altura do "Terceiro manuscrito" (X-XI), respondendo a urn in

terlocutor hipotetico que se interrogava sobre a gerac;:ao do "primeiro homem e da 

natureza em geral", identifica a pergunta como "urn produro da abstrac;:ao", feita 

de "urn ponto de vista absurdo [ ... J para urn pens amen to racional", e argumenta: 

"Quando perguntas pela criac;:ao do hom em e da natureza, fazes abstrac;:ao do ho

mem e da natureza. Tu os sup6e como nao existentes, e queres que eu os prove a ti 

como existentes". Sugere que a abstrac;:ao seja abandonada, e com e1a a pergunta. 

E, diante da irredutibilidade do interlocutor, arrernata: 

[ ... ] se renuncias a tua abstrac,:ao tambem renuncias a rua pergunta ou, se quiseres man
ter a tua abstrac,:ao, se entao consequente, e quando pensando pensas 0 ser humano e 
a natureza como ndo-sendo IIXlI, entao pensa-te a ti mesmo como nao-sendo, [U que 
tambem es natureza e ser humano. Nao penses, nao me perguntes, pois, tao logo pensas 
e pergunras, rua ahstrafdo do ser da natureza e do homem nao tem sentido algull1. Ou 

es um tal egoista que assentas tudo como nada e queres, [U mesmo, ser?l! 

Ha dois pontos a destacar: 0 absurdo das perguntas abstratas e sua urdidura 

pelo egoismo - forma particular de existencia e ideac;:ao. 

32 Ka rl Marx. Mnf/uscritos economico-filosoficos. CiL. p. 114 . 
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Se, diante das evidencias da insuprimivel atividade sensivel dos homens, 0 conhe

cimento verdadeiro e pens ado como inexistente, ou seja, uma absrrac;:ao elaborada 

de um ponto de vista ahsurdo, correspondente ao cgoismo. E 0 que e egoismo, se 

nao 0 individuo posro em isolamento, produro de uma dada epoca historica, cuja 

logica espednca da indiviJuac;:ao consiste em separar e conrrapor os indivfduos ja 

em si fragmentados? Negar ou fazer absrrac;:ao da realidade e do conhecimento pode 

ser e, de faro, tem sido a componente ideal e a justincativa conformista - alienayao 

e estranhamento do homem, perda e contraposiyao do homem a si mesmo, identi

ncados a natureza humana - da indole ferina da individuayao produzida por uma 

sociabilidade cuja negayao do homem c, em essencia, sua unica forma de 0 entincar. 

Donde 0 falso como utilidade historica, rodavia, sustentado pela verdade efetiva da 

atividade sensivel dos homens, que 0 connrmam pela negayao. 0 que permite res

saltar, concluindo 0 topico, que tanto verdade como falsidade sao interessadas, nao 

descaracterizando nenhuma das duas, com a diferenya fundamental de que 0 interesse 

so connrma 0 falso como espiriro inautentico, porquanto rccurso pragnlilLico ou 

tacanha ilusao, ao passo que confirma a verdade como forya e necessidade dpicas 

e decisivas do ser que a inclui como atividade ideal em sua propria confirmayao 

real. Saber interessado, portanto, que se revela como saber vital- interesse em ser. 

f. por essa dimensao ou, antes, grandeza - constituir a si mesmo e a seu mundo, 

inclusive na contraditoriedade e na propria negayao de si, que 0 homem demonsrra 

a possibilidade e a efetividade de seu pensamento. E 0 que reconhece e assenta 

como pedra angular a fundamentayao onLopratica do conhecimento. Forma de 

demons[[ayao que em tudo e por tudo e muito superior, seja por seu estatuto, seja 

por sua resolubilidade, dada a infinitude da reiterayao multiforme de suas eviden

cias, ao Formato que qualquer outra de natureza puramente especulativa poderia 

engendrar em sua unilateralidade congenita. Ademais, sendo uma resoluyao de 

natureza ontologica, torna possivel encarar com rigor a delucidayao do complexo 

do conhecimento, pois evita, desde logo, 0 escolho de pensar 0 conhecimento como 

exerdcio de uma subjetividade auronoma que se imp6e idealmente ao objeto, uma 

vez que, segundo palavras de Lukacs, "a ontologia [[ata da estrutura da realidade"'\ 

ou melhor ainda, como diz no capitulo sobre Marx: 

[ ... J a funs:ao da Lrltica ontologica [ ... J rem por mera despertar a consciencia cientifica 
no sentido de resraurar no pensamento a realidade autentica, existente em-si. [ ... J uma 
cientificidade que, no processo de gelleralizac;:ao, nunca abandona esse nivel, mas que, 
apesar disso, em toda verificac;:ao de fatos singuJares, em toda reprodU\;:ao ideal de uma 

1.1 Ceorg l.uk<ics, Pensflmrnto LliVldo (Santo AndrelVic,:osa, Ad Hominen/UI·V, 1999). 
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conexao concreta, tem sempre em vista a toralidade do ser social e a U[iliza como metro 
para avaliar a realidade e 0 significado de cada fenomeno singular; uma considerac;:ao 
ontofiloso6ca da realidade em-si, [ ... J com 0 unico objerivo de poder captar todo ente na 

plena concreticidade da forma de ser que the e propria, que e especf6ca precisamente dele. '" 

Enquanto tematizayao dessa natureza, a funda~entayao on~opratica d~ cO,nhe-

cimento consolida a questao em sua forma inteliglvel e no devldo lugar ClentlnCO, 

facultando sua investigayao concreta pela indicayao de seus lineamentos estruturais. 

A fundamentac,:ao ontopritica do conhecimento, pela autogenese do homem 

eo correlativo engendramento de sua propria mundaneidade, remete, de saida, a 
determinarao sociaL do pensamento. Outro dos aspectos muito mal entendidos do 

ensamento marxiano, e generalizadamente tornado no sentido basico de consrran

:imento social que pesa, obstacu\iza e deforma, quando nao impede, 0 processo 

de aquisiyao do saber, em razao dos vetores e valores socierarios e par causa de sua 

incorporayao pelos hom ens em geral, inclufdos os investigadores, uma vez que 

todos sao individualidades situadas. Por estranha e profundamente ingenua que 

seja essa imagem do ideirio marxiano, sua difusao quase nao teve limites, causando 

estragos, de algum modo, ate mesmo no que houve de melhor entre seus adeptos, 

para nao falar daqueles que, avessos ao pensador e achando que fazia~ justiya, com 

a1guma cerimonia 0 reduziram a membro de uma estranha confrana, 0 clube das 

fiLosofias da suspeita, 0 qual, e evidente, com tiradas de seu conhecido sarcasmo, 

Marx se recusaria a frequentar. 
Um contorno rapido dessa questao polimorfa deve ferir, de imediato, seu ponto 

central e positivo: a sociabilidade como condiyao de possibilidade do pensamen

to. Tres curtoS paragrafos do "Terceiro manuscrito" bastam para comprovar que, 

ja desde 1844, Marx concebia de modo anrmativo 0 nexo fundamental entre a 

consciencia, suas formay6es ideais, e a sociedade: 

Posto que tambem sou cientificamente arivo etc., uma arividade que raramente posso 
realizar em comunidade imediata com ouuos, entaO sou ativo socialmente porque [0 soul 

enquanto homem. Nao apenas 0 material da minha atividade - c~mo a p,ropria ~in~ua. na, 
qual 0 pensador e ativo - me e dado como produto social, a mmha proprIa eXlstenCla e 

atividade social; por iS50, 0 que fac;:o a partir de mim, fac;:o a partir de mim para a sociedade, 
e com a LOnsciencia de mim como urn ser social. Minha consciencia universal e apenas 

a figura teorica daquilo de que a coletividade real, [ol sec social, e a figura viva, ao passo 

que hoje em dia a consciencia universal e uma absuac;:ao d~ vida efe(i.~a e. co~o tal se 
defronta hostilmeme a ela. Por isso, rambem a atividade da mll1ha conSClenCIa ul1lversal -

H Idem, "Os prindpios ontologico fundamentais de Marx", cil., p. 27. 
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enquanto uma tal [atividadeJ- e minha existencia teorica enquanro ser social. [ ... J Como 
consciencia genirica 0 humem confirma sua vield socia! real e apenas repete no pensar a 
sua existencia eferiva, tal como, inversamenre, 0 ser generico se confirma na consciencia 
generica, c e, em ~ua universalidade como ser pensante, para si. 15 

o nucleo da formulac;:ao e Ifmpido em sua determinac;:ao, eo conteudo en

quanto taJ, independentemenre de cogitac,:oes relativas a sua verdade ou falsidade, 

nao e passivel de leituras ou interpretac;:oes: atividade ideal e atividade social. 0 
pensamenro tern carater social porque sua atualizac,:ao e a atualizac,:ao de urn 

predicado do homem, cujo ser e, igualmente, atividade social. Na universalidade 

ou na individualidade de cada modo de existencia teorica - cientisla, pensador 

etc. - 0 pensamento e atividade social, inclusive pel os materiais e instrumenros 

empregados. Em sinrese, consciencia, saber, pensamento etc., sob qualquer tipo 

de formac,:ao ideal, das mais gerais as mais espedficas, da mais individualizada a 

mais generica, dependem do ser da atividade senslvel, socialmenre configurado, ao 

qual confirmam por sua atividade abstrata, igualmente social. 

A esse respeiro, A ideologia alema tern sido 0 manancial mais explorado; e bern 

verdade que, na maioria das vezes, com acentuada simplificac,:ao e unilateralidade, 

acomodadas por leituras fragmentarias e exuatos seletivamente viciados, que redun

dam em versoes roboricas sobre os nexos que entrelac,:am sociedade e pensamento. 

Obra destinada a pulverizar os neo-hegelianos, seu carater polemico, rodavia, nao 

impede que nela sejam tracejados delineamentos tematicos bastante densos. Quanto 

ao carater social da consciencia, ha mesmo uma especie de roteiro de fundo que 

pesponta das origens mais remotas, desde a consciencia tribal ougregdria, que "roma 

o lugar do instinro" Oll e "insrinto conscienre", um "comec,:o tao animal quanro a 

propria vida social nesta fase", ate sua emancipafao do mundo com 0 surgimento 

da "divisao entre 0 trabalho material eo espiritual", momenro a partir do qual "a 

consciencia pode real mente imaginar ser ourra coisa diferente da consciencia da 

praxis existente, representar algo realmente sem representar algo real"~6. 

Ha nessa obra, pois, material para toda uma gama de reflexoes, mas so importa 

acentuar que a identificac,:ao marxiana da atividade abstrata, independenremenre 

do solo historiw a que esteja vinculada e das figuras que assuma, e feita, como 

sempre, por seu carater social. Bastara um extraro mais longo para 0 evidenciar. 

Marx, depois de inventariar "quatro aspecros das relac,:6es historicas originarias", 

provoca com ironia polemica: "Somente agora, verihcamos que 0 hom em tern 

" Karl M,lrx, Mt1llllsaitos ecolJ(imico-ji/osdjicos, cit. . p. 107, VI. 

\(, Karl Marx e hied rich Engel-., A ideologia aland, cir.. p . .1'5 . 
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desenvolvendo em seguida 0 rrecho que vai esrampado, 
tambem 'consciencia''', 

a ui, a titulo de sfntese: 
q ., ." "0 "espirito" sofre, desde 0 

M be'm n;1O e des de 0 inicio, conSClenCla pura. b 
as esta tam ' . anifesta so a 

. , . aldi ao de estar "contaminado" pela materia, que, aquI, se m . 
mICIO, a m C; • d em suma, sob a forma de lmguagem. 
C d camadas de ar em mOVlmenro, e sons, al 
ronna e . .• c'la _ a linguagem e a consciencia re , , - tlga quanro a conSClen 
A ~i~guagem e. r:o aa~a os outros homens e que, ponamo, tambem exisre para mim 
pratlca, quel~x,st p asce ral como a consciencia, do carecimenro, da necessidade 
mesmo; e a lI1guagem n , 
de imercambio com ourros homens.

p 

D 
d que a semanrica da contaminar;iio e esclarecida pela necessidade de 

e mo 0 . _, _ ' cia do ourro e de 
interati1Jidade dos individuos; contamlOac;:ao e conexao, c~re.n d h 

. d' 'd firma 0 ser obJenvo 0 omem, seu 
Db' eroS exteriores ao 10 IVI uo, 0 que con 

), I' al au social E 0 que explicira a conrinuidade do fragmenro em 
carater re aClon . . '. imal nao se 'rela-

. _ . "Onde existe uma relac;:ao, ela eXlste para mlm. 0 an 
rranscnc,:ao. . al I - om 
., nada simplesmenre nao se relaciona. Para 0 aOlm ,sua re ac,:ao c 

clOna com , d 'fi d d alidade _. I -" Donde a conclusao i enn ca ora a qu 
ourros nao eXlste como re ac,:ao . "., . ." d to 

fu d tal do complexo da atividade absrrata: a consClenCla J3 e urn pro u 
n amen "38 

social e continuani sendo enquanto existirem homens . " _ 
Vincadas a sociabilidade, e dela nascendo, as formas do pe~samento _ sao 

_ . eal ou ilusoria - de suas verdadelras relac,:oes e 
uma expressao consClente - r - d 

. 'd d " .~9 Em outras palavras, verdadeiras ou falsas, as representac,:oes os 
anvl a es . I b e do ter 
. d' 'd os os unicos dotados de capacidade espiritua, rotam sempr -
tn IVI u , . c· odurao 

d
. A mbio social. Correta Oll fantasLOsa, eretlva repr .,. reno comum 0 Interca _ _ _ 

ideal de um objeto, ou rombudo borrao mental, as ideac,:oes nao s~o ~~toengen-

d d 
. do de urn polo a Dutro em func;:ao do potencial socletano em que 

ra as, vanan 

se manifestam: 

Se a expressao consciente das relar;6es efetivas desses individ~os e ilu~~ria: s~ em suas ~e-
_ _ em a sua realidade de cabec;a para baixo, isro e consequenCla e seu 010 0 

prcscnrac;ocs po 'd' 411 

limitado de atividade material e das suas relac;6es sociais limiradas que dal envam. 

- d h- . 1 a que pertencem, e mesmo sem 
Positivas ou negativas em razao 0 c ao socia . 
. , d" d d do mesmo pela qual sao afetadas essenClalmenre, as 

aludlr a contra ltone a e , 

, Ibidem, p. 34-'). 

\~ Ibidem, p. 35. 

'" Ibidem, p. 93 . 

'" Idem. 
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forma<;6es ideais desconhecem a autonomia, esta mesma uma fantasia decorrente 

do mesmo quadro de determina<;6es: 

Tambem as formac;:6es nt:bulosas na cabec;:a dos homens sao sublimac;:6es necessirias 
de seu processo de vida material, processo empiricamente constatavel e ligado a pres
supostos maleriais. A moral, a religiao, a merafisica e qualquer omra ideologia, bem 
como as formas de consciencia a elas correspondentes, sao privadas, aqui, da aparencia 
de autonomia que ate entaO possuiam. Nao tem hisroria, nem desenvolvimento; mas 
os homens, ao desenvolverem sua produc;:ao e seu interdlm bio mareriais, rransformam 
rambem, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar. Nao e a cons

ciencia que determina a vida, mas a vida que determina a consciencia. 41 

Condi<;ao de possibilidade da atividade ideal , a vida socied.ria responde como 

fome primaria ou raiz polivalente pelas grandezas e falacias do pensamento. De suas 

formas emanam carencias e constrangimentos que impulsionam ao esclarecimento 

ou, pelo contrario, conduzem ao obscurecimento da consciencia, em todos os graus 

e mesclas possiveis. De suas forma<;6es , que demarcam ~pocas, rempos predominan

res de luz e afirma<;ao do homem , ou de sombra e nega<;ao do mesmo, ela se imp6e 

e realiza, abrangendo todo 0 genero em suas tendencias peculiares e contradir6rias. 

Direcionamentos ou angula<;6es socia is da atividade do pensamento, paramares de 

sua exercira<;ao, tal como aparecem configurados por Marx em sintese percuciente 

nas teses VIII, IX e X de "Ad Feuerbach". A primeira encerra a rela<;ao universal 

entre teoria e essencia pratica da sociabilidade, assegurando que "todos os misrerios 

que conduzem a reo ria ao misricismo encontram sua solu<;ao racional na pratica 

humana e na compreensao dessa prarica" 42. As duas subsequentes, ja no ambito da 

critica a Feuerbach, mosrram 0 peso fundamental das 6tieas socierarias no alcance 

das forma<;6es ideais. Assim, 0 campo visual maximo do velho marerialismo e a 

percep<;ao "dos individuos singulares e da sociedade burguesa"43, delimira<;ao que 

permanece ao pontO de vista imanenre a economia polirica. Ou seja, restringe-se 

a reconhecer apenas individuos isolados, conrrapostos uns aos ouuos - a esseneia 

subjetiva da riqueza - e 0 lugar onde perseguem seus objerivos, no qual se agiram 

como simples portadores de mercadorias, sob a igualdade formal das trocas, ainda 

que correspondam no pensamento feuerbaehiano a figuras humanamente inertes, 

po is 0 mesmo nao apreende a sensibilidade como atividacie objeriva, s6 concebendo 

a pririca fixada em sua forma suja (rese I). Em oposiyao e contrasre, " 0 ponto de 

41 Ibidem, p. 94. 

·12 Karl Marx e Friedrich Engels, "Ad Feuerbach", cit., p. 534, tese VIII. 

., Ibidem, p. 535, tese IX. 
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d b nro de vi ra do novO e a 
vista do velho materialismo e a socieda e urgue:-;.o po, d . bU 'dade desco-

. d de humana, ou a hurnanidade socializada" , ISro e. a socia I d 
oCle a . , . d d 0 homem e seu mun 0 como 

berra pela cdtica da economla polmca, que. esven a ulado do homem atomizado 
. 'dad ' I ao mais um ponto de vista estrang . . 

attVl e senswe . d £ SOCialS como 

ad as da individualidade generica que compreen e as or<;as 
e neg, 0, m 

, prias for<;as pessoais. . -
suas pro b h" d . rambem confirmam a derermlfla<;ao 

Os aforismos de "Ad Feuer ac ,a emalS, . d 

d ss'lnalam a Iimitar ao da critica feuerbachlana a 
. I d nsamenro quan 0 a Y d 1 

SOCia 0 pe h 1 "parte do fato da auroaliena<;ao [Selbstentfrem ungJ 
Ii iao Recon ecem que e a d 

r\g. . da duplica<;ao do mundo [Welt] num mundo religioso e num mun 0 

re Igldosa, [ ltll'ehe]" dissolvendo "0 mundo religioso em seu fundamento mun
mun ano we , A • h " (VI) 
d 0 " (IV), ou ainda que "dissolve a essen cia religiosa na essenCla u~a~~(VIII)' 

an I" ", 1 mo um produto soclal , 
mas frisam que " 0 senrimenro re IglOSO e, e e mes , . 

. d' . fundamento terreno em seu autodllaceramenro 
donde nao compreen er 0 propno 

e contradi<;ao (IV)4'i. al de das formas de 
Ourra evidencia textual da sociabilidade como rampa ou t u 

• A ., a passagem famosa muitas vezes referida fora de foco, 0 que a rorna 
conSCIenClaeum ' d ' 1'( 

. ,. d "P f:' . "de 1859 de Para a eritiea a eeonomla po 1 lea, 
acita<;aoobngatona, 0 reaclO d ". 

urn d d b' weo 0 "fio condutor de seus estu os . 
em que Marx resumee mo 0 auto IOgr . 

d 
- 'a1 da pro' pria vida os homens conrraem rdac;:6es determmadas. 

[ ] na pro w;:ao SOCI ' 

~~cessarias e independentes de sua vontade, relaC;:6e; de pro~o~:~ ;::~u~~~:;::::~i::' 
dem a uma erapa determinada de desenvolvimenro as suas A' d . d d 

d - ft trutura economlea a SOCle a e, 
A rotalidade destas relac;:6es de pro uc;:ao orma a es I' . ., dica e it qual cor-
a base real sobre a gual se levanta uma superesrrutura po mca e JU:I d - d . d 
respondem fOfmas sociais determinadas de conscienc~a. 0 ml,~do e pr.o. uC;:a1aoNa~ovle : 

aI d . d Ial po mea e esplfltu . 
material condiciona 0 processo em ger e VI a soc, ,., 'a1 

. ao conrrano eo seu ser soc I 
• A • dos homens que determma 0 seu er, mas, ' conSClenCl<l . 

• A • 46 
que derermina sua conSClenCla. , . 

, . . em Ultima 
A formula<;ao e terminante e dispensa maiores comentanos, POlS, 
, . _ . . ale' m de reirerar sob fei<;ao mais recniea e estrururada uma 

ana\tse nao val multO . 
passag~m de A ideologia alemii, que nao tem causado maiores estremeClme~ro~: 

'd . - les 0 que eles sao cOincide, 
'r_1 como os indivfduos exteriorizam sua VI a. asslm sao e . d 

La.! d ambem com 0 mo 0 como 
pois, com sua produc;:ao. tanto com 0 que pro uzem como t 

44 Ibidem, p. 535, tese X. 

4S Ibidem, p. 534-5. ao Paulo, Martins Fontes, 2003), p. 5. 
46 Karl Marx, ContribuiftlO a aitim do (conomia politica ( 
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produzem. 0 que os individuos ao, ponamo, depende das condiyoe materiais de 
sua prod uc;:ao. 4' 

E isso e de tal modo claro que 0 fecho de ouro do fragmenro de 1859 e uma 

Frase rambem com similar em A ideologia alema, rendo por diferen<;:a muiro sig

nificariva 0 revesrimento decididamente ontologico, 0 que facilita a percep<;:ao de 

que 0 nucleo sobre 0 qual gira 0 feixe dererminarivo do exrraro e 0 ser social, isro 

e, 0 sujeiro decifrado como atividade sensivel, do qual 0 espiriro e inen?ncia reire

rada na propria confirma<;:ao objetiva daquele. 0 que ha, entaO, de escandaloso 

em consrarar que tal como os individuos manifestam SlLa vida, assim efes pensam? A 
exrravagilncia nau esra, exaramente, em SllStenrar 0 oposro? Donde a suspeira de 

que haja cerra fissura economicisra no rrecho seja antes de rudo desconsiderac;:ao 

pelo estaruro da obra marxiana e, por consequencia, desarenyao relariva ao reor 

predpuo da composi<;:ao conceirual, mesmo porque focalizar condicionamenros 

e rrarar de discernir condiroes, possibilidades ou impedimentos de arual iza<;:ao; e 

deslindar processos geneticos, 0 que so e passive! de e!isao em face do illcondicio

nado, do absoluto, cuja figura, alias, ao conrrario de consagrar uma presen<;:a de 

validade infinira, remere ao vazio, pois basra desconhecer ou absrrair a origem e 

o desenvolvimenro de algo, real ou ideal, para que 0 mesmo aSSllma a mascara do 

ererno. Conversao que nao encerra, meramente, um erro analirico isolado, circuns

criro a si me mo, mas rradllZ um procedimento alinhauo ao "ponro de visra da 

economia burguesa" , como assinala Marx ao aval iar Proudhon na ja mencionada 

carra a Schwei rzer, bem como em inLlmeras ourras oporrunidades, sempre que faz 

men<;:6es crlricas a filosofia especulariva e a economia polirica classica. Em conso

nancia, cabe agregar que, rao logo emergiu com a "Cririca" de 1843,0 pensamenro 

marxiano considerou, universalmente, que auronomizar a razao ou consciencia e 

sellS produros e operar sua rransmura<;:ao em "subsrancia misrica". 

Tambem em Miseria da filosofia, mais de uma decada antes do "Prefacio" de 

1859, Marx ja havia elaborado niridas considera<;:6es do genero a proposiro da obra 

dos economisras. A "Serima e ulrima observa<;:ao", por sinal, chega a esrabelecer 

uma verdadeira classifica<;:ao das escolas economicas - cla sica, romantica, fatalista, 

humanisra, filantropica - vinculando cada uma, exatamenre, a momenros do de

senvolvimento capitalista, sob 0 diagnoslicu de que suas variantes teoricas traduzem 

formas de rea<;:ao as mura<;:6es desse processo, da implanra<;:ao do novo regime a 

exp licita<;:<'io de sua natureza antagonica. Des e modo, por exemplo , 

Karl Marx e Friedrich Engels, A ideo!ogia a/emii, cil., r. 87. 

A RESOLU(' 0 M ETODO L GICA III 

. I [0 'd) Ricardo que sao os hi toriadores desta . Adam mlt1 e aVI , Os economlstaS como adquire a riqueza nas 
, - ' m outra missao que a de demonstrar como se . 
epoca, nao te _ d formular estas relayoes em categorias, em leis e de 
relayoes de prodllyao burgllesa, e . _ odurao de riquezas, superiores 

I ' categonas ao, para a pr .,. 
demonstrar como .esta

d 
els.e d de feudal A mise ria, a seus olhos, e apenas a dor que 

as leis e as categonas a SOCle a . . , . -,8 

acompanha roda gestac;:ao, tanto na natureza como na lI1dusrna. 

A essa visao classica dos "inconvenienres da produ<;:ao_bur~~esa" \~ass~fi~:~ae~:~ 
como indiferenr;a ingenua, os romanricos conrrapoem um 0 ~r e 

Marx b e os homens-maquinas qlle fabricam as riquezas. Plaglam rodos os 

~::~~:z~:i:;nros feiLOs pdos seus anrecessores, e a indiferen<;:a q1ue
h
, naqll~l~s: era 

c -" Por sua vez a esco a umal1ltana 
ingenuidade, ndes se convene em alera<;:ao . , 

[ 
) [Oma a pei[O 0 lado mau das relayoes de prodLl(;:ao atuais. Ela procura: p~a ~es

... .,.., da que minimamente, os contrastes reals; ep ora 
de conSClenCla, amel1lzar, am b 

c~rgo infelicidade do proletariado, a concorn~ncia desenfreada dos urgueses 

smc~ra.~~n;e ~oda a teoria desra escola assenta sobre as distinyoes interminavei,s entre 
enue .~l, ... p' ra' t'lca os prindpios e os resultados, a ideia e a aplica~:io, 0 conteudo e a 
a teOlla e a , ,q 

forma, a essencia e a realidade, 0 direi[O e u [aLO, os lados bom e mau. 

Por fim, 
• , • C • d Ela nega a necessidade 

[) La filantro'jJica e a escola humal1ltana apenel~oa a. . 
... a esco I realizar a teona na 

anta onismo; uer [Ornar burgueses [Odos os 10mens e quer . 
do d'da:m que es~a se distingue da pritica e nao contem nenhum.antagol1ls

mo
. [ .. . ) 

mE e I • po' IS corresponderia a realidade idealizada. Assim, os filantropos querem 
sta teona, , . que as 

conservar as categorias que exprimem as rela<;:oes burguesas sem 0 antagol1lsmo 

constitlli e que e inseparave\ delas. 
d I -0 dos 

De sone que , da indiferenr;a ingenua a utopia, pass~~ 0 pe a ~resun<;:a, . 
"f: al' f: sriados" eo moralismo dos humanistas teOrlCOS, as varian res teonc~s 

at Istas en a . " d desenvolvl-
vao emergindo, vincadas as inflex6es socierarias, POlS, no curso 0 ~eu ._ 

h
. , . 0 a burguesia desenvolve necessariamenre 0 seu cararer antagol1lcO 

menw lsronc , . d do 
. . cialmente aparece mais ou menos disfar<;:ado, exisnn 0 apenas em. esta 

que, tnl, , . . conomlsras os 

I 
" ro "mai se evidencia esre cararer antagonlco, mal~ us e , , . 

arenre ,e ran opna 
re resenranres ciendficos da produ<;:ao burguesa, se embara<;:a:n c~m a s~a pr 

p d' r I " 'i(l Como se ve, surii e mll1UCIOSO, dlsranre de 
reoria e se formam llerenres esco as . 

'" Karl Marx, Miseria doji!osoJia (Sao Paulo , G lobal , 1989), p. 11 7-8. 

;" Ibidem, p. 118. 

'" Idem. 
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~ualquer Iinearidade ou automarismo, 0 exame d " '" , 
mRex6es da sociabil"d d " as formas:oes Iderus vrnculado as 

I a e nao compreende qualquer m •. d 
que reduza a produs:ao espirirual a e ifen' e~nrca 0 consrrangimenro 
ariva das ideias, sua capacidade p. o~en~. Ao reves, reconhece a qualidade 

operarrva, I to e sua funs:ao s 'al 
proragonisras de qualquer efetivar5.o hum . I' . OCI enquanto co-

" ana, Inc USlve quand fal E d 
as resgara da mera absrrarao para a 'd . 0 sas. m ver ade, 

, VI a, na exam medlda em " d' d 
e essencialmente prdtica", que to a VI a social 

o reconhecimento da dererminas:ao social do en 
crftica ontologica das formas:6es ide ' . p ,s~menro e a consequente 

al . . alS tntegram a prarrca teorica marxian 
ger , e tanro malS Jntensamenre a medid a em 

lifi a que esta avans:a no tempo, Basta exem-
p car com 0 enorme manuscriro das "Teorias da mais aJ''' ' d 
livro IV de 0 ca ' I d al . -v la, prOJera 0 como 0 
ec ., p;a, 0 qu fana pane enquanto hisroria critica do pen amenro 

ondom,co: rec~r ando a observas:ao engelsiana sobre 0 grande empenho de M 
em etermlnar onde d arx 

, quan 0 e por quem foi claramenre expresso pela prime' 
vez um pensamenro econo ' [] h Ira 
'. mlco ... que ten a significado para a historia da c·. 

CIa, que seJa a expressao teorica mais ou menos d d '_ • len
de sua epoca")/ D F: I a equa a da SltLJas:ao economica 
por toda parte da oebr:to

m
, ex~mp o~ desse tipo de preocupas:ao e abordagem estao 
arXlana, lOme-se por ilust - d d 

em 0 capital . I' ras;ao uas e suas ocorrencias 
, partlCu armente rnstrurivas porque traram ao m d 

condicionamentos do pensamenro e d b' , esmo tempo os 
atividad ,. d 0 0 Jeto, ou seJa, da determ i nas;ao social da 

e teonca e 0 complexo [:; , 
tigado Quest " 'd ormatlvo ou presens:a historica do objeto inves-

. oes, eVI entemente correlatas eel d 
problematica u . , , " ntre as:a as, comtirutivas de uma 
pela sua indisti:~~:~a, as quaIs, conrudo, nao devem ser confundidas e dissolvidas 

A primeira ocorrencia diz respeito "a d 
a forma do valor' . 0 gran e pensador que primeiro analisou 

, asslm como mUltas formas de pensam d . d 
natureza. Ou seja, Aristoteles"'i2 C ' enro, e Socle ade e da 
esb d d ' onvem atentar que os contornos do tema sao 

os:a os esde os primeiros paragrafos do "Pref' . " d . , 
. I aclO a pnmelra edic;:ao de 0 

captta, quando Marx, apos assinaJar que "a forma do valor [ ]' . , I 
e vazia de conr ' d " '" e mUlto sImp es 

eu 0 , sustenra que, embora tao singela" ,. h 
procurado uesvenda-Ia em vao ha mais de 2 'I ' 0 esplnto umano tern 

A • ml anos, enquanto por Outro lad 
teve eXlto, ao menos aproximado '1' de ' 0, , a ana lse e lOrmas mu'r ' I' d 
replenas de conreudo" E Ar" , I 0 malS comp Ica as e 

, m suma, Istoteles fOI 0 primeiro a abordar a quesrao, 

" F' d . hE I " ne nc nge s, Prefacio a [erccira edi - " Ka 1M 
1983, livro I, v, I), p. 28. s;ao , em r arx, 0 capital ( lio Paulo, Abril Cu ltural, 

;2 Karl Marx, 0 capital, cir., p. 61. 
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mas nao a resolveu. Invesrigar qual foi seu meriro e porque nao foi bern sucedido 

intetiza a problemarica em tela, envolvendo os dois aspectos acima aludidos. 

E com grande estima pelo trabalho aristotelico que Marx registra seus passos 

analiricos. Citando Etica a Nicomaco, enfatiza que Aristoteles nao so compreen

deu que "a forma dinheiro da mercadoria e apenas a figura mais desenvolvida da 

forma simples do valor, isto e, da expressao do valor de uma mercadoria em ourra 

mercadoria qualquer", pois equiparar uma mercadoria a ourra "nao se diferencia", 

como dizAristoteles, de sua equiparas:ao ao dinheiro, mas apreendeu tambem que 

na relas;ao de valor as mercadorias sao equiparadas qualitativamenre, "e que essas 

coisas perceptivelmenre diferenres, sem tal igualdade de essencias, nao poueriruTI ser 

relacionadas en tre si, como grandezas comensuraveis", visto que Aristote!es afirma, 

precisamenre, que "a troca nao pode existir sem a igualdade, nem a igualdade sem a 

comensurabilidade". E no que consiste a marcante aquisic;:ao aristotelica, Segundo 

Marx, "0 genio de Aristoteles resplandece justamenre em que e!e descobre uma 

relac;:ao de igualdade na expressao de valor das mcrcadorias"53 . 

Todavia, nesse ponto, precisamente do alto de sua percepc;:ao, Aristote!es da 

as costas a sua conquista e abandona, explicitamenre, a analise da forma do valor: 

"E, porem, em verdade, impossive! que coisas de especies tao diferenres sejam co

mensuraveis, istO e, qualitativamente iguais, Essa equiparac;:ao pode apenas ser algo 

cstranho a verdadeira natureza das coisas, por conseguinte, somente urn artificio 

para a necessidade pratica"'i4, 

Tao significativa quanto a descoberra e a renuncia a verdade a1canc;:ada, aJTIbas 

iluminuras de primeira grandeza para 0 destaque da problematica atinente aos condi

cionaJTIenros da atividade do pensamento, Para a analitica marxiana, a propria reBexao 

aristotelica poe em evidencia a rmo de seu fracasso - a "falta do conceiro de valor", 

A incapacidade de identificar a "substancia com urn" que uma mercadoria represenra 

para outra na expressao de valor, e que simplesmenre nao podia existir do POntO de 

vista arisrotelico, De faro, lima impossibilidade, nao por qllalquer limite pessoal ou 

idiossincrasia do filosofo, mas porque aquilo que e realmente igual entre mercadorias 

distintas e trabalho humano, ou seja, "na forma dos valores de mercadorias todos os 

trabalhos sao expressos como trabalho humano igual, e portanro como equivalentes", 

Porem, diz Marx, isso "nao podiaAristotcles deduzir da propria forma de valor, porque 

a sociedade grega se baseava no trabalho escravo e tinha, portanro, por base natural 

a desigualdade entre os hom ens e suas forc;:as de trabalho". A reBexao arisroteiica, 

13 Ibidem, p. 62. 

~4 Idem. 
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portanto, esra. no extremo das condi<;:oes de po sibilidade que a sociabilidade de seu 

tempo of ere cia ao pensamento, ou como Marx enfatiza condusivamente: "Somente 

as limita<;:oes historicas da sociedade, na qual eleviveu, 0 impediram de descobrir em 

que consiste 'em verdade' essa rela<;:ao de igualdade". Haja vista que 

o segredo da expansao do valor, a igualdade e a equ ivalencia de rodos os rrabalho
s
, 

porque e na medida em que sao trabalho humano em geral, so mente pode ser decifrado 

quando 0 conceiro da igualdade humana ja possui a consciencia de um preconceiro 
popular. Mas isso so e possive! numa sociedade na qual a forma mercadoria e a forma 

geral do produro do rrabalho, por conseguinre rambem a relac;:ao das pessoas umas 

com as ourras enquanro possuidoras de mercadorias e a relac;:ao social dominance." 

A proposito, vale a pena acrescentar que Meszaros, ampliando 0 foco sobre 0 

aspecto conceirual da quesnio, traz a tona 0 "papel revelador que Arist6teles da 

ao conceito de 'natureza' (e 'natural') em sua reoria social", ressaltando que "0 

criterio fundamental de Aristoteles para a adequa<;:ao do relacionamenro social em 

rodos os nlveis - em term os tanto de institui<;:ues quanto de formas de dominio 

ou governo - e 'naruralidade"', de modo que "e altamente significativo que [ ... J 
a forma estabelecida de relacionamento social, com todas as suas institui<;:oes, seja 

sancionada 'pela natureza"'S6. E Meszaros 0 faz para chamar aten<;:ao ao fato de que, 

dianre do fenomeno da troca de mercadorias, Aristoteles procede de modo ambi

guo: nao 0 sanciona pela natureza, mas tambem nao 0 dedara "contra a natureza", 

conferindo-lhe a c1assificac;:ao de "nao natural" e observando que "essa troca 'nao 

nawraJ' de mercadorias como instirui<;:ao e uma especie de desafio a ordem social 

prevalecente". Todavia, nao representando uma contradityao Fundamenral a ordem 

societaria, dado "seu peso marginal no sistema global de produtyao" e sendo seu im

pacto " inreiramente compativel com a estrutura de cbsse da sociedadc", Arisroteles 

[ ... ] ramo a cririca quanro a acara. E soluciona a conrradic;:ao subjaceme, posrulando 0 

cararer 'arrificioso' de rodo 0 proces o. Consequenrcmente, Arisroreles consegue manter 

sua concepc;:ao como um todo - centrada em rorno de seu conceiro de "narureza" _ e, 

ao mesmo rempo, integrando a e!a, sem maiores incoerencias, uma contradic;:ao que 
surgiu de modo prdtico no horizonre ocial. ,0 

Com essa linha de argumentac;:ao, Meszaros acrescenta ao rema da determina<;:ao 

social do pensamento arisrorelico a problematica da ideologia enquanto momento 

Idem. 

", Isrvan Mcszaro" Filosojitl, Ide%gitl. e d b/cia socifll (Sao Paulo. BOirempo. 2008). p. 36. 
" Ibidem, p. 37. 
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ideal da arividade ensfvel, que nao pode ser isolada da teoria social, "pois toda 

teoria social que se preze constiwi- e com base em - e em resposta a.- uma sit~a<;:ao 

historica espedfica, que, como tal, requcr a solu<;:iio de um determll1ado conJunto 

de rarefas praticas", 0 que s6 e concebfvel 

[ ... J em rermos de um sistema inrciramente inrerligado de conceir~s - direra ou, i~di
retamente orienrados para a pratica. lsso significa que os derermll1antes ldeologlCos 

aruam necessariamenre em rodos os niveis, atraves de rodo 0 sistema em questao, e 

qualquer avanc;:o numa determinada posic;:ao ideologica exigi ria a modificac;:ao de todo 

o quadro conceirual dessa teoria social. 

Sendo assim, 0 arremate a proposiro de Aristoreles refor<;:a a tese da polivalencia 

da base social da idea<;:ao, pois verdade e falsidade, consistencia e contradi<;:ao, no 

interior de um mesmo discurso, brotam de uma s6 fonte: 

Os conceiros "que saem do camiriho" de Arisroteles consriruem necessidades funcionais 

em seu sisrema como urn rodo, apesar da aparenre incoerencia da fundamentac;:ao "nolo 

narural" dada 11 troea de mercadorias , como vimos acima. Poi e precisamenre arraves 

do conceiro "que sai do caminho", de "arrifrcio para efeiros pniticos", que Aristoteles 

obtem exiro novamenre na reconstiruic;:ao da coerencia inrerna de seu sistema. Desse 

d d d " I ,,- nas modo, nolo ha possibi l id~de de ele rer urn conceito a equa 0 e va or , nao ape 

em decorrencia de poderosas razoes socio-historicas (cf. os pontos enfarizados por 

Marx) , mas tambem por dererminac;:oes conceiruais basicas. Todo 0 seu sistema se.ria 

compleramenre minado e, final mente, esrrac;:alhado com a inrrodU(;:ao de um conceI(O 
adequado de valor.,g 

A segunda ocorrencia e constituida pe!as incisivas considera<;:oes de Marx a 

respeira da economia polftica alema. Aqui, 0 jogo das condicionantes nao envo~ve 

um aurar, mas rada a pratica de uma disci pI ina. Isso nao exprime uma Facera In

comum da analitica marxiana; ao invers~, a abordagem universal de uma ciencia 

ou de partes de sua exercitatyao em tempos e lugares especfficos e corrente e~ seus 

procedimenras, sempre correlacionando a formac;:ao teorica com a base SOCial qu.e 

a torna possive! , em sua verdade ou falsidade. Tome-se, por exemplo, a caractert

za<;:ao dos economistas chissicos, em seus rra<;:os posirivos e negativos, que emerge 

da jun<;:ao de Fragmenros das duas primeiras "Observa<;:6es" de Miseria da filosofia: 

'" 

Os mareriais dos economistas saO a vida ariva e aruanre dos homens. [ .. . J As caregorias 

economicas sao express6es teoricas, absrrac;:ocs das relac;:oes sociais da produ<;:<10. [ .. J OS 

mesmos homens que escabeleceram as relac;:oes socials de acordo com a sua produtividade 

material produzem, rambem, os princlpios, as ideias. as caregorias de acordo com as 

Ibidem, p. 37-8. 
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suas relac;:oes sociais As . '. 
. slm, essas tdelas, essas cate ori - -

a. relac;:oes que exprimern EI _ d g as sao tao pouco eternas quanro 
. . as sao pro utos histdricos e fro ',. [ 

expnmem as relac;:oes da prodl - b -ansltOriOS . . • . J aS economista 
l<;:aO urguesa, a divisao do trabalh 'd' erc., como carcgorias fixas im ' . 0,0 ere lro, a moeda 

, utavelS, erernas [ J as e . 
se produz nestas relac;:oes dadas _ . .... Conomt tas nos explicam como 
. , mas nao nos exphcam co d 
lsro e, 0 movirnento hist6rico q d mo se pro uzem esras relaroes ue as engen ra.5,) T , 

Numa fr~s~, OS verdadeiros economistas tem 0 mer-ito d . 
menre a matena viva da ativ'd dIe elaborar conCeltual_ 
. I a e 1umana, descrevendo . 1 - fi 

Sistema produtivo do capital b a artJcu ayao uncional do 
,em ora cometendo a grave in - d 

como eterno 0 complexo categ'al 'd' correyao e estabelecer 
. on que 0] ennfica 

Fo] 0 periodo aureo e legitimo dessa c·,. . 
no "Posfacio" da segunda edi ao de 0 le~CJa, (:uand~ podia ser, como diz Marx 
"es tudo descompromissado s: ~aplta!, pesquisa cienrifica imparcial" ou 

d
na perspectlva burguesa" ao al' 

essa otica, "saber se esse ou I ' qu ImpOrtava, a partir 
aque e teorema era - d d 

a possibilidade dessa ocorrencia . _ ou nao ver a eiro"60. E explica 
d com prec]sao, sob 0 foco d d . 

o pensamenro tomando '1 _ a etermtnas:ao social 
, por I ustrayao 0 " , 

modo de produyao capiralista 0 . I ' que era are agora 0 lugar c1assico" do 
, caso Il1g es: 

A sua eeonomia politica classiea cai no eriodo em 
senvolvida. a seu ultimo grand p que a luta de classes nao estava de-

e representante Ricardo Ii I 
COmo POnto de partida de suasp' '.' roma a na conscientemente, 

d esqwsas, a contradlc;:ao dos . d I 
e 0 luero, do lucro e da renda d . tnteresses e c asse, do salario 

a terra, conslderando ingenu 
como uma lei natural da so . d de' ' amente, essa contradic;:ao cle a e. om lSSO a ., . b 
porem, chegado aos seus limit . , ' . elencla urgllesa da economia havia, 

es In transpol1l vels. 61 

o solo e 0 tempo da objetividade cie 'fi . 
do capital, se desenrolaram portanro d nd

tl 
ca, subsclrada e favorecida pela logica 

fi " es e os em ares cont . 
as ranjas do desafio posro pel . h ra 0 regime anrigo ate 
a sumula marxiana que d a per~pelcn~a umano-societaria do trabalho. Donde 
'. ' emarca InC USlve pacametros de abordagem: 

A med~d~ q~e e burguesa, ou seja, ao inves de com reender . . 
um estaglo hlstoricamente tr '" dIP a ordem capltaltsta como 

ansltono e evo us:ao 
e absol llta da produrao soc'a1 " "a encara como a eonfiguras:ao Ultima 

T I , a economla polmca s6 d 
enquanro a luta de classes perm I po e permanecer COmo ciencia 

anecer atente ou s6 se manifestar em epis6dios isolados.6l 

,., K I 
ar Marx, Miseria cia jilosojia, cir., p. 102 e J 06. 

Go Idem "p f.' . " , os aelO , em 0 capital, cir., p. I (i. 
(,I Ibidem) p. J 7. 

(,1 Ibidem, p. 16. 
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Quadro que se esgota quando 0 processo de insrauras:ao e dominas:ao do 

apital e completado, explicitando as enrificas:6es e 0 contraste engendrados 

por ele mesmo: 

A burguesia tinha conquistado poder politico na Fran<;:a e Inglaterra. A partir de en
rao, a luta de classes assumiu, na reoria e na pnlrica, formas cada vez mais explicitas 
e ameac;:adoras. Ela fez soar 0 si no funebre da economia cientifica burguesa. [ .. . J No 
lugar da pesquisa desinteressada enrrou a espadacharia mercenaria, no lugar da pesquisa 
cientifica imparcial entrou a m;! consciencia e a m;! inrenc;:ao da apologerica.63 

Mais uma vez deve ser ressaltado que - de uma ponta a outra do processo, da 

vigencia a dissoluyao da economia cLissica - as condiy6es de possibilidade dos 

disrintos momentos da configurayao teorica sao dadas pelas inflexoes da sociabili

dade, favorecendo ou desfavorecendo, pelo grau de desenvolvimento do objeto e 

pelas mutay6es de otica correspondentes, a exerci rac;:ao apropriada e clarificadora da 

cientificidade ou, as avessas, a parcialidade desfiguradora da mesma. De modo que 

a objetividade cientffica e uma complexa resultante de produrivos influxos socio

-h istoricos, e nao, meramente, a virtude de uma forma de discurso pre-moldada. 

Os proprios discursos, em todas as suas modalidades, sao predicayoes sociais, 

mediauas pelos sujeiros que integram a formayao real sob clivagens de inserc;:6es 

efetivas e oticas de adoyao igualmente socierarias. 

Ao inverso dos cl:issicos, aqueles que pretenderam fazer economia politica na 

Alemanha falrou uma vez 0 objeto e, de outra, a condiyao subjetiva da isenyao 

ciendfica. A Alemanha, desde logo urn lugar nao-cldssico, a cujo inibido desenvol

vimento capiralista e cujas intrincadas consequencias de toda especie Marx deno

minou, dramaticamente, de misiria aiema, coube ser a plaraforma de urn fiasco 

paretico. Nela, pela anilise marxiana, mesmo em fins dos anos 1860, 

[ ... ] a economia polfrica continuou sendo, are agora, uma ciencia esrrangeira. [ ... ] 
Ela foi importada da lnglaterra e da Fran<;:a como mercadoria pronta e acabada; seus 
carcdraricos alemaes nao passaram de esrudanres.64 

De infcio, a impotencia ciendfica se manifestou porque, historicamente re

tardatarios na construyao da economia e da sociedade modern as, aos alemaes 

"faltava, por conseguinte, 0 rerreno vivo da economia poifrica". Especialistas sem 

objero real , "em suas maos, a experiencia teorica de uma realidade estrangeira se 

transformou numa coleranea de dogmas, por eles interpretada de acordo com 0 

(, .1 Ibidem, p. 17. 

M Ibidem, p. 16. 
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mundo pequeno-burgues q . d 
. d ue OS clrcun ava, endo portanto distorcida" Por fi 

nem a pamr e meados dos anos de 1800 ' . . m, 
capiralisra no palS, a siruas;ao [oi mai pr~pc~~a °a' ~~~'d~ cresci~e~lro da produs;ao 

ClenCla economlca alema: 
[ ... ] para nossos especialistas, 0 destino COntinuou adver E . 
de economia politica de modo descomprometido, faltav:~ ~gU~nt~ podJaJ~ rr~tar 
modernas a realidade alema Ass· I _. s re as:oes e onomlcas 

. 1m que essas re as:oes viera 'I . 
~i~~:::::.~~ias que nao mais permiriam 0 seu estudo descomp:o~i~~dl:s~ao:;r:;:~~~ 

E, nesse ralhe, a exposir;:ao marxiana vai reirerando a analise uma e 
se f: d· 1· d ourra vez 

m alga, ag urlnan 0 s_uas faceras, as quais va~ sendo arriculadas ainda ourra~ 
ou algumas das mesmas sao reapresenradas sob luz ma ·IS c . 

. d ' rorre ou em recorre malS 
pre:lsdo, e modo que 0 diagnosrico acaba por aparecer na devar;:ao de sua form 
malS ensa e porenre, isto e, concrera: a 

Na Alemanha 0 modo de d - . al· , ' pro us:ao caplt Ista aringiu a maturidade de ois 
carater antagonico ja tinha se revelado ruidosameme na Frans:a e na I I P que 0 s~u 
de lutas hist6ricas en I . d ng aterra por melO 
I . . ' d ~U~to 0 pro etana 0 alemao ja possuia uma consciencia te6rica de 
~ asse mUlt~ malt. eCldlda do que a burguesia alema. Assim que uma ciencia burguesa 

a economla po mca pareceu tornar-se possive! aqui ela se h · d 
novameme impossivel. ',aVJa torna 0, porranro, 

Ademais, no caso, 0 arremare e revesrido por uma dose impiedo d 
t. ' sa e arcasmo, 

que re ors;a 0 conteudo pda intensificar;:ao da expressividade. ''Ass . , 
I' . d . 1m como na epoca 

c asslca a economia burguesa, rambem na epoca da sua decadencia os al _ 

per~aneceram meros disclpu10s, reperidores e imiradores, mascares modes~7~~ 
;r~~ ~ at~ca~o es~rangeiro"66. Especialistas- ora sem objeto real , ora sem condir;:ao 
u Jenva e Isenr;:ao - os economisras alemaes so praricaram a miudagem d 

em ourra parte fora ciencia, ou seja, so viveram 0 simulacro e a decad ' . 0 que 
. enCla, senl 

nunca rer expenmentado 0 ascenso re6rico da economia poll' rl·ca . d 
. , sltua os que 

sempre estJveram em momentos de so . bTd d d 
d d·· 1·. cia I I a e a versos ao exerdcio genulno 
es~a. ISCJP Ina, ~~' dno ao reves, nao conraram jamais com a condicionantes 

pOsltlvas ou proplclas, sob a perspecriva da 16gica socieraria do capiral a' . _ 
a d 1 . d ' cnar;:ao e o esenvo Vlmenro es a forma de saber. 

A fisionomia inreira do complexo problemarico dos condicionamentos, porran

to, envolve em conjunto as figuras de ujeito e objeto, ambas apreendidas pda 

'" Idem. 

I". Idem. 
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essencialidade da atividade senslvel. Infiniramente mais do que e capaz de cogirar 

a imaginar;:ao secd.ria de qualquer reducionismo, inclusive a de sua modalidade 

extrema, a do extermlnio da verdade pda orica das filosofias da suspeira. Alias, 

a mulrilateralidade da questao e, desde logo, sugerida pda dinamica das figuras 

e de suas relas;6es, sempre pulsanre:, na murabilidade interconexa de suas confi

gurar;:6es e reconfigurar;:6es. Mas a atenr;:ao viciada rende a recair, unilareralmenre, 

sobre 0 sujeito, a prerexto de estar versando exclusivamente sobre a con[ormas;ao 

do pensamento, oblirerando assim que pensamentos nunca sao Ourra coisa do que 

pensamenros sobre alguma forma de objeto. E a respeito destes, sells graus de des en

volvimento e os modos rcspecrivos pelos quais aferam 0 desempenho da arividade 

te6rica, dizem muito os exemplos de Arisroteles, dos economistas chissicos e da 

economia polirica alema. Conteudo que a propria explanas;ao marxiana resume ao 

afirmar, no "Prefacio" da primeira edir;:ao, que "0 corpo desenvolvido e mais faci! 

de esrudar do que a celula do corpo"67, e que na "Inrrodur;:ao de 1857" remarizara 

de modo mais extenso: 

A sociedade burguesa e a organizas;ao hist6rica mais desenvolvida, mais diferenciada 
da produs:ao. As categorias que exprimem suas relas:6es, a compreensao dt:: sua propria 
articulas:ao, permitem penetrar na articulas:ao e nas relas;6es de produs:ao de todas a 
formas de sociedade desaparecidas, sobre cujas ruinas e elementos se acha edificada, e 
cujos vestigios, nao ulrrapassados ainda, leva de arrastao, desenvolvendo tudo que fora 
aJ1tes apenas indicado, que toma assim toda a sua significas;ao etc. A anatomia do homem 
e uma chave da anaromia do macaco. 0 que nas especies animais inferiores indica uma 

forma superior nao pode, ao conmirio, ser compreendido senao quando se conhece 
a forma superior. A economia burguesa fornece a chave da economia da Antiguidade 
erc. Porem, nao conforme 0 metodo dos economistas que fazem desaparecer rodas 
as diferens:as hist6rica~ e veem a forma burguesa em todas as Formas de sociedade.68 

De modo que a marurar;:ao ou desenvolvimemo, a plena entificar;:ao ou ama

lizar;:ao do objeto e fundamental na relar;:ao cogniriva; a presenr;:a hist6rica de seu 

corpo maturado faculta, de seu polo, 0 conhecimento, ao passo que em graus ima

turados arua como obsraculo ou provoca obnubilar;:ao. Tanto que a lnglaterra, sob 

a determinar;:ao de "lugar c1assico" do capital ao tempo da elaborar;:ao marxiana, [oi 

tomada pela superioridade de seu corpo de envolvido como a " ilustrar;:ao principal 

I,: Karl Marx, "Prefacio", em 0 Ctlpiut!. cit., p. 12. 

('" Idem . " Inrrodu~ao de 1857", em Karl Marx (Sao Paulo, Abril Cultural, 1974, Cole<;:io Os 

Pensadores). p. 126. 

11 9 



120 MARX : E TAT 7- L I 

UTO ONTOLoarco E RESOLUCAO METODOLoar A 

da explanac;:ao teorica", enquanro 'd" _ 
"De te fobula narratu " a Jsslmulac;:ao alema Marx so pode gritar que 

r , ao mesmo tempo que denunciava: 

[ ... J rortura-nos - assim como em tod 
56 0 desenvolvimenro da produr5 0 .°alr~sro do continence da Europa ocidental - nao 

"....0 caplt Jsta mas tambem • . d vimento. Alem das . ,. d . ' a carencla e seu desenvol_ 
mlsenas mo ernas, opnme-nos roda urn , . d ', . 

decorrences do faro de concinuarem vegetando modos de :~ene_ e ml~enas herdadas, 

sados, com 0 seu sequiro de relac;:6es sociais e politicas anac~ni:a~ arcarcos e uJtrapas_ 
nao 56 pel os vivos co b ' I . amos atormencados 

, mo tam em pe os monos. Le mort saisit Ie Vif!69 

Para evitar mal-enre d 'd ' n lOS, convem acenruar com Lllka'cs 0 ' h' ,. d carater purame 
Isronco a acepc;:ao marxiana de desenvolvimenro ddssico: nte 

[ ... J se queremos investigar, na pr6pria realidade fu . . 
d I . ,0 nClOnamento 0 mals 'I 

p~ro eels economicas gerais, e preciso descobrir alguma etapa hisr6rica d:;sslve 

~~a~::::~~:~creri~dadPe!o farolde circunsriincias particularmente favor;iveis t:::: 
gurac;ao os comp exos sociais e das suas r I - d I 

puderam se explicitar ao , . e ac;:oes on e essas eis gerais 
[ ... J 0 carate h' ,. d max IlTI 0 grau, nao penurbadas por componentes esrranhos. 

interaC;:6es) fa~ c~:rql~Oe oe:~::S~:insmsreolaC;:eom- es (~s h~rerogeneos complexo sociais e suas 
, pnmclro lugar nao por Lim tipo "eremo". l ' , . ,possa ser representado 

apresenta Lima derer~i~:d: ;~:aC:ntraflO' pelo modo mais possive! puro no qLlal se 
sua fase determinada. "CI c;: 0, e que pode ser aquele no qual se apresenta lima 

o conjunto restriro dos indicativos apresentados e suficiente para filla1' . 
este to' 0 ' . tzar mals 

plCO. corpus teonco marxiano delucida 0 complexo d 
g d aI' . 0 pensamento con-

regan 0, an Itlcamenre, sujeito e objero - determinarao SOCI'aI do 
e pC. T pensamenro 

rocesso rormatlvo ou presenc;:a historica do ob' E [; . . . 
consciencia no interior da malha real em que e1a Jero .. [cn oca, POlds, a atlvldade da 
d aI' fi se manl esta e pro U7. recusando e 

esqu I cfiando, ~o~ ilegitimidade onrologica, cogitac;:oes relativas ao e~tendimenro 
enquamo gurac;:ao Isolada ou aI !. d. 

. Q aI . a qu quer ogos esencarnado das rolas gnosiologicas 
postlc;:.as. u quer vananre de razao aurossustenrada ou pura nao cont.am· ria 
matenalment d I 'I . ,zna 

. e, ce e ugar a a mude maior da raziio interessaria, atriburo do h 
atlvo que confirma seu I b" omem 
inregraJa d d d . ~er p~ a ~ Jet:vac;:ao, a cujo processo sensivel aquela esta 
a valid demo o . eC.lslvO e II1dlssol uvel, motivo bastante para que seja afirmada 

a e e a relevanCia de sua investigac;:ao e esc1arecimenro. Ocorrc porranto 

n~ tratamenr~ marxiano da questao do saber, urn deslocamenro cor;etivo ' 

val da rarefac;:ao das formas gnosiologicas de abordagem para a encorpada ~n~~~ 

iI'} K 1M 
ar arx, "Prefacio", em 0 capital, cit., p. 12. 

'0 Georg Lukacs "0 . , . J 
' s pnnuplOs Onto 6gicos fundamelHais de Marx", cit. , p. 118-9. 
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rica da determinac;:ao social do pensamento e da entificac;:ao do objeto, ou seja, 0 

problema e transmurado em circunscric;:ao peculiar no un iverso de investigac;:ao 

concreta do complexo humano-socierario global, delimitada e operacionalizada 

obre os esteios da nova onrologia historico-imanenre constiruida em fundamen

to. A problematica do conhecimenro nao e, pois, abandonada ou dissolvida, mas 

recaracterizada no lugar proprio e em seus devidos termos, distanres de qualquer 

artificialismo esco/dstico, como demarca e suscita a tese II de "Ad Feuerbach". Com 

essa reddinic;:ao c anlpliada, pois concebida em sua maior complexidade, desde seu 

momenro proroformatico - 0 trabalho - ja que este implica a inteligibilidade da 

malha causal dos objeros sobre os quais ama, e tambem a previa idea<;:ao do alvo a 

objetivar, imagem inrerior que responde a carencias senridas e (re)conhecidas, dado 

que teleologia nao e vaga aspirac;:ao ou simples desejo, so guardando a identidade 

na medida em que compona possibilidades efetivas de realizac;:ao. A partir desse 

plano fundante, a conjunc;:ao cognitiva enrre sujeiro e objero e reiterada de algum 

modo e em cerra proporc;:ao por rodas as formas da praxis social, por dislimas e 

peculiares que sejam as atividades reais ou ideais em que e consubstanciada, e de 

maneira predpua, na forma mentis da cienrificidade. 

A universalidade do quadro emergenre e, pois, a do sujeiro ativo siruado em 

face de objeros mutanres, de individualidades cognoscitivas, geradas em tempos 

e lugares sociais, dianre da proccssualidadc cnrificadora das coisas materiais e 

espiriruais, igualmenre socierarias. Em decorrencia, a conjun<;:ao cognitiva ideal 

depende do enconrro entre urn sujeiro plasmado em posiftio adequada a objerivac;:ao 

cienrifica, ou seja, portador de 6tica social em condi<;:ao subjetiva de isenc;:ao, e de 

urn objero desenvolvido, isro e, perfilado na energeia de seu complexo categorial 

estrumralmenre arrematado. Resra saber de que modo espedfico ama, no enconrro 

inrrincado dessa dupla processualidade, 0 sujeiro cientificamenre inreressado. Enrre 

as dificuldades que se opoem ao trabalho cientifico, Marx, referindo-se a anilise 

das formas economicas (mas a observac;:ao, obviamenre, pode er generalizada 

para rodo 0 ambiro das formas humano-socierarias), inc!ui 0 faro de que nessas 

investigac;:6es "nao podem servir nem 0 microscopio nem reagenres quimicos"" . 

Afirmayao desdobrada por Lukacs em termos de que "€ da maior evidencia que, no 

ser social, grac;:as a sua essencia, o~ experimenLO~ no semido das ciencias namrais 

sao onrologicalllenre illlpossiveis por prindpio, dado 0 espedfico predominio 

do e1emenro historico enquanro base e forma de Illovimenro do ser social »72
. 

'\ Karl Marx , "Prefacio", em 0 capitnl, cit. , p. 12. 

Georg Lukacs, "Os princlpim ontol6gicos fundamcnrais de Marx", cit. , p. 118. 
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5eja por principio, seja por mera impraricabilidade, exduidos OS merodos expe

rimentais, Marx assegura categoricamenre que, nessa esfera, "a forc;:a da absrrac;:ao 

[Abstraktionskrafi] deve subsriruir ambos"73. E, entao, com cssa aludida capacidade 

mental de escavar e garimpar as coisas que 0 sujeiro opera cognitivamente, por meio 

dela e que "a pesquisa rem de cap tar detalhadamente a materia, analisar as suas 

varias formas de evoluc;:ao e rastrear sua conexao Inrima. 50 depois de conduldo 

esse trabalho e que se pode expor adequadamenre 0 movimenro reaV'. Ferramenta 

unica e decisiva da invesrigac;:ao, hi que se deter com mais vagar e profundidade 

sobre a atividade peculiar da flrra da abstrardo, anunciada com toda simplicidade, 
mas tam bern com toda energia, pelo discurso marxiano. 

Tanto quanto sei, as observaC;:6es marxianas relativas a atividade operacional da 

Abstrl1ktionskrafi nunca foram objeto de abordagem imegrada, ou seja, jamais foram 

tomadas como elementos de uma teoria propria, e como tais nem mesmo apare

ceram em simples referencias. Cerras passagens muito conhecidas da "Introduc;:ao 

de 1857", onde ecoam, foram abundanremence citadas e longos debares riveram 

lugar em tomo delas, quase sempre no interior da procura do segredo epistemico 

da obra marxiana, mas desconhec;:o que se renha aludido alguma vez a existencia 

em Marx de esboc;:os a proposiro de uma teo ria da abstrardo. Por cerro, muito mais 

levada a efeiLO do que formulada, e sempre emergence em consideraC;:6es isoladas 

e esparsas, rodavia, nao e demais afirmar que se rrata de urn perfilado tcorico 

bern consisrence, apesar de toralmenre fragmenrario, e de grande imporrancia na 

composic;:ao da anal/rica marxiana. Uma tentariva preliminar de exposic;:ao hi de se 

arer apenas, evidentemenre, aos pOntos mais relevantes de seu rrac;:ado subjacenre 
e, aqui, do modo mais breve posslve!. 

E basranre proveitoso recordar que no "Terceiro manuscrito" de 1844, ao rra-

rar dos senridos e das qualidades individuais que se fizeram human os, chamados 

enquanro tais de "forc;:as essenciais" do homem, Marx e creve que esre, em 

Cada uma das suas l'elac;:6es hurnanl1s com 0 mundo, ver, ouvil', cheirar, degustar, senrir, 
pcnsar, intuir, perceber, querer, ser ativo, amar, ennm rodos os orgaos da sua indivi
dualidade, assim como os orgaos que sao imediaramenre em ua forma como orgaos 
comunirarios, I I VIII sao no seu comporramenro objetivo ou no seu comportamento para 
com 0 objeto a apropriac;:ao do mesmo. 75 

-, Karl Marx, "Prcfacio". cir. , p. 12. 

, Ibidem, p. 20. 

-, Karl Marx, Mnnuscruos economico-jilostijicoJ. cit.. p. 108. 
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d a manl;+estarao do e+etividnde humana "por isso ela A tan 0 em nora que 'J< r './< . _ 
crescen 1 ' l ' ces ao as determmaroes ' . menre tao mu lriplice [vielfach] quanto mu tiP I . _ 

e preclsa 'd d h ."~6 E pouco mais a frente especifica que a apropnac;:ao ., tim a es umanas . l. 
esserZC1aTS e a db' t e da natureza da fll'ra essencial que a e a b' "de en de da natureza 00 'Je 0 , . 

do 0 Jeto " P . "A eculiaridade de cada forc;:a essencial e preCisamence a esponde e que aSSlm, p b" _ d 
orr . ' b ' 0 modo peculiar da sua 0 Jetlvac;:ao, 0 seu ua essen cia peculIar, ponamo rarn em ,. fi d bstra do e 

b·· .f.:' " T Por essas determinac;:6es, e eVldenre, a orra e a f . , . 0 'Jetzvo-e,;etwo . l' 
serVIVO al'd d 'Individual ou forc;:a essencial de apropriac;:ao pecu lar d urras umaqu I a e . 

enue 0 , al'za de modo esped£ico de acordo com a sua propna natureza 
dos objetos, c:uecsl'ae cr:~ a natureza do objeto apropriado. Enquanto forc;:a perfor
e em consonan 'd d . e se 

. - ' I 'deal reproduc;:ao intelectllal de enn a es reals, 0 qu ,. sua apropnac;:ao e , 

mar~c~a elo carater onrologico das absrrac;:6es produzidas. Arenro a esse aspecto 

:~:v~da:enre enfitico. Lukacssintetiza com felicidade a queStao, ao desracar que 

I . tipo e 0 senrido das onto essencial do novo metodo se reve a novamenre. 0 .,. 

[ ... ] 0 ~ sao determinados nao a partir de pontos de vista gnoslol~glcos ou, m~
absrra:~es [ ... ] . d logicos mas a partir da propria coisa, ou se)a, da essencla todologlcos - e menos am a • 
onrologica da mareria rratada. 's 

E' " . d n1 conJ'unto de pontos vitais a reter: em sua dererminac;:ao o pnmello e u . 'J d 
- d"d Marx sao representac;:6es geraIs extraluas 0 ontologica as abstrac;:oes a mIn as por . _ 

mundo real. Apropriac;:6es menta is , as absrrac;:6es ontologicas sa~ d~t~rmmac;:~~s ou 

I . como "em toda ciencia hlstonca e SOCI em categorias simp es, e, enquanto tals, " ." . 
al" - dadas "ran to na realidade efetiva como no cerebro ,ou sep, expnme~, 

ger , esrao . _ d . A • '''9 Conceitos mals 
d d d dt rmmac;:oes e eXlstencla . portanro, formas e mo os e ser, e e . I d " d 

simples ou mais concretos, que expressam "frequenremente aspectos ISO adOS dO 
. - - "d do nenhum 0 pro uto 0 com lexo real a que se referem, todavta. nao sao e mo _ 

p. ue ensa separado e acima da intllic;:ao e da represenrac;:ao, e que se e~: concelto q p _ 'toS 
endra a si mesmo, mas da elaborac;:ao da intuic;:ao e da represenrac;:ao em con~el _. 

g. ,. bsrratividade de suas mais tenues reproduc;:oes, sao Tanto asslm que, na maxIma a . M 
tao historicas quanto a faceta real reproduzida. E 0 exemplo oferecldo por arx 

e 0 do tmbalho em geral: 

'(, Idem. 

Ibidem. p. 1 10. .. . 

'K Georg Lukacs, "Os principios ontologicos fundameJl[ais de Marx, CIt., p. 57. 

"J Karl Marx, "1Jl[rodu<;iio de 18')7" . cir.. p. 127. 
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A indiferencra em relacrao ao genero de trabalh d ' 
muito desenvolvida de generos de trabalh C ~ etern

h
1mado pressupoe uma totalidade 

o eretlvo, nen urn do q 'd' d 
Tampouco se produzem as absrracroes mais er ,_ uals omma 0 emais, 
concreto mais rico, onde urn aparec gals enao o,nde existe 0 de envolvimento 

_ e como comum a mUltoS, comum a t d E - " 
nao pode ser pensado someme sob uma forma particular Po I d 0 os, mao Ja d b Ih ' routro a 0 esraabst -
o [fa a 0 em geral nao e apenas 0 re ultado imelectual de urn I'd 'd racrao 

balh A' d'c a tota I a e eoncreta d 
tra os, 111 llerencra em relacrao ao trabalho determinado co e 
de sociedade.na qual os indivfduos podem passar com facilidade ~:s~:nt~::;hma forma 
e na qual 0 genero determinado de trabalho e Fortuiro portanro ' d'c 0 a Outro , ,111 I reren re para des,80 

De_termina<;:ao social do pensamento produror das abstra<;:6es onrologieas em 

conexao com 0 proeesso formativo do objero que ambos ex ' I ' . n fi _ ' I pnmem, que eu mma 
a a rma<;:ao unlversa da hisrorieidade das absrra<;:6es: 

Este cxempl~ mo rra de uma maneira muiro clara como ate as catecrorias mal's ab 
traras _ pn:usame d b s-, . me por causa e sua natureza absrrara -, apesar de sua validade ara 
rodas as epocas, sao, conrudo, na determinidade desra absrrarao I'g al d

P 

de eli _ h' " Y , U menre pro Uto 

d 
cOl,n ,croe

d

s lSro~ICas , e nao possuem plena validez senao para esras condiroes e demro 
os I m I res esras. Y 

, A idenrifica~ao ~as abstra<;:6es pelo seu ead.ter onro-historieo propicia 0 esclare

clmenro de um lllwgante qualifieativo que a anaHtica marxiana conbere a's m 
ab t _ ,. ( esmas' 

s ra<;:oes razoavels verstandicre Abstraktion) N .. d . , 0 . a pnmelra parte 0 mesmo texto 
reservada a prod - I d . d ' ufao, ~go epOlS e estabelecido que tratar da produ<;:ao e faze-Io 

sempre em urn determlTIado grau de desenvolvimenro social, le-se: 

Mas rodas as epocas d d - • _ a pro ucrao rem cerras caracrerfsticas comuns, certas derermi-

~;::.~ comuns. A t~odUfriO em geraL e uma absrracrao, mas uma absrracrao razoavel, na 
I ~ ~m que, e etlvamenre sublinhando e precisando os rracros comuns poupa nos 

a repencrao. ' -

A raz~abilidade ~e uma abstra<;:ao se manifesta, pois, quando retem e destaca as

pecto~dreazsd' comuns as formas temporais de enrifica<;:ao dos complexos fenomenicos 
consl era os A razo b'!'d d ' . eom _ ". a I I a e e ta no reglsero ou eonstata<;:ao adequado, "atraves da 

para<;:ao ,do que perrenee a rodos ou a muiros sob d' d d . • . -r . Iversos mo os e eXlsten-

cia. Hata- e pOlS de algo ge' 1 'd d C f, ' _ ' la extral 0 as IOrma<;:6es coneretas, posro a !uz ela 

or<;:a ~e.abs~ras:ao, mas nao produzido pur um volteio autonomo da mesma POi 

seu memo e operar subsumida a compara<;:ao dos objeros que investiga. R~~oa-

• " Ibidem, p. I2S . 

., Ibidem, p. 126, 
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bilidade, sensarez ou racionalidade, variances de cradwy3.o para llnguas diversas, 

codas fundamenralmente convergences, que indui cambem a compreensao de que 

o rra<;:oS comuns nao sao ubsdl.ncias puras, mas rexruras complexas: "Esse cararer 

a ral , contudo, ou esce e1emenro comum, que se destaca atraves da compara<;:ao, 
o e ele proprio urn conjunro complexo, urn conjuntO de determina<;:6es diferentes 

divergences". Entendimenro que confirma 0 cararer onrol6gico das absrra<;:6es, 

poi rodas as formas de existencia sao, analogamence, complexas . De tal modo que 

"alguns desses elementOS comuns pertencem a rodas as epocas, outrOS apenas sao 

comuns a poucas. Certas derermina<;:6es serao comuns a epoca mais moderna e a 

mais antiga" 82, isto e, se dislribuem por graus discincos da escala de generalizas:ao. 

As abstrafoes razodveis desempenham, ao menos, duas fun<;:6es da mais alta 

relevancia no processo cognicivo. Ao destacarem 0 cadter geral, as determina<;:6es 

comuns, sem as quais "nao se poderia conceber nenhuma produ<;:ao", permitem 

olocar em evidencia as diversidades predpuas: 

As dererminacroes que valem para a producrao em geral devem ser precisameme ~epa
radas, a fim de que nao se esquecra a diferencra essencial por causa da unidade, a qual 
decorre ja do faro de que 0 sujeito - a humanidade - e 0 objeto - a nacureza - sao 

os mesmos.83 

125 

A considera<;:ao das diferen<;:as e, pois, uma exigencia fundamental, decorrente 

do criterio ontol6gico de abordagem, tendo presente que a disrin<;:ao ou a iden

ridade de cerra forma<;:ao de qualquer tipo e dada, precisamente, por aquilo que a 

diferencia dos elemenros geraiS e comuns copertencenres as demais que integram 

o mesmo conjunto. Tomando por exemplo as linguagens, Marx argumenta: "Se 

as Iinguagens mais desenvolvidas tern leis e determina<;:6es comuns as menos 

desenvolvidas, 0 que eonstitui seu desenvulvimenro e 0 que as diferencia desces 

elementos gerais e comuns"H4 . POI' decorrencia, ignorar a diferen<;:a essencial e 

perder de vista os objetos reais e com isso 0 horizonte do pensamento de rigor, tal 

como os economistas que naturalizam e perenizam a soeiedade capira!ista, pondo 

de lado exatamenre 0 que nela e espedfico: "Esre esqueeimenro e responsavel por 

lOda a sabeduria dos economisras modcrnos, que prerendem provar a erernidade e 

a harmonia das rela<;:6es sociais exisrentes no seu rempo"8" LIma vez qLle enearando 

82 Idem, 

., IbiJem, p, I 1 I . 

84 Idem, 

"' Ibidem, p, 1\ 0- 1. 
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o objeto de modo inespedfico e generalizando arbitrari ., 
aos procedimentos falaciosos d "b _, amente, ISto e, submergindo 

a a strac;:ao vacua" [bet7r;m Ab k ' 1 
com cerra licenc;:a sema' b _. 6' 'JJ.osen stra tzon ou 

nnca, a strac;:ao lrrazoavel, andtese m . d .. ' 
Abstraktion, sempre "e possivel fi d' .. aooana a versta12dige 

I 
con un lr e eXtlngUlr todas as dife h" . 

em eis humanas em f7erat' R6 A I" - d difi renc;:as Istoncas 
<> • e lmtnac;:ao a l erellra .' I 

a reproduc;:ao ideal do ser-precisamente-assim, indeterm;~:~: ~ em.suma, mutUa 

celamento de sua processualidade formativa e especificariio h ' ,o.bleto pelo can-
A segund fi - d y- lstoflca. 

. a unc;:ao esempenhada pelas abstraroes razodveis e ainda m . 
mlnente, tal como deline d ." als proe-a ana tercelra parte da Imroduc;:ao de 1857" f: 
segmemo intitulado "0 metodo da economia olftica" . _ .' o. ~moso 
uma advertencia: "Parece que 0 c ' r . A expOSlc;:ao pnnClpla por 
_ orreto e comec;:ar pelo real e pelo con r 

sao a pressuposic;:ao previa e efetiva [ IN' c eto, que .... 0 entanto, grac;:as a uma observac;:ao maO 

atenta, tom amos conhecimento de que isso e falso"s- N- d aI IS , . . ao se trata e gum . 
tconco em relac;:ao a obra anterior ou, muito menos de ab d d giro do conh .. , . an one 0 assentamento 

. eClmenro na realldade, tal como estampa A ideofogia afemd - "Al d 

ten~~na a espec~l~c;:ao , na vida real, comec;:a tambem, ponamo, a cienci~ or: e 

posltlva, a exposlc;:ao da atividade prarica do process , . d d . ai, to d I As fi ,0 pranco e esenvolvlmen-
os 10mens. raseologias sobre a consciencia acabam e 0 saber real d 

tomar 0 seu lugar"88 _ . , . tem e " ' ou reglstra 0 breV1SSImo aforismo VIII de "Ad F b h" 
Todos os . , . d euer ac . 

racional naml;:e~LOs que con uzem a teoria ao misticismo encontram sua soll1c;:a~ 
p atlCa humana e na compreensao dessa pratica"S9 Q' -

presenra uma alterac;:a d fi d' . ue 1550 nao re
o "real " 0 e un amento esra expresso na propria adverrencia pois 

eo concreto continua " ' ' c maser a pressuposic;:ao previa e efetiva". Ademais 

no mesmo paragraro da adverrcncia, Marx torna a reafirmar ' " d 'd ~ 0 concreto enquanto 
ponto e pam a e etivo e, portanro, 0 ponto de artida tamb ' .. -

da repre enta ao"90 D f: _, p em da l11tUlc;:ao e 
, c;: . e ato, a que tao e outra e de cararer diverso, re5umida a 

sabe~ como ~ alcanc;:ado, mentalmente, 0 indubitavel anrecedente efetivo do real e 

conc!eto, on. e cess a a especulac;:ao e um saber racional pode ter lugar. 

E.a re5pelt~ dessa demanda teorica bem cspedfica que se desenrola a ex lica ao 

marxlana; aSSlm , e arguido qlle partindo do rodo' d' . C P c;: 

I 
I me lato , man nesto por sellS 

e, campo, pro u<;ao, popula<;ao, classes etc.), desemboca-comp exos parciais (cidad d -

~(, lbideln, p. 11 2. 

Ibidem, p. 122. 

"' Karl Marx e hied rich Engels, A idf'% gill ,t/emd, cit. , p. 95. 

• '1 Idem, "Ad Feuerbach", cil. , p. '534 , rese VIII. 

'X) K I ar Marx, " JnrroJlI~ao de 1857", cir. , p. 122. 
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nwml "represenrac;:ao caotica do todo", poi a totalidade ou cada parte abordada 

redLll1da em simples absuayao, se desconsiderados os verores que a integram, por 

eX mplo , a populac;:ao sem as classes. Essas, por sua vez, 

( ... J sao uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que repousam: 0 

trabalho assalariado, 0 capital erc. Esres supoem a troca, a divisao do rrabalho , os prec;:os 
etC. 0 capital, por exemplo, sem 0 rrabalho assalariado, sem 0 valor, sem 0 dinheiro, 

sem 0 prec;:o erc., nao e nada.
ql 

A resulranre e uma representayao caotica do rudo porque mero ajunramcnto de 

absrra<;oes esvaziadas de textura e privadas de ordenamento. Conrudo, essa dissoluc;:ao 

rea rica do concreto nao deve ser crisralizada, unilateral mente, em sua face negativa. 

Marx, nesse senrido, tomando por ilusuac;:ao a nascente economia do seculo XVII, 

aponra que seus cultores "come<;avam sempre pelo (Odo vivo: a populac;:ao, a na<;ao, 

o Estado, varios Esrados etc.", mas ressaltando que tambem "terminavam sempre 

por descobrir, por meio da analise, ceno numero de relac;:oes gerais abstratas que sao 

dererminantes, tais como a divisao do uabalho, 0 dinheiro, 0 valor etc."9! . Ou seja, 

partindo do todo vivo, porem sem se deter na representac;:ao ca6tica: "at raves de uma 

determinac;:ao mais precisa, atraves de uma analise, chegadamos a conceitos cada vez 

mais simples; do concreto idealizado passariamos a abstrac;:oes cada vez mais tenues 

are atingirmos determina<;oes as mais simples"93 . Por meio desse aprofundam
enro 

analftico das abstra<;6es, vale dizer, da determinac;:ao mais pn::cisa de elementos da 

represenra<;ao caotica, e que se atinge, a cerro custo e demora, a configurac;:ao de abstra

yoes relativamente bem recortadas, chamadas por Lukacs de abstraroes isoLadoras, que 

ao fundamentais, pois, como estabelece 0 texto marxiano, "esses elementos isolados, 

uma vez mais ou menos fixados e absrraidos, dao origem aos sistemas economicos, 

que se elevam do simples, tal como rrabalho, divisao do trabalho, necessidade, valor 

de troca, are 0 Esrado, a troca enrre as nac;:oes e 0 mercado mundial"94 . 
Essas abstra<;oes depuradas, a verdadeira face das abstrac;:oes razoaveis, sao, 

porranto, 0 pontO de parrida da elabora<;:ao teo rica, lima vez que, "chegados a 

esse pontO, terfamos que vol tar a fazer a viagem de modo inverso, ate dar de novO 

com a populac;:ao, mas dcssa vez nao com uma represenrac;:ao caotica de um todo, 

porem com uma rica totalidade de determinayoes e relac;:oes diversas". Viagem essa 

'It Idem. 

n Idem . 

'n Idem. 

'), Idem. 
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de retorno das abstraS:6es ao concreto que "e manifestamenre 0 metodo cienrifica
menre e.xato"95. Donde a perfeita distins:ao dos metodos considerados e 0 completo 
esclareClmenro da questao relativa ao ponro de partida para a qual b _ 

, . , as a stras:oes razoavels sao a propria resposta: 

No primeiro metodo, <l representas;ao plena volatiliza-se em determinaS;6es abs[ratas 
no segundo, as determinaS;6es abs[ratas conduzem it reprodurao d ' 

. d ' r 0 concreto por 
melO 0 pensamenro. ( ... J 0 metodo gue consiste em se elevar do abstrato ao co 

- , - do ncreto 
nao e Sefl~O a maneim e proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para 0 

reproduzlr como concreto pensado.')(' 

Importa gr~far, nessa u~ [i.ma passagem, em mais uma alusao it /orra de abstrarao 

c~mo puro atnbuto do su)elto pensanre - isto e, capacidade peculiar de apropria
s:ao do real-, que .o metodo cientifico nao e mais do que a maneira de proceder do 
pensamento. Manelra ou razao pela qual " 0 concreto aparece no pensamenro como 

o pr~cesso de sinrese, como resulrado, nao como POnto de partida", de modo 

que 0 todo, ~al como aparece no cerebro, como urn todo de pensamenLUS, e um 

produto do cerebro pensante que se apropria do mundo do unico modo Ih 
' ' I que e 
e posslve , modo que difere do modo arrisrico, religioso e pdtico-menral de se 
apropriar dele''')? 

Delineada a abstrarao razodvel como ponto de parrida do "metodo cient'C 
" ~o 

exato e aponrado 0 concreto como resultado ou "urn todo de pensamentos" a ser 

~cans:~do,. ha que assinalar que toda a travessia de um a Outro desses polos permanece 

alJ1da IJ1telramenre ~~bmersa na obscuridade. Mesmo porque, no esragio em que 

~e encon~ra a expOSls:ao, a teoria das absrras:6es parece conduzir a uma especie de 

l~determlJ1ayao ou are meSIllO de antinomia. De urn lado, tem-se 0 alvo _ reprodu

zlr 0 concreto como concreto pensado, sob 0 famoso preceito de que "0 concreto e 

concreto porque e a sfntese de muitas dererminas:6es, isto e, unidade do diverso"98, 

sem que o. referido "processo de sfnrese" renha sido esclarecido, mas que subentende 

~ ~epereclmenro da abstrarividade; de ourro, a irremediavel condiyao de abstra

[lvldade das absrras:6es razoaveis, pois as "determinas:6es comuns [ ... J apreendidas 

pelo pensamenro como gerais [ ... J nao sao outra coisa senao esses momenro absrratos, 

." Idem. 

"" Idem. 

Ibidem, p. 123. 

'lH Ibidem, p. 122. 
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os quais nao apreendem nenhum grau rusrorico efetivo"99 dos complexos reais, mas 

que nao podem ser dispensadas, uma vez que, como ja foi cirado, sem elas nao se 

poderia conceber nenhum desres. 
Em verdade nao ha qualquer aporia: os pontos de partida e chegada nao se 

repelem pel os conreudos nem esrao incomparibilizados pda forma; ao reves, 

no andamenro da sfnrese operam medias:6es aglutinadoras que os aproximam e 

fundem, para 0 sucesso das quais sao imprescindfveis a universalidade das absrra

s:oes razoaveis, pontos de partida e rerentoras da igualdade ou continuidade dos 

processos, bern como os conreudos das diferens:as, represenrarivas das mudan<;:as 

ou desenvolvimenros. Em suma, 0 processo de sfnrese se deixa enrrever como um 

trabalho das abstraroes, que poderia ser referido, cedendo a algum coquerismo, 

como a dialerica das abstras:6es razoaveis e das diferens:as essenciais, sobre a qual 

a reo ria das absrras:6es rem ainda. palavras imporranres a dizer. 

As abstras:6es razoaveis, relas:6es gerais ou as mais simples das categorias -

ponros de partida da autenrica demarche cientffica - "sao determinanres" ou, em 

ourras palavras, "sem das nao se poderia conceber nenhuma" formayao concrera; 

rodavia, elas nao determinam nenhum objero real, isro e, "nao explicam nenhum 

grau historico eferivo" de exisrencia. Mesmo assim, " 0 curso do pensamenro abs

rrato se eleva do mais simples ao complexo", ou seja, "as determinas:6es abstratas 

conduzem it reprodus:5.o do concre[O por meio do pensamenro", e nesse itinerario 

e que se realiza "0 merodo que consisre em se elevar do abstraro ao concrero". 

Realiza<;:ao metodologica que subenrende, pois, uma complexa metamorfose das 

absrras:6es razoaveis, pela qual, manrendo a condis:ao de pensamentos, isto e, de 

abstras:6es, deixam de prevalecer como momenros absrra[Os, para se converter em 

momentos conaetos da apreensao ou reprodus:ao dos graus historicos efetivos dos 

objetos concreramenre exisrentes. 

Urn dos aspec[Os fundamentais dessa transformayao compreende a intensificas:ao 

da razoabilidade dessas caregorias simples, ou seja, a arualiza<;:ao das virtualidades 

de sua narureza onrologica enquan[O forma de aproprias:ao ideal dos objetos reais. 

o que e operado pela exara aproximas:ao e comparas:ao del as aos tras:os efetivos, 

porranto, determinados e delimitados dos objetos, de modo que sejam medidas 

por des c, consequcnrcmenre, ajustadas aos mesmos, de forma que sua capaciJaJe 

de os reproduzir se [Orne mais precisa e, por isso mesmo, maior. Em term os bern 

sinrericos, na rota que vai do simples ao complexo, do absrraro ao concrero, as abs

tra<;:6e razoaveis devem perder generalidade por especificas:ao, adquirindo os perfis 

"'J Ibidem, p. 112. 
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da particularidade e da singularizac;:ao, ou seja, a fisionomia de absrrac;:oes razoaveis 

delimitadas. 10da vez que 0 discurso marxiano assegura que "a populac;:ao e uma 

absrrac;:ao, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compoem" e que essas 

"sao uma palavra vazia de senrido se ignorarmos os e1emenros em que repousam, 

por exemplo: 0 rrabalho assalariado, 0 capiral erc.", esses mesmos supondo "a rroca, 

a divisao do rrabalho, os prec;:os etc.", de modo que "0 capital, por exemplo, sem 0 

trabalho assalariado, sem 0 valor, sem 0 dinheiro, sem 0 prec;:o etc. nao e nada"l oo, 

ou sempre que endossa considerac;:oes a respeito de seu metodo, pelas quais e re

conhecido que seu valor cienrifico "reside no estabelecimento das leis espedficas 

que regulam nascimemo, exisreneia, desenvolvimento e morre de dado organismo 

social e a sua substituic;:ao por outro", de maneira que as leis abstratas ou gerais sao 

negadas, so sendo admitido, "pelo comrario, que cad a perfodo hisrorico possui 

suas pr6prias leis"l ol, e tais reiterac;:oes nao sao casuais, a investigac;:ao marxiana esra 

remetendo a mulrilateralidade determinariva de toda conformac;:ao fenomenica, ou 

seja, referindo que todo objeto, imrinseca e exrrinsecamenre, e e se manifesta como 

urn feixe enrrelac;:ado de inumeras determinac;:oes, para cuja adequada reproduc;:ao 

teorica sao indispensaveis a delimitarao e a articulariio das abstrac;:oes razoaveis. 

Desde logo porque a articulac;:ao, fase conclusiva do processo analitico, e tambem 

uma exigencia de deli mi tac;:ao, levan do em conra que as abstrac;:oes razoaveis, urn as 

em face das ourras, rem de ser comparibilizadas enrre si, 0 que implica redprocas 

determinac;:oes delimitadoras, pelas quais sao estabelecidas as proporc;:6es com que 

inregram a reproduc;:ao final do objeto investigado. Proporc;:6es, e evidenre, que nao 

dizem respeito, simples e essencialmenre, ao ramanho ou a extensao conceitual com 

que sao incorporadas a sil1lese, mas as qualidades com que participam da mesma, 

pois as abstrac;:6es razoaveis, sob a inrensificac;:ao onrologica que as delimita, nao 

apenas continuam a ser "urn conjunro de determinac;:6es diferenres e divergenres", 

mas, a rigor, tern sua diversidade acenruada por especificac;:ao, mesmo porque 

ajustadas a coabitac;:ao, harmonica ou conrraditoria, com as diferenras essenciais, de 

modo a se tornarem capazes de reproduzir 0 concreto do ser-precisamente-assim, 

o que significa aproximac;:ao e traduc;:ao maximas possiveis da profusa malha de 

determinac;:6es inrerconexas do mesmo. 

Todavia, a exigencia de delimitarao promovida pela articufarao e apenas um 

efei to de sua natureza. Ponto de chegada da analitica marxiana, momen to culmi nanre 

da produc;:ao do "concreto de pensamentos", hora conclusiva da investigac;:ao, de 

100 Ibidem, p. 122. 

1111 Karl Marx, "rosracio", em U Cflpita/, cit. , p. 19-20. 
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acordo com as proprias palavras de Marx - "A pesquisa tern de cap tar detalhad~
mente a mareria, analisar as suas varias formas de evoluc;:ao e rastrear sua conexao 

intima. 6 depois de concluido esse trabalho e que se pode expor adequad~mente 
. a1"I02 Por isso mesmo como 0 esragio mais desenvolvldo do 

o mOVlmenro re· ' 
pr6prio metodo, que inregra e proporciona a plena realizac;:ao de seus mom.enros 

anteriores, a articuLarao, a1em de sua relevancia intrinseca, confirma e explLca os 

passos antecedentes e, por exrensao, 0 metodo em seu todo. . 
Ao criricar 0 modo pelo qual os economistas agrupam e comb1l1am os temas 

rincipais de sua ciencia, Marx observa, em "A reIac;:ao geral da produc;:ao com a 

~istribuic;:ao, troca e consumo", segunda parte da "lnrroduc;:ao de 1857", que 

[ ... J a produc;:ao aparece assim como 0 ponco inicial; 0 cons~mo.' co~o .pon~~ final; 
a distribuic;:ao e a traca aparecem como 0 meio termo, que e aSSlm duplIce, Ja que a 
disrribuic;:ao e dererminada como momenco dererminado pela sociedade, e a troca como 
momenco dererminado pelos indivfduos. a produyao a pessoa se objeriva; no consumo, 
a coisa sc subjctiva; na disrribuic;:ao, a sociedade, sob a forma de determinac;:oes gerais 
dominanres, se encarrega da mediac;:ao enrre a prodw;:ao e 0 consumo; na troca, esta 

mediac;:ao se realiza pelo indivfduo dererminado formiramenre.
103 

Para entao assinalar conclusivamente que, segundo essa dourrina, "produc;:ao, 

distribuic;:ao, troea, consumo formam assim um silogismo correto: produc;:ao e a 

generaliJaJe; Jislribuic;:ao e uaca, a particularidade; consumo, a individualidade 

expressa pela conclusao"I04. E desraca 0 arremate, ~riti~~~te: de modo fu~d~ental 
para 0 devido entendimento da natureza da artzcuLarao: Ha nele, sem duvlda, ~m 
encadeamento, mas e superficial"I05. Qual a raUo e, por contraste, com que outro tlpO 

de encadean1ento e feita a denll11cia da superficialidade silogistica dos economistas? 

A superficialidade e muiro bem caracrerizada por Marx, ao por em evidenc~a 
que a combinar6ria dos economistas, seguindo seus pr6prios criterios, encadela 

complexos de narurezas inteiramenre diversas: 

A produc;:ao e dererminada por leis narurais gerais; a disrribuic;:ao, pela conringencia 

social [ ... ]; a rraca se acha simada entre ambas como movimento social formal; eo ato 
final do consumo, concebido nao somenre como 0 ponto final, mas rambcm como a 

. cd' I I~' pr6pria finalidade, se enconrra propnamenre fora a cconomla. 

102 lbidClll, p. 20. 

lUI Karl Marx, "lnrrodLl<;:lo de 1851", cit.. p. 113-4. 

11>1 Idem. 

II" Idem. 

I,", Idem. 
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Ao enla<;:ar legalidades tao diferenres quanro leis naturais, formalidade e ar
birrariedade societarias, induindo instancias extraeconomicas, 0 encadeamenro 

das abstras;oes nao pode dimanar de suas virtualidades, mas por obra e gracra, 

exdusivamenre, de aro exterior a elas, qual seja, 0 de uma simples operas;ao 

forma! do intelecro. Mera atribuir;:ao 16gica de nexo por via de um silogismo _ 

correro, e verdade, mas apenas um silogismo - e, por isso mesmo, uma simples 

vinculas;ao t6pica , um encadeamento superficial. Ao tratar dessa argumenras;ao, 
Lukacs comenta: 

Na economia burguesa da epoca de Marx, essas categorias _ como, por exemplo, 
produc;:ao e consumo - haviam sido em parte assumidas como identicas, em pane 
contrapostas como excluindo-se recipracamente, e em parte tratadas de modo a serem 
encaixadas em falsas hierarquias. Marx, antes de mais nada, presta contas com a variante 

hegeliana dessas falsas conexoes; uma variante que - com 0 auxilio de universalidade, 
particularidade t: singularidade entendidas em sentido logico - pretendia estabelecer 
entre as citadas categorias economicas um desenvolvimento de tipo siloglseico. [ ... J e 
mosera como 0 apararo Jogico que produz a forma silogiseica funda-se apenas em trac;:os 
supernciais, abseratos. IO" 

Para acrescentar um pouco mais a frente, advertindo conua as tendencias ho

mogeneizadoras na analise cientifica, que "0 resulrado eo mesmo quer se trate de 
uma homogeneizas;ao especulariva ou positivisra"I08. 

Ap6s as longas consideras;oes da segunda parte da "Introdus;ao de 1857", em 

que desenvolve deralhada reflexao a respeiro das conexoes e conversoes entre as 

caregorias de produs;ao, distribuis;ao, rraca e consumo, ja em seu ultimo paragrafo 

("Finalmente rroca e circular;:ao"), Marx condui pela indicas;ao da natureza da 

articufardo das absrrac;:6es razoaveis e delimiradas exigida pelo concrero de pen

samentos. Ela nao redunda de qualquer ordem de arribuic;:ao 16gico-formal, mas 

do rasrreamento da conexdo intima da materia examinada: "0 resulrado a que 

chegamos nao e que a produc;:ao, a distribuic;:ao, 0 intercambio, 0 consumo, sao 

idemicos, mas que rod os eles sao elementos de uma rora!idade, diferenc;:as dentro 

de uma unidade"lo<J. Ou de forma bern mais desdobrada, ao final da parte reservada 
ao "Merouo da economia polirica": 

Seria, pois, impraticavel e erroneo coloear as catcgorias t:Lunomicas na ordem segundo 

a qual tiveram hisroricamente uma ac;:iio dererminante. A ordem em que se sucedem se 

III" Georg Luk<iu., "as principios onrologicos Fundamenrais de Marx", cit.. p. 66-7. 
IU" Idem. 

"'" Karl Malx. "Inrrodlll;:ao de 1857". cit.. p. 121 . 
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acha dererminada, ao concrario, pelo relacionamenco que rem umas com as outras na 
sociedade burguesa modema, e que e precisamente 0 inverso do que parece ser uma 
relac;:ao natural, ou do que eorresponde it serie do desenvolvimento historieo. ~ao se 

[a da relarao que as relac;:oes economicas assumem hisroricamente na sucessao das 
tea .,. _" . d . " (P 
diferentes formas de soeiedade. MuitO menos sua ordem de sucessao na lela rou-
dbon), (representac;:ao nebulosa do movimento his[orico). Trara-se da sua hierarqllia 
no interior da muderna sociedade burguesa. liD 

Em conclusao, a articulardo requerida e de natureza onro16gica. As abstrac;:oes ra

zoaveis e delimitadas, na reproduc;:ao do concreto como urn todo do cerebra pensante, 

ao articuladas segundo a 16gica imancntc aos ncxos do pr6prio complcxo cxaminado. 

A respeito do complexo articulado e preciso aflorar ainda dois ounos aspec

tos: destacar 0 chamado momenta preponderante, uma acentuas;ao especial, 

ertinente as absrras;oes razoaveis na articulas;ao categorial, e precisar a natureza 

~as determinafoes rejlexivas. E dpico da analise marxiana, ta! como foi aludido 

em inumeras oportunidades, a concepr;:ao dos complexos reais em sua genese, 

vigencia e desenvolvimento como uma teia constelar de determinac;:oes, relas;o_es 

e interconexoes mulriformes. Para admirir a universalidade dessa compreensao 

basta lembrar que 

[ ... ] a mais simples categoria economica, suponhamos, por exemplo, 0 valor de [raea, 
prcssupoc a populac;:ao, uma populac;:ao prodllzindo em dererminadas condic;:oes e 

[ambem cenos [ipos de famflias, de comunidades ou Estados. 0 valor de rraca Ilunca 
poderia exis[ir de omra modo senao como relac;:ao unilateral, absrrara de um todo vivo 
e concreto ja dado. I I I 

A aruas;ao em geral do complexo determinativo sobre os momentos e destes 

sobre 0 conjunro fica bem exemplificada no curso analitico da segunda parte 

da "I ntroduc;:ao", quando Marx rasrreia, da produc;:ao ao consumo, a identidade 

e as metamorfoses dessas caregorias, co ncluindo que "uma reciprocidade de 

ac;:ao ocoere entre os diferentes momentos. Este e 0 caso para qualquer rodo 

organico"lI2. Todavia, essa reciprocidade ativa entre os momentos nao e uma 

homogeneizac;::io das determinar;:6es; moventes e movidos, nao por isso dissolvem 

suas diferenc;:as, nem mesmo por suas muta<;:6es, e tambem nao e desmanchado 

o gradienre das relevancias. Eo que deve ser destacado aqui, com 0 abonamento 

de mais alguns extratos. 

110 Ibidenl, p. 128. 

] 11 Jbiden1, p. 122-3. 

I I.! Ibidenl, p. 122. 
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Ao refutar cerro heg 1' · ' "I' 
_ e lanlsmo, os Iteratos socialistas" (Karl Crun em 'al) 

mas nao apenas, pois sao incluidos "tambem os e . . e pecI , 
. '" conomlStas prosalcos como " 

para os quaIs e simples colocar como idA . d _ ' ay , 
ar urn " . entlco a pro lIc;:ao e 0 consumo" Mar 

gd e_nta que 0 Importante nessa questao e salientar que, se con ide:ad x 
pro uc;:ao e 0 consumo como t' 'd d d as a 

a IVI a es e um s6 sujeito, ou de individuos i I d 
surgem em todo caso como momentos de um processo no ual _ ,so a os, 

de partid~ efer~vo, e, por conseguinre, 0 momento prep~nde:~~~:u~;:re °efonto 

Moment] e unlversaJiza a rese, em seguida: [ P i/ende 

o consumo como carencia e nece sidade e ele mesm . 

atividade produtivtl, mas e [a ultima e 0 po~w de parri~~ ~~ r:~:e~[O lI1terno da 

seu momento preponderante, 0 aw em que se desenrola de novo t d C; 0 e, ponanto, 
indivfduo produz b' 0 00 processo. 0 
d d urn 0 Jero e, ao consumi-Io, rewma a si mesmo, mas como ind' , 

uo pro UWr e que se produz a si mesmo. Oeste modo 0 consumo IVI-
momento da produc;:ao. I); 'aparece como um 

E volta a materia ao final d c 
. . . ' 0 texto, em formato mais amplo, cujo si nificad ' 

nlt~dlzado pela sua contextualizac;:ao, da qual as primeiras 1inhas ja For:m citad:s
e 

em ora convenha sua retranscric;:ao na integra em beneficio da melh I" ' 
d d. or exp ICltac;:ao o momento prepon erante: 

o resulrado a que cheg -, 
o cons _. , . amos nao e que a produ<;:ao, a distribuic;ao, 0 intercambio 

d
.c umod' sao Iddentlcos, mas que wdos des sao dos [GliederJ de uma Wtalidade' 
nerenc;as entro e um 'd dAd ' 
. _ . , . a Unt a e. pro uc;ao expande tanto a si mesma, na deter-

mll1ac;:ao annrenca da produc;ao, como ~e alastra aos demais momentos 0 
comec;a sempre de novo a partir dela. Que a troca e 0 consum _ . processo 
menw preponderanre, e claro por si mesmo. 0 mes 0 nao possa~ se~ 0 ~10-

d' 'b' - mo acontece com a dlsmbulc;:ao 
como. I.stn ulc;ao de produtos. Porem, como disrribuic;:ao dos a entes de _ 
consnrul um momento da produc;ao Um F. d . d g produc;ao, 

. fi d' . a ~rma erermll1a a de produc;ao derermina 
POlS, ormas etermlnadas do consumo da d' r'b . - d . ' 
do . J ' IS [J U1c;ao, a rroca, asslm como relaroes 

etermmaaas desses diferentes mornentos entre si. 114 r 

Tratando do mesmo tema c com base no mesmo texeo, Lukacs comenta: 

Marx analisa as inter-relaC;6es reais comec;:ando pelo caso mais complcxo 0 d. I _ 
entre produrao e A ' a re ac;:ao 
, .,. consumo. qui, como rambem nas demais anilises ' . 

~ novamente ocupado .pelo aspecro onwlogico, segundo 0 quaJ e~~a~ ~:r:~:~il~~ ~I:~ 
ora apresentem em Sl, mesmo sin ular . _ 

. . d g mente, lI1ter-relac;:oes frequentemente mUI'to 
Intflca as - sao r d fi d 

o as ormas e ser, dererminac;oes da exisrencia; e, enquanro rais, 

II \ ibidem , p. 11 7. 

11·1 Ibidem, p. 12 J -2. 
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formam por sua vez uma totalidade, so podendo 'er cumpreendidas cienrificamenre 
enquanw elementos reais dessa wralidade, enquanto momenros do er. Oisso resultam 
duas consequencias: por um lado, cada categoria conserva sua propria pc::cuJiaridade 

onrologica e a manifesta em todas as inrerac;6es com as demai categorias (por isso, 
tampouco tais reJac;:oes podem er rratadas arraves de formas logicas gerais, cabendo 

compreender cada uma del as em sua espedfica peculiaridade); por ourro lado, essas 

inrerac;:6es nao sao de igual valor, nem quando consideradas como pares nem tomadas 

em seu conjunro, mas, ao contrario, se impoe, em cada POntO, a prioridade onrologica 

da produC;ao enquanro momento preponderanre. II' 

Em Lermos bern sintericos, 0 momento preponderante rcm por idcntidade a 

condic;:ao de elo tonico no complexo articulado das abstrac;:oes razoaveis, ou seja, 

e 0 outrO nome da categoria estruturante do todo concreto, e por isso tambem 

da totalidade ideal, uma abstrac;:ao razoavel que e destaca, sobredeterminando as 

demais com seu peso ordenador espedfico. Como tal, sua correta identificac;:ao 

equivale a Face macroscopica da delimitac;:ao ou diferenciac;:ao por intensificac;:ao 

onto1ogica, sendo 0 mesmo para 0 conjunto da propria arriculayao, pois vertebra 

o processo de sintese, isto e, a constituic;:ao do todo de pensamentos que se realiza 

pela reproduc;:ao ou apropriac;:ao da totalidade concreta. 

Quanto as determinaroes reflexivas, basta sublinhar que se trata, obviamente, 

de uma figura que se manifesta no interior do processo de articulac;:ao, quando 0 

Foco recai em pares ou conjuntos de categorias cuja conexao e indissoluvel, de tal 

modo que a apreensao efetiva de cada wn de sellS membros depende da apreensao 

redproca dos outros. Aqui 0 ponto delicado e essencial e a preservac;:ao da especi

ficidade de cada um deles, isto e, deve-se evitar sua homogeneizac;:ao conceitual, 

que tende a se dar pel a promoc;:ao da identidade ou da diversidade abstratas entre 

os mesmos. As reflexoes marxianas a respeito do par formado entre produc;:ao e 

consumo, abundantes na "Imroduc;:ao de 1857", constituem um excelente exemplo 

em ambos os semidos. Lukacs, lembrando que a relac;:ao produc;:ao-consumo se 

aproxima muito das determinac;:oes reflexivas de Hegel, ressalta que "a afinidade e 

apenas metodoI6gica", para afirmar categoricamente que 

[ ... J em Marx, domina 0 momenro do ser: essas determinac;:6es sao momenros reais 

de complexos reais em movimenro real, e so a partir dc::~~c:: duplu caralC.:r Jc:: ~er (~el 

em inreraC;ao e em conexao complexa e ser ao mesmo tempo no ambiro de sua 

peculiaridade e pedfica) e que pod em ser compreendidas em ua relac;:ao reflexiva. 

Na dialetica materialista, na dialetica da propria coisa, a articulaC;ao das rendencias 

II; Georg Lulcics, "Os principio~ ontol6gicos fundamenrai de Marx", cir. , p. 67. 
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realmente existence, frequencemence heterogeneas entre si, apresenta-se como 
solidariedade contradit6ria do par categorial. Quando se afastam as determinay6es 
puramence 16gicas e se volta a dar seu verdadeiro significado as determinay6cs omo-
16gicas, efetua-se, porranto, urn imenso passo a frence no senrido da concretizayao 
desse complexo uno e duplice. " 6 

E mais adianre, remetendo ao mesmo par categorial, oferece a pondera<;:ao 

conelu iva, que anicula determina<;:ao reflexiva e momento preponderanre: 

E claro: a interayao rem muitos aspectos c se arricula de diferences modos; mas e 
tam bern claro que, nessa relayao entre determinay6es reAexivas tao ricamenre arti
culada, revela-se com toda evidcncia 0 lrayO fundamental da dialerica materialista: 
nenhuma interayao real (nenhuma real dererminayao reAexiva) exisre sem momento 
preponderance. Quando essa rela<;:ao fundamencal nao e levada na devida conca, rem
-se ou uma serie causal unilateral (e, por isso, mecanica, simplificadora e deformadora 
dos fenomenos); ou, encao, aquela inrera<;:ao carence de dire<;:ao, superficial mente 
brilhante, da qual Hegel criticou em sell tempo a falta de ideia, mas sem encontrar 
a soluyao do problema. 117 

Grife-se em conelusao, para alem do enunciado fragmentario da teoria das 

abstrac;:oes na obra marxiana, que seus lineamenros gerais proporcionam - e 0 que 

imporra, de fato - urn quadro de trac;:os marcantes e consistentes, cujo estatuto 

ontologico se manifesta ern todos os modulos nela imbricados. Vale sumariar, 

para ressalto da unidade, principiando pela referencia a determinac;:ao da forfa de 

abstrafdo como orgao peculiar da individualidade na apropriac;:ao ideal dos obje

tos, passando a seguir pelo carater ontologico das abstrafoes razodveis, ponto de 

partida do "metodo cienrifico exato", cuja delimitafdo e operada por intensificac;:ao 

de igual narureza, para alcanc;:ar a articulafdo, que ratifica 0 estaruto onrol6gico 

do conjunro pela absorc;:ao da 16gica das coisas, e coneluindo pela menc;:ao ao mo

mento preponderante enquanto tonica categorial igualmente onrologica, carater 

que tambem pertence as determinafoes reflexivas, uma vez que, marxianamente, 

essas sao sempre configuraC;:6es de pares ou con juntos reais, inrerac;:oes concreras. 

De imediato esse contorno presta um grande servic;:o, esclarecendo de modo de

finitivo que, na reflexao marxiana, a tomada da realidade concrera como pontO 

de partida do conhecimemo nao implica nenhum empirismo, mas "caminhos 

objetivo-ontologicos" (Lukacs), que rornam de maneira rranslucida que quaJquer 

roreiro analirico especulativo ou ccnrril6gico e, para ela, tQ[almenre inadmissivel , 

IIh Ibidenl , p. 68. 

I'''' Ibidem, p. 70. 
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. or ue suas exigencias de rigor ultrapassam de 
eja pelo seu fundamenro, seJa p . :. l ' .co-formais em sua narureza homo-

d D ecer os cntenos Ogl 
longe 0 que po em 0 er. ria das absuac;:6es se mosua como 0 arcabouc;:o 
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DA TEO RIA DAS ABSTRAC;6ES 
A CRITICA DE LUKACS 

A o definir e fixar conceitualmente 0 eixo estrutural do processo do conhecimen

to, a teoria das abstrayoes, reiterando nesse campo a resoluyao ontologica do 

d iscurso marxiano, pode exercer salutar efeiro norteador como ancora analftica a 

serviyo do descortino da obra de Marx. Detectada, ajuda a evitar, ou toma muito 

d ificil, pela positividade de suas determinayoes, que a reAexao marxiana ·seja passivel 

de inseryao ou acoplamento a malhas teoricas estranhas ou contririas a sua natureza, 

ou mesmo visualizada enquanto tributaria de virtudes intelectuais alheias, e assim 

levada a perder identidade e consistencia em associayoes indevidas ou, pelo menos, 

demasiado acentuadas, seja com a arquitet6nica trayada por outros autores, seja 

por subsunyao a divisoes e ordenamentos tradicionais das disciplinas cientificas, 

que ela em verdade deixa para tras em seu proprio momenta constitutivo. Para 

valorizar a ilustrayao de sse complexo problematico, e com ela prosseguir a discus

sao do mesmo, nada melhor do que lanyar mao, criticamente, de urn importante 

esforyo lukacsiano a proposito da metodologia marxiana, para a qual ofereceu a 

propositura da diafitica entre universal, particular e singular. 

Nao ha nos estudos lukacsianos a respeito de Marx qualquer alusao a teo ria 

das abstraroes. Nisto 0 pensador hungaro, a semelhanya do que ja foi assinalado 

para 0 quadro geral dos autores, nao se distingue de quantos ja se impuseram a 
interpretayao daquele. Indistinyao tanto mais significativa quando se destaca seu 

grande merito na identificayao do cariter ontologico da obra marxiana, e por 

rer dedicado a explicitayao e ao desenvolvimento dessa ontologia praticamente 

a integra de sua ultima decada de vida intelectual. Se aos interpretes em geral 0 

vies gnosiologico po de servir de alibi para essa imperceptibilidade, no caso de 

Lukacs a explicayao e muito mais comple~a, envolvendo mesmo toda historia da 

decifrayao da obra marxiana e, a fortiori, as vicissitudes que pautaram 0 desen-
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volvimento de sua propria elabora<;:ao pe soal. Aqui , e 6bvio, nao e precendid 

aBorar, nem de longe, a intrincada dimensao enciclopedica da hi t6ria intelectual 

do marxismo, mas ficar inteiramente adstrito aos !imices mais gerais da quescao 

em delineamento, e esta tanto mais evidencia sua imporcancia quando se anteci

pa que a inobservancia da teo ria das abstraroes, na interpretayao lukacsiana, nao 

implica a desconsiderayao de seus elementos conceituais rna is importantes. Estes 

nao sao ignorados, mas desinseridos da malha textual das significay6es marxianas 

e transferidos para urn contexto semantico diverso, para 0 qual, paradoxalmente, 

Lukacs nao encontra arrimos textuais em Marx. Assim, por dissoluyao dos nexos de 

suas partes constitutivas, a teoria das abstray6es nao pode emergir enquanto todos 

seus elementos fundamentais sao rearrumados e reabsorvidos por uma 16gica de 

inspirayao extrfnseca a obra marxiana, tanto em prejuizo da teoria das abstray6es, 

e claro, como tambem da pr6pria propositura de uma dialetica entre universal, 
particular e singular a serviyo daquele pensamento. 

o tratamento lukacsiano da questao decorre, fundamentalmente, de seus trabalhos 

voltados a estetica. 0 fil6sofo nao tern por objetivo urn estudo espedfico e autonomo, 

monograficamente centrado em Marx, mas a busca de arrimo e legitimidade te6ri

cos, inclusive pela incursao na obra marxiana, para 0 tipo de resoluyao que confere 

ao tema - pedra angular do equacionamento categorial de sua Estetica. Ele pr6prio 

explica, no prefacio aos Prolegomenos para uma estetica marxista, que "0 estudo pu

blicado neste livro foi planejado e escrito originalmente como urn capitulo da parte 

dialetico-materialista da minha estetica"!, posteriormente destacado dessa, por ajustes 

estruturais do plano originario, e pub!icado em separado porque "0 problema da 

particularidade e urn dos mais negligenciados, tanto do ponto de vista 16gico como 

do ponto de vista estetico"2. 0 escrito e confirmado no capitulo 12 da Estetica, unico 

no ~ual a questao volta a ser tratada, resumidamente, do ponto de vista 16gico. 

E relevante datar essas obras: a primeira, que veio a publico na forma de livro 

em 1956, foi gestada e elaborada no periodo stalinista, paga ainda 0 onus daquelas 

desagradaveis citay6es in6cuas e protocolares a Stalin com que Lukacs armava, a 
epoca, seu costumeiro e conhecido subterfugio; a segunda, prefaciada em fins de 

1962 e editada em meados do ana seguinte, foi pensada e escrita des de prind

pios dos anos 1950 e por cerca de uma decada. De sorte que os textos relativos 

a dialetica entre universal, particular e singular, a parcela dos materiais que aqui 

I Georg Lulcics, IntrodUfdo a uma estetica marxista (rrad. Carlos Nelson Coutinho e Leandro 
Konder, Rio de Janeiro, Civiliza<;:ao Brasileira, 1978), p. 1. 

2 Ibidem, p. 3. 

i mporta, percen em a fase mais recuada dos esforyos lukacsianos por "urn a obra 

estetica essencialmente sistematica". Em verdade, foi a unica vez em que tratou 

da questao, ja que mais de uma decada e meia depois, no capitulo sobre Marx, 

integrante da parte hist6rica da Ontologia, sintomaticamente, nao reservou trata

men to espedfico ao tema, e no capitulo dedicado a Hegel a questao e resumida 

as determinaroes reflexivas. 

o grande painel da questao, portanto, sao os Pro lego menos, em especial 

seus tn~s primeiros capitulos, que encerram a abordagem l6gica, centrados na 

questao do particular, nos quais Lukacs procura pespontar uma larga visua

lizayao da hist6ria do pensamento relativo ao assunto. Principia por aludir a 
antiguidade do problema e ao "perigo da autonomizayao do universal , percebido 

por Arist6teles, e que, antes dele, ass urn ira forma clara na filosofia de Platao", 

para acentuar logo depois que esse defeito "se aprofunda na filosofia medieval 

com 0 realismo conceitual"3. Perigo ou defeito do qual destaca 0 aspecto da 

"nao apreensao da singularidade, da particularidade e da universa!idade como 

determinay6es da rea!idade, mesmo nas relay6es dialeticas redprocas de umas 

com as outras", detalhando que, "ao contrario, uma s6 dessas categorias passa 

a ser considerada como mais real em confronto com as outras, e ate como a 

un ica real, a unica objetiva, ao passo que as outras e reconhecida apenas uma 

importancia subjetiva"\ ilustrando tais observay6es com os trayos caracterfsticos 

ao realismo e ao nominalismo: "No realismo conceitual, e a universalidade que 

recebe semelhante acentuayao gnosiol6gica. A oposiyao nominalista inverte as 

designay6es e faz da universalidade uma determinayao puramente subjetiva, 

ficticia"5. Passo subsequente, menciona de passagem alguns nomes da filosofia 

moderna que teriam contribuido, especialmente Espinosa, para a compreensao 

da 16gica da particularidade, para grifar, todavia, que essa questao 

[ ... J so comes:ou a se colocar no centro do interesse fllosoflco quando 0 interesse cien
riflco nao mais se limitou 11 ffsica (concebida substancialmente como mecanica) e se 
estendeu 11 qufmica e, sobretudo, 11 biologia. Quando, na biologia, comes:aram a aparecer 
os problemas da evolus:ao, quando a revolus:ao francesa colocou em primeiro plano 
a luta pela ideia da evolus:ao nas proprias ciencias sociais, entao sim a nos sa questao 
comes:ou a se colocar no centro do interesse fllosoflco.6 

Ibidem, p, 6. 

Idem, 

Ibidem, p. 6-7. 

Ibidem, p, 7. 
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Isso 0 leva a ponderar que "nao hi por que se surpreender que cal faro cen ha 

ocorrido na filosofia classica alema", pois foi ela que, "nessa grande crise de cre _ 

cimento do pensamento, principiou a colo car 0 problema da dialetica e a buscar 

sua soluc;:ao"7. Dai para frente, 0 estudo de Lukacs se ocupa de Kant, Schelling e 

Hegel, sendo arrematado, sintomaticamente, pela exposi<;ao de 0 particular it luz 

do materialismo dialitico, e nao, a rigor, por urn capitulo voltado a Marx. 

A Critica da faculdade do juizo * e considerada por Lukacs como "a primeira obra 

na qual 0 problema da particularidade, tipicamente moderno na sua formula<;ao 

consciente, porem antiquissimo em si mesmo, ocupa urn lugar central"8. Todavia, 

a admissao desse papel precursor, nao implica 0 reconhecimento do pensamento 

kantiano nos termos privilegiados com os quais, em geral, isso e levado a efeito 
na atualidade: 

A nosso ver, a filosofia de Kant - inclusive a Critica da foculdade do juizo - nao representa 
nem uma sfntese grandiosa e fundamental, sobre a qual 0 pensamento posterior deva 
ser construfdo, nem a descoberta de urn novo continente, "uma revolu<;ao copernica
na" na historia da filosofia. Ela e - e isto, natural mente, nao e pouco - urn momento 
importante na crise filosofica agudizada no curso do seculo XVIIP 

Sob essa avalia<;ao de conjunto, a obra kantiana aparece "oscilando entre 0 

materialismo e 0 idealismo e entre 0 pensamento metafisico e 0 dialetico". Assim, 

por exemplo, e aflorado 0 merito de que "a dialetica transcendental na Critica da 

razdo pura coloca a contradi<;ao como problema central da filosofia", com a ime

diata restri<;ao de que "0 faz, por certo, apenas como problema que determina os 

confins intransponiveis do 'nosso' pensamento, e como problema do qual - exce

tuado esse posicionamento dos limites - nao podem ser extraidas consequencias de 

qualquer tipo para 0 metodo do conhecimento, para 0 metodo das ciencias"lO. E 

a argumenta<;ao pros segue sempre na linha denunciadora da excludencia kantiana 
entre razao e contradi<;ao: 

E onde Kant consigna a razao uma importancia decisiva, na etica, a contraditoriedade 
desaparece completamente para ele e Kant so reconhece a oposi<;ao rfgida, antin6mica, 
entre 0 comando da razao e as sensa<;6es humanas, entre 0 eu inteligivel e 0 eu empirico. 

Ibidem, p. 7-8. 

Immanuel Kant, Critica da foculdade do juizo (Rio de J~neiro, Forense Universira.ria, 2005). (N. E.) 

Georg Lukacs, Introdufdo a uma estetica marxista, cit., p. 8. 

Idem. 

10 Idem. 
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lor iso, na sua cci a, domina exclusivamente a incondicionada sujei<;ao ao dever ser, 

e nao ha lugar para uma clialetica dos conflitos eticos. II 

Pela via da referida excludencia, reafirma Lukics, 

Kant veio a se tornar de fato, contra sua propria vontad~ e sem ter consciencia disto, 
a primeira figura importante e influente na criacrao do metodo dialetico no idealismo 
da filosofia classica alema. Sua filosofia e antes urn sintoma da crise do que uma seria 
tentativa de solucrao. Sob essa otica a propria Critica da foculdade do juizo nao e uma 
excecrao.12 

Para Lukics, esse travamento interno ou irresolubilidade do pensamento kan

ciano e condicionado pela atitude do fil6sofo em face do evolver cientifico de sua 

epoca, na qual a "recem-surgida biologia havia apresentado a filosofia questoes que 

obrigavam a despeda<;ar a moldura do pensamento coerentemente mecanicista das 

correntes dominantes da epoca", uma vez que, ressalta tambem, "0 nascimento 

da biologia como ciencia esta ligado a luta pela evolu<;ao". Nesse quadro, "Kant 

assume posi<;ao resoluta contra a nova corrente", 0 que significa "rejei<;ao da 

possibilidade de uma teoria cientifica das origens e da evolu<;ao", implicadora em 

Kant da "rejei<;ao do metodo cientifico de novo tipo q~e estava por superar 0 dos 

seculos XVII-XVIII"l3. 

Todavia, 0 desafio da nova problematica estava posto, e "Kant viu de modo rela

civamente claro as tarefas que a ele se antepunham, bern entendido que dentro dos 

limites impostos pelo idealismo subjetivo eo antievolucionismo"l4. Transcrevendo 

na integra 0 mais importante dos paragrafos do inciso V ("Do juizo reflexionante") 

da "Primeira introdu<;ao" a Critica da faculdade do juizo, onde "Kant formula a 

questao" - fazendo a distin<;ao operativa entre classificafdo e especificafdo da diver

sidade, segundo 0 pensamento remonte do particular ao universal ou, ao inverso, 

descenda do universal ao particular - , Lukacs caracteriza 0 equacionamento 

kantiano do problema. Depois de assinalar que 0 mesmo traduz, a semelhan<;a 

da pratica em geral do pens amen to iluminista, a identifica<;ao esponranea e 

acrftica de todo pensamento ao pensamento metafisico, decorrendo ja disso que 

"a evolu<;ao e para Kant conceitualmente incompreensivel" (nao existe), ressalta a 

presen<;a de urn aspecto novo, referindo-se diretamente a propositura da classificafdo 

II Idem. 

12 Ibidem, p. 9. 

13 Idem. 

14 Ibidem, p. 10. 
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e espeCifiCafaO: "Equivale a dize r q ue a ind uc;:ao e a deduyao, que ace entao haviam 

se apresencado frequeneemenee como escolas filos6ficas em paralelo e a vezes ace 

nicidamenee divididas (pense-se em Bacon, de urn lado, e Espinosa, do ouero) , se 

apresencam aqui como mecodos coordenados", ainda que seja "cerco que cambem 

em Kane sao opera<;:oes meneais rigidamenee separadas uma da oucra"15. 

Imporca destacar, na longa e enerecorcada argumenca<;:ao da cricica lukacsiana, 

o andamenco pelo qual e advercido que classificafao e especificafdo colocam, e 

evidence, a questao das relayoes reciprocas encre universalidade e particularidade, 

demandando com isso urn novo programa gnosio16gico, incompadvel, de pronto, 

com a doutrina fundamencal da Critica da ramo pura; pauta essa que £lnda por 

desembocar, pelos meandros de uma serie de aporias, na retrocedenee concep<;:ao 

hipotetica do entendimento intuitivo - "uma faculdade inceiramence esponcanea da 

incui<;:ao seria uma faculdade de conhecer distinca e totalmence independence da 

sensibilidade, ou seja, urn eneendimeneo no seneido mais amplo do termo", con

cebido "negativamente, ou seja, apenas como nao discursivo" (Critica da foculdade 

do juizo, § 77). Propositura com 0 qual a obra kantiana, em suas oscila<;:oes, reneeia 

os perigos das vias cognitivas extrarracionais, e claro que, advertidamence, a elas 

voltando as costas, pois, como acencua Lukacs, 

Num unico ponto, ele e capaz de ultrapassar 0 horizonte da Critiea cia raziio pura: mas 
e so no senti do da mais abstrata metodologia. Ainda aqui, 0 conhecimento intuitivo 
emerge apenas como horizonte, como ultima perspectiva. Kant pretende unicamente ter 
demonstrado que a hipotese de urn entendimento intuitivo (de urn intelleetus arehetypus) 

nao contem "contradi<;:ao alguma". Nessa tese cognitiva, ele ve urn para aiem, algo que 
para 0 "nosso" pensamento e por principio impossivel de ser alcan<;:ado. 16 

Com efeito, a linha mestra da critica lukacsiana a Kanc, a prop6sico da 16gi

ca da particularidade, vai da con£lgura<;:ao pela exigencia de urn novo programa 

gnosiologico, posta pela questao das rela<;:oes reciprocas enere universalidade e par

ticularidade, em contraposi<;:ao a Critica da razdo pura, ate 0 colapso do mesmo 

na Critica da foculdade do juizo, encendida como "urn compromisso em face da 

Primeira introdufao", 0 que manceve 0 espirito de fundo da Critica da ramo pura, 

mas por uma mutayao qualitativa da contraposiyao basica que a anima, frustrando 

o papel precursor de Kant na formulayao da dialeticidade. 

o desenho critico do impasse e energico: dado que classificafdo e especificafdo 

implicam uma dialetica de universal e particular, 

15 Ibidem, p. 11. 

16 Ibidem, p. 24. 
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[ ... J para p del' en ontrar, em geral ' uma resposta de algum modo coerente as quest6es 
deco rrentes de tais rela<;:6es, Kant precisa ir alem daquela rela<;:ao entre pensamento e 
ser que estabeleceu na Critiea cia raziio pura, na qual, sabemos, qualquer integraliza<;:ao 
de fo rma, qualquer principio formador, provem exclusivamente da parte do sujeito, 
enquanto que 0 conteudo deriva das "afec<;:6es" que a coisa em si exercita, atraves das 

sensa<;:6es fisicas, sobre 0 sujeito. Ja que todas as categorias, todas as formas, sao produ
zidas pela subjetividade transcendental criadora, Kant deve, consequentemente, negar 
ao conteudo, ao mundo das coisas em si, qualquer integridade de forma, concebe-lo 
como urn caos privado de ordem por principio e que so pode ser ordenado com as 
categorias do sujeito transcendental. [ ... J Classifica<;:ao e especifica<;:ao constrangem Kant 
a ir para alem dessa concep<;:ao; ele 0 faz, certamente sem perceber que nao e fie\, desse 
modo, aos principios da sua principal obra teorica. [ ... J De fato, 0 ja citado programa 
gnosiologico para esse campo e inconciliavel com a precedente contraposi<;:ao entre 

fo rmatividade puramente subjetiva e caos de conteudo. 17 

o caminho kanciano para alem des sa coneraposi<;:ao fun dance e mostrado, no 

percurso de momencos da Critica da foculdade do juizo e da Primeira introdufdo, 

como claudicance e mal-sucedido, uma vez que, compreensivelmente, impedido 

de buscar as raizes, os fundamentos efetivos da especi£lca<;:ao e da classi£lca<;:ao 

na diversidade objetiva, e so podendo, de sua posi<;:ao, "posrular uma subjetiva 

faculdade cognitiva, e obrigado a reproduzir em nivel mais elevado a contradi<;:ao 

fundamental da Critica da ramo pura, ao procurar alguma solu<;:ao, ainda que 

aparence, sem demolir de to do 0 seu sistema"18. Assim, cotejando a diversidade 

de soluyoes encre 0 primeiro e 0 segundo texco - na Primeira introdufdo, distincas 

"faculdades da alma" sao encarregadas da especi£lca<;:ao e da classifica<;:ao, ao passo 

que na Crftica da foculdade do juizo, "em antitese a essa separa<;:ao radical dos dois 

caminhos, a tarefa do conhecimenco, em ambos os casos e acribuida ao juizo"19, 

muito signi£lcativamence subdividido em determinante e reflexivo - e fazendo 

aflorar aspectos relativos as concep<;:oes kancianas de lei particular, necessidade 

e contingencia encre outras, Lukacs termina por estabelecer que "e evidence que 

lidamos, tambem aqui, com urn agnosticismo, que e, todavia, qualitativamence 

diverso daquela da Critica da razdo pura". E 0 critico explica: 

La se tratava de uma incognoscibilidade derivada do principio das coisas em si, que nao 
excluia urn conhecimento continuamente crescente e aperfei<;:oado dos fenomenos. 0 

17 Ibidem, p. 12. 

" Ibidem, p. 13. 

19 Ibidem, p. 15. 
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fato desse conhecimento se refedr apena a mund d s fcn6mell S (; nao a realid::td 

objetiva nao tem maiores consequencias para a pratica cien tifica concreta, [enquan co 

que, na Critica da foculdade do juizo,J essa contraditoriedade aparece ainda com mai l' 

profundidade quando se deve partir do particular para 0 universal, na esfera do juiz 

rejlexivo. [ ... J 0 subjetivismo e 0 agnosticismo, portanto, aparecem de modo ainda mai 

pronunciado: 0 agnosticismo domina todo 0 campo da ciencia, todos os seus problema 

concretos, as suas rela<;:oes. E 0 metodo inteiro se enrijece num aberto subjetivismo. 

Para Kant, so e necessario aquilo que pode ser conhecido a priori; 0 resto escorrega 

inevitavelmente para a contingencia. Assim, para ele, qualquer diferencia<;:ao, qualquer 

especifica<;:ao da realidade - e, por conseguinte, tudo que e particular e singular - deve 
necessariamente aparecer como contingente.20 

No que tange especificamente a particularidade, entende 0 pensador hungaro, 

Kant tern parcial mente razao quando ve na relayao do mesmo com 0 universal 0 

momenta da contingencia, pois isso rompe com a rigidez mecanicista, e tam bern 

e correta sua "constatayao de que aquilo que constitui a particularidade nao e, em 

sua especificidade, passivel de ser meramente deduzido do universal, e que de urn 

particular nao se pode obter sem mais urn universal. A proposiyao do problema 

da contingencia nessa relayao reciproca e, nesse sentido, justificada", porem, eat 

e explicitada uma objeyao de fundo, tal justificayao so e valida em sentido forte 

"para urn pensamento realmente dialetico que, ao mesmo tempo, reconheya na 

contingencia urn elemento, urn momenta da necessidade. E desse reconhecimento 
nao ha trayo algum em Kant"21. 

Sendo a emergencia historica da dialetica 0 criterio geral dos rumos analiticos 

desse estudo, Lukacs pode, entao, depois de diversas ressalvas favoraveis a momentos 

ascendentes do pensamento kantiano, reenunciar, em termos conciusivos, que 0 

pensador alemao 

[ .. . J expoe uma gnosiologia na qual todos os problemas concretos, que sao insoluveis 

para "nos", devam ser levados, todavia, a resolu<;:ao. 0 limite do conhecimento, aqui, 

nao se situa, como na Critica da razdo pura, no horizonte do conhecimento concreto 

real, sem que este seja tocado, mas no interior dos conhecimentos concretos. Aqui 

nao e proibido ultrapassa-Io; como na primeira crltica, a ultrapassagem deve mesmo 

ser tentada; vale dizer, 0 limite deve ser superado, mas com a consciencia filosofica de 

que se trata de conhecimentos - para "nos" - insuprimivelmente problematicos. Essa 

posi<;:ao ainda mais oscilante de Kant indica claramente que ele pelo menos intui e 

20 Ibidem, p. 16-8. 

2 1 Ibidem, p. 19. 
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sente a J'isc hi Mica de seu tempo. Por isso, tendo admitido uma problematica sem 

solu<;:ao, propoe, em contraste com a primeira crltica, urn saito no abismo do novo,zz 

Donde resvalar, como foi referido de infcio, ao hipotetico entendimento intui-

tivo, que proporcionaria 

[ ... J uma "universalidade sintetica", em antitese a "universalidade anaiftica" do enten

dimento discursivo. Para tal maneira de conhecer, 0 problema da contingencia, por 

exemplo, na conexao do todo com as partes, do universal com 0 particular, de fato 

nao existiria. Como se ve, a dialetica interna dos problemas leva Kant ate 0 ponto em 

que surgem as questoes da dialetica; porem, nesse ponto ele faz marcha a re e recorre 

a intui<;:ao, ao irracionalismo. Decerto, tam bern e evidente que Kant tern uma clara 

percep<;:ao dos perigos que derivam dessa sua posi<;:ao filos6fica. Ele esra bern longe de 

a indicar como uma via que possa ser trilhada integralmente, ela que e a saida meto

dol6gica indicada por suas considera<;:oes. Chega mesmo a recusar energicamente ao 

"nosso conhecimento" essa capacidade de intuir, posrulada por ele pr6prio; assim, e 

claro, fica subentendida a abdica<;:ao de "nosso" conhecimento a qualquer dialetica. 23 

Se Kant, em materia de dialetica da particularidade, e urn precursor falido, 

chelling e 0 sucessor que consuma a ameaya irracionalista. Segundo Lukacs, ao 

contrario de Goethe, que "sauda a Critica da foculdade do juizo como a confirmayao 

filosofica de seu modo espontaneamente dialetico de considerar os fenomenos da 

natureza"24, nao manifestando interesse pela antitese entre discursivo e intuitivo, 

nem "hesitando em por de lado os escrupulos gnosiologicos de Kant", Schelling 

"assume a antitese kantiana entre discursivo e intuitivo e a identifica com a antitese 

entre pensamento metafisico e pensamento dialetico"25. 

Em compensayao, desde 0 principio de suas elaboray6es, "Schelling ultrapassa 

decididamente 0 conceito kantiano da vida organica, conduzido pelo processo 

16gico, espontaneamente justo, segundo 0 qual a unidade das leis naturais nao pode 

ser eliminada pelo reconhecimento de urn modo particular de formayao daquilo 

que e organico". Faz tambem a critica da contingencia do impulso formador, rejeita 

a suposta particularid'ade de uma forta vital, e sustenta que a vida "consiste em 

um livre jogo de fortas, que e manti do continuamente por algum influxo extemo. 

A vida, pois, nao e em si urn particular, mas apenas uma determinada forma do 

ser" . Donde a conciusao de que 

22 Ibidem, p. 22. 

13 Ibidem, p. 23-4. 

24 Ibidem, p. 24. 

25 Ibidem, p. 25. 

147 



14 M A RX: IlS TA '1 UTO 

[ .. . J as fon;:as que escio em jogo durance a vida nio sa f'ors:a particuLares, p r6p rias , 

natureza orgfll1ica; po rem, 0 que poe em jogo aquelas fo rs:as nacu rais cujo resulcado 6 
a vida, deve ser urn principio particular, que a nacureza organica de cerco modo co ma 
da esfera das fors:as universais da natureza e transfere it esfera superior da vida, aquilo 
que de ourro modo seria produto morco de fors:as formadoras. 26 

E a maneira schellinguiana de conceber e tratar da particularidade e da contin

gencia, ja nos textos de juventude, que interessa a Lukacs, entendendo que as mes

mas "assumem urn significado dialetico que Kant nao teria podido compreender: 

as duas categorias come~am a perder aquela rigidez e abstratividade metafisica que 

tinham em Kant, tornam-se mais concretas, vern inseridas em nexos dialeticos"27. E, 

ao mesmo tempo que assinala que esse aspecto se acentua nos trabalhos posteriores, 

consigna "as tendencias problematicas de toda a sua filosofia" , concentradas "na 

sua firme manuten~ao do falso dilema kantiano entre discursivo e intuitivo, bern 

como no desenvolvimento irracionalista do intellectus archetypus como intui~ao 

intelectual", sem deixar de frisar, tendo por referencia A alma do mundo, "os do is 

defeitos do jovem Schelling: a nitida contraposi~ao adialetica entre necessidade e 

liberdade, como heran~a kantiana, e a mistifica~ao da liberdade como consequencia 

da filosofia da intui~ao"28 . 

Entrecruzando momentos positivos e negativos da reflexio schellinguiana, 0 

texto de Lukacs procura destacar a linha ascendente da mesma no desenvolvimento 

da dialetica entre universal e particular. Assim, flagra vfcios de dedutibilidade no 

tratamento da mesma - "subsun~ao sem residuos, 'nao contingente' , do particular 

e do singular ao universal", mas toma por decisivo que "em face de Kant e urn 

grande avan~o que Schelling suponha uma compenetra~ao redproca dos diver

sos momentos, uma supera~ao mutua deles, uma conversao de urn no outro"29. 

Tambem confere grande rei evan cia a influencia exercida por Hegel, sob a qual "0 

idealismo objetivo de Schelling se coloca sobre uma base pr6pria", que e descrita 

nos seguintes term os crfticos: 

26 

27 

28 

29 

[ ... J essa objetividade, contudo, recebe urn carater platonizante, quer dizer, 0 intelecco 
intuitivo postulado por Kant atua em Schelling como uma tentativa de renovas:io 
dialetica da doutrina plat6nica das ideias. E preciso salientar, decerto, que essa re
viravolta cia a Schelling a possibilidade de proclamar novamente a cognoscibilidade 

Ibidem, p. 26. 

Ibidem, p. 27. 

Ibidem, p. 28. 

Ibidem, p. 29 . 
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da co i a ", i n cerreno do idealismo objecivo; por isso escio presences em sua 

obra - apesar de codo 0 miscicismo irracionalisca - cam bern tendencias it objecivida
de, it admissio da cognoscibilidade do mundo exterior, e essas tendencias vio para 

mui co alem de Kant. 30 

Todavia, e a crftica agora e levada a frente por considera~6es relativas a categoria 

da potencia - "urn dos momentos mais importantes da 'constru~ao' schellinguiana 

do mundo" - e em que pese "a rela~ao dialetica do universal e do particular tenha 

podido se tornar urn importante momento do metodo filos6fico, 0 ecletismo e 0 

irracionalismo de Schelling destroem a cada passo as conquistas que mal tinham 

sido feitas"31
• 

o desenlace se da no caso malS relevante, apesar de apreens6es adequadas , 

po rque 

'0 

" ., 
IJ 

[ ... J os momencos construtivos das potencias e cad a uma dessas potencias e ao mesmo 
tempo 0 absoluco (0 universal, 0 identico) e, tambem, insuprimivelmence, 0 particular. 
Isso esra substancialmente ligado ao faco de que Schelling s6 reconhece a objetivi~ade, 
a reprodus:io da realidade atraves do pensamenco, na universalidade abstrata. E por 
essa razio que nele a potencia nio e uma medias:io real entre 0 imediaco e 0 absoluco 
e, sim, uma presumida relas:io quancitativa dos principios (objetivo, subjetivo etc.) , 
onde a escolha, a determinas:ao dessas propors:oes quantitativas e pura e simplesmen
te abandonada ao arbitrio que constr6i. Hegel, portanto, tern razio quando diz da 

construs:io schellinguiana por meio das potencias: "Representar tudo como uma serie 
e formalismo: encontramos determinas:oes sem necessidade, em lugar de conceiros, 

encontramos f6rmulas" . 32 

Em suma, 

o placonismo de Schelling tern como consequencia que tudo - inclusive a questio da 
relas:io do universal ao particular - sofra uma radical inversio: a essencia da realidade 
objetiva aparece como cognoscivel, mas a ideia nio deve ser 0 reflexo das coisas, mas, 
sim, cada coisa ganha sua verdadeira existencia, seu em si, na ideia. Surge, assim, urn 

mundo das ideias codo particular. [ ... J Dessa forma, em concraste com a teoria plat6nica 
originaria das ideias - na qual as ideias representam a universalidade, a legitimidade 
das coisas singulares e das relas:oes - a dialetica do universal e do singular e levada por 

Schelling diretamente ao pr6prio mundo das ideias.33 

Ibidem, p. 30. 

Idem. 

Ibidem, p. 3 L 

Ibidem, p. 32. 
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Isso reconverte a dinamica pretendida em estdtica , e a dialeti ca do univer al 

particular se mostra de novo como "um transpasse sem residuos e misti cam ente 

colorido do particular ao universal abstrato". De modo que 0 impulso schellin

guiano a l6gica da particularidade se esvai em simples formalismo e sua "dialetica 

degenera em jogo vazio de analogias e paralelismos"34. 

As tentativas mal-sucedidas de Kant e Schelling, a Cfitica lukacsiana contrapoe 

o cenario bem diverso da performance hegeliana. Esta assume, em tudo e por tudo, 

o perfil de uma constituic;:ao decisiva para os prop6sitos analiticos do marxista 

hungaro, vale dizer, para sua tematizac;:ao do proprio processo constitutivo do 

pensamento marxiano, que assim e alcanc;:ado em seu perfil e natureza. A diver

sidade entre Hegel e seus antecessores se patenteia, des de logo, pel os contextos 

historico-intelectuais: enquanto Kant e Schelling "se acostaram aos problemas da 

universalidade e da particularidade so, praticamente, do ponto de vista de uma 

compreensao filosofica do problema da vida na biologia", Hegel "partiu precisa

mente da tentativa de compreender filosoficamente as reviravoltas sociais de sua 

epoca", e so mais tarde se voltou a filosofia da natureza. Motivos pelos quais "pode 

superar de maneira concreta e original os obstaculos que fizeram Kant se desviar 
do caminho"35. 

Com efeito, a postura de Lukacs em face de Hegel e franca e decidida. Nao 

titubeia em descarrar, logo de saida, as concepc;:oes hegelianas sobre a natureza, 

classificando-as como obscuras e antidialeticas, pelas quais seu autor se aproxima 

de "limites idealistas analogos aos de seus predecessores", para proclamar logo em 

seguida, com toda razao, que "nao obstante esses limites e essas indissoluveis con

tradic;:oes, Hegel e 0 primeiro pensador a colo car no centro da logica a questao das 

relac;:oes entre singularidade, particularidade e universalidade, e nao apenas como 

urn problema isolado, mais ou menos importante ou mais ou menos acentuado, 

mas como questao central, como momenta determinante de todas as forma 

logicas, do conceito, do juizo e do silogismo"36, mod ulan do essa enfase com a 

observac;:ao restritiva de que, "naturalmente, em seu tratamento vern a luz todas as 

distorc;:oes provocadas pelo idealismo objetivo, pela identidade sujeito-objeto, pela 

contradic;:ao entre sistema e metodo", para estabelecer em conclusao que, apesar 

de "toda a sua contraditoriedade, a logica de Hegel representa urn importante 

34 Ibidem, p. 33. 

35 Ibidem, p. 36. 

36 Ibidem, p. 37-8. 
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pa so a fren c . n:1 oficretizac;:ao e clarificac;:ao de nosso problema", antecipando a 

'xplicac;:ao de que Hegel 

[ ... J so pode dar esse passo porque fez multiplas tentativas de compreender filosofica
mente as experiencias da revolw;:ao burguesa de sua epoca, de encontrar nela a base 
para a existencia de uma dialetica historica, para iniciar tlaqui a constrw;:ao de uma 

logica de novo tipo.37 

Segundo tal abordagem, essa postura ja caracteriza 0 Hegel de Frankfurt, 

representada mais enfaticamente pelas reflexoes de A constituifiio da Alemanha. 

Em linhas gerais, ao mirar com aprovac;:ao "os objetivos burgueses antifeudais e 

:t politica da Revoluc;:ao Francesa", no senti do de que a tarefa da revoluc;:ao seja 

a criac;:ao de "urn ordenamento estatal que corresponda as relac;:oes socia is reais", 

corrigindo com isso "0 contraste entre 0 real peso economico-social do Terceiro 

Estado e a sua nulidade politica", Hegel se "depara com 0 problema da dialetica 

historico-social de universalidade e particularidade"38. Em sua traduc;:ao filos6fica 

desse processo hist6rico, ele 

[ ... J considera 0 Estado do ancien regime como uma forma<;:ao que alimenta a pretensao 
de representar a sociedade como urn codo (em logica: de ser universal), se bern que urn 
Estado como tal sirva exclusivamente aos interesses dos estracos feudais dominantes 
(em logica: do particular) . [ ... J quadro no qual urn sistema socialmente sobrevivente 
exerce uma real e verdadeira tirania que e desonrosa para codo 0 povo (0 universal se 
coma particular). A classe revolucionaria, a burguesia, 0 Terceiro Estado, ao contrario, 
representa na revolu<;:ao 0 progresso social, bern como os interesses das ourras classes 

(0 particular se coma universal).39 

De sorte que a exposic;:ao lukacsiana insiste a cada passo no Formato do pen

samento hegeliano como tradufiio filosofica da realidade his to rico-social, sempre 

que de por reconhecida a validade de alguma de suas inclinac;:oes reflexivas ou de 

certas tematizac;:oes especificas: 

Hegel trans poe aqui em (ermos filosoficos as situa<;:oes sociais e as ideias politicas que as 
exprimem. Entretanto, essa transposi<;:ao a abstratividade logica e uma concreta genera
liza<;:ao de temas reais e essenciais da Revolu<;:ao Francesa. Nao apenas uma generaliza<;:ao 
dos pensamencos de atores importantes da revolu<;:ao, mas tambem daquela objetiva 
situa<;:ao ideologica, socialmente condicionada, cujas formas de expressao Marx definiu, 

1/ Ibidem, p. 38. 

1M Idem. 

"J Ibidem, p. 38-9. 
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posteriormeme, como "ilusoes heroicas" ( ... J. Tambem Hegel, nawralmemc, escavn 

vinculado ao terreno dessas ilusoes. Porern, isso nao altera em nada 0 faco de que a un 

transposi<;:ao em termos filos6ficos era 0 reflexo de uma realidade social.40 

Pode mesmo ser dito, sem exagero, que 0 escrito considerado a interpreta<;:i 

lukacsiana do pensamento hegeliano gira em torno do eixo da transposifao filosafica, 

que atua inclusive como criterio de verdade, de tal forma que uma tematiza<;:i 

qualquer e adequada ou inadequada, correta ou incorreta, em algum grau ou nivel , 

sempre por correla<;:io direta a concep<;:6es de realidade, dadas ou supostas como 

verdadeiras ou falsas. Nessa linha, 0 tratamento conferido a concep<;:io hegelian 

da historia e uma excelente ilustra<;:io dessa acuidade para 0 concreto divisada em 
Hegel. Assim, tern os que as 

( .. . ] necessarias reservas criticas em face das distor<;:oes idealistas nao podem, comudo, 

eliminar 0 fato de que a dialetica do universal e particular na hist6ria se apresenta em 

Hegel num nivel mais elevado do que em qualquer predecessor, que os seus pensamen

tos fundamentais nao sao absoluramente puros esquemas formalistas, mas sim seria 

temativas de cap tar os momentos reais do desenvolvimento hist6rico.41 

E, nesse mesmo segmento, depois de enfatizar a sensibilidade hegeliana para 0 

novo na historia, por referencia a Fenomenologia, Lukacs prossegue com sua avalia<;:io 
basica, pensando agora nas Lifoes sobre a filosofia da histaria: 

Hegel, aqui, nao se contenta em relacionar importames problemas da filosofia da 

hist6ria a dialetica de universalidade e particularidade; essa dialetica tern tam bern um 

importame papel na indica<;:ao das leis mais gerais do movimento da hist6ria. ( .. . ] Na 

medida em que 0 espirito do mundo se apresenta para Hegel como demiurgo da his

t6ria, 0 idealismo mistificador atinge precisamente aqui 0 seu apogeu. Por ourro lado, 

todavia, Hegel busca conceber a pr6pria hist6ria como teatro das paixoes humanas, do 

interesses egoistas, dos objetivos particulares, e representa essas particulares aspira<;:oe 

dos homens, dos grupos humanos etc. como a for<;:a imediata e concretamente motriz da 

hist6ria. Como Engels sublinhou, 0 fato aqui decisivo e que, mesmo se atraves de uma 

inversao idealista, seja afirmada a grande verdade hist6rica de que as lutas das paixoe 

particulares e egoistas dos homens, na verdade, colocam diretamente em movimento 0 

eventos; embora, no conjunto, nas<;:am e morram outros conteudos, mais altos e mai 

universais do que aqueles que os hom ens colocaram imediatameme em jogo. Essa e a 
essencia da teoria hegeliana da "astucia da razao".42 

40 Ibidem, p. 39-40. 
41 Ibidem, p. 45. 

42 Ibidem, p. 46. 
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No me m ambito tematico e sob 0 mesmo prisma favoravel, Hegel e reco-

nhecido como 0 pensador que 

[ ... J fez as contas com as "ilusoes heroicas" da Revolu<;:ao Francesa, que haviam iluminado 

e guiado a sua pr6pria juventude, no que toca a adesao a ,sociedade capitalista e a sua 

forma ideal, representada pela economia classica inglesa. Ao mesmo tempo, ourrossim, 

essa posi<;:ao implicou uma refuta<;:ao radical de todas as ideologias da restaura<;:ao que, 

sob roupagens mais ou menos romanticas, proclamavam urn retorno as condi<;:oes feudais 

(Haller, Savigny etc.). Essa resoluta aprova<;:ao da economia capitalista, por outro lado, 

tern consequencias muito importantes para a concep<;:ao hegeliana da hist6ria; ela se 

corna urn fator determinante do juizo e da nova avalia<;:ao feita por Hegel da antiguidade 

classica, que fora seu ideal e seu modelo no periodo das "ilusoes heroicas" . Hegel ve a 

antitese decisiva entre antiguidade e presente exatamente no terreno da economia e [ ... J 

essa antitese aparece filosoficamente, ao mesmo tempo, como uma transforma<;:iio hist6rica 

no modo de ser da dialetica de universal e particular: a fun<;:ao dialetica do particular na 

sociedade moderna, como principio de suas leis e da necessaria autorrenova<;:ao, tinha 

de ser necessariamente na antiguidade urn principio de aurodestrui<;:ao da sociedade. 

o raciocinio e con6rmado por uma cita<;:io do § 185 da Filosofia do direito: "0 

desenvolvimento independente da particularidade e 0 momenta que se manifesta, 

nos Estados antigos, pelo come<;:o da corrup<;:io dos costumes e como razio ultima 

de sua decadencia"43. 

A exempli6ca<;:io poderia ser bastante estendida nesse e em ourros ambitos, 

IOdavia, basta mencionar apenas mais alguns poucos momentos nos quais e asse

gurado que a transposirao filosafica da realidade foi consumada, ao menos em parte, 

para que 6que esbo<;:ado urn painel de referencia.]a no combate juvenil de Hegel 

(lena), travado "no terreno puramente 610so6co" contra a positividade - categoria 

"predecessora de conceitos centrais posteriores como aliena<;:io e estranhamento", 

s(; manifestam por detris desta, pela otica de Lukacs, "antfteses historicas na Cfftica 

Ie forma<;:6es sociais passadas, em face das quais Hegel tenta demonstrar a superio

ridade da sociedade burguesa nascida da Revolu<;:io Francesa"44. Em conexio com 

'sse argumento e dentro do mesmo feitio, mas extremando a opera<;:io, 0 crftico 

marxista, tendo por referencia urn texto da ourra ponta da produ<;:io hegeliana, 

~lIs tenta lima leitura que, ao menos pela amplitude e radicalidade da conclusio, 

11 3 0 deixa de surpreender. Tomando por base urn trecho de A ramo na histaria, 

na qual Hegel diz que 

" Ibidem, p. 54-5. 

" Ibidem, p. 40. 
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A passagem de uma fo rmac;:ao e piri tual a outra co nsi te, preci ameme, em qu 
precedente universal e superado quando e pensado como panicular. Esse subsequent 
mais alto, por assim dizer, 0 genero proximo da especie precedente, es ta intima
mente presente, mas ainda nao chegou a se afirmar; e isso toma oscilante e fragil n 
realidade existente. 

Lukacs sustenta que: 

o desenvolvimento que comec;:a nesse ponto e revolucionario e avanc;:a de colisao em 
colisao social. A transformac;:ao da universalidade em particularidade e com isto a dia
letica de universalidade e particularidade e 0 problema da ininterrupta transformac;:a 
da sociedade como lei fundamental da historia. 

E acrescenta, em abo no de sua afirmas;ao, mais uma passagem do texto hegeliano: 

Essas possibilidades agora se tornam historicas; elas incluem em si mesmas urn universal 
de tipo diverso do universal que constitui a base na existencia de um povo ou de um 
Estado, Esse universal e um momento da ideia produtiva, um momento da verdad 
que aspira e impele em direc;:ao a si mesma.45 

Cab em tam bern, no quadro remissivo a transposirao, momentos relativos a 
tematizas;ao do complexo categorial do trabalho, ou mais precisamente a "uma 

das descobertas mais geniais" de Hegel, a "conexao entre trabalho e teleologia" _ 

a que se soma, ademais que "A ideia decisiva do metodo historico hegeliano, a 

conceps;ao da 'astucia da razao' tern seu fundamento filos6fico na conceps;ao que 

Hegel tern do instrumento do trabalho"46, Do mesmo modo, pertence a esse paine! 

o tratamento dado as conceps;6es hegelian as sobre a economia, pelo qual "Hegel 

compreende conceitualmente determinadas caracteristicas essenciais da moderna 

sociedade burguesa; em particular - e isso demonstra sua imporcancia solitiria entr 

os contemporaneos - 0 papel e 0 significado da economia polftica na estrutura e 

na reprodus;ao dessa sociedade"47, E Lukacs destaca a respeito, apoiado na adenda 

do § 189 da Fifosojia do direito, que na "filosofia hegeliana da economia", Ievando 
em conta 0 sistema das necessidades, 

[, .. ] aparentemente se cai no mundo da pura contingencia, ja que as farc;:as motrize 
da sociedade burguesa sao os singulares desejos, aspirac;:oes, paixoes etc. do indivfduo 
singular. Todavia, como disdpulo de Smith e Ricardo, Hegel reconhece: "Mas esse 

45 Ibidem, p. 43-4. 

46 Ibidem, p. 48. 

47 Ibidem, p. 53 . 
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forll1 i g~1l1 nc d arbftrio produz, por si, determinac;:oes universais; e essa aparente 
d ispersao (; conservada por uma necessidade, que intervem por si mesma" ,48 

O utros exemplos ainda poderiam ilustrar a tradurao ou transposirao jifosojica, 

mas os novos casos, mais ainda do que os ultimos arrolados, comparecem na ela

borayao lukacsiana ja por meio de uma intrincada decantayao de falso e verdadeiro, 

ou seja, de efetivayao ou inefetivayao do translado do conteudo da realidade a 

fi losofia, 0 que remete a outra componente caracteristica do estudo aqui resumido: 

a dos Iimites hist6ricos e filos6ficos da transposirao hegelian a, Trayos analiticos que 

permitem, aqui, inclusive em favor da brevidade, tratamento mais restrito, direta e 

<.:s tritamente voltado as dimens6es conclusivas da investigayao lukacsiana. Assim, 

em termos globalizantes, temos que "tao somente quando Hegel, nao obstante seu 

idealismo, se mantem firmemente ligado a ideia do desenvolvimento e que sua 

dialetica da lugar a grandes resultados"49, enquanto as 

inexatidoes necessariamente fervilham sobretudo por causa de sua filosofia idealista, 
por causa, consequentemente, dos limites postos por esta a concepc;:ao de mundo 
democratico-burguesa mais avanc;:ada e consequente (sabemos que Hegel, sob esse 
prisma, estava bern lange da verdadeira coerencia) , por causa, finalmente , do crescente 
influxo da miseria alema, na epoca da Santa Alianc;:a, sobre a filosofi a de seus tempos 
mais maduros. Nesse ponto deve-se sublinhar, energicamente, que aqui nao se trata 
apenas do fato de que concepc;:oes em si justas da dialetica de universal e particular 
sejam turvadas pelas distorc;:oes da posic;:ao filosofica e econ6mico-social, mas antes que, 
causadas par essa falsa base, venham a luz concepc;:oes formalistas, mistificadas, que 
induzem a erros precisamente na dialetica entre un iversal e particular, 0 verdadeiro e 
o falso , 0 progressivo e 0 retrogrado na filosofia de Hegel se encontram, pois, de modo 
muito frequente, diretamente um ao lado do outro.50 

E a isso que Lukacs denomina de "dupla face da filosofia hegeliana", que reco

bre todo seu corpus te6rico, embora se estampe de forma especialmente agudizada 

em determinados pontos cruciais. Por exemplo, na concepyao da teleologia, que 

mescla descoberta extraordinaria com generalizayao mistificadora: ''A genial 

concepyao da teleologia em conexao com 0 trabalho permanece nele limitada a 

esse campo; Hegel nao pode explicar nem os pressupostos naturais nem as con

sequencias dessa justa intuiyao sem distorcer, mistica e idealisticamente, toda a 

4, Ibidem, p. 53-4. 

4') Ibidem, p. 50. 

~ (I Ibidem, p. 51-2. 
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questao"51, OU seja, "quando em Hegel 0 espirito do mundo e co m a 0 arrifi.ce, 

o demiurgo da historia, verifica-se uma generaliza<;:ao mistificadora daquilo qu . 

era, no trabalho humano, a compreensao real de sua essencia concreta"52 . Dupfa 

face, amalgama de erros e acertos, que chega aos seus piores momentos, como ja 

fora advertido por Marx, quando Hegel "com muita frequencia tenta interpretar 

o novo a partir do velho e nao vice-versa"; ou ainda, para evidenciar com uma 
referencia espedfica, quando 

[ ... J tenta "deduzir" logicamente as instituic;:6es particulares da Prussia da epoca. So

brerudo, por exemplo, na "deduc;:ao" da monarquia. [ .. . J Desaparece aqui qualquer 
real dialetica de universal, particular e singular, substituida por uma pseudodialetica 
formalista e enganosa. E ela se transforma em pura caricatura quando Hegel, 0 que 
decorre necessariamente desses falsos pressupostos, busca deduzir "de modo puramente 
especulativo" a pessoa do monarca.53 

Em slntese, 

[ ... J a anilise hegeliana da sociedade burguesa, a tentativa de cap tar conceirualmente 
suas caracterfsticas em ser e devenir como dialetica de universal, particular e singular 
compreende roda uma serie de ideias geniais (ou pelo menos de intuic;:6es), mas tambem 
uma sofistica vacua e reacionaria. E preciso nao perder de vista essa mistura de jusro e 
de falso, quando se quer compreender a imporrancia do faro de que Hegel funda _ pela 

primeira vez na historia dessa disciplina - 0 edificio inteiro da logica sobre as relac;:6es 
entre universalidade, particularidade e singularidade. Toda a dourrina do conceiro, do 
juizo e do silogismo tern como base e conteudo essas relaC;:6es.54 

Diafetica historica ou 16gica de novo tipo, sob a otica da critica lukacsiana, 0 

grande merito da logica hegeliana reside, entao, em sua forma de ser, ao menos 

em dimensao ponderavel, uma logica de conteudos ou da realidade: 

51 

Precisamente 0 que e 0 aspecto mais positivo da analise de Hegel, 0 faro de que ele 
conceba as relac;:6es de universalidade, particularidade e singularidade, nao como urn 

problema exclusivamente logico, mas como uma parte importante da dialetica viva da 
realidade, cuja mais alta generalizac;:ao deve produzir uma forma mais concreta da logica, 
tern por consequencia que a concepc;:ao logica seja sempre dependente da justeza ou 
erro da concepc;:ao da realidade. Os limites da logica de Hegel sao aqui determinados, 
igualmente, pel os limites de sua posic;:ao em face da sociedade e da natureza, bern como 

Ibidem, p. 50. 

52 Ibidem, p. 48. 

53 Ibidem, p. 62. 

54 Idem. 

o eu m m 'ncos g ni ais sao determinados pela progressividade de sua atitude em face 
dos gran des problemas historicos de sua epoca. 55 

Configura<;:ao essa que Lukacs reafirma e desdobra em varias passagens: 

[ ... J e necessario sublinhar, como urn grande passo a frente, 0 faro de que nessa diale

tica, pelo menos de acordo com os prindpios e 0 metodo, ainda que nem sempre ate 
o fundo da realizac;:ao sistematica, seja urn fator determinante precisamente 0 conteudo 

historico social, e nao, como em Schelling, urn esquema abstraro, uma construc;:ao 
formalista. Ja esta reviravolta no senti do de uma declarada prioridade do conteudo em 
relac;:ao a forma representa urn importante progresso[ ... J. De faro, quando e1e estabelece 
corretamente qualquer relac;:ao de universal e particular, e vice-versa, ele 0 consegue 

nao tanto porque observe determinadas regras logicas, mas antes porque compreende 
corretamente, segundo 0 conteudo, 0 fenomeno vital cuja generalizac;:ao aparece em 

tal relac;:ao.56 

Sucessao de argumentos que Lukacs sintetiza, conclusivamente, em termos 

l11 uito claros e significativos: 

Vimos que se tratam de nexos reais da realidade, da natureza e da sociedade, que na 
logica recebem seu reflexo l11ais abstraro, contudo, tendencialmente correspondente 
a realidade. Nao e decisivo 0 faro de que a teoria do conhecimento em Hegel nao se 
baseie na teoria do reflexo; entretanto, a sua logica aspira objetivamente a urn tal reRexo 

da realidade objetiva.57 

Diga-se tam bern e de passagem que, em consoni'lllcia com essa prioridade 

clo conteudo, a rejei<;:ao hegeliana ao formalismo e igualmente ressaltada, com 

l11en<;:oes em especial de suas formula<;:oes de juventude, quando e referido que 0 

"fo rmalismo tern sempre para Hegel fundamentos subjetivistas", de modo que 

urn quadro conceitual dessa natureza - no caso esra em jogo "a etica formalista 

de Kant e Fichte"58 - "[ ... J deforma a realidade; [ ... J dilacera a intui<;:ao e sua 

identidade de universal e particular, contrapoe uma a outra as abstra<;:oes de uni

versal e particular [ ... J; a unidade dialetica de universal e particular desaparece 

precisamente porque a vital conexao dialetica de contingencia e necessidade e 

conceitualmente anulada"59. E importante nao deixar de lado, no entanto, que 

« Ibidem, p. 60. 

1(, Ibidem, p. 51 . 

17 Ibidem, p. 71. 

I. Ibidem, p. 40. 

\~ Ibidem, p. 41 
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para a inrerpretayao lukacsiana a 16gica de Hegel nao esti i cnca de formalism 

ou logicismo; ao conrrario, isso se manifesta ate com bastante frequencia, rna 

sempre como aspecto integranre de formulayoes debeis ou erroneas e nos vici ' 

promovidos pela exercitayao do espirito de sistema, defeitos pelos quais 0 for
malismo responde em grande medida: 

[ ... J 0 caminho do conceito ao silogismo atraves do juizo representa uma serie in inter
rupta de passagens dialeticas, de conversoes ao seu contrario, de transpasses ao out!' . 
Como sempre ocorre em Hegel, urn grande numero dessas passagens e extremamenc > 
artificioso, e construido formal mente. 60 

De modo que 0 problema da dupla face nao apenas reaparece no terre no d 

16gica, mas "e claro que essa duplicidade deve se fazer sentir, necessariamenre, 
ainda mais na 16gica"61. 

Identificada enquanto 16gica de conteudos, sob a dupla face da jilosojia hegeliana, 

e por esse enquadramento que Lukacs aborda, ao longo da dezena final das pagi

nas de seu estudo, certos elementos relativos a questoes de principio diretament ' 

relacionados a problematica da dialetica entre universal, particular e singular, 

que constitui seu tern a especifico. Explicitando que nao faz, nem poderia fazer 

ai a critica de toda 16gica hegeliana, antecipa por isso mesmo uma avaliayao d 

conjunto, ordenada e grifada pela acentuayao do cardter dindmico das tres forma 
classicas do pensamento: 

[ ... J no esfon;:o de Hegel por manter sempre 0 conceito, 0 juizo e 0 silogismo em 
movimento dinamico, no transpasse de urn ao outro, na conversao da diversidade em 
seu contrario, vemos algo de decisivamente positivo e progressivo; sem enfrentar, nem 
mesmo com urn aceno, 0 problema de saber onde esse heraclitismo 16gico de Hegel 
encontra necessariamente limites, onde os direitos da 16gica formal devem ser defendidos 
em face de suas argumenta<;:oes. 62 

o fi16sofo tam bern chama a atenyao, logo de saida, para 0 processo de determi
nardo, pondo em foco que 

Hegel aplica sempre de modo consequente a famosa defini<;:ao de Espinosa: "omnis 

determinatio est negatio"; por isso, em Hegel, 0 processo da derermina<;:ao e sempre um 
caminho do universal ao particular. Nele, em geral, 0 particular nio e tanto urn estad 

60 Ibidem, p. 69. 

61 Ibidem, p. 71. 

62 Ibidem, p. 65 
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illccr~,cdi ~ ri . ul11 3 arcgoria mediadora escavel entre universal e singular, m~s an~es ~ 
momento, em movimento autonomo, de urn processo de movimento da especlfica<;:ao. 

E com isso, igualmente de pronto, estabelece a diferenya entre a especificayao 

I anti ana e a hegeliana: em Kant a especificayao ocorre 

[ ... J sobretudo como resultado de urn processo cuja essencia, dire<;:ao de mo~im~~to 
e correspondencia a leis devem permanecer desconhecidas para ~6s po~ P~I~ClPlO; 
enquanto em Hegel processo e resultado sao dados em simultaneldade dlalenca, e a 
cognoscibilidade de ambos nao pode jamais se tomar urn problema.64 

Ademais, detalha Lukacs, 

[ ... J em Hegel, naturalmente, nao so mente a particularidade, mas ta~bem. a u~iver: 
salidade e a singularidade sao tanto processo como resulrado; a ul11versahza<;:ao ,e 
individualiza<;:ao sao nele, por outro lado, urn movimento logicamente .comp.ree~slvel 
e expressavel das coisas e de suas rela<;:oes, como a especifica<;:ao, a parnculanza<;:ao (0 
determinar -se) .65 

Tanto e assim que "precisamente esses movimentos e sua autoconsciencia cons

Ii cuem para Hegel a verdadeira e autentica dialetica, a atividade do pensamen~o 

co ncreto", de modo que, e com isso Lukacs arremata 0 contraste, a concepyao 

hegeliana esra em "antitese com a concepyao ~etafisic,a qu~ permanece pres~ ao 

nivel muito mais baixo da pura representayao ,0 que e avahzado com a segull1te 

:tllrmayao de Hegel: "Somente a pura rep resen tardo , atraves da qual ~ ~bstrayao 

os isolou, e capaz de manter 0 universal, 0 particular e 0 singular ngldamente 

divididos"66. . 

Reconhecida como logica da realidade, cujas doutrinas dinamicas do concel-

10, do juizo e do silogismo tern por fundamento a dialeticidade entr~ universal, 

particular e singular, a l6gica hegeliana, em suma, e ~ecifrada, luk~csla~amente, 

pelas relayoes reciprocas entre essas tres ultimas cat~g~nas. E.ou,~ra n~o sena, pensa 

Lukacs, a pr6pria concepyao que Hegel fazia da 10gICa, POlS, conslderava como 

11111 de seus principais encargos indicar 0 movimento dialetico que leva de cada 

'ategoria tratada as demais", tanto que "protesta contra a c~ncepy~o que prete~de 

rcduzir a relayao entre universalidade, particularidade e sll1gulandade a relayoes 

'" Ibidem, p. 64. 

,,' Idem. 

,,' Idem. 

'"" Idem. 
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puramente quantitativas"67. Com efeito, a natureza move! e conyer Ivel des a (_ 

tegorias e essencial e imprescindivel aos movimentos que elas tern de perfazer, pois, 

Esses nao vao simplesmente do singular ao universal e vice-versa - e nesse proce 
para ambos os movimentos, cabe ao particular a inevitavel funs:ao de medias:ao - rna , 
ao mesmo tempo, da universalidade abstrata a concreta, da universalidade inferior . 
superioJ;, 0 que transforma a universalidade precedente numa particularidade, bem 
como da singularidade puramente imediata a mediatizada etc.G8 

Dutilidade e movimento, pois, no complexo de passagens logicas, que abrang 

do conceito ao silogismo, e que tern por fundamento real , relembra 0 pensador 

marxista, "0 fato de que, segundo Hegel, 'a determinac,:ao conceitual e essencial
mente ela propria relardo'''69. 

E bern interessante e bastante congruente com as diretrizes e os alvos de seu 

escrito, que Lukacs veja, na doutrina hegeliana do conceito, a dimensao tfpica ou 

teoricamente mais rica de to do 0 edifkio da logica. Tanto e assim que a escolhe _ 

"singularidade na doutrina do conceito" - para exemplificar 0 metodo hegeliano, OLI 

seja, a dialetica entre universal, particular e singular, uma vez que e na tematizac,:ao 

do conceito, "ao desenvolver a dialetica da a<;:ao redproca", que Hegel alcanc,:a "a 

determina<;:ao mais geral de universalidade, particularidade e singularidade com 

base da dourrina do conceito", para a qual Lukacs ressalta a importincia funda

mental da "identidade de identidade e totalidade". Nesta, "de fato, a concep<;:a 

hegeliana dos conceitos concretos se expressa do modo mais claro", sendo que "(I 

primeira forma na qual esta identidade se apresenta e a identidade de singular 

universal, precisamente em sua contraditoriedade"70. 

Com efeito, a investiga<;:ao lukacsiana e bern enfatica ao destacar a originalidad 

da doutrina hegelian a do conceito. Eo faz nao apenas porque esta "nao constitui 

o inkio da logica, mas - em estreita conexao com isso - tam bern porque [ ... 1 

conceito, jufzo e silogismo se convertem muito mais energicamente uma na ou

tra, se antecipam reciprocamente e - no trfplice sentido hegeliano da palavra _ . 

conservam ao se superarem reciprocamente"71. Ou seja, considerando uma visa 

desdobrada desse conjunto de relac,:6es, 

67 Ibidem, p. 70, 

G8 Idem. 

69 Idem. 

70 Ibidem, p. 63. 

71 Ibidem, p. 69, 
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[ ... J jll(z (\ 'm rdas:ao ao juizo, 0 silogismo) nao e degradado em tautologia, uma 
explicitas:ao puramente formal de algo implicito ja completamente presente. 0 conceito, 
em verdade, e relas:ao em si, mas e tam bern, inseparavelmente, algo de concluso dentro 
de si mesmo; ele e a unidade destes momentos antiteticos. Por isso 0 jufzo pode produzir 
uma sintese superior, uma unidade mais rica em determinas:6es mais desenvolvidas.72 

Posto, entao, que e 0 resultado - 0 ponto de chegada da logica, em contraposi

ao a maio ria das vertentes filosoficas - do andamento entrecruzado das rela<;:6es 

entre universalidade, particularidade e singularidade, que transpassa do conceito 

ao silogismo, 

[ ... J em Hegel 0 conceito e 0 coroamento e a sfntese de urn longo e rico desdobramento 
das determinas:6es 16gicas. 0 conceito hegeliano herda tudo 0 que esse processo levou 
a luz do pensamento: "0 conceito e 0 que e concreto e mais rico do que tudo, ja que 
ele e a base e a totalidade das determinas:6es precedentes, das categorias do ser e das 
determinas:6es da reflexao. Essas mesmas por isso se apresentam tam bern no conceito". 
56 no espirito desta metodologia e que Hegel pode falar de conceito concreto e total,73 

Sumula da teoria do conceito que e ratificada nos desdobramentos de uma 

ou tra passagem, ja nos segmentos conclusivos do texto, na qual Lukacs contrasta 

,I doutrina hegeliana com a das logicas precedentes: 

Em qualquer 16gica que principia pelo conceito, este e uma abstras:ao artificiosamen
te is 01 ada. A conexao, a relas:ao, 0 ligamento surgem apenas quando os conceitos, 
rigidamente fechados em si mesmos, se un em no jufzo com outros conceitos, para 
cumprir, por meio do jufzo, 0 mesmo processo no silogismo. Em Hegel, ao inves, 0 

conceito tern uma longa pre-hist6ria 16gica, rica de mutas:6es alternadas. Por isso ele 
e muitfssimo mais concreto, mais cheio de significado do que em outros fil6sofos. E 
essa riqueza de conteudo, essa concretude, nao se refere apenas a esfera de significados 
do conceito. Em Hegel , ao contrario, 0 entrelas:amento redproco dos objetos ja esta 
contido no pr6prio conceito.74 

Por sua vez, matrizada pelo feitio do conceito como concreto mediatizado, a 

d 'termina<;:ao da singularidade e tecida na malha das relac,:6es dela mesma com a 

IllIiversalidade e a particularidade. Usando as proprias palavras de Hegel, Lukacs 

IIlostra que "a singularidade ja esti posta com a particularidade. Essa e universa

/Made determinada; portanto, a determinac,:ao se referindo a si mesma, 0 determinado 

t//'terminado". Donde, '''a universalidade e a particularidade aparecerem [ .. . J como 

, Ibidem, p. 70. 

1 Ibidem, p. 65-6. 

1 Idem, 
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os momentos do devenirda singularidade' . Mas, segue-se disso, ao mesmo temp 

que as singularidades, em sua existencia real, jamais podem ser concebidas cO.m 

independentes do particular e do universal"75 , Essa Iinha de refiexao, ressalta , 

critica lukacsiana, "rompe radicalmente com qualquer tipo de empirismo e de no

minalismo", enquanto "a tendencia do idealismo objetivo em colo car singularidade, 

particularidade e universalidade no mesmo nivel de realidade e urn objetivismo 

todavia, com frequencia pelo menos, igualmente justificado, urn materialism 

invertido, como diz Engels, 0 singular, portanto, tambem para Hegel, e "urn esta 

ou aquele qualitativo"76, 

Esse e, precisamente, 0 ponto ao qual Lukacs pretendia chegar: a supera<;:ao da 

singularidade imediata pela singularidade mediatizada, enquanto tal - concreta, 

atraves da operosidade entre singular, particular e universal, 0 que exemplifica, 

de sua otica, "claramente 0 essencial do comportamento metodologico de Hegel. 

Central, neste comportamento, e precisamente a objetividade e 0 moviment 

interior do pr6prio conceito"77. Donde 0 arremate: "Aqui se exprime 0 grand 

progresso na l6gica que 0 metodo de Hegel comporta, a prioridade do conteud 

em rela<;:ao a forma"78. Mesmo que rodeada de reservas, reparos e obje<;:oes, trata- . 

de uma sintese ou f6rmula nao apenas demasiado arredondada e sonora, se levada 

em conta, devidamente, a denuncia marxiana da especulaftlO, mas problematica, 

independentemente dos meritos ou demeritos hegelian os, acima de tudo porqu . 

almeja, sem duvida, ser a pedra angular esculpida para 0 enlace com 0 mitodo 

marxiano. 

Visto 0 perfil da singularidade, resta abordar as categorias de universalidade 

particularidade, Enfatizando com sutileza, Lukacs garante que "de modo aindn 

mais nitido, se isso e possivel, Hegel sublinha 0 aspecto processual na rela<;:ao entr ' 

universalidade e particularidade"79. Hegel, des de logo, "recha<;:a como metafisicl, 

ou pelo menos considera como modalidade inferior de apresenta<;:ao, que deve ser 

superada, a forma da universalidade que e uma simples soma abstrata de mortos 

tra<;:os singulares"8o, pois, diz Hegel, "se por universal se entende 0 que e comum :1 

muitos singulares, parte-se da existencia indiferente dos mesmos e mistura-se, assim. 

75 Ibidem, p. 66. 

76 Idem. 

77 Ibidem, p. 67. 

78 Idem. 

79 Idem. 

80 Ibidem, p. 68. 
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onceitual, a imediaticidade do ser"81. De modo que "nao basta 

extrair, por meio da pura abstra<;:ao, 0 que e comum a muitos singulares, dados 

i mediata e sensivelmente". Admitindo que as linhas essenciais dessa formula<;:ao 

possam ser justificadas, Lukacs consigna, porem, que "na medida em que se recusa 

liminarmente a admitir que se alcan<;:a a universalidade pela extra<;:ao dos tra<;:os 

comuns, ela indica os limites idealistas do pensamento de Hegel"82. 

Decerto, independe de contexto e limites que a universalidade hegeliana seja 

um complexo dinamico de rela<;:oes, cuja apresenta<;:ao 0 escrito lukacsiano faz, 

descartada 0 somat6rio dos tra<;:os comuns, por sucessivas aproxima<;:oes. 

"Agora, porem, 0 universal do conceito nao e simplesmente urn universal com urn, em 

face do qual 0 particular tern sua subsistencia para si, mas antes 0 proprio particularizante 

(especificante)". E de uma forma mais concisa e positiva: "Mas, 0 universal e 0 que e 

identico a si mesmo, expressamente no significado segundo 0 qual nele estao contidos ao 

mesmo tempo 0 particular e 0 singular. Ademais, 0 particular e 0 diferenciado ou 0 de

terminado, mas no significado de que e1e e universal em si mesmo e enquanto singular". 

o singular, outrossim, tern 0 significado de que e1e e sujeito, fundamento que contem 

dentro de si 0 genero e a especie, e e e1e proprio substancial. [ ... J "0 que vale para 0 uni

versal, vale tam bern para 0 singular e 0 particular; 0 que vale para 0 particular vale para 0 

singular; mas nao vice-versa". Ou ainda: "0 universal assume 0 particular e 0 singular de 

forma sotoposta a si, 0 singular assume em si 0 particular e 0 universal, 0 particular assume 

o universal". Hegel indica aqui [ ... J na subsun<;ao e na inerencia conceitos de rela<;ao, 

cuja dialetica determina 0 relacionamento dessas categorias uma com a outra. Assim, "a 

particularidade e a determina<;ao do universal, mas de tal modo que e1a e superada no 

universal ou nela 0 universal permanece 0 que e1e e". 83 

A universalidade comparece, pois, com a dignidade pr6pria a totalidade, mas 

no equilibrio da triade categorial, sem usurpar lugares, nem ser dissolvida. Nao 

parece sofrer de exageros realistas, nem, e 6bvio, de desqualifica<;:oes nominalistas. 

Lukacs deixa para 0 capitulo subsequente de seu estudo a Cfitica da concep<;:ao 

hegelian a da universalidade. 

Alem dos conceitos de rela<;:ao, tratados por Hegel na subsun<;:ao e na inerencia, 

"Hegel reconhece tam bern a relatividade posicional dessas categorias", 0 que poe 

em face da determina<;:ao da particularidade, cuja urdidura, alias, ja fora se dan

do, por for<;:a do carater interconexo das tres categorias, ao longo dos paragrafos 

" Ibidem, p. 66. 

M2 Ibidem, p. 67. 

HI Ibidem, p. 68. 
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anteriores. Convem, entretanto, acrescentar que Lukacs, em parte itando Hegel 

torna a escrever que "'0 particular e, com rela<;:ao ao singular, um universal, e 

com rela<;:ao ao universal, urn determinado; ele e 0 meio que contem dentto de 

si proprio os extremos da universalidade e da singularidade, por isso as funde em 

conjunto'''84, para destacar que, ''Assim, Hegel - na medida em que isto e possivel 

a urn sistema idealista - determinou de maneira dialeticamente exata a posi<;:ao 

especifica da particularidade na sua logica"85. Ou seja, "pela primeira vez na logica, 

o lugar da particularidade foi determinado como sendo urn insuprimivel membro 

da media<;:ao entre singularidade e universalidade, e isto em ambas as dire<;:oe 

do movimento. 0 particular, porem, e mais do que urn momento da media<;:ao, 

necessario de modo puramente formal"86. 

Com isso Lukacs alude a outras dimensoes da particularidade nao contempladas 

no capitulo dos Prolegomenos dedicado a Hegel: 1) a particularidade enquanto for

ma de realidade e como instrumento da determinarao, muito relevantes ontologica 

e metodologicamente; 2) a particularidade como centro organizador da atividade 

artistica, fundamental para a Estitica de Lukacs. Questoes essas que aborda em 

capitulos subsequentes. 

Uma vez estabelecido 0 complexo categorial formado pelo entrela<;:amento 

dinamico e conversivel de universalidade, particularidade e singularidade, Lukacs 

arremata, explicitamente, pelo resgate do legado hegeliano como importante tarefa 

marxista: 

Portanto, se as gran des e importantes conquistas da dialetica hegeliana hao de ser utili

zadas tambem nesse conjunto de quest6es atinentes a ciencia e a filosofia, e necessario 

antes de tudo desembarayar radicalmente 0 terreno dos momentos da problematica 

hegeliana que sao falsos do ponto de vista do conteudo social [ .. . J. Somente nessa base 

e possivel uma Cfitica materialista aprofundada da logica hegeliana, no que diz respeito 

ao problema da universalidade, particularidade e singularidade, uma critica que possa 

ajudar realmente na utilizayao para a ciencia dos pontos e intuiy6es geniais de HegelY 

o que reafirma uma propositura anterior do mesmo naipe: "tentar discernir 0 

certo do errado. Tal seria a tarefa de uma cdtica marxista, e de urn ulterior desen

volvimento cdtico de toda logica hegeliana"88. Essa exortac,:ao teo rica, independen-

84 Idem, 

85 Ibidem, p. 69. 

86 Ibidem, p. 73 . 

87 Ibidem, p. 7 1 

88 Ibidem, p. 65. 
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tcmente de apt ' tecnicos de maior ou menor alcance, traduz certa tendencia ou 

previa admissao intelectual, implicita ao ideirio lukacsiano, que nunca e levada a 
tematiza<;:ao, embora seja, tacitamente, divisada como compativel e afiliavel com 

proveito ao pensamento marxiano. Trata-se, numa palavra, da admissao, sob moldes 

tradicionais da divisao e classifica<;:ao das ciencias, de urn lugar proprio a logica, 

bern como da validade operatoria desta, no interior de qualquer corpus teorico 

consistente. Enquanto os aspectos mais gerais dessa visao sao pacificos, tudo muda 

de figura quando Lukacs deixa entrever que, de algum modo, Marx esta ou poderia 

estar, em ultima anilise, apoiado numa logica enquanto sustenta<;:ao operatoria de 

sua pratica cientifica, ou, pelo menos, que uma logica poderia legitimar as formas 

de sua reAexao. Em verdade, trata-se de urn problema nao resolvido em Lukacs 

e condicionado pelas contingencias de seu proprio desenvolvimento intelectual. 

Ve r-se-a, em seguida, no ultimo segmento deste livro, envolvendo precisamente 

essa questao, como e mal sucedida a tentativa lukacsiana de administrar a heran<;:a 

hegeliana em beneflcio da consistencia e do esclarecimento do pensamento mar

xiano, finalizando com isso a discussao e a sustenta<;:ao da teo ria das abstraroes. 

A palavra Marx nao integra 0 titulo do capitulo dos Prolegomenos volrado, em 

principio, ao pensamento marxiano. Em contraste com os anteriores, centrados 

em Kant, Schelling e Hegel, nos quais os nomes dos auto res identificam 0 escrito, 

o mesmo ocorrendo depois com 0 texto centrado em Goethe, sintomaticamente, 

quando, ao menos por uniformidade, Marx deveria ser a marca identificadora, seu 

nome cede lugar a falaz e incomoda expressao - materialismo dialitico. Todavia, e 

urn titulo honesto, pois, "0 particular a luz do materialismo dialetico", capitulo 

III dos Prolegomenos, nao esta centrado, a rigor - e precisamente no ambito da 

logica - por sua realiza<;:ao e a contrapelo do projeto e das perspectivas do autor, na 

obra marxiana. Decerto, tal descentramento nao resulta de estranha e inesperada 

op<;:ao teorica, mas e decorrencia incontornavel, induzida por falta de materia 

prima de origem marxiana, que seja adequada ao respaldo, sob 0 foco exercitado, 

da elaborac,:ao lukacsiana. 

Interessa, aqui, exclusivamente, esse aspecto desfocado da reAexao do autor 

nungaro, mas e preciso ressalvar, de infcio, 0 que ha de valido e positivo no referido 

capitulo, para nao dar margem a ila<;:oes desmedidas e mal entendidos gravosos 

em detrimento desse importante autor marxista. Sobressaem no texto, alem de 

serem elabora<;:oes relevantes, a critica do universal e, em especial, a tematiza<;:ao da 

particularidade. E muito significativo que em ambos os casos a elabora<;:ao tenha 

preservado ao maximo 0 VInculo com os textos marxianos. 
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A crftica a concep<;ao hegelian a da universalidade e fe i ta por Lukic nao apena 

em estreita conjun<;ao com fragmentos da obra de M arx, mas entendendo de fato 

o que indica a grande importancia atribuida as reBex6es marxianas nesse plano, 

que "nao e um acaso, evidentemente, que a critica de Marx a Hegel se con centre 

sobre 0 problema do universal". E isso ocorre, segundo sua aprecia<;ao, 

Nao s6 porque se trata de uma categoria do pensamento cientf£lco - e 0 marxismo, 
que fund a urn novo tipo de cit~ncia qualitativamente superior, deve necessariamente 
determinar com exatidao os conceitos centrais da ciencia, [ ... J como tambem porque a 
de£lni<;:ao erronea da categoria da universalidade tern uma fun<;:ao extraordinariamente 
importante na apologia do capitalismo.89 

Pondo em evidencia extratos do conjunto da obra de Marx, particularmente 

dos escritos da maturidade, a exposi<;ao lukacsiana deixa pespontado um paineJ 

critico da universalidade hegeliana, ao mesmo tempo em que esbo<;a as formula<;6e 

marxianas correspondentes. Assim, inicia por men<;6es a "Critica de Kreuznach" 

e a Ideologia alema, quando, no interior da "dialetica de universal e particular, 

o conceito de universal sofre uma muta<;ao e uma clarificac,:ao qualitativamentc 

decisivas"90, por ocasiao do tratamento de quest6es sociopoliticas. No primeiro 

'casa, por exemplo, Marx den uncia 0 reducionismo a universalidade, operado pOl' 

Hegel "na passagem da familia a sociedade civil: 'A passagem, portanto, nao deriva 

da essencia especifica da familia e da essencia especifica do estado, mas da universal 

rela<;ao entre necessidade e liberdade. E em tudo a mesma passagem que, na logica, 

se efetua da esfera do ser a esfera do conceito"'91. Da mesma obra ainda emerg ' 

a refuta<;ao da burocracia como estrato universal, a corpora<;ao particular que e < 

consciencia, a vontade e a for<;a do Estado, "for<;ada a proteger a imaginaria gene

ralidade do interesse particular, 0 espirito de corporac,:ao, para proteger a imaginarifl 

particularidade do interesse geral, seu proprio espirito"92. Em consonancia com es a 

linha Cfitica as astucias logicas e praticas da universalidade, mais outra referencia , 

ja agora tom ada de A ideologia alema, e posta em evidencia: a famosa prescri<;a 

atinente a obrigatoria representac,:ao do interesse particular como universal, en

quanto i1usao necessaria na luta pela domina<;ao politi ca. Razao pela qual Lukacs 

fala, sinalizando para a terrenalidade e a mutabilidade qualitativa dos universais 

89 Ibidem, p. 84. 

90 Ibidem, p. 77. 

91 Ibidem, p. 79. 

92 Ibidem, p. 83. 
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quando refletidos por Marx, em "modifica<;ao, enriquecimento e concretizac,:ao 

decisivas", na concep<;ao e no tratamento marxianos dos mesmos. 

Todavia, e da obra da maturidade, ou melhor, dos escritos economicos, que 0 

ensaio lukacsiano extrai a parte mais extensa de suas considera<;6es criticas a res

peito dos tra<;os comprometedores da acepc,:ao especulativa do universal, tais como 

o de sua generalizafao indevida, por efeito do cancelamento da particularidade, e 

que acaba por levar a sua forma apologetica; nessa mesma linha tam bern indigita 

a substantivafao ou divinizafao da universalidade, constitutiva da "bancarrota 

gnosiologica do idealismo", e assim por diante, em detalhes ou desdobramentos 

pincelados ao longo dos comentarios. Para aBorar a primeira questao, Lukacs 

recorre a "Introdu<;ao de 1857", lembrando que 

Marx investiga aqui 0 conceito de "produ<;:ao geral". Ele constata que se trata, dentro de 
certos limites, de uma "compreensfvel abstra<;:ao" . Os seus limites sao £lxados, sobretu
do, a £lm de que "por causa da unidade [ ... J nao se esque<;:a a substancial diversidade". 
Precisamente aqui emerge 0 problema da apologia do capitalismo: "Nesse esquecimento 
consiste, por exemplo, toda a sabedoria dos economistas modernos, que demonstram 
a eternidade e a harmonia das rela<;:6es sociais existentes".93 

Lukics agrega tam bern a passagem em que "Marx cita a necessidade dos ins

trumentos de produ<;ao, a partir dos quais a apologia chega a seguinte conclusao: 

'0 capital e, portanto, uma relac,:ao natural, eterna, universal; mas sob a condic,:ao 

de que eu abandone precisamente 0 elemento especifico, que e 0 unico a fazer de 

um instrumento especifico, de um trabalho acumulado, urn capital"'94. Fragmentos 

dos quais a analise lukacsiana extrai as devidas considera<;6es: 

Pode-se ver como a apologetica - do ponto de vista metodol6gico - partindo do fato 
de uma generaliza<;:ao, justi£lcada dentro de limites determinados, dilata-a ilimitada
mente, e esse resultado s6 se po de obter se 0 conceito de universalidade e "liberado" 
de qualquer rela<;:ao dialetica (determina<;:ao, limita<;:ao, enriquecimento, concretiza<;:ao 
etc.) com a particularidade; a formula<;:ao apologetica e abstrata do universalliquida, 
pois, ao mesmo tempo, a dialetica de universal e particular, ou, no maximo, permite 
apenas uma pseudodialetica formalista. 95 

A consistencia e a expressividade do exemplo dispensam a adi<;ao de outras 

passagens afins. Mas 0 outro grupo das criticas lukacsianas a acep<;ao hegeliana da 

'II Ibidem, p. 84. 

'M Idem. 

,,' Ibidem, p. 84-5 . 
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universalidade nao pode deixar de ser ilustrado, ainda que de forma, igualmente 

muito breve, 

Para tratar da substantiva[do do universal, 0 marxista hungaro traz it baila, com 

toda propriedade, 0 texto instrutivo e saboroso de "0 misterio da constrw;:ao es

peculativa"*, que e apresentado como representativo da crise filos6fica do pedodo 

da "dissoluc,:ao do hegelianismo", Contexto que faz com que nao seja "casual que 

Marx, na sua polemica contra os irmaos Bauer, coloque em primeiro plano a ban

carrota gnosiol6gica do idealismo precisamente em relac,:ao com 0 problema da 

universalidade"9G, 0 texto marxiano e, presumivelmente, bern conhecido, mas nao 

ha como deixar de resumir, aqui, a correta entonac,:ao lukacsiana, Assim, temos que 

Marx i1ustra esse beco sem saida do idealismo filosofico com urn exemplo geral e simples, 
que chega mesmo a banalidade. A abstrata representayao "a fruta" nasce do justificado 
processo mental que consiste em resumir as caracterfsticas comuns das mayas, pera 
etc. em urn conceito. A mistificayao especulativa tern lugar quando esse processo real 
e invertido, quando a fruta e concebida como substancia e as mayas, peras etc. como 
modos dessa substancia. Por urn lado, a realidade sensivel e dessa maneira anulada 
especulativamente; doutro, nasce uma dificuldade inventada, mas agora insuperavel. 
"Mas, tanto e facil", diz Marx, "produzir, partindo das frutas reais, a ideia abstrata 'a 
fruta', quanto e dificil produzir, partindo da ideia abstrata 'a fruta', frutas reais. E ate 
mesmo impossivel chegar de uma abstrayao ao contrdrio da abstrayao, sem renunciar 

a abstrayao" .97 

Lukacs leva a descric,:ao ate 0 fim da argumentac,:ao marxiana, mas aqui basta 

ressaltar que a autonomizac,:ao ou substantivac,:ao do universal e a sua forma divina, 

exagerac,:ao que 0 nulifica cognitivamente, desnaturando, sem alternativa, 0 processo 

do conhecimento pelo recurso a artificios, ou seja, pela pratica da "mistificac,:ao 

especulativa", como diz Marx, que conclui pela ironia do milagre da criac,:ao dos 

seres reais pel os atos filos6ficos do intelecto abstrato. 

Em franca oposis:ao as fantasmagorias da universalidade especuiativa, Lukac 

vai apontando trac,:os e caracteristicas da concepc,:ao marxiana. Resumindo ao 

minimo, ha que registrar que 

Marx considera a universalidade como uma abstrayao realizada pela propria realidade, 
que entao e so entao se torna uma ideia justa quando a ciencia reA.ete, adequadamente, 

Karl Marx e Friedrich Engels, "0 misterio da construyao especulativa", em A sagrada familia 

(Sao Paulo, Boitempo, 2003), cap. V, item 2, p. 72. (N. E.) 

96 Georg Lukacs, Introdufdo a uma estetica marxista, cit., p. 86. 

97 Idem. 
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ode 'nv Ivim 'nro vital da realidade em seu movimento, na sua complexidade, em 

suas verdadei ras proporyoes.98 

Determinac,:ao que Lukacs avaliza, textual mente, com a parcela mais generica de 

uma considerac,:ao de Marx a respeito do trabalho em geral, tecida nos Grundrisse: 

A indiferenya para com um genero determinado de trabalho pressupoe uma totalida
de muito desenvolvida de generos reais de trabalho, onde nao domine mais nenhum 
destes sobre 0 conjunto. Assim, as abstrayoes mais gerais surgem apenas onde se da 0 

mais rico desenvolvimento do concreto, onde uma caracterfstica parece comum a urn 
grande numero, a uma totalidade de fenomenos. Entao ela cessa de poder ser pensada 

apenas em uma forma particular.99 

De modo que a universalidade, it semelhans:a da particularidade e da singularida

de, como ja fora muitas vezes observado por Lukacs, tern por essencia a reproduc,:ao 

da realidade que the corresponde. Em decorrencia, todas essas categorias adquirem 

no pensamento marxiano 

[ .. . J uma fisionomia inteiramente distinta da que tern no idealismo. Nao apenas porque 
nele todos os conceitos e processos mentais tern 0 seu ponto de partida na realidade 

objetiva, independente da consciencia, na natureza e na sociedade, mas tambem, 
consequentemente, pela substancia logica. A universalidade, sobretudo, nao e jamais 
urn ponto de chegada autonomo do pensamento; [por isso mesmo,J nao pode jamais 

se fixar como 0 coroamento definitivo do conhecimento, como ocorreu mesmo em 
dialetas como Aristoteles e Hegel, mas exprime sempre uma aproximayao, 0 mais alto 

grau de generalizayao alcanyado a cada volta. [ ... J na medida em que realiza e desen
volve a aproximayao da realidade objetiva, conjuntamente com 0 carater processual do 
pensamento como meio para essa aproximayao, pode compreender a universalidade 
em continua tensao com a singularidade, em continua conversao em particularidade 
e vice-versa. Assim a concretude do conceito universal e purificada de qualquer mis
tificayao, e concebida como 0 vefculo rna is importante para conhecer e dominar a 

realidade objetiva. 100 

Do mesmo diapasao positivo e 0 tratamento conferido por Lukacs it particula

ridade, neste que e, estruturalmente, urn capitulo mais do que problematico. Em 

realidade, a determinac,:ao da particularidade como categoria 16gica, que ele apresenta 

nessa oportunidade, em conjullto com a retomada mais breve e sistematizante do 

tema, que oferece no capitulo 12, I, da Estetica, formam quase que a totalidade de 

')~ Ibidem, p. 87. 

99 Ibidem, p. 88. 

100 Ibidem, p. 103-4. 
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suas manifestac:;:oes a respeito, Aqui, a referencia a e te ultimo, e evidente, remere 

estritamente a sua parte 16gica, deixando excluidas suas incursoes pela etica, bem 

como os largos desenvolvimentos relativos a estetica, 

o capitulo 3 dos Prolegomenos principia pela reafirmac:;:ao da imporrancia de 

Hegel, "0 primeiro a colocar 0 problema do particular de modo realmente concreto 

e multilateral" 101 , mas ressaltando, decididamente, paginas adiante, 0 uso hege

lianG das mediac:;:oes como instrumento da dissimulac:;:ao de oposic:;:oes, A analise 

tern por base, mais uma vez, uma passagem da "Cdtica de Kreuznach", atinente 

"as relac:;:oes entre as classes sociais e 0 Estado: 'Ele [Hegel] faz do elemento de classe 

expressao da separac:;:ao, mas ao mesmo tempo esse elemento deve ser 0 represen

tante de uma identidade que nao existe"', Vma vez que 0 programa hegeliano, 

raciocina Lukacs, "e uma continua mediac:;:ao entre os varios momentos e as varias 

tendencias da sociedade burguesa", e dado que Hegel "introduz nas classes sociais, 

de modo mistificador, esse desdobre - substancialmente inconciliavel - e possivel 

a e1e fazer com que figurem sempre em mediac:;:oes e conciliac:;:oes desse genero" \02, 

E na medida em que, argumenta, 

[ ... ] as categorias puramente logicas, na sua construc:;:ao, sao formadas sobre esse modelo, 
elas podem - aparentemente - desempenhar sem macula a sua func:;:ao na filosofia do 
Estado e da sociedade. A pseudorracionalidade desses nexos ganha uma pseudoevidencia 
na medida em que essas categorias se deixam unificar "por si" em urn silogismo. Tudo 
isso, porem, e apenas aparencia formalista, [ ... ] As classes e os estamentos hegelianos 
sao, de urn lado, as corporac:;:6es medievais, doutro, ao mesmo tempo, as classes da 
moderna sociedade burguesa. Enquanto Hegel constrange essa inconciliabilidade 
numa mesma categoria, ao inves do conceito concreto, que ele aspira, surge urn mixtum 

compositum e, porque se serve deste como termo medio do silogismo, 0 duplo senti do 
contraditorio entra necessariamente em ac:;:ao e mistifica 0 nexo, em vez de exprimir 
seu nucleo racionaI. I03 

E 0 fecho da refutac:;:ao e dado com sab~r aforismatico, por meio de uma Frase 

de Marx voltada contra esses procedimentos hegelianos: "0 termo medio e 0 ferro 

de pau, e a oposic:;:ao dissimulada entre universalidade e singularidade",04. 

De olltra parte, legitimamente interessado em configurar 0 relevo da analise 

particularizadora e sua correta efetivac:;:ao no pensamento marxiano, Lukacs, em 

101 Ibidem, p. 73, 
102 Ibidem, p. 81, 

103 Idem. 
104 Idem. 
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conexa m::I ri tica a concepc:;:ao autonomizada e absolutizada da universalidade, 

recolhe para tanto elementos caracterizadores dos escritos economicos, em especial 

de 0 capital. Sublinhando ainda uma vez que a independentizac:;:ao do universal, pela 

supressao da particularidade, liquida qualquer pretensao a dialeticidade, e sustenta, 

preliminarmente, que "qualquer analise do capitalismo - nao importa se se trata de 

uma questao singular ou do problema fundamental do sistema inteiro - confirma 
, ,. d . I . I "105 E 

necessariamente essa constatac:;:ao sobre a dlaletIca e umversa e partteu ar . m 

seguida, certo de estar exemplificando essa validade universal, lembra 'lue 

Marx, ao tratar da superproduc:;:ao capitalista nos Grundrisse, diz: "Aqui, basta demons

trar que 0 capital contem uma particular limitac:;:ao da produc:;:ao - que contradiz sua 
tendencia geral de superar qualquer limite da mesma - para ter diante de si a base da 
superproduc:;:ao, a contradic:;:ao fundamental do capital desenvolvido, para ter des co
berto em geral que ele nao e, como consideram os economistas, a forma absoluta do 

desenvolvimento das forc:;:as produtivas.I06 

Eo ressalto da particularidade prossegue, agora por remissao a 0 capital, em que 

Marx expressa formulac:;:6es que sintetizam 0 problema todo, pondo em evidencia como 
a dialetica de universal e particular e a determinac:;:ao mais exata da questao, [ .. ,] "A 

analise cientifica do modo capitalista de produc:;:ao demonstra que ele e um modo de 
produc:;:ao de tipo particular, especificamente definido pelo desenvolvi~ento historic~; 
que, da mesma maneira que qualquer outro modo de produc:;:ao determma~o, pressupoe 
um certo nivel das forc:;:as produtivas sociais e de suas formas de desenvolvlmento como 

sua condic:;:ao historica; condic:;:ao que e ela mesma 0 resultado historico e 0 produto 
de urn processo anterior, do qual 0 novo modo de produc:;:ao parte como de seu fun
damento dado; que as relac:;:6es de produc:;:ao correspondentes a esse espedfico modo 
de produc:;:ao, historicamente determinado - relac:;:6es nas quais os homens entram em 
seu processo de vida social, na criac:;:ao de sua vida social - tem urn carater espedfico, 

historico, transitorio,"107 

Com a evidenciac:;:ao do trato da particularidade e da particuiariZdfao no intimo 

da reflexao marxiana, Lukacs transita para a caracterizac:;:ao mais detalhada des sa 

categoria, sempre compreendida como urn problema decisivo, de porte universal 

e referido it realidade. No que seja, talvez, sua determinac:;:ao sintetica mais arre-

dondada, temos que 

105 Ibidem, p. 85. 

106 Idem. 
107 Ibidem, p. 85-6. 
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[ ... J 0 movimento do singular ao uni versal e vice-versa e sempre mediado pelo par
ticular; ele e um membro intermediario real, tanto na realidade objetiva quanto no 
pensamento que a reflete de modo aproximadamente adequado. Ele e, porem, um 
membro intermediario com caracteristicas muito espedficas.108 

Ou nos term os mais amplos e precisos do capitulo 12: 

A particularidade nao e meramente uma generalizas:ao relativa, nem tampouco s6 
urn caminho que leva da singularidade it universalidade e vice-versa, mas a media
s:ao necessaria - produzida pela essencia da realidade objetiva e imposta por ela ao 
pensamento - entre a singularidade e a universalidade. Trata-se de uma medias:ao 

que nao se limita a compor urn membro de enlace entre a singularidade e a univer
salidade - ainda que essa funs:ao seja, sem duvida, um dos principais tras:os essen
ciais da particularidade - mas que ganha nessa funs:ao, mediante sua realizas:ao, um 
significado substantivo. J09 

Por isso mesmo, em reiterac;:ao ao particular como categoria da realidade, re

picagem que realc;:a tam bern sua importancia como categoria da representac;:ao e, 

por conseguinte, na atividade cognitiva, convem acrescentar ainda que, "de fato, 

os momentos particulares mediadores tern frequentemente, na natureza como na 

sociedade, uma existencia relativamente bern delimitada, uma figura propria. Pense

-se na especie, no genero etc. na natureza; na classe, no estrato etc., na sociedade" 110. 

Jdentificada a particularidade em sua natureza primordial e assinalada sua 

fundamentabilidade no plano do conhecimento, e bastante - para os efeitos da 

simples, mas categorica res salva aqui pretendida - consignar com brevidade apenas 

os atributos mais importantes dessa categoria decisiva na elaborac;:ao lukacsiana. 

Desde sua pura expressao linguistica, a particularidade se distingue da singularidade 
e da universalidade, 

[ ... J indicando que se trata de uma determinas:ao menos univoca [ ... J. Enquanto 

aqueles termos tem ja do ponto de vista da linguagem um significado bastante preciso, 
a expressao particularidade pode querer dizer muitas coisas. Ela designa tanto 0 que 

impressiona, 0 que salta it vista, 0 que se destaca (em sentido positivo ou negativo), 
como 0 que e espedfico; ela e usada, especial mente na filosofia, como sinonimo de 
determinado etc. I I I 

108 Idem. 

109 Georg Lukacs, Estetica (Barcelona, Grijalbo, 1967, v. I, cap. 12), p. 202-3. 

110 Idem, Introdufdo a uma estetica marxista, cit., p. 118 . 

III Ibidem, p. 116-7 
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Essa s iJa a emanrica nao "indica urn amorfismo fugidio; d iz respeito 

apenas a prevalencia do carater posicional da particularidade, isto e, ao fato de 

que ela, em relac;:ao ao singular, representa uma universalidade relativa, e, em 

relac;:ao ao universal, uma singularidade relativa"112. Relatividade posicional que 

e concebida como processual, bastando para isso levar em conta, diz Lukacs, 

a conversibilidade desse "termo medio" aos extremos da singularidade e da 

universalidade. Nessa condic;:ao, 0 "termo medio" desempenha urn papel muito 

relevante: "0 particular representa precisamente a expressao logica das categorias 

de m ediac;:ao". Ao tratar desse aspecto, Lukacs toma por lastro a passagem do 

'Terceiro manuscrito" de 1844 em que Marx determina 0 individuo como ente 

social, afirmando que "a vida individual e a vida generica do homem nao sao 

distintas", mas que ha, necessariamente, todo urn gradiente de particularizaroes 

na efetivac;:ao das vidas individuais e da vida generica.' De sorte que 0 ~'termo 

m ed io" "so formalmente (e em certos casos singulares) possui urn carater que 

possa ser fixado em determinado ponto: ele e uma expressao englobante e sin

tetica para 0 complexo inteiro de determinac;:6es que medeiam reciprocamente 

o infcio e a conclusao"113. Ora, se inclusive "inicio e conclusao (universalidade 

e singularidade) nao sao, de fato, pontos fixos no sentido estreito da palavra, 

que 0 desenvolvimento do pensamento e do conhecimento tern precisamente a 

tendencia de deslocar sempre mais", entao, ha que observar 

[ ... J que 0 meio mediador (a particularidade) menos ainda po de ser um ponto fixo, 
um membro determinado, e tampouco dois pontos ou dois membros intermediarios, 
como diz Hegel criticando 0 formalismo da triplicidade, mas sim, de um certo modo, 

um campo inteiro de medias:oes, 0 seu campo concreto e real que, segundo 0 objeto 
ou 0 escopo do conhecimento, se mostra maior ou menor. 0 aperfeis:oamento do 
conhecimento pode alargar esse campo, inserindo nas conexoes momentos dos quais, 
precedentemente, se ignorava que tinham funs:ao na relas:ao entre uma determinada 
singularidade e uma determinada universalidade; po de restringi-lo, no caso em que 

uma serie de determinas:oes mediadoras, que ate a um dado momento eram concebidas 
como independentes e autonomas uma da outra, sao de agora em diante subsumiveis 
a uma unica determinas:ao.114 

Campo do particular que pode abarcar, assim, "todo urn mundo (urn perfodo 

inteiro de desenvolvimento), cuja inteireza so cria a base para fundar e alargar 0 

112 Ibidem, p. 117. 

113 Ibidem, p. 113. 

114 Idem. 
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conceito universal mais compreensivo"11 5. Pense-se na determin a<;ao marxian 

do capitalismo como "modo de produ<;ao de tipo particular", para a ilustra<;:ao 

da particularidade enquanto urn periodo inteiro de desenvolvimento, e na limitarao 

particular da produrao intrfnseca ao capitalismo, para a visualiza<;:ao de complexos 
mais restritos ou questoes singulares em geraL 

Por fim, nesse resgate da teoria lukacsiana da particularidade, a sua ja lem

brada condi<;:ao de sinonimo da determinarao, tra<;:o da mais alta relevancia pelo 

qual desempenha sua fun<;:ao metodologica. Essa e configurada por Lukacs pela 

articula<;:ao analftica entre dois movimentos categoriais: "Do mesmo modo que 

a universalidade e a particularidade se convertem uma na olltra constantemente, 

assim tambem a singularidade e a particularidade". E donde provem "a natureza 

a primeira vista contraditoria do particular", uma vez que "manifesta sua pecu

liaridade pela muta<;:ao em universal ou singular"116. Em face do universal, "esse 

comportamento da particularidade nasce de sua fun<;:ao como vefculo do deter

minado. Nesse sentido, Lukacs se alonga de Espinosa a Hegel, da determina<;:ao 

como nega<;:ao ao reconhecimento de que "e um merito de Hegel ter avan<;:ado 

neste ponto ao descobrir a conexao necessaria entre esse complexo problematico 

[teoria da determina<;:aoJ e a determina<;:ao categorial da particularidade""7. Por 

Olltro lado, no que tange a rela<;:ao entre particularidade e singularidade, a "sirua<;:ao 

tambem e decisiva" quanto ao processo de determina<;:ao, que e tematizado pela 

supera<;:ao da singularidade imediata, que cede lugar a singularidade concreta, ou 

seja, especificada pelas media<;:oes, uma vez que "suas determina<;:oes, que aparecem 

borradas na imedia<;:ao sensfvel, se manifestam como determina<;:oes, e precisamente 

como determina<;:oes de sua singularidade" 11 8. Processo determin~tivo que nao vern 
de fora da singularidade, mas que 

[ ... J e urn desdobramento das determinar,:6es presentes - objetivamente em si _ no 

singular, mas que nao podiam se manifestar na relar,:ao imediata entre objeto do co

nhecimento e conhecimento mesmo da subjetividade. A mediar,:ao que torna captavel 

todo esse material oculto e precisamente a particularidade. Ela realiza esse processo em 
consequencia de sua funr,:ao bisica, criadora de determinar,:ao.11 9 

115 Ibidem, p. 116. 

11 6 Georg Lukacs, Estetica, cit., cap. 12, p. 209. 

11 7 Ibidem, p. 202, apendice 12. 

11 8 Ibidem, p. 209, apendice 12. 

119 Idem. 
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E m LIITl:) , d '\imirando a universalidade ou mediatizando 0 singular, a par-

ticularidade - criador ou vefculo - e 0 instrumento do processo determinativo. 

Precisamente por isso, entende Lukacs, e que 

[ ... ] na particularidade, na determinar,:ao e na especificar,:ao esra contido, pois, urn 

elemento de critica, de determinar,:ao mais proxima e mais concreta de urn fenomeno 

ou de uma lei. E uma concretizar,:ao critica, obtida grar,:as a descoberta das mediar,:6es 

reais para cima e para baixo na relar,:ao dialetica de universal e particular. Apenas nesse 

senti do deixam de surgir equivocos, ou seja, quando vemos na particularidade, ao men os 

na mesma medida, tanto urn principio de movimento do conhecimento quanto uma 

etapa, urn momento do caminho dialetico. 12o 

Considera<;:oes que traduzem muito bern a enorme significa<;:ao das determi

na<;:oes particularizadoras na tematiza<;:ao lukacsiana, cujo teor e ainda esclarecido 

por urn outro angulo, quando ela percorre a rota do esquecimento da particula

ridade na historia da filosofia. "Essa tendencia tern infcio com a dissolu<;:ao do 

hegelianismo"121, aponta 0 filosofo marxista e, a proposito, lembra-se de Tren

denlenburg, "0 primeiro logico importante que criticou Hegel". Em sua obra, 

formalizando as rela<;:oes entre as tres categorias, "polariza os extremos de univer

salidade e singularidade, sem membros intermediarios de media<;:ao", ou seja, "eles 

aparecem neIa antes como representa<;:oes da andtese entre pensamento e ser, de 

tal modo que, natural mente, toda media<;:ao - do ponto de vista metodologico - e 

antecipadamente excluida". Menciona tambem Stirner, que "nao so abandona a 

particularidade, como da infcio a uma polemica contra ela"1 22, contrapondo com 

arrogancia ingenua 0 "unico" ao particular. Tendencia similar e encarnada por 

Bruno Bauer com sua representa<;:ao do homem como atomo, e, 

[ ... J com acentos inteiramente diversos, por Kierkegaard, no qual a singularidade na 

forma da unicidade se torna a suprema categoria de valor, que deve ser colocada -

excluindo-se conscientemente qualquer categoria de mediar,:ao - em relar,:ao imediata 

com deus. 123 

Tudo isso convergindo, na diversidade dos pIanos e formas de abordagem, 

para a plataforma da "luta contra a objetividade, a dialetica e a concreticidade", 

ou seja, por alusao a certa Cfitica marxiana: sao cancelamentos confluentes da 

120 Georg Lukacs, Introdufiio a uma estetica marxista, cit., p. 117. 

12 1 Ibidem, p. 118. 

122 Ibidem, p. 119. 

123 Ibidem, p. 119-20. 
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particularidade que "buscam afascar idealmence da vida dos homens, juncamencc 

com 0 particular, as decermina<;:oes sociais" que incidem sobre a individualidadc 

humana. Tendencia ao esquecimenco da particularidade que em desenvolvimento 

posteriores redunda ou na 

[ ... J divinizayao do universal, que ja e certamente de tipo idealista subjetivo, ou na 
degradayao da universalidade ao papel de simples subsidio tecnico. [ ... J Se a concepyao 
da universalidade como pura determinayao do pensamento e uma fonte de agnosti
cismo, do outro p6lo, da acepyao do ser como pura singularidade, tern de surgir 0 

irracionalismo. 124 

Mesmo que ocioso, diance do painel tracejado, e de justi<;:a deixar patence que, 

tal como concebida e delineada por Lukacs em suas linhas principais, a teo ria da 

particularidade ganha foro de problematica universal, como ele tinha por suposto, 

dada a amplitude de sua irradia<;:ao metodologica e critica, merecendo por sua 

acuidade ser retomada e desenvolvida, depois de criticamence liberada dos escolhos 

com que foi cercada por seu formulador. 

o devido resgate da critica dos universais e da determinafdo da particularidade, 

alem de reconhecer a validade e a importincia dessas elabora<;:oes lukacsianas no 

incerior de um texto problematico, pos em evidencia um fato novo, decisivo em 

seu significado essencial para questionar e recusar 0 nucleo da tese sustentada no 

escrito: quanco mais estritamence 16gico vai se tomando 0 discurso lukacsiano, 

tanco menos ele se am para em elemencos teoricos e, por conseguinte, em cita<;:oes 

diretas da obra marxiana, ate que estas desaparecem por completo dos enunciados. 

Tal como foi visto, enquanco se trata da critica it universalidade hegeliana e da de

monstrafdo do cardter particularizador da prdtica teo rica marxiana, 0 vinculo com 

os escritos de Marx e mancido com grande energia e de modo muito convincence, 

a revelia mesmo da forma descuidada e carence de melhor articula<;:ao e consisten

cia do texto em seu conjunco. Todavia, quando se trata da teo ria ou determinafdo 

da particularidade e, muito especificamence, da tese ou interpreta<;:ao que busca 

estabelecer um vinculo logico encre Marx e Hegel, os elos encre a elabora<;:ao lukac

siana e 0 pensamenco expresso de Marx se reduzem bastante no primeiro caso, e 

se dissolvem radicalmente no segundo. Isso ocorre por motivos diametralmence 

opostos e com efeitos e valores igualmente polares. Efeito e valor positivos no que 

tange a teo ria da particularidade porque, de um lado, ela esta proxima e subencen

de 0 esfor<;:o de evidencia<;:ao do carater particularizador da reflexao marxiana, do 

124 Ibidem, p. 121. 

DA '1" IUA I A S AI3 TRA • II RI T I A 0 1; L UKA 

qual ex~ r i s'u it pul 0 ceorico e sua legitima<;:ao incelectual; de outro, porque em 

grande parte - a medida que se toma eminentemente logica - e, ances de tudo, 

um produto original do pensamento lukacsiano, concribui<;:ao seria e importance, 

independencemente do grau insuficience de elabora<;:ao com que e apresencada 

no plano da logica em geral, e dos ricos e amplos resultados atingidos na estetica, 

razao maior, como ja foi dito, de sua dedica<;:ao ao problema. 

De outra parte, efeito e valor negativos no caso da tencativa, inceiramence mal 

sucedida, de estabelecer um denso vinculo logico encre Marx e Hegel, exatamence 

porque nao ha como ligar esses dois autores, no plano logico, por meio de arrimos 

textuais diretos, nao so porque estes efetivamence inexistem, mas tambem porque 

os pronunciamentos marxianos a respeito desautorizam essa velha hipotese, bem 

como, exponencialmente, suas declara<;:oes relativas a propria atividade ciendfica 

apontam para rumos inteiramente diversos, como sera mostrado ao final dessas 

considera<;:oes. 
Em verdade, Lukacs sabia muito bem que nao dispunha da argamassa necessaria 

_ escritos marxianos pertinentes ou, pelo menos, razoavelmente indicativos, ainda 

que esparsos e fragmencarios, e nem mesmo, em ultimo caso, de simples alusoes 

cromaticas - que pudesse documentar e servir de fundamenco a tese do vinculo 
16gico. Tanto assim e que quase chega a ser tocante, mas nao convence jamais, sua 

reitera<;:ao em lastimar que Marx nao tenha realizado 0 desejo de mostrar 0 que 

ha de racional na Logica de Hegel. Na primeira ocasiao em que toea no assunto, 

afi rma em tom narrativo: 

No exilio londrino, quando escrevia a primeira versao de 0 capital e redigia Para a critica 

da economia politica, Marx se ocupou com renovada intensidade da l6gica de Hegel; 
em 1858 nasce inclusive 0 projeto de elaborar concisamente, em urn breve escrito, 0 

que ha de racional na obra de Hegel. 125 

Como fonte unica de sustenta<;:ao desse relato, remete a conhecida carta de 

Marx a Engels de 14/1/1858. Embora deplore que, "infelizmente, esse projeto 

nao po de jamais ser realizado", sustenca que, "apesar disso, os trabalhos suprarre

feridos, natos aquela epoca, revel am muitos tra<;:os do renovado e intenso interesse 

pela filosofia hegeliana"126. Ja por volta da metade do capitulo, toma ao assunto 

para registrar, de novo, agora com uma distor<;:ao gritante, que "infelizmente nao 

possuimos a logica projetada [sic; grifo meu] por Marx; nao podemos saber, pois, 

125 Ibidem, p. 74. 

126 Idem. 
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com seguran<;:a, qual seria a sua atitude em face da e trutura da J6gica de Hegel, 

a qual, como e sabido, se baseia sobre essa dialetica [do singular, particular e 

universal],,127, mas assim mesmo nao vacila em reafirmar que "e urn fato que 0 

manuscritos dos Grundrisse, redigidos nesse periodo, provam daramente que M arx 

se ocupou seriamente dessa questao, enquanto atinente a estrutura logica de toda 

a obra"128. Mas aduz, imediatamente, que, "por certo, essa ideia foi recha<;:ada" , da 

mesma maneira que tambem nao foi realizado urn outro esbo<;:o, conforme ele mesmo 

afirma, que "ordena as varias especies e tendencias de desenvolvimento do capital 

como representa<;:6es de universalidade, particularidade e singularidade"1 29. Ainda 

assim, no curso dessa argumenta<;:ao, Lukacs persiste em raciocinar dilematicamente; 

apos descartar os proprios indicios mais diretos que levanta, reitera 0 mote de que, 

"em compensa<;:ao, essa forma de constru<;:ao logica emerge em varios pontos de 0 
capital". Dois pontos sao ai mencionados: 0 paragrafo inicial do "capitulo sobre a 

divisao do trabalho na manufatura e na sociedade" e a "dedu<;:ao da forma de valor 

no inicio do primeiro volume" 130 - pontos aos quais voltaremos mais a frente. Por 

fim, poucas paginas adiante, como se ainda nao houvesse bastado, toma a lastimar 
em tom superlativo que 

[ ... J jamais se tera lamentado bastante que foi impossivel para Marx realizar 0 plano 
de extrair 0 nucleo radonal da logica de Hegel. Aquilo que agora estamos sublinhan
do, recolhendo pedac;:o a pedac;:o de sua obra economica, estaria diante de nos com 
inequivoca clareza.131 

Pondera<;:io que deixa transparecer uma parcela de duvida e uma dose de 

incongruencia, dadas as evidencias e certezas oferecidas nas passagens anteriores. 

Afinal, 0 que temos? Por certo, muito mais do que a pura repeti<;:io quase 

patetica de urn lamento, pois esse regiro concentrado em tomo de uma lacuna e 

apenas a aparencia invertida da essencia - para empregar categorias muito apre

ciadas com toda razio por Lukacs - de urn sofrimento intelectual movido por urn 

dilema teorico falso, artificial, ainda que historicamente criado, e verdade. Mas 

igualmente verdadeiro e que Lukacs 0 incorporou como heran<;:a, 0 que e uma 

pena, levada em conta sua imp orran cia intelecrual e a estatura de seu marxismo. 

127 Ibidem, p. 95. 
128 Idem. 

129 Ibidem, p. 95-6. 
130 Ibidem, p. 96. 
131 Ibidem, p. 100. 
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lncorpora a ,al.ias, sintomaticamente confusa e mal alinhavada, cuja precariedade 

se manifesta logo a superffcie pela fragilidade e a constru<;:ao embara<;:ada do arra

zoado que pretende evidenciar 0 aludido interesse de Marx pela logica hegeliana, 

e a propaga<;:ao desta na pratica cientifica marxiana. Resumido a seus elementos 

efetivos, 0 quadro e simples e quebradi<;:o, embora taxativo: "Marx se ocupou com 

renovada intensidade da logica de Hegel" em tomo de 1858, tanto que "nasce 0 

projeto de elaborar 0 que ha de racional na obra de Hegel", e que Lukacs chega 

a chamar, destemperadamente, de "a logica projetada por Marx". Porem, como 

o projeto nunca foi executado, "nao podemos saber com seguran<;:a qual seria a 

sua atitude em face da estrutura da logica de Hegel", embora reste a altemativa 

de "recolher peda<;:o a peda<;:o de sua obra economica" aquilo que de outra forma 

"estaria diante de nos com inequivoca dareza". Em outros termos, na ausencia do 

pronunciamento expliciio, a op<;:ao pela certeza fragmentada e indireta, que, no 

entanto, e categoricamente assegurada: os escritos economicos "provam daramente 

que Marx se ocupou seriamente dessa questio" , ou neles "essa forma de constru<;:io 

logica emerge em varios pontos", mesmo tendo apontado casos em que a cogi

ta<;:ao de usar a logica tenha sido uma "ideia recha<;:ada" ou se reduzido a esbo<;:os 

abandonados. Transparece que se trata de uma certeza incerta, ou melhor, de uma 

convic<;:io am parada pelo exterior de seus enunciados, ou seja, pela indusio de 

recursos extrinsecos aos materiais analisados, de suportes da persuasio intima, cuja 

presen<;:a decisiva antecede e perspectiva 0 desenrolar da propria argumenta<;:ao. 

Sem duvida, independentemente da contribui<;:io que 0 processo analitico dos 

textos marxianos possa ter oferecido a Lukacs, 0 vinculo logico e, antes de tudo, 

urn pressuposto da marcha de sua investiga<;:io. 

Nio fora assim, teria ficado sem lastro e orienta<;:io para encaminhar sua tese. 

A principiar pelo vigor e a variedade de facetas significativas que julga respaldadas 

pela carta de janeiro de 1858. Esta, textual mente, diz infinitamente menos do que 

Lukacs pretende; a diferen<;:a entre 0 que Marx escreve e 0 que e lido por Lukacs 

transcende 0 largo fole das interpreta<;:6es, para deslizar pelo campo do pensamento 

desiderativo: Lukacs nio Ie a carta escrita por Marx, mas a carta que ele sonhava que 

Marx tivesse escrito. Em realidade, tudo que importa na carta real esra condensado 

num unico paragrafo. Neste, depois de manifestar satisfa<;:io pelo andamento de 

seu trabalho, dando por exemplo que havia "acabado com toda a teoria do lucro 

tal como existia ate agora", Marx, literalmente, diz: 

No metodo de tratamento, 0 fato de ter por mero addente voltado a folhear a L6gica 

de Hegel me prestou urn grande servic;:o. Freiligrath achou alguns volumes de Hegel 
que pertenceram a Bakunin e me os enviou de presente. Se alguma vez tornar a haver 
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tempo para esse tipo de rrabalho, gostaria muito de tomar ace sfvel a intdigenci .. 
humana comum, em dois ou tres cadernos de impressao (algo entre 30 e 50 pagina ), 
o que e racionaL no metodo que Hegel descobriu, mas que ao mesmo tempo envolveu 
em misticismo ... 132 

Como e translucido, nada ha de semelhante aos gran des estudos 16gicos, nem 

mesmo a formulac,:ao de urn projeto propriamente dito, tal como propalados por 

Lukacs. Todavia, la esti a precisa indicac,:ao da qual foi a ajuda especifica, pro

piciada a Marx pelo metodo hegeliano, e tambem a explicitac,:ao de sua atitude 

basica em face do mesmo, definic,:ao que se pauta por distinguir de seu todo uma 

porc,:ao racional da envoltura mistica. A mesma atitude que decada e meia depoi 

e reafirmada com acrescimos importantes no "Posfacio" da segunda edic,:ao de 0 
capital: "A mistificac,:ao que a dialetica sofre nas maos de Hegel nao impede, de 

modo algum, que ele tenha sido 0 primeiro a expor as suas formas gerais de movi

mento, de maneira ampla e consciente. Nele, ela esti assentada sobre a cabec,:a. E 

necessario vira-la [umstuljJenl, para descobrir 0 nucleo racional dentro do inv6lucro 

mistico"1 33. Sabe-se, entao, que 0 "nucleo racional" diz respeito as "formas gerai 

de movimento", que nao podem ser outra coisa, na medida em que sao as "forma 

gerais" da movimentac,:ao dialetica, do que a dinamica geral de universalidade, 

particularidade e singularidade. Lukacs parece ter deixado escapar 0 melhor dos 

argumentos para fortalecer a relevancia que confere a dialetica dessas tres catego

rias. Contudo, ha boas razoes para ter evitado esses fragmentos, pois, tanto 0 da 

carta, onde conseguiu ver tanta coisa, mas que nao transcreveu na integra, quanto 

especialmente 0 do "Posfacio", que desconheceu por completo, conduzem a urn 

cenario totalmente desfavoravel a tese do vinculo 16gico. Marx diz na carta com 

todas as letras que seu relance acidental na l6gica hegelian a "prestou urn grande 

servic,:o no metodo de tratamento", 0 que e bern esclarecido, alem de confirmado 

de maneira extremamente mitigada no mesmo paragrafo do "Posfacio": "[ ... ] em 

o capital, sobre a teo ria do valor, andei coqueteando [kokettierte] aqui e acola 

com os seus [Hegel] modos peculiares de expressao [Ausdrucksweise]" 134. Donde, 

"metodo de tratamento" corresponde, simplesmente, a metodo de exposirao, redu

zido em 0 capital a mero coquetismo com modos de dizer. E quanto a distinc,:ao 

132 ~l Marx e Friedrich Engels, "Leme de Marx 11 Engels" (I 610 111858), em Correspondance (Paris, 
Editions Sociales, 1975, romo 5), p. 116-7. 

III Karl Marx, "Nachwort zur zweiten Auflage" (24/0111873), Das /{apital (Bedim, Dierz Verlag, 
1971, Erster Band), p. 26-7. Disponivel em <http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_018.htm> 

134 Ibidem, p. 27. 
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e a secundariedade do metodo expositivo em relac,:ao ao metodo de pesquisa, nao 

pode haver qualquer duvida no que tange as concepc,:oes marxianas, pois, nesse 

mesmo "Posficio", colado as linhas ja transcritas, le-se: 

E, sem duvida, necessario distirrguir 0 metodo de exposi<;:ao formal do metodo de 
pesquisa. A pesquisa tern de captar detalhadamente a materia, analisar as suas varias 
formas de evolu<;:ao e rastrear sua conexao intima. 56 depois de concluido esse trabalho 
e que se pode expor adequadamente 0 movimento real.135 

E, decisivamente, no processo fundamental da produc,:ao do conhecimento, 

isto e, na captura do movimento real, ou seja, quanto ao metodo de pesquisa, nao 

ha qualquer debito de gratidao de Marx para com a 16gica hegeliana. Muito ao 

contrario, ainda no mesmo lugar, 0 texto marxiano e categ6rico: 

Meu metodo dialetico, por sua fundamenta<;:ao, nao s6 e diferente do hegeliano, mas 
e tambem a sua anritese direta. Para Hegel, 0 processo do pensamento, que ele, sob 
o nome de ideia, transforma num sujeito autonomo, e 0 demiurgo do real, real que 
constitui apenas a sua manifesta<;:ao externa. Para mim, pelo conrrario, 0 ideal nao e 
nada mais do que 0 material transposto e traduzido na cabe<;:a do homem. 136 

De fato, Lukacs nao podia trazer a baila passagens como essas, nem calcar 

sobre a distinc,:ao entre metodo de pesquisa e de exposic,:ao, senao ficaria impedido 

de fazer transitar determinac,:oes validas num plano para a legalidade diversa do 

outro. Eo que se passa no que pretende que seja 0 exemplo mais forte e probante 

da irradiac,:ao do substrato da 16gica hegeliana nos procedimentos reflexivos de 

Marx - a teo ria do valor, especificamente no que chama de "deduc,:ao da forma do 

valor", contida no capitulo 1 de 0 capital. Anuncia, taxativamente, como fato de 

grande imporrancia, que "urn a sec,:ao tao decisiva da obra principal de Marx seja 

construida segundo esse principio", ou seja, "as ideias decisivas que ordenam todo 

material sao, precisamente, as relac,:oes de singular, particular e universal"l3? Dessa 

6tica, a singularidade ordena 0 passo analftico inicial: "em Marx, a primeira etapa 

e 'a forma de valor simples, singular, ou seja, acidental"'l38. E caracterfstico desse 

enfoque lukacsiano que a determinac,:ao marxiana inicial - a forma simples de valor, 

basicamente expositiva, que nao e descoberta em ato, mas s6 0 ato que principia 

a mostrar 0 descoberto, isto e, determinac,:ao cuja tonica nao recai nem sobre a 

13> Idem. 

Il G Idem. 

137 Georg Lukacs, Introdufdo a uma estetica marxista, cit., p. 96. 
13M Idem. 
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reproduc;:ao do complexo analitico da descoberta, nem obre 0 descoberto com 

complexo historico concreto, seja imediatamente tomada ou forc;:ada a ser enten

dida como reproduc;:ao teo rica de uma etapa determinada de existencia efetiva. E 
que sustenta claramente Lukacs, acentuando inclusive, deliberadamente, as core: 

[ ... J essa concretizac,;ao e sobretudo historica. Simplicidade, singularidade e, em conjunto 

com estas, casualidade da forma do valor designam a sua genese historica, 0 tipo e a 
estrutura do esragio inicial. Por isso, toda palavra deve ser rigorosamente entendida 
em seu significado historico.139 

Essa transgressao desfiguradora do carater do texto marxiano vai ainda mai 

longe. Aproveitando para ressaltar, numa extensao da polemica contra Kant, 

a importancia da categoria da casualidade e a possibilidade de seu tratamento 

racional, e com relac;:ao a isto nao ha objec;:ao a fazer, busca respaldar com Hegel, 

de fato, a visao de que a tematizac;:ao marxiana da forma simples de valor tenha a 

natureza de uma investigac;:ao historico-concreta. Assim, desenhando a casualidade 
no estagio inicial, afirma: 

[ ... J ela designa 0 carater imediato, social mente nao desenvolvido, dos atos de troca 
nessa etapa; a importante ideia de Hegel [ ... J, segundo a qual 0 novo se apresenta na 
historia primeiro sob uma forma abstratamente simples e so gradualmente se atualiza 
a forma desenvolvida no curso do desenvolvimento historico, aparece em sua concre
tizac,;ao materiaiista. 140 

o segundo passo expositivo de Marx, a forma de valor total ou desdobrada, e 
encarado, naturalmente, do mesmo modo improprio: 

Os caminhos do pensamento para 0 conhecimento sao reflexos do processo de de
senvolvimento objetivo (para nos, aqui, da economia). Por isso, 0 proximo grau da 

deduc,;ao e 0 da forma total ou desdobrada do valor. Aparentemente, trata-se de urn 
aprofundamento puramente quanritativo. 1sso significa que 0 valor "e expresso agora em 
outros numerosos elementos do mundo das mercadorias" . Essa extensao quantitativa 
da troca de mercadorias aparece, todavia, como uma forma de valor qualitativamente 
diversa, superior, mais desdobrada da "forma particular de equivalencia" [ ... J. Trata
se de urn imenso pas so a frente com relac,;ao a simplicidade e singularidade da forma 
originaria do valor; 0 carater social do inrercambio de mercadorias cria, ja aqui, gene
ralizac,;6es superiores e mais desdobradas, produz uma forma de valor mais universal: 
precisamenre a particular. 141 

139 Ibidem, p. 96-7. 

140 Ibidem, p. 97. 

14 1 Ibidem, p. 98. 

A T Ii 1(1/1 I /I S /I US 1 /( /I C' E S A ' Id T I . /I D £ L K A ' I 8 

A indi tin 5. ,aqui, en tre 0 plano expositivo e a esfera da investigac;:ao, bern como 

o deslizamento autom atico das determinac;:6es do primeiro para a segunda, transfor

ma asserc;:6es explicativas de uma configurac;:ao generica - montada para explicitar 

in abstractu elementos essenciais de uma malha concreta inabordada, que de omra 

fo rma seria muito mais trabalho~o ou ate mesmo impratidvel por em evidencia -

em determinac;:6es de uma figura espedfica de realidade; ou seja, no caso, transfigura 

os passos expositivos da forma de valor total em "etapa de desenvolvimento", com 0 

agravante disso ser atribuido direta e literal mente a Marx, tal como Lukacs faz nesse 

ponto, operando ex nihil urn verdadeiro ato de criac;:ao, logo ele, sempre tao cuidadoso 

em recusar qualquer ingerencia transcendente na ordem do mundo. 

Por fim, a figura da universalidade comparece a proposito da forma geral do 
valor, extraida a partir da critica a forma anterior. Essa, acentuada como forma 

particular do valor, "con tern uma grande imperfeic;:ao: a rna-infinitude para usar 

uma expressao de Hegel"142, com a qual Lukacs, citando 0 capital, remete para 

o quadro em que "existem, em geral, apenas formas equivalentes limitadas, que 

se excluem reciprocamente", e que corresponde, convem lembrar, a figurac;:ao em 

que "a expressao relativa de valor da mercadoria e incompleta, porque a serie de 

representac;:6es nao termina nunca". Diante disso, diz Lukacs, 

apenas a superac,;ao dessa rna-infinitude, que se da com a inversao da serie infinita de 
equivalentes, grac,;as a qual uma mercadoria determinada se apresenta como equivalente 
de todas as mercadorias, produz a forma universal do valor. 143 

Observac;:ao a partir da qual desemboca, diretamente, no fluxo de considera

c;:6es que mais uma vez transitam de urn plano de legalidade discursiva a omro, 

desfazendo uma certa ambiguidade que existe na passagem anterior. Assim, sem 

qualquer transic;:ao, preocupa-se em assegurar que 

Naturalmente, essa extrema generalizac,;ao, essa elevac,;ao da forma do valor ao grau da 
autentica universalidade, nao e urn produto do pensamento economico: este nao e 
senao 0 reflexo daquilo que ocorreu realmente no curso do desenvolvimento historico 

da economia. [ ... J 0 pensamento humano so pode efetivar uma verdadeira generalizac,;ao 
na economia quando reflete adequadamente 0 que foi produzido pelo desenvolvimento 
his to rico-social. Em nosso caso, vemos como 0 desdobramento da forma do valor, devido 

ao desenvolvimento economico real, se eleva, na realidade objetiva, da singularidade a 
universalidade atraves da particularidade. 144 

142 Idem. 

1-1) Ibidem, p. 99. 

144 Idem. 
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Ou seja - e basta isso para sinalizar que a f, rmlilayao merece uma cdtica c

verissima - a indistinyao lukacsiana entre processo expositivo e processo analiti 

de realidade acaba por conduzir a surpreendente conclusao que a processualidad . 

global da realidade economica e silogistica. Todavia, essa espantosa desembocadura, 

ao buscar respaldo, revela seu pressuposto analitico, exibe a heranfa a partir da 

qual e com a qual enveredara pela tese do denso vinculo logico entre Marx e Hegel. 

Trata-se, em realidade, de heran<;:a e pressuposto assumidos de modo explicito. 

Tendo retido as tn~s formas de valor antes de tudo como figuras da singularidade 

particularidade e universalidade e as equiparado a momentos historicos efetivos 

tomando com isso equivalentes 0 andamento da exposi<;:ao marxiana com a mar

cha da genese e do desenvolvimento concretos do valor, e assim concluido pOl' 

fim, literal mente, pela redu<;:ao do mundo economico a urn silogismo, Lukacs 

ato continuo, da inicio ao paragrafo subsequente do texto pela ancoragem de sell 

resultado silogistico ao solo de composi<;:ao identica da mais que conhecida anota<;:ao 

de Lenin sobre 0 mesmo assunto. Os termos e 0 senti do desse comenrario giram 

igualmente e com a mesma enfase em tomo da figura do silogismo hegeliano. Basta 

transcrever 0 paragrafo lukacsiano onde foi intercalado, para deixar aludido que 

a perversidade que envolveu 0 legado intelectual de Marx tern raizes em falacia 

muito antigas, germinadas inclusive a partir dos chamados cldssicos do marxismo, 

o que nao converte 0 auror hungaro em simples coadjuvante de certas mazela 

teoricas, nem abranda sua responsabilidade filosofica. E visivelmente com alta 

gratificayao intelectual que ele escreve no referido paragrafo: 

E, portanto, extraordinariamente interessante 0 faro de que Lenin, analisando a dou
trina do silogismo de Hegel e as rela<;:oes entre singular, particular e universal, se refira 
precisamente a esse ponto de 0 capital: "Imita<;:ao de Hegel por Marx no primeiro 
capitulo"; e, logo depois, ele acrescenta este aforismo: "Nao se pode compreender 
perfeitamente 0 capital de Marx, especialmente 0 primeiro capitulo, se nao se estudou 
a fundo e nao se compreendeu toda a logica de Hegel. Por isso, meio seculo depois, 
marxista nenhum compreendeu Marx". 145 

Eo discurso lukacsiano prossegue, agora, literalmente como depoimento sobre 

a conexao intima entre sua propria formula<;:ao e a de Lenin: 

E as subsequentes considera<;:oes de Lenin indicam, de modo extremamente claro, que 
ele tern em mente precisamente aquele ponto em Marx que nos estudamos como 0 

que e merodologicamente decisivo: "E Hegel realmente demonstrou que as formas e 
as leis logicas nao sao urn involucro vazio, mas sim 0 reflexo do mundo objetivo. Ou, 

145 Idem. 

para dizcr m ·Ih r, n fl 0 demonsrrou, mas 0 adivinhou genialmente. Lenin, portan
to, ublinha com a maxima energia 0 aspecto da uriliza<;:ao crftica que Marx fez da 

heran<;:a de Hegel". 146 

Lukacs volta a mencionar Lenin em outras oportunidades, sempre em tomo 

do mesmo ponto, mas nunca deixando de encara-lo como uma Fonte restrita, 

:linda que desvanecedora, de confirma<;:ao, 0 solo da plena certeza lukacsiana, no 

capitulo III dos Prolegomenos, e Engels. 

Com efeito, escreve Lukacs, 

Lenin, por certo, se expressou de modo bastante frequente sobre essas questoes, 
principalmente nos seus extratos filosoficos, mas uma romada de posi<;:ao direta e 
absolutamente clara sobre 0 nosso problema so a encontramos na Dialetica da natu

reza de Engels, onde ele oferece uma detalhada interpreta<;:ao materialista da doutrina 

hegeliana do juiZO.147 

E nessa altura da explicita<;:ao da heran<;:a, Lukacs aproveita a oportunidade para 

fazer uma declara<;:ao solene, que traz embutido urn cotejamento suspicaz entre os 

portes das elabora<;:6es de Marx e Engels relativas a questao: 

Nossa exposi<;:ao parte da posi<;:ao dos c1assicos do marxismo sobre a rela<;:ao entre logica 
e historia. A nossa analise de Marx ja indicou de que modo ele concebeu essa conexao. 
Mas Engels oferece uma sintese pal pavel de seus principios em sua recensao de Para a 

critica da economia politica. 148 

Essa considera<;:ao estende e arremata a serie de lamenta<;:6es com que Lukacs 

sempre refere a inefetiva<;:ao do que seria 0 projeto marxiano de extra<;:ao do nucleo 

racional da logica hegeliana, As lastimas traduzem, em verdade, a constata<;:flO da 

inexistencia de textos marxianos apropriados a sustenta<;:ao da heranfa hegeliana, 

donde a superioridade express iva ou a palpabilidade dos textos lenin ian os e ainda 

mais plenamente ados escritos engelsianos. 

E muito importante notar que a perversao teorica principia pela tradu<;:ao 

(;J1gelsiana, e nao apenas atraves dos elementos retidos pela leitura lukacsiana, dos 

procedimentos marxianos, simplesmente, a relafdo entre logica e hist6ria. Nao mais 

:l rela<;:ao marxiana entre realidade (ou historia) e pensamento, mas entre historia e 

fagica, no que parece ser uma inocente sinonimia. Todavia nao 0 e, pois introduz 

:Ii 0 germe do epistemologismo, ainda que na mencionada recensao engelsiana a 

141, Ibidem, p. 99-100. 

1 ~ 7 Ibidem, p. 100 . 

I ;R Idem. 
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argumentas;ao penda mais, de cerro modo, para 0 que seria 0 m etodo expositiv , 

porque, de outra parre, 0 metodo /ogico e uma especie de recurso legitimo que all

toriza a tratar da historia de modo breve ou sincopado, que viabiliza a produ<;a 

do conhecimento e facilita a compreensao de seus resultados. Sem duvida, confu 

e primario, mas e 0 se Ie, nas linhas que antecedem imediatamente a parcela d 

texto aproveitado pOl' Lukacs. Diz Engels: 

Mesmo depois de adquirido 0 metodo, a Cfitica da economia politica podia ainda sel' 
abordada de dois modos: 0 historico e 0 logico. Como na historia, tal como no sell 
reflexo litenirio, 0 desenvolvimento, a tras;os largos, progride das relas:oes mais simples 
para as mais complexas, 0 desenvolvimento historico-literario da economia politica 

fornecia urn fio conduror natural ao qual a critica podia se ligar e, a tras:os largos, as 
categorias economicas apareceriam na mesma ordem do desenvolvimento logico. Esca 

forma tern aparentemente a vantagem de uma clareza maior, pois, assim, se acompanha 
o desenvolvimento real; de fato, porem, no maximo, seria apenas mais popular. 

A historia procede frequentemente por saltos e em ziguezagues e, se houvesse que 0. 

seguir ao mesmo tempo por toda parte, nao so se colheria muito material de pouc~ 
importancia, como tambem 0 curso do pensamento teria frequentemente que ser in
terrompido. Ademais, nao se poderia escrever a historia da economia politica sem a da 
historia burguesa, 0 que tornaria 0 trabalho infindavel, uma vez que faltam os trabalhos 
preparatorios. Portanto, 0 tratamento logico da questao era 0 unico adequado.1 49 

A titulo de contexto, para uma apreensao um pouco menos fragmentaria da 

passagem acima, ai vaG algumas passagens referentes ao mitodo referido: 

[lJ Desde a morte de Hegel quase nenhuma tentativa foi feita para desenvolver urn, 
ciencia no seu proprio encadeamento interno [ ... J. 

[2J Havia, portanto, aqui, uma ourra questao a resolver, que nao tinha nada a ver com 
a economia politica em si. Como tratar da ciencia? [ ... J. 

[3J De urn lado, encontrava-se a dialetica de Hegel na forma 'especulativa', completa
mente abstrata, em que Hegel a tinha deixado; [ ... J. Em sua forma presente, 0 metod 

de Hegel era impresravei. [ .. . J Ele partia do pensamento puro, e aqui se devia partir do~ 
fatos mais tenazes. [ ... J Apesar disso, de todo 0 material logico existente era 0 unico a 

qual, ao menos, era possivel se ligar. Nao tinha sido criticado, nao tinha sido superado; 
nenhum dos adversarios do grande dialetico tinha conseguido abrir uma brecha em 
seu garboso ediffcio; tinha desaparecido porque a escola de Hegel nao soube 0 qu . 

149 Friedrich Engels, "Comribui<;ao a critica da economia politica de Karl Marx", em Obras escolhidtlJ' 
(Rio de Janeiro, Vitaria, 1956, tomo I), p. 534. 

DAT I, R I A I A S A IJ$ 'I' I{A e~ II " ld T I ' A DE LUKA 187 

faze r m <.;1 '. Amt: de mais nada, rratava-se, pois, de submeter 0 metodo de Hegel a 
uma cririca profunda [ ... J. 

[4J 0 que distinguia 0 modo de pensar de Hegel de todos os outros filosofos era 0 

enorme sentido historico que the servia de base. Por abstrata e idealista que fosse a 
forma, 0 desenvolvimento do seu pensamento nao deixava de transcorrer sempre em 
paralelo com 0 desenvolvimento da historia universal [ .. . J. Foi 0 primeiro que tratou 
de demonstrar urn desenvolvimento, urn encadeamento interno na historia, e, por 
estranha que agora muita coisa na sua filosofia da historia nos possa parecer, a gran
diosidade da propria visao fundamental e ainda hoje digna de admiras:ao, quando se 
lhe comparam os seus predecessores ou mesmo aqueles que depois dele se permitiram 

reflexoes universais sobre a historia. [ ... J Essa conceps:ao que fez epoca foi 0 pressuposto 
teorico direto da nova visao materialista e, ja por esse fato fornecia tambem urn ponto 

de partida para 0 metodo logico [ ... J. 

[5J Marx era, e e, 0 unico que podia se entregar ao trabalho de extrair da logica hegeliana 
o nucleo que encerra as descobertas reais de Hegel nesse dominio e restabelecer 0 metodo 
dialetico, despido de suas roupagens idealistas, na forma simples em que ele se torna a 
unica forma correta de desenvolvimento do pensamento. Consideramos a elaboras:ao 
do metodo que esra na base da Cfitica da economia politica como urn resultado que, 
quase nada fica a dever em importancia it propria conceps:ao materialista fundamental. ISO 

Lido a uma distancia de seculo e meio, e muito simples opor ao texto dessa 

recensao uma bateria cerrada de objes;6es, mesmo porque, so para exemplificar, 

tomando por alvo a mais proxima e coroada das afirmas;6es transcritas, nao se 

pode saber, a rigor, do que Engels esteja falando quando refere, como se estivesse 

diante de um fato consumado, "a elaboras;ao do metodo que esra na base" de Para 

a critica da economia politica, emprestando a frase a evidencia propria a solidez 

das montanhas e a vastidao dos oceanos. E verdade que se trata de urn texto de 

afirmas;ao politica e propaganda, 0 que obrigaria a fazer abatimentos, porem, ele 

se apresenta como elaboras;ao seria e Lukacs 0 cita enquanto tal. Por isso mesmo 

nao e imperrinencia, mas obrigas;ao elementar, insistir na intransparencia dessa 

categorica afirmas;ao engelsiana. Obscuridade diante da qual resta a tentativa da 

decifras;ao, 0 que implica analise e investigas;ao. Mas, se estas estiverem, como 

no caso lukacsiano, condicionadas e comprometidas pela necessidade da simples 

confirmas;ao, ja sabemos quais sao os grandes riscos e os melancolicos resultados. 

Talvez se possa conceder ao Lukacs da decada de 19500 beneficio da duvida, tal

vez ele ainda nao soubesse, ou melhor, estivesse impedido de saber. Por isso, sem 

150 Idem. 
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alternativa, agarrou em favor de seu trabalho e em nome do cLdssicos 0 que podl.:, 

a sintese conclusiva da recensao, unica passagem da mesma que cita: 

Portanto, 0 tratamento logico da questao era 0 unico adequado. Mas esse nao e, na 
realidade, senao 0 modo historico, unicamente despojado de sua forma historica 
de elementos ocasionais perturbadores. Do modo que come<;:a a historia, assim dey 
come<;:ar tambem 0 curso dos pensamentos, e seu curso ulterior nao sera mais do que 
o reflexo, de forma abstrata e teoricamente consequente, do curso da historia; um 
reflexo corrigido, mas corrigido segundo leis que 0 proprio curso da historia fornece, 
porquanto cada momento pode ser considerado no ponto de seu desenvolvimento em 
que atingiu sua plena maturidade, sua forma classica. 151 

Sintese nada esclarecedora, por sinal, e francamente sem a minima possibili

dade de ser articulada com aquilo que Marx ja havia escrito na "Introdu<;:ao de 

1857", que permanecia inedita e desconhecida para Engels, mas nao para Lukacs, 

que sintomaticamente a malbaratou nesse mesmo capitulo 3, onde eleva aos ceus, 

digamos assim por mera cortesia, as equivocadas trivialidades engelsianas. 

Apesar da enfase emprestada a men<;:ao da Dialitica da natureza como unica 

obra onde se encontra "uma tomada de posi<;:ao direta e absolutamente clara sobre 

o nosso problema", configurada e assumida por Engels em sua "detalhada inter

preta<;:ao materialista da doutrina hegeliana do juizo", na qual procura "descobrir 

o desenvolvimento historico que esta na base da sucessao das formas do juizo em 

Hegel, de urn ponto de vista de principio e historico real"152, Lukacs pouco exibe 

em auxilio da sustenta<;:ao de sua tese. Nas tres ou quatro cita<;:6es que faz do texto, 

tudo se resume a reitera<;:ao da historicidade da forma<;:ao e da sucessao das forma 

dos juizos, de tal modo que do juizo singular ao universal, passando pelo particular 

(juizo de reflexao/predica<;:ao relativa), sempre ha para cad a urn deles urn substra

to historico que 0 engendra enquanto forma e conteudo. E isso, em suma, que 

constitui a "inversao materialista da teoria hegeliana do juizo e do movimento do 

singular ao universal atraves do particular", operada por Engels. Tanto que, postas 

de lado as exemplifica<;:6es, que dominam 0 proprio texto engelsiano e que Lukacs 

resume de forma mais ou menos breve, restam somente asser<;:6es generalizadoras 
ou, entao, de carater conclusivo. 

Da natureza historica das formas dos juizos e da sucessao das mesmas e tirada 

a ila<;:ao que estabelece a identidade do pensamento dialetico; Lukacs e direto e 
sucinto a esse respeito: 

151 Georg Lukacs, lntrodu(ao a uma estetica marxista, cit, p. 100. 

152 Ibidem, p. 102. 
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Engels d ' 1:11';1, ' III liv 'l"as ca i6es, ver aqui a linha fundamental do movimento do 
pen amento dialcti 0, Queremos nos limitar a urn so exemplo: "De fato, todo co
nhecimento efetivo, completo, consiste so mente nisto: que nos, com 0 pensamento, 
elevamos 0 singular da singularidade it particularidade e desta ultima it universalidade; 
que nos reencontramos e estabelecemos 0 infinito no finito, 0 eterno no caduco. A 
forma da universalidade, porem, e forma fechada em si, isto e, infinitude; ela e a sintese 
dos muitos finitos no infinito", 153 

De outra parte, confluentemente, mas com repentinos tons escatologicos, 

Lukacs generaliza a historicidade dos juizos para 0 inteiro pensamento da huma

nidade. Tomando apoio novamente em Engels, diz que 

[ .. ,J corrigindo e uniformizando, num breve estrato, a teoria do juizo de Hegel [ .. . J, 
Engels opera essa simplifica<;:ao e corre<;:ao do curso historico, deixando simplesmente 
de parte todas as passagens artificiosas etc. de Hegel e fazendo ver, na serie ordenada das 
formas do juizo, a a<;:ao de urn irresistivel impulso no desenvolvimento do pensamento 
humano, que avan<;:a do singular ao universal atraves do particular. Esse impulso esra 
presente no pensamento humano (concebido historicamente como desenvolvimento 
do pensamento da humanidade), mas so porque nele se refletem as leis de movimento 
da natureza e da sociedade, no grau de consciencia alcan<;:avel a cada volta. 154 

Ou, sob forma mais compacta, poucos paragrafos a frente - porem, com pro

metendo inclusive Marx na sustenta<;:ao dessa formula, no minimo despropositada 

peia extensao do conteudo e a impropriedade de sua emergencia no contexto dado: 

"Tanto a dedu<;:ao dialetica da forma do valor em Marx quanto a interpreta<;:ao da 

teoria hegeliana do juizo em Engels indicam, na realidade e na consciencia aproxi

madamente adequada desta, urn movimento irresistfvel, uma aspira<;:ao progress iva 

que conduz do puramente singular ao universal atraves do particular"155. 

Atropelo da reflexao marxiana que e antecedido por outro, quando Lukacs 

chega a escrever que "na obra de Marx, 0 desenvolvimento historico das categorias 

economicas e sintetizado logicamente pelo modo definido por Engels no trecho 

citado da Dialitica da natureza" 156. Quando urn conjunto rudimentar de conside

ra<;:6es e identificado como decifra<;:ao de uma das formas mais elaboradas e precisas 

de pratica teorica, ha algo mais no horizonte do que urn grande erro, em especial 

quando se trata de alguem do porte e da integridade de urn pensador como Lukacs. 

I S) Idem. 
1 ~4 Ibidem, p. 101. 

1 ~5 Ibidem, p. 102. 
1% Ibidem, p. 101. 
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Tao decisivo quanto verificar a inconsistencia da sustentac;:ao lukac ian a d, 

tese do denso vincuLo Logico entre Marx e Hegel e atentar para a exterioridade de 

problema em relac;:ao ao universo marxiano. Embora a simples junc;:ao das dua 

faces da Cfftica realizada proporcione, imediatamente, a visualizac;:ao desse aspect 

exogeno, e conveniente dedi car urn pouco mais de atenc;:ao a essa face do proble

ma. De urn lade, ficou estabelecida a absoluta precariedade teo rica e documental 

da argumentac;:ao lukacsiana que tenta extrair arrimos para a demonstrac;:ao da 

heranc;:a hegeliana de Marx: a interpretac;:ao circunscrita da obra, voltada a es e 

propos ito, e insubsistente, e a ausencia absoluta de esparsos ou anotac;:oes favoravei 

e confessa, ao mesmo tempo em que Lukacs desconheceu, liminarmente, sem 

nenhuma justi£lcativa, urn conjunto numeroso de elaborac;:oes e pronunciamento 

exatamente em sentido contrario. Por outro, desamparado por Marx, amarrou a 

tese na fragilissima ancora engelsiana, a qual Lenin ja havia se atado anteriormente. 

Nesse panorama, 0 primeiro aspecto da exterioridade esra demarcado: a tese do 

vincuLo Logico entre Marx e Hegel nao e uma problematica autorizada pela obra 

ou pelas convicc;:6es intelectuais de Marx, mas uma formulac;:ao improcedente 

que tern rastros em Engels, pegadas em Lenin e que, depois, foi expandida, a 

exemplo do caso de Lukacs. 

o segundo aspecto da exterioridade, pano de fundo do primeiro, e que a tese 

constitui uma das respostas consequentes a admissao por marxistas de uma pro

blematica extrinseca as resoluc;:6es marxianas, operada no desconhecimento desta 

e sob a premencia de gerar respostas na guerra ciendfica e £llosofica. Em pouca 

palavras, e a exterioridade, em face da obra marxiana, do complexo problematico 

do conhecimento tornado sob 0 carater e a feic;:ao em que este se manifestou e 

£lxou no universo cientf£lco-filoso£lco extramarxiano. A peculiaridade da resposta 

marxiana a questao foi examinada em topicos anteriores, onde £lcou demarcada 

a impugnac;:ao critica e 0 descarte que efetua da querela gnosiologica em seu ta

lhe tradicional, bern como a fundamentac;:ao ontopratica do conhecimento que 

estabeleceu. Aqui, nao se trata senao de registrar 0 retrocesso havido a partir dos 

cLdssicos. Estes, duplamente desfavorecidos, po is, ignoravam a reBexao marxiana 

correspondente, esparsa e perdida em inumeros manuscritos, que so muito depois 

seriam resgatados, e pressionados pela mare montante da questao gnosiologica, 

que acabou por ocupar todos os espac;:os , responderam ao desa£lo incorporando 0 

problema sob a forma em que Marx 0 havia repelido e superado. 

o detalhamento concreto desse processo e algo que ainda esra inteiramente 

por fazer, mas bastam aqui algumas poucas referencias para deixar con£lgurada essa 

assimilac;:ao desfiguradora. Por certo, Lenin combateu muita gente e outras tantas 
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concepc;:6e m eLi MateriaLismo e empirocriticismo. Mas, independentemente 

de nfveis ou padroes de qualidade, combateu 0 que? E su£lciente urn relance 

pel os dtulos dos capftulos desse livro para saber que ele guerreia contra teorias do 

conhecimento. Com que arma travou 0 duelo? Empunhando uma ourra teo ria do 

conhecimento, suposta como verdadeira, cuja natureza teorica e 0 simples nome sao 

inteiramente estranhos ao universo conceitual marxiano - a teo ria do conhecimento 

do materiaLismo dialitico. Lenin cita inclusive as teses ''Ad Feuerbach"157, sobre a 

qual tece comenrarios pertinentes, mas nao se da conta, nem longinquamente, 

que esse aforismo, ao estabelecer a pratica como criterio de verdade, impugna e 

qestitui ao mesmo tempo 0 proprio estatuto da teoria do conhecimento como 

disciplina £lloso£lca. Ou seja, sem saber, Lenin promove 0 reBuxo da soluc;:ao 

marxiana, dada no plano ontologico, para 0 territorio ultrapassado da teo ria do 

conhecimento. Banaliza 0 aforisma, ao fazer dele uma resposta antiga para uma 

pergunta velha _ cuja forma nem deveria admitir. Da parte de Engels ja foi dito 

o bastante, ainda que apenas pelo interior e em func;:ao da leitura que dele e feita 

por Lukacs. Mas em relac;:ao a esse ultimo e que a questao da exterioridade tern 

relevo especial. 
Tratar do vincuLo L6gico, como tese decorrente da admissao pelo marxismo 

19 J 

de uma problematica exterior ao universo marxiano, e especial mente intrincado 

quando essa assimilac;:ao diz respeito a Lukacs, po is determinantes de varias proce

dencias entrariam em jogo, dadas as varias fases e de£lnic;:oes de sua longa trajetoria 

intelectual, feita de mais de meio seculo e atravessada duramente por injunc;:6es 

polfticas das mais desfavoraveis. Aqui, tudo sera limitado ao mfnimo necessario 

para caracterizar 0 caso, estritamente, em func;:ao da rota analftica em curso. 
Lukacs pendeu para 0 terreno ontologico desde seu perfodo pre-marxista, 

quando no bojo do neokantismo e, depois, do hegelianismo, conviveu, sob fricc;:6es 

diversas, com as postulac;:oes gnosiologicas entao imperantes. Mas, des de entao, 

guardou trac;:os daquilo que, ao final do topico anterior, voltado aos dois primeiros 

capftulos dos Prolegbmenos, foi apontado como sua admissao tacita do arcabouc;:o 

tradicional do "sistema" das disciplinas filoso£lcas, cuja aBorac;:ao mais saliente em 

seus trabalhos acabou girando em torno do metodo, da logica e da teo ria do conheci

mento. E sua passagem ao marxismo pode muito bern ser caracterizada, para efeito 

da questao em tela, pelo ensaio que abre Historia e consciencia de cLasse, no qual 

identi£lca a ortodoxia para 0 ambito marxista, como e sabido, de modo epistemico: 

157 Vladimir Lenin, Materialismo e empirocriticismo (Lisboa, Estampa, 1971), p. 131 . 



I 2 MIII1X: BS'r1l I '1' 0 I; It !I SO I. U(' A() M I r (lI}OU'J(l 1 . II 

Em materia de marxismo, a o['[odoxia se [efece ames e excJu ivamente ao metodo. Ela 
implica a convic<;ao ciemifica que, com 0 marxismo dialetico, foi encomrado 0 met _ 
do de investiga<;ao correto, que esse metodo s6 po de ser desenvolvido, aperfei<;oado 
aprofundado no senti do dos seus fundadores, mas que todas as tentativas para supera-Io 
ou "aperfei<;oa-Io" conduziram so mente it banaliza<;ao, a fazer dele um ecJetismo _ 
tin ham necessariamente de conduzir a iSSO.' 58 

Por mais atipica que seja essa epistemologia - considerada a sua conceps;ao, 

explicitamente derivada do arsenal hegeliano, de que "0 proletariado e ao mesmo 

tempo sujeito e objeto de seu proprio conhecimento"'59, e que do ponto de vista 

deste "0 autoconhecimento coincide com 0 conhecimento da totalidade" I 60 - trata

-se, de qualquer modo, de uma tematizas;ao presa, em grande medida, a querela 

gnosiologica tradicional, tanto que a propria genese do pensamento marxiano e 
estreita e decisivamente atada a mesma: 

A crftica de Marx a Hegel e a continua<;ao e a elabora<;ao diretas da crftica que Hegel 
mesmo havia dirigido contra Kant e Fichte. Assim nasceu, por um lado, 0 metodo diale
tico de Marx como continua<;ao consequente daquilo que Hegel mesmo havia aspirado, 
porem sem 0 conseguir concretamente. Enquanto que, por Outro lado, restou 0 corpo 
morto do sistema hegeliano escrito como pasto de fil610gos e fabricantes de sistemas. 16 1 

A partir desse escagio, inflexoes pronunciadas foram se dando, em especial a partir 

da decada de1930, mas 0 que importa ressaltar, observado 0 objetivo bern restrito 

dessas consideras;6es, e que 0 percurso lukacsiano a ontologia marxiana foi urn 

verdadeiro caminho das pedras, que nunca se integralizou plenamente, embora seja 

dele 0 merito excepcional- 0 que basta para consagra-Io como 0 mais importa~te 
pensador marxista do seculo - de ter sido 0 primeiro a identincar, de forma imanente 

ao espfrito da obra marxiana, 0 carater ontologico da mesma, bern como procurado 

expor e desenvolver 0 panorama geral da questao e momentos fundamentais de sua 

complexa estrutura categorial. Todavia, foi uma longa trajetoria, uma procura ardua, 

que cultivou incongruencias e que nao nndou isenta de irresolus;6es e equfvocos. 

Assim, para dar urn exemplo dessa dificil ascensao, ja em etapa bern avans;ada, e im

pression ante notar que a propria Estetica, em cuja arquitetura a dimensao ontologica 

e patente, exiba a presens;a marcante da concilias;ao entre lineamentos do ideario 

158 Georg Lukacs, "0 que e marxismo ortodoxo?", em Hist6ria e consciencia de classe (trad. Rodnei 
Nascimento, Sao Paulo, Marrins Fontes, 2003) , p. 64. 

159 Ibidem, p. 66. 

160 Ibidem, p. 97. 

16 1 Ibidem, p. 91-2. 
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marxiano e a forma exterior da problematica do conhecimento. Em seu capftulo 13, 

na parte voltada ao exame da categoria do em-si, pode-se apreciar com extrema clareza 

a manifestas;ao dessa ocorrencia, na qual, a semelhans;a do que se passa no conjunto 

da historia da ontologia ate Marx, os temas e os procedimentos propriamente on

tologicos sao embaralhados e confundidos com problemas gnosiologicos. E natural 

que isso ocorra nas vertentes pre-marxianas e em suas derivas;oes posteriores, pois 

o fundamento de todas, seja este qual for, e a qualquer tempo de carater teoretico, 

ao partirem todas elas, sempre e desde logo, pela forma da interrogafdo cognitiva 

do mundo, de modo que 0 problema da cognoscibilidade e emparelhado, de ime

diato, ao proprio objeto da indagas;ao ontologica, cuja integridade e assim ferida e 

transpassada, confundindo as coisas irremediavelmente, a ponto de dissolver por 

completo 0 estatuto da propria posis;ao ontologica, qual seja, 0 do reconhecimento 

dos seres ou entes enquanto tais, em sua anterioridade ou independencia da relas;ao 

cognitiva, isto e, em sua efttividade pre-teo rica. Desordem que nao ocorre no interior 

da posis;ao marxiana, pois esta, partindo exatamente da efetividade pre-teorica da 

atividade sensivel - tanto como sujeito quanto como objeto - base da fundamentas;ao 

ontopratica do conhecimento, nao so connrma a legalidade especinca do objeto e a 

efetividade consumada do conhecimento, como favorece a legitima distins;ao entre 

os dois ambitos, jus'tamente porque os reconhece no momenta mais adequado ao 

seu discernimento: ao tempo em que, pelas formas de suas diversidades, eles se me

dem e transpassam mutuamente - potencializando suas consequentes abordagens 

desem baras;adas. 

Todavia, nao e 0 que se ve no tratamento lukacsiano do em-si; ao reves, este, 

no momenta decisivo da tematizas;ao, nao e reconhecido ontopraticamente como 

atividade sensivel, mas admitido como ngura epistemologica em sua maxima 

abstratividade, a partir da qual, entao sim, e processado 0 acesso cientifico ao 

concreto. A trajetoria discursiva, na mesclagem em pauta, e ate engenhosa e se 

move com alguma sofisticas;ao, em talhe bern mais polido do que 0 empregado nos 

Prolegomenos, porem, isso so toma ainda mais evidente do que em outras partes, 

nao apenas a extensao do espas;o reflexivo ocupado pela exterioridade - de faro, 

explicita - mas 0 transito entrecortado do dificil caminho.lukacsiano a ontologia 

marxiana. Talvez, dado 0 entulho acumulado as portas da reflexao marxiana, seja 

meramente ilusorio cogitar que poderia ter sido de outro modo, mais direto e 

coerente desde 0 principio. 0 que importa, no entanto, e reter 0 fundamental da 

grande contribuis;ao lukacsiana, sem se perder em seus proprios extravios. Para 

tanto, e necessaria a distins;ao Cfftica entre suas partes validas e improprias, cuja 

arbitragem nao pode ser feita senao pelo proprio pensamento marxiano. 

]93 



Depois de anunciar que 0 em-si e 0 para-nos estao entre 

[ ... J os elementos constitutivos ~ais primarios de toda imagem do mundo, de tal mod 

que e inimaginavel na vida, na ciencia, ou na arte urn ato que, tendo por conteud 

a rela<;ao do homem com 0 mundo externo e com sua aplica<;ao na pratica, nao sej 
fundado intelectual e emocionalmente em alguma concep<;ao do em-si e do para-no , 
[de forma queJ essas categorias expressam, com efeito, a rela<;ao mais imponante do 

homem com 0 mundo externo, rela<;ao na qual a necessidade absoluta de refletir essa 
rela<;6es categoriais do modo mais adequado possivel desempenha um papel decisivo 
na pratica, e por isso na vida inteira e na inteira existencia do homem. 162 

Lukics envereda por uma sumula relativa a genese e a depurac;:ao dessas cate

gorias, pois "a verdade, tarda e laboriosamente conseguida, de que toda realidade 

objetiva possui 0 carater comum - de imediato muito prosaico - de existir com 

independencia da consciencia, de existir em si, nao pode se impor a nao ser su

perando as maiores resistencias, e nem mesmo hoje se impos completamente, ao 

menos no terreno da concepc;:ao do mundo"163. 

E muito importante notar que essa sinopse historica - apesar de seu enraiza

mento ontologico e do proposito de assinalar, ainda que em trac;:os bem ligeiros, 

ate mesmo os aspectos mais recuados do engendramento prdtico da categoria do 

ser-em-si, incursionando inclusive por considerac;:6es antropologicas deslocadas e 

discutlveis - seja sintomaticamente encolhida, de maneira rude, no ponto central 

da exposic;:ao, apenas sobre 0 plano cognitivo. Isso ocorre a partir da referencia a 
ideias renascentistas, por sinal, estreitamente configuradas, ja que postas mais sob 

a silhueta que viria a demarcar 0 pensamento um seculo e tanto depois, do que 

pelos trac;:os de sua propria multilateralidade: 

A concep<;ao da objetividade se converte progressivamente no problema da depura<;ao de 
seu reflexo de todos os acrescimos subjetivos, e desemboca na prosaica e simples afirmac;:ao 
de que a objetividade, 0 ser-em-si, significa simplesmente independencia existencial com 

rela<;ao a consciencia dos homens. [ .. . J a questao do em-si se desenvolve cada vez mai 
resolutamente no sentido de uma epistemologia do reflexo cientifico da realidade. 164 

Dessa formulac;:ao, atraves de passos aqui irrelevantes, Lukacs chega a Kant, 

para oferecer aquela que e, provavelmente, a mais incisiva de suas raras apreciac;:6e 

favoraveis a respeito desse pensador. Nao sem recusar a kantiana "negac;:ao epistemo-

162 Georg Lukacs, Estetica, cit., p. 277-8. 
163 Ibidem, p. 279. 
164 Ibidem, p. 288. 
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logica da gn ibiliclade das coisas em si", tambem nao admitindo que se trate de 

uma "fundamentac;:ao definitiva da filosofia, nem, neste sentido, de uma 'revoluc;:ao 

copernicana'" e agregando ainda outras tantas restric;:6es e crfticas, Lukacs, todavia, 

assegura que "com Kant aparece urn novo conceito do em-si, que tera importantes 

consequencias para a evoluc;:ao filosofica", para explicitar com enfase que 

[ ... J seu conteudo se reduz a estrita, porem, importante e decisiva afirma<;ao de que 0 

ser-em-si significa simplesmente uma existencia independente de toda consciencia afetada 
por ele e na qual se prod~zem por essa afec<;ao percep<;6es e representa<;6es. Com ele se 
expressa definitivamente a nova evolu<;ao intelectual segundo a qual 0 em-si nao e, como 
na Antiguidade e na Idade Media, 0 ser ultimo, valorativamente acentuado, 0 ser que 
esta "par detras" da ffsica, mas so a reconhecida objetividade da realidade material. 165 

Nova, dividida e contraditoria formulac;:ao, mas que, pensa Lukacs, tambem 

"inverte 0 metodo de tratamento" do em-si, em contraste com a Antiguidade e a 

Idade Media, de modo que agora 0 mesmo "se situa no comec;:o de toda investigac;:ao 

filosofica; se limita a exigir a supervisao da objetividade, da independencia dos ob

jetos com relac;:ao ao sujeito cognitivo; e nao e mais do que isso, porem, tampouco 

menos"166. Benevola e esperta interpretac;:ao, logo se vera por que, de espfrito bern 

distinto de tudo quanto Lukacs costuma fazer pesar contra a organizac;:ao subjetiva 

da realidade e a incognoscibilidade da coisa em si, reputadas por ele, normalmente, 

como os trac;:os distintivos do sistema kantiano. 

o passo subsequente, como nao poderia deixar de ser, vai ao encontro do 

territorio hegeliano: 

Somente Hegel [Lukacs mostra que 0 mesmo nao se da com Fichte e Schelling] - em 
polemica radical com a epistemologia kantiana - recupera a fecunda incita<;ao filoso
fica provocada por Kant mesmo e considera 0 em-si como algo abstrato que expressa 
simplesmente a independencia do objeto com rela<;ao ao sujeito (e - acrescenta Hegel, 
ultrapassando a Kant - a independencia com rela<;ao aos demais objetos). Com isso 0 

em-si se convene em uma "mera determinac;:ao abstrata e, portanto, ela mesma externa" .167 

Todavia, ao lado dessa reitera<;:ao da formula, a anaHtica lukacsiana adverte 

com forc;:a para "0 fracas so ultimo do idealismo filosofico, tam bern em sua versao 

hegeliana, diante do escolho do em_si"168, pois, 

165 Ibidem, p. 291 -2. 
166 Ibidem, p. 292. 
167 Idem. 
168 Ibidem, p. 293. 
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[ ... J .OS li~ites d~ avanyo hegeliano a corre ta compreensiio do em-s i es tiio rrayado p r 
seu Ideahsmo. }a 0 pudemos ver a proposiro da questiio da objetividade, na qual, em 

que pese. 0 seu arranque logicameme correro, ele se des via de sua propria concepyiio 

do .em-sl. ~or causa da concepyiio de fundo do sujeito-objeto idemicos. 0 aspecto 
m~ls pOSI~I~O dessa filosofia do em-si era precisameme essa abstrata generalidade 
epIste~ologlca, que permitia e ate exigia que todo Algo, sem prejuizo de seu concreto 
~er-asslm'A fo~se comemplado como sendo-em-si, precisamente em consequencia da 
1l1dependencla de sua existencia em relac,:iio a subjetividade. Porem, quando _ atrave 

d~ ~stran~ame.mAo ~ sua objetividade se apresema como urn produto da evoluyiio do 
su!e~to-objeto Identlcos, cuja fase final e a ruina, a autodissoluc,:iio na substancia feita 
sUjel.to, de novo e aniquilado 0 ser da objetividade independeme da consciencia. [ ... J 
AqUl se. encomra a fromeira imransponivel para todo idealismo filosofico na teoria do 
conhecimento. 169 

A~es~r desse ~rave defeito, ha algo importante a reter, segundo Lukacs, da 
tematlzac;:ao hegehana do em-si, pois, 

[ ... J no pensamemo de Hegel se encomra ao menos 0 conato de uma concepyiio que 
comempla a objetividade como uma natureza primaria, originaria de todo eme. Esta 
concepYiio. s,e ma.nifesta na conexiio necessaria emre a coisa em si e suas propriedades: "A 
COlsa- em-Sl e, POlS, como resulta, essencialmeme nao apenas coisa-em si, de urn modo 

tal que suas propriedades sejam 0 posto por uma reflexao externa, mas tambem de tal 

mo~o que s: comporte de determinada maneira por causa de suas proprias determi
nac,:oe~ ; ~ c~lsa-em-si nao e urn fundamemo sem determinayiio, situado para alem de 
sua ~xIstenC1a externa, mas que esta presente como fundamemo em suas propriedades", 
[razao pela qual, conclui a imerpretac,:ao lukacsiana,] a filosofia hegeliana, ao menos 

por ~ma de suas tendencias principais, ultrapassa amplameme a comraditoria estreiteza 

~antl~na, ~ na~ so,poe 0 em-si como pomo de partida epistemologico, no comec,:o da 
~nvest1gac,:ao clennfica e filosofica do mundo, mas prepara tam bern a possibilidade 
1l1telectual de superar, no curso desse processo, sua abstrac,:iio, preservando sua essencia 
epistemologica. 170 

~estilado, ~etido e enfatizado 0 em-si como abstrata figura epistemologica _ 

val.or~z~do preClsamente por sua maxima abstratividade, que assegura 0 primado da 

obJetl~ldade do r~al e sua condic;:ao de ponto de partida da investigac;:ao cientifica, 

garantmdo ~a~.bem, em sua versao hegeliana, apesar de tudo a mais completa de 

todas, a posslblhdade de superac;:ao dessa abstratividade, ou seja, ressaltado inclusive 

como abstrac;:ao que prepara 0 processo de concrec;:ao teorica do objeto _ em ultima 

169 Ibidem, p. 295 . 
170 Ibidem, p. 294. 
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analise, apre encado 0 abstrato em-si epistemologico como a quinta-essencia da 

constituic;:ao do espirito cientifico modemo, e dados os encaminhamentos lukacsia

nos costumeiros, a expectativa, evidentemente, era que assomasse a catedra, entao, a 

figura de Marx. Porem, mais uma vez, sempre que Lukacs serpenteia pelos meandros 

da exterioridade, isso e completamente impossivel, sem que haja antes uma mediac;:ao 

preparatoria, donde a aparic;:ao do sucedaneo do malfadado materialismo dialetico 

e, no caso, da palavra de Lenin. E uma rota estranha e sintomatica: das virtudes e 

dos limites de Hegel, rompendo a sequencia cronologica, rigorosamente seguida 

ate entao, e contomando diferenc;:as tematicas, 0 saito vai para alem de Marx, no 

.tempo, e para aquem dele na definic;:ao da natureza do plano analitico resolutivo: 

o grande problema colocado aqui a filosofia pela evoluc,:ao da humanidade era 0 da 
distinyao precisa entre 0 pensamemo e a realidade, entre a consciencia e 0 ser. Como 
uma e outro se fundem de modo epistemologicameme inadmissivel inclusive na nova 
diaJetica de Hegel [ ... J apenas 0 materialismo dialetico podia aportar a soluyao desse 
problema. 171 

E completando a mediac;:ao preparatoria para 0 engate com Lenin, e oferecida 

uma argumentac;:ao verdadeiramente bizarra para urn marxista: 

Em todas essas afirmayoes ha que sublinhar 0 termo "epistemologicameme". Pois 
somente nesse terreno e uma questao filosofica vital a distinc,:ao precisa, imransigente, 
emre a consciencia e 0 ser, a subjetividade e a objetividade. Precisameme por isso, 

como observou Hegel com acerro, se faz 0 em-si tao abstrato e tao sem comeudo, 
pois, precisameme essa abstrayao - e some me ela - consegue garamir aos objetos a 
independencia com relayao ao sujeito cognitiv~, sem colocar, mediame determinac,:oes 
demasiado concretas, urn limite a investigac,:ao tematica da natureza, da estrutura, das 

relayoes etc. dos objetos. 172 

A transgressao desses preceitos e ilustrada com considerac;:6es a respeito da pro

pria exercitac;:ao teo rica hegeliana, que, alem de nunca distinguir suficientemente 

entre objetividade e subjetividade, se excede na determinac;:ao do em-si; mas 0 im

portante e ressaltar a natureza da conclusao lukacsiana diante des sa ultima infrac;:ao: 

"Com isso se mesclam os ambitos de competencia da teoria do conhecimento e da 

concreta investigac;:ao cientifica"173, que e translucida quanto ao estatuto em que 

se move aqui 0 discurso lukacsiano. 

171 Ibidem, p. 295. 

172 Idem. 
173 Ibidem, p. 296. 
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. A passa~~m de Hegel a Lenin e bastante descolorida, consistindo apenas da 

sImples adIc;:ao de urn exemplo ratificador e retificador. Trata-se da conhecida 

p~ssagem de Materialismo e empirocriticismo em que, a proposito da chamada 

cnse dos fundamentos da ffsica e das matematicas, que ocupou 0 pensamento na 
junc;:ao dos seculos XIX e XX, 

Lenin coloca a questao epistemologica: "Existem eletrons, eter etc. fora da consciencia 
hum.ana, como realidade objetiva, ou nao?" Quaisquer que sejam os descobrimentos 
conslgnados acerca da natureza concreta da materia, na teoria do conhecimento se 

pod~ e se ,~eve volt~r sempre a essa pergunta, e a resposta nao pode ser mais do que 0 

segulOte: ? conce~t~ de materia nao significa epistemologicamente [ ... J mais do que 

lstO: a reahdade ob}enva, que existe com independencia da consciencia humana e e 
reproduzida por ela". 174 

Nessa formula, a analise lukacsiana encontra a unica confirmac;:ao materialista-
-dialitica de seu tratamento do em-si e comenta: 

[ ... J p~e~isamente aq~ela abstrayao, aquela pobreza de conteudo do conceito, ja epis
te~o~o.glCo, do .em-sl pode garantir tanto a correta distinyao entre subjetividade e 
Ob}etIVldade na lmagem do mundo (e para a pratica) quanto a ilimitada aproximayao 
a realidade concreta. '75 

Entende, ademais, que dela imane, para alem da confirmac;:ao, uma dupla 
correc;:ao de Hegel: 

174 

175 

176 

177 

[ ... J 0 ~aterialis~o dialetico, que assimilou a grande conquista de Hegel nesse campo, 
o cornge em dOlS sentidos: torn a esse resultado mais rigoroso (epistemologicamente) 
e, ao mesmo tempo, rna is concreto e elastico (como caminho do conhecimento da 
realidade concreta. 176 

A primeira e direta e textualmente extraida da formulac;:ao leniniana: 

A distinyao de Lenin entre 0 em-si epistemologico e a estrutura concreta da materia[ .. . J 
nao significa, naturalmente, que se tenha de abandonar 0 que ha de verdadeiro na 

con~epya~ hegeliana do em-si, a saber: que e sumamente abstrato e pobre de conteudo, 
porem, nao completamente indeterminado. Todavia, 0 estabelecimento destas derermi
nayoes em sua concreyao nao cabe a teoria do conhecimento, mas as varias ciencias.177 

Idem. 

Idem. 

Ibidem, p. 298. 

Ibidem, p. 297. 
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N ote- c m a I'adicalidade ou depurac;:ao (em verd ade, "mai ri g 1'0 0" " 

simplesmente, igual a mais abstrato) do em-si referido a Lenin, bern om a 11 -

crec;:ao posterior sao, literalmente, pensadas no interior das atribuic;:6e PI' pri as:\ 

divisao tradicional das ciencias e das disciplinas filosoficas. A segunda corrcc;:a d i'l, 

respeito a "concepc;:ao dialetica da murac;:ao redproca entre 0 ideal e 0 real , I'lll" 

o subjetivo e 0 objetivo"178, isto e, ao fato de que 

[ ... J no processo real da realidade, 0 ideal e 0 real, 0 subjetivo e 0 objerivo esrao ns
tantemente em mutayao entre si, porque a realidade esta muito longe de rra<;:ar sel'l'lpr ' 
entre eles fronteiras firmes e marcantes. A salvaguarda intelectual de uma objerivid~ I 
segura do em-si tern, pois, que se combinar com essa dialetica que reconhece 0 Alieni " 
com 0 objetivo de poder refletir adequadamente e interpretar com acerto 0 I'l'llind 'm 
sua realidade e riqueza.'79 

Tao somente agora, e nao, propriamente, em relac;:ao ao em-si epistemol6gi 0, 

mas em conexao com 0 processo de concrec;:ao do conhecimento, e que, annal . 

a duras penas, Marx e empurrado a cena, ainda assim de forma marginal, ap ' 1 :IS 

alusiva e claudicantemente. Trata-se de urn ato textual sumario e repentin . En; 

simples adjacencia ao exposto como "contraposic;:ao" entre "a rigorosa su CC n l':H;nO 

epistemologica do em-si" eo "mais concreto e elastico caminho do conh im 'ntO 

da realidade concreta" - os do is corretivos aplicados pelo materialismo diaLdtic{J :1(:) 

pensamento hegeliano - Lukacs tece 0 seguinte comenrario: "nas considera 's 

metodologicas de Marx, introdutorias a Cfitica da economia politica, essa c n cra

posic;:ao se expressa muito claramente. Marx enlac;:a ai, ainda que nao terminol6gi :1, 

mas tematicamente, com sua polemica juvenil anti-hegeliana, criticando ad LI

trina hegeliana do estranhamento como genese da objetividade e de sua posteri I' 

superac;:ao"180, citando em seguida, a titulo de evidencia, a mais famosa das pas ag' ll$ 

da "Introduc;:ao de 1857" desde "0 concreto e concreto porque e sintese de mui ra 

determinac;:6es, isto e, unidade do diverso" ate "mas esse nao e de modo nenhum 0 

processo da genese do proprio concreto". Eo comenrario prossegue, aludind d 

maneira formalista ao processo de concrec;:ao encerrado no texto marxiano, p is 

nao demarca as diferenc;:as fundamentais que 0 separam do hegeliano, para diz r 

que "tendencia esta presente, certamente, em Hegel: 0 movimento des de 0 em-, i 

ate 0 em-e-para-si ja tem essa direc;:ao", arrematando na sequencia com 0 ere h 

mais significativo da considerac;:ao: 

178 Ibidem, p. 298. 

179 Ibidem, p. 297. 

180 Ibidem, p. 298. 
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Po rem , a incapacidade do idealismo para colocar adequadameme a questao ep i temo

l6gica basica da lugar as consequencias justam ente criticadas po r Marx, Como se ve, 

a limitayao rigorosa ao em-si abstrato s6 concebivel epistemologicam ente se conven e 

em ponto de partida de uma conceituayao da realidade objetiva que arranca de sua 

concretude, se esforya para se aproximar dela de acordo com a verdade - por meio 

de abstray6es razoaveis - e termina por chegar a concreyao conceitual dessa mesma 
realidade, lSI 

Talvez se possa ver e com certeza discordar de varios aspectos desse pequeno, 

porem conclusivo arrazoado, mas, por maiores que sejam a boa vontade e os esfon;:os 

despendidos, nao e possivel vislumbrar em seu conjunto qualquer elemento que 

ampare a test: lukacsiana do em-si; ao contrario, 0 que sobressai com nitidez de 

seus rodeios e que a unica tentativa de estabelecer urn vinculo direto entre Marx e 

o em-si epistemologico - alias, nunca textualmente enunciado, mas permanente

~ente. sotoposto - nao consegue ultrapassar a franja da vaga alusao, tao rarefeita que 

IOcluslve fica exposta ao risco de ser considerada ate mesmo como uma tentativa de 

incorporas:ao furtiva de urn argumento nao comprovado a malha demonstrativa. 

Deixemos, no entanto, que esses aspectos altamente comprometidos sejam expli

cados pelos problemas globais que eivam 0 conjunto dessa tematizas:ao lukacsiana, 

Antes de tudo, qual era a questao fundamental que Lukacs enfrentava, ou cuja 

solus:ao pretendia reconstruir? Ele proprio, alem de a situar entre os limites do 

pensamento hegeliano e a necessidade da superas:ao dos mesmos, formulou-a de 

modo claro e preciso: "0 grande problema aqui colocado a filosofia pela evolus:ao 

da humanidade era 0 da distins:ao precisa entre 0 pensamento e a realidade, entre a 
• A, "182 S 

consCienCia e 0 ser ,em margem para qualquer duvida, trata-se de uma questao 

de natureza estritamente ontologica. Nao ha 0 que discutir a respeito. Todavia, a 

resposta oferecida pela tematizas:ao lukacsiana do em-si, tambem sem sombra de 

duvida, e enquanto tal enunciada, e de natureza exclusivamente epistemologica, 

A partir dessa gravissima subversao de universos, verdadeiro beco sem saida do 

pensamento, todos os erros e desmandos teoricos se tornam possiveis. Alias, num 

quadro desse feitio, onde os proprios pIanos reais e ideais sao radicalmente confun

didos, so erros e nao mais do que erros sao passiveis de efetivas:ao, cujas distins:6es 

possiveis so dizem respeito aos niveis e graus de rusticidade ou sofisticas:ao teoricas 

em que sao vazados, Por conseguinte, a grande pergunta sobre 0 caso lukacsiano 

181 Ibidem, p. 299. 

182 Idem, p. 295. 
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e a interroga ao pdo como e 0 porque de desacertos tao radicais ate a epoca da 

elaboras:ao da Estetica. 

D ecerto, essa e a pergunta, mas 0 lugar para 0 seu devido tratamento nao e dado 

por estas paginas, Aqui, em atendimento as finalidades tras:adas de inicio para a 

discussao das formulas:6es lukacsianas, tal como operado por ocasiao do exame da 

dialetica entre universal, particular e singular, so compete levar a frente a indicas:ao 

das impropriedades fundamentais relativas a tematizas:ao do em-si, em face da 

natureza do pensamento marxiano, e arrematar pela apresentas:ao em conjunto do 

contraste de ambas as teses diante da resolus:ao ontopratica do conhecimento e da 

.teoria das abstras:6es, motivas:ao de toda essa longa peregrinas:ao crftica. 

E relevante notar que a propria formulas:ao lukacsiana do problema da distins:ao 

precisa entre ser e consciencia ja envolve 0 condicionamento que leva a travestir 

a legitima questao ontologica numa impropriedade epistemica. Nela a questao e 

referida e relacionada imediata e geneticamente aos limites epistemologicos do 

pensamento hegeliano. Vale reestampar os termos com os quais Lukacs fixa essa 

configuras:ao: "como a consciencia e 0 ser se fundem de modo epistemologica

mente inadmissivel inclusive na nova dialetica de Hegel [ ... J apenas 0 materialismo 

dialetico podia aportar a solus:ao desse problema"183. Razao suficiente, desde logo, 

para interrogar: essa inadmissivel fosdo hegeliana e exclusiva ou prioritariamente 

ep istemologica? E a crftica marxiana originaria, elaborada na sua ruptura com 0 

hegelianismo, e tambem antes de tudo ou exclusivamente de carater epistemico? 

O u ainda, a den uncia marxiana do pensamento especulativo, no Manuscrito de 

Kreuznach enos escritos que 0 subseguem, 1ans:a 0 itinerario predpuo de uma 

problematica do conhecimento ou, precisamente, transita da critica neo-hegeliana a 

crftica ontologica? Por que Lukacs ignora sem justificar todos esses passos concretos 

do processo constitutivo do pensamento de Marx? Pura e simplesmente porque nao 

parte de Marx. Volta-se decididamente para Marx, quer fazer do pensamento deste 

o centro normativo e propulsor de sua propria reflexao, mas encara 0 pensamento 

marxiano a partir de urn ambiente espiritual estranho, ao qual, por sua natureza 

teo rica, 0 mesmo nao pertence. 

Lukacs, como tantos outros, a principiar por Engels e Lenin, em modos e 

graus peculiares a cada adepto ou interprete, considera 0 ideario marxiano sob 

os influxos da atmosfera gnosioepistemica que havia se constitufdo em horizonte 

da cientificidade por volta da rotas:ao do seculo XIX ao XX e por este afora. Isto 

refere, designadamente, 0 postulado, entao em vigencia absoluta e consagrada, 

183 Idem. 



do primado da questao cognitiva sobre 0 exerdcio concre to da cognis:ao. De a 

optica, 0 discurso sobre 0 objeto e subsumido ao discurso sobre 0 proprio discurso. 

Aquele passa a valer menos pelo que contem do que pelo certificado de garantia 

previamente expedido pelo segundo, no mais das vezes uma simples auto-chancela 

protocolar, Todavia, foi uma guerra prolongada, e nesse pugilato cartorial dos 

saberes, os contendores dos cenaculos politico-gnosiologicos, internos e exter

nos ao ambito marxista, pressionaram muito sobre 0 estatuto cientifico da obra 

marxiana. Basta lembrar a proposito do extenso debate transcorrido ao tempo da 

Segunda Internacional. Com efeito, muitos fatores contribuiram para que Marx 

Fosse convertido em objeto de investigayoes epistemicas, porem, antes de tudo, 

o espirito do tempo de uma dada epoca cientifico-filosofica, que predominou 

inclusive sobre os mais compenetrados discipulos do pensamento marxiano, por 
isso mesmo perversamente desentendido. 

Lukacs - no curso de uma obra das mais ricas e significativas, entre Historia 
e consciencia de classe e a Estetica, is to e, entre seu momento protomarxista e 0 

tempo da mais ampla realizayao de seu marxismo proto-ontologico (digamos assim, 

e nao apenas por homologia terminologica) - e a mais alta expressao filosofica 

dessa subsunyao marxista de toda uma epoca ao diktat gnosioepistemico, ou mais 

estritamente, a forya de sua irradiayao como principio normativo da verdadeira 

cientificidade, atmosfera sob a qual 0 marxismo principiou a perder, desde muito 

cedo e sob dimensao fundamental, nessa precisa batalha nao travada, a guerra 
teorica do seculo XX, na qual acabou destroyado. 

Tanto a dialetica entre universal, particular e singular, como sumula do denso 

vinculo logico entre Marx e Hegel, quanto a teoria do em-si gnosiologico sao exemplos 

muito importantes dessa rota enviesada que desfigura e ate mesmo banaliza 0 pen

samento marxiano, Apesar de nao refletirem, nem de longe, 0 todo do pensamento 

lukacsiano no vasto periodo indicado, nao sao, de outra parte, reles momentos 

infelizes ou equivocos fortuitos de uma grande jornada intelectual. Tomadas aqui 

enquanto evidencias da enorme dificuldade com que Lukacs transitou para a 

ontologia marxiana, nao constituem ocorrencias dispersas, isoladas uma da omra, 

como se fossem tropeyos ocasionais em caminhadas independentes. Ao contrario, 

combinam muito bern, conceitualmente, e por sua articulayao podem ser vistas como 

o eixo em torno do qual girou boa parte da imagem lukacsiana da obra de Marx. 

Sob tal alinhavo, a dialerica entre as categorias de universalidade, particularidade e 

singularidade, pela letra e pelo espirito de seu proprio enunciado, e a encarnayao 

do vinculo 16gico com Hegel, bern como, por conseguinte, do metodo cientifico, 

enquanto 0 em-si gnosio16gico e 0 artefato fundante da cientificidade da domrina. 
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Que essa f6rmulas estejam em franca dissonancia e ate em ~ontra_di~ao, sob 

distintas maneiras, com 0 que ha de mais substancial na obra lukacs1ana nao e apenas 

urn fato importante, que exija pura e tecnicamente urn grifo forte, mas ocorrencia 

tao decisiva que, em verdade, deve ser mesmo celebrada, pois a grandeza do pen~a

mento marxista de Lukacs se manifesta, precisamente, na enorme esfera reflex1va 

que desenvolveu para alem e de costas para 0 complexo da exterioridade, ao qual, 

no entanto estava subordinado, Que essa debilidade prejudicou seu pensamento 

e tambem ~m fato palpavel, que sua imagem global do pensamento marxiano foi 

por isso mesmo significativamente afetada em pontos de ex~rema relevancia, nao 

'resta duvida mas esse foi 0 seu caminho, assim e que transltou, por fim, ao am

biente da o~tologia marxiana, antes e mais apropriadamente do que ninguem. E 

aqui e disso que se trata, precisamente dessa jornada, em especial de ~ormulayoes 

erroneas das quais, a epoca, Lukacs nao se deu conta; de problemas cUJO en,frenta

mento e retificayao parciais so vieram a ocorrer na empreitada pela Ontologza, que, 

apesar de inconclusa, nao apenas na forma, mas nas propria~ ~o~cepyoes, renovou 

a perspectivayao de conjunto, a qual, embora nao tenha dlflm~do por com~leto 

as obliquidades e irresoluyoes de seu proprio trabalho, proporClona finca-~es e 0 

direcionamento geral para uma nova abordagem critica, aqui desenvolv1da em 

torno de aspectos de sua propria obra. Sob esse prism a, trata-se, ,en~ao, de. u~a 

critica a Lukacs a partir de Marx, gerada pela inspirayao ou a propna med1ayao 

do ultimo Lukacs, 

Vistas a luz dessa contraditoriedade englobante, talvez cause mais especie ou 

aversao, como grave impropriedade, a formulayao lukacsiana do em-si ~o que 

o proprio rebaixamento de nivel pelo qual e sustentada a dialetica do ulllve,rsal, 

particular e singular, De fato, como e possivel admitir, num suposto e almep~o 

quadro de referencia marxista, que uma simples abs~raya~ l.eva~a ao extremo sep 

a resposta satisfatoria para 0 estabelecimento da preClsa d1stmyao ent~e s~r ~ c~ns

ciencia? Ainda mais do que rigorosamente debil e formalista, 0 em-S1 ep1stemlCo, 

definido como principio de objetividade, como garantia da existencia material e 

autonoma do objeto e deste como ponto de partida da ciencia, ressoa, sobretudo, 

enquanto ideayao artificiosa. A conversao dessa noyao vazia em alicerce, ~o, q~al 

passam a pender e depender a realidade e tam bern a ciencia, sugere ~ma g.mastlca 

conceitual de acomodayao em torno de urn suposto vacuo, de urn nao-sabzdo, e da 

tradi~do filosofica, lida ademais com enfase excessiva recaindo sobre a continuidade 

historica das ideias. E 0 conjunto desses e de outros tantos passos frouxos de tal 

arcabouyo conceitual e radicalmente acentuado em sua gratuidade e incongruencia 

tao logo seja comparado a genuina reflexao marxiana correspondente. 

20 
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]a pelas teses 'A.d Feuerbach" - e por varios dos demais aforismos, a sim como 

por reflexoes em toda a obra marxiana que multiplicam esta evidencia _ compre

ende-se que em Marx qualquer forma da coisa.-em-si abstrata e especulada cede 

lugar ao complexo ontopratico, que compreende a globalidade das determinayoes 

da atividade sensivel, tanto sob a figura do objeto quanto do sujeito, e em plena 

atualizayao objetiva de suas formas de existencia. Ou seja, os objetos especificos sao 

confirmados em suas existencias especificas, independentes, isto e, na objetividade 

propria aos seres-em-si, 0 mesmo ocorrendo com os sujeitos, duplamente confir

mados por sua vez, po is identificados ao mesmo tempo como agentes sensiveis 

e cognoscentes. Diante desse complexo repleno, opulentamente determinado, 

que falta pode fazer ou que papel restaria ao puro em-si abstrato, na pobreza de 

conteudo que e toda a sua virtude? Nenhuma, e obvio, so podendo servir como 

ilustra<;:ao de um grave equfvoco, cuja inferioridade teorica traduz, ao contrario 

do pretendido, 0 esvaziamento epistemico da realidade, em contraste com a farra 
conquista ontologica da mesma levada a cabo por Marx. 

Tao embara<;:ante e comprometedora e essa linha marxist a de sustenta<;:ao da 

doutrina marxiana, derivada da subsun<;:ao ao complexo da exterioridade, que ela 

tisnou inclusive certas figuras marcantes do elenco conceituallukacsiano, admi

radas no passado como reconsidera<;:oes tematicas exponenciais, e que ate hoje, 

acrftica e desavisadamente, ainda chegam a mover dadas elabora<;:oes marxistas 

mais topicas e nominalistas. Tome-se, por exemplo, a proeminente categoria da 

totalidade, que em certas versoes lukacsianas e antes de tudo uma figura do cenario 

epistemico, e como tal homologa a enfase conferida ao metodo, isto e, a dialetica 

entre universalidade, particularidade e singularidade, e tambem ao em-si abstrato. 

E esclarecedor, ainda a proposito da critica a este ultimo, acompanhar algumas das 

vicissitudes da no<;:ao de totalidade no pensamento lukacsiano, pois elas abarcam 
extensa parte da obra do pensador hungaro. 

o ensaio dedicado a Rosa Luxemburgo em 1921, 0 segundo de Historia e 

consciencia de classe, comeya por uma afirmayao metodologica taxativa: 

o que diferencia decisivamente 0 marxismo da ciencia burguesa nao e a tese do pre
domfnio dos motivos economicos na explicac,:ao da hist6ria, mas 0 ponto de vista da 
totalidade. A categoria de totalidade, 0 domfnio onimodo e determinante do todo sobre 
as partes, e a essencia do metodo que Marx tomou de Hegel e transformou de maneira 
original para fazer dele 0 fundamento de uma nova ciencia.184 

184 Georg Lukics, Histdria e consciencia de c/asse, cit., p. 105. 

I A TE R I A I) A AOST I A C ES A 1(1'1'1 ' A 6u LUKA 

Quase meio secuJo depois, no importantfssimo "Pref<icio" de 1967 ao volume II 

de suas Obras, no qual, ao lado de outros textos menores, Historia e consciencia de 

classe foi republicada pela primeira vez, Lukacs, ao inventariar os erros e acertos 

da obra, faz ele mesmo a crftica daquela formula<;:ao: 

Sem duvida, e urn grande merito de Historia e consciencia de classe ter retomado a ca
tegoria de totalidade, perdida no esquecimento pela "cientihcidade" do oportunismo 
social-democrata, para the atribuir de novo a posic,:ao metodol6gica central que sempre 
teve na obra de Marx. Porem, [ ... J eu produzi uma exagerac,:ao hegeliana, ao contrapor 
a posic,:ao metodologicamente central da totalidade ao economico. 

Transcreve, em seguida, 0 texto estampado acima e acrescenta: "Esse paradoxo 

metodologico ainda se agudiza pelo fato de que a totalidade era entendida como 

portadora categorial do principio revolucionario na. cie~~ia: '0, ~o~~~~~ da ca~e
goria da totalidade e portadora do principio revoluclOnano na ClenCla . Lukacs 

nao explicita 0 teor do paradoxo, mas se entende com facilidade que a den~ncia e 

o descarte da contraposi<;:ao tem por conteudo, precisamente, 0 reconheClmento 

da concep<;:ao marxiana, segundo a qual a economia polftica e a propria anatomia 

da totalidade, jamais uma simples parte ao lado de ourras, a qual a totalidade 

como instancia ultima e superior deva ser, metodologicamente, contraposta. 

Portanto, sua autocrftica reporta uma corre<;:ao substancial. Todavia, ha um 

segundo equfvoco na formulayao primitiva, muito importante para a discussao 

em curso, sobre 0 qual nao se encontra uma unica palavra no "Pref<icio" de 1967: 
a totalidade e definida, explicitamente, como ponto de vista. E nao apenas na 

passagem transcrita, mas tambem no proprio "0 que e marxismo ortodoxo?", 

onde se pode ler que 0 "ponto de vista da totalidade, que aprendemos a reco

nhecer como problema central, como condi<;:ao primordial do conhecimento da 

realidade, e um produto da historia num duplo sentido"186. Que, no contexto 

dado, esse ponto de vista seja 0 do proletariado, enquanto sujeito eobjeto ~den

ticos "do conhecimento da realidade social", apenas acentua que a totahdade 

e concebida c~mo uma configura<;:ao da consciencia, simplesmente como um 

prisma ou angulo visual, embora privilegiado, mas nao altera em nada q~e se 

trata de uma identifica<;:ao equivocada da mesma, pois, ainda que 0 proletanado 

seja 0 portador da visao da totalidade, ele nao e a propria totali~ade so~ial, de 

modo que seu privilegio seria 0 de poder ver e nao de ser a totahdade. Eo que 

185 Idem, "Preficio" (1967), em Histdria e consciencia de c/asse, cit., p. 20-1. 

186 Idem, "0 que e marxismo orrodoxo?", cit., p. 100. 
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importa demarcar aqui , exclusivamente: a to tali dade e reduzida ao contorno 

de uma simples potencia mental ou possibilidade cognitiva. 

Ocorre que, no capitulo 13 da Estetica, algo semelhante - ou urn residuo 

dessa acepyao - esti presente, em bora despojado dos ademanes do sujeito-objeto 

identicos, e diretamente vinculado 11 tematizayao do em-si epistemico e do para

nos. Vejamos alguns dos passos constitutivos dessa nova 6gura da totalidade. 
Para Lukacs, 

[ .. . J como 0 para-nos representa 0 contrapolo subjetivamente coordenado com 0 em-si, 0 

destino de sua determina<;:ao e inteiramente paralelo ao processo aqui descrito: a concep<;:iio 
do em-si contem urn modelo do comportamento subjetivo para com ele, e determina 
portanto, ao mesmo tempo, 0 modelo do para-nos. [ ... J Por essas raz6es se pode dizer 
que a tipologia do para-nos, no que toea a seus tra<;:os mais essenciais, esta contida na do 
em-si. 1sso determina antes de tudo a forma do para-nos no reBexo cientffico, a forma 
adequada ao metodo desantropomorfizador. I87 

Quanto 11 repentina opulencia dessa arquitetonica, para os efeitos aqui bus

cados, basta indagar como e possivel que urn conjunto tao grande e decisivo de 

determinay6es seja garantido, de alguma forma e em algum momento, pela pobreza 

virruosa do em-si epis~emico? Independentemente dessa di6culdade irrevogivel, 0 

que importa e algo bern mais circunscrito. Consiste em deixar assinalado simples

mente que, numa exposiyao bastante entrecortada e que nao prima pela clareza, 

a elaborayao lukacsiana, no que seria a sua recon6gurayao do caminho marxiano 

do abstrato ao concreto, bastante afetada pela presenya do em-si abstrato, volta a 

compor a categoria da totalidade como algo proximo a urn arquetipo da subjeti

vidade, mesmo que funcionalizado como aspirayao de objetividade, 11 semelhanya 

do caso primitivo. De sorre que, no caso da ciencia, "a transformayao do em-si em 

urn para-nos aspira oferecer acima de rudo uma recon6gurayao adequada do em-si 

real"I BB. Deixando de lado que, a seguir, e a6rmado que "isso tern por consequencia 

que a questao epistemologica, tao decisiva no tratamento do em-si, passe aqui ao 

ultimo lugar, pois, cada para-nos e 0 reflexo de urn fato concreto real objetivo, de 

uma conexao de fatos, de suas relay6es etc."189, 0 que no minimo e intrigante, hi 

que reter que, "enquanto no caso do em-si a colocayao se refere a toda realidade, 

no caso do para-nos a totalidade se forma com urn numero in6nito de reflexos 

187 Idem, Estetica, cit., p. 299. 
188 Idem. 
189 Idem. 
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co ncret ingul< rc , ou com a sinrese teoretica daqueles que se referem a um 

determinado complexo facrual"I 90. 

E intercalando mais uma vez, para deixar igualmente de lado, 6que 0 registro 

de que "a proposito desses detalhes e dessas generalizay6es concretas, a questao 

epistemologica, tao decisiva no esrudo do em-si, nao constituiri mais do que urn 

fundamento geral"19" 0 que denota obsticulo intransponivel para a homoge

neizayao de ordens excludentes de fundamentayao. Retomando 0 60 da meada: 

na ciencia, almejando a recon6gurayao mais adequada do em-si real, atraves da 

totalidade dos reflexos concretos, tem-se que 

, A transforma<;:ao do em-si em urn numero infinito de reBexos diversos na forma do 
para-nos coloca em cada caso urn duplo problema: 0 fenomeno refigurado - singular, 
particular ou universal - tern que ser reproduzido do modo mais adequado possive!, 
e a reprodu<;:ao tern que se encontrar ao mesmo tempo em harmonia com os demais 
reBexos. [ ... J Tambem segue disto que - do ponto de vista rigorosamente epistemolo
gico - a unica que pode ser considerada contrapolo concreto do em-si e a totalidade 
do para-nos conduzido a sintese. 

Porem, 

Tornado com esse rigor, essa exigencia de totalidade e [ .. . J urn mero postulado. [ ... J 
Mas, apesar disso, 0 postulado de totalidade da teo ria do conhecimento tern grande 
importancia pr,itica e, por isso, filosofica [ .. . J. Do ponto de vista filosofico todos os 
para-nos constituem urn todo conexo, ainda que este nao se realize nunca completa
mente na pratica cientifica; e so nesta forma constituem urn contrapolo real, formado 
na consciencia cognitiva, do em-si epistemologico unitario; somente nessa totalidade 
transformam sua abstra<;:ao na madura totalidade concreta do mundo conhecido.192 

Nao hi como velar a confusa 6sionomia desse discurso, mistura desa6nada de 

pIanos e abordagens discrepantes, condicionada basicamenre pela tenrativa de fundir 

o aparato da exterioridade gnosioepistemica com a analitica marxiana de carater 

onrologico, ou, nos termos empregados pelo discurso lukacsiano, 0 abstrato 

fundamento do em-si gnosioepistemico com a perspectiva do concreto em-si 

real, que brigam entre si transparentemente ness as formulay6es lukacsianas, 

desatendendo e prejudicando visceralmente a ambos. Mas desse cipoal interes

sam apenas, de imediato, os elementos relativos 11 noyao de totalidade, centro 

190 Ibidem, p. 300. 
19 1 Idem. 
192 Ibidem, p. 301. 
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da aten<;:ao neste segmento. Embora insista de inicio, sem m aiores explica<;:6e 

e sob forma teorica igualmente estranha ao pensamento marxiano, que "a con

cep<;:ao do em-si con tern urn modelo do comportam ento subjetivo, [ ... J razao 

pela qual a tipologia do para-nos, nos tra<;:os mais essenciais, est<i contida na 

do em-si", e que isso "determina antes de tudo a forma do para-nos no refI exo 

cientifico", Lukacs termina, de acordo com os fragmentos do paragrafo ante

rior, por configurar a totalidade, literalmente, como urn postulado da teo ria do 

conhecimento. Chega, pois, no suposto de elaborar sob parametros marxianos, 

a uma bizarra configura<;:ao da ciencia ou da atividade cognitiva, que mais nao 

seria do que 0 movimento dos refIexos que transformam 0 em-si abstrato em urn 

todo relativo do pensamento sob a inalcan<;:avel postula<;:ao da totalidade. E urn 

involunrario, mas sensivel depauperamento epistemologico das possibilidades de 

conhecimento da realidade, embora engendrado no proposito mesmo de firmar 

e reger a cogni<;:ao por determina<;:6es da propria realidade. Tra<;:ado pelo qual, 

de partida, 0 em-si real, a totalidade efetiva, e pulverizada na diversidade dos 

refIexos, e assim, isolada de sua efetividade concreta, despojada de sua existencia 

independente das formas de consciencia, so resta ou e convertida em norma de 

procedimento, isto e, em uma especie de inatingivel dever-ser da cientificidade. 

Em suma, 0 ponto de vista da formula<;:ao primitiva e transform ado em postulado 

na equa<;:ao mais recente. Pressuposto do conhecimento da realidade na primeira 

e principio epistemico na segunda, em ambas a totalidade e estreitada e expressa 

como forma da subjetividade que sobrepaira a realidade. E tanto mais graves se 

mostram as latencias dessas agudas impropriedades, quando se considera que 

Lukacs, ja em pleno vertice do "Prefacio" de 1967, transcrevendo literalmente 

de "0 que e marxismo ortodoxo?" 0 afamado trecho da canoniza<;:ao do metodo, 
reafirma-o enquanto identidade do pensamento marxiano: 

[ .. . J as observa<;:6es introdut6rias do primeiro artigo of ere cern uma determina<;:ao da 
ortodoxia no marxismo que, segundo minhas convic<;:6es atuais, nao apenas e objeti
vamente verdadeira, mas que tambem hoje, na vespera do renascimento do marxismo, 
poderia ter uma imporrancia consided.vel.193 

Ora, a categoria da totalidade, tanto como forma<;:ao real quanto ideal, preen

che espa<;:os vitais no pensamento marxiano, mas nao e jamais ponto de vista ou 

postulado. Dessas forma<;:6es ja se tratou em varios momentos ao longo deste 

trabalho, bastando agora uma breve rememora<;:ao. Na escala infinita das entifi-

193 Georg Lukacs, "Prefacio", cit., p. 29. 
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ca<;:6es reai da tQ talidade, desde a singularidade de urn simples objeto ou rela<;:ao 

a universalidade dos mesmos em suas respectivas completitudes, 0 complexo 

repleno da mesma, a totalidade propriamente dita, e integrado pelas figuras da 

atividade sensivel - 0 multiverso das coisas e a pluralidade dos sujeitos, na diver

sidade das formas de interatividade organica em que 0 conjunto del as e produzido 

e reproduzido, peculiarmente, em cada patamar de existencia historicamente efe

tivado. Como tal, forma ontopratica de existencia, a totalidade e a forma<;:ao real 

e concreta na multiplicidade de seus tra<;:os e movimentos efetivos, ou seja, 0 todo 

funcional e contraditorio que engendra e vive sua logica especifica. E a realidade 

~nquanto realidade, material e espiritual, antes, durante ou depois de pensada, 

ou seja, 0 locus e a substincia de toda atividade sensivel e de toda atividade ideal 

nela embutida; e nessa concretude 0 ponto de partida da ciencia, isto e, como diz 

Marx, da "elabora<;:ao da intui<;:ao e da representa<;:ao em conceitos". Toma~a, para 

efeito analitico, em sua plenitude ou por suas partes constitutivas, legitimamente 

destacadas ou iluminadas em suas reais configura<;:6es unirarias, ou seja, encarada 

como objeto da atividade cognitiva, na qual e reproduzida pelo pensamento, a 

totalidade assume a fei<;:ao da concretude pensada. Sao as duas formas da totalidade 

reconhecidas nos textos marxianos: de urn lado, 0 concreto real, de outro, 0 con

creto ideal, tal como expostas classicamente na parte 3 da "Introdu<;:ao de 1857": 

o concreto e concreto porque e a sintese de muitas determina<;:6es, isto e, unidade do 
diverso. Por isso 0 concreto aparece no pensamento como 0 processo de sintese, como 
resultado, nao como ponto de partida, ainda que seja 0 ponto de partida efetivo [ ... J e 
a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para 0 reproduzir 
como concreto pensado. [ .... J 0 todo, tal como aparece no cerebro, como urn todo de 
pensamentos, e urn produto do cerebro pens ante que se apropria do mundo do tinico 
modo que the e possivel.1 94 

o processo cognitivo e, pois, a transposi<;:ao de urn concreto a outro, a recon

figura<;:ao do real no ideal, isto e, a recomposi<;:ao do to do real em to do conceitual. 

Dito de outro modo, conhecer e precisamente capturar e expor a totalidade real 

da unica maneira pela qual isso e possivel, ou seja, na forma da totalidade pensada. 

Nao ha lugar, pois, para uma acep<;:ao da totalidade enquanto ponto de vista ou 

postulado, mesmo porque ambos sao por natureza, meramente, uma especie de 

autoimperativo da subjetividade, quando, marxianamente, 0 unico imperativo a 

ser cumprido pela subjetividade cognitiva e posto pela esfinge do objeto. 

194 Karl Marx, "Introdw;:flO de 1857", em Karl Marx (Sao Paulo, Abril Cultural, 1974, Cole<;:ao Os 

Pensadores), p. 122-3. 
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Q ue a decifrayao ou reproduyao ideal de Urn objero pos ';t e de10ngar p r 

milenios, tome-se 0 exemplo historico do valor, o u q ue 0 conhecimento se faya 

por aproximayoes, rupturas e reviravoltas sao outros aspecros ou p roblemas, no 

quais, por sinal, Lukacs se embarayou, tanto que, nas varias oportunidades em 

que traz a rona excertos da parte metodologica da "Introduyao de 1857", ele 0 faz 

preponderantemente em arrimo de considerac,:oes que ressaltam esses trayos do 

andamento socio-historico da cognic,:ao, e nao a proposito do modo pelo qual 0 

"cerebro pensante se apropria do mundo", produzindo uma "totalidade concreta 

como totalidade de pensamentos", que e 0 conteudo explfcito das reflexoes marxia

nas nessas que sao a esse respeito as suas paginas mais elaboradas. Trata-se de urn 

profundo lapso da analise lukacsiana, ou antes de uma pronunciada incorreyao; 

constitui, em verdade, urn dos sintomas mais daros e fortes de uma lacuna muito 

maior, algo que sinaliza para aquilo que, mais atras, foi aludido como urn nao 

sabido, que condicionou, ao men os ate a Estetica, parte consideravel da analftica 

lukacsiana, e que envolveu a admissao de urn suposto vacuo no pensamento mar

xiano, cujo preenchimento tentou-se levar a cabo em subordinayao a exterioridade 

do complexo gnosioepistemico. Em term os bern gerais e sumarios, tudo se passou 

nesse arcabouyo falaz como se 0 pensamento marxiano demarcasse uma prdtica 

metodof6gica, mas nao contivesse a sustentayao teo rica da mesma e, menos ainda, 

de sua fundamentayao gnosiologica. Donde todo 0 vasto quiproquo posto em cena. 

A inexistencia na obra de Marx de textos autonomos e sistematicos sobre essa 

materia facilitou a emergencia e a consolidayao desse suposto, alias, gerado bern 

antes da incursao de Lukacs pela esfera do marxismo. Contudo, sua visao tradicional 

do arranjo das disciplinas filosoficas, acompanhada de ponderavel acentuayao na 

continuidade historica das ideias, foram as matrizes que dificultaram e con fun

diram sua resistencia as imposic,:oes e restriyoes teoricas de seu tempo, das quais 

nao conseguiu se libertar plenamente, seja em funyao do peso alcanc,:ado pelo 

epistemologismo em geral, seja pelo fardo recebido do rudimentar tradicionalismo 

gnosiologico de Engels e Lenin. Nesse sentido e muito ilustrativa a justificayao que 

oferece no "Prefacio" de 1967 para 0 hiper-hegelianismo de Hist6ria e consciencia 
de ciasse, onde pincela 0 vies desse rumo teo rico pelo interior dos embates com as 
tendencias, igualmente erroneas, da Segunda Internacional: 

As apela<;:6es it dialetica de Hegel significavam urn duro golpe na tradi<;:ao revisionista; 

ja Bernstein se havia proposro e1iminar do materialismo, sub titulo "cientificidade", 

tudo que recordasse a dialetica hegeliana. E seus antagonistas ideologicos, come<;:ando 

por Kautsky, estavam muito longe de propor uma defesa do legado de Hegel. Era, 

pois, obvia para uma volta revolucionaria ao marxismo a obriga<;:ao de renovar neste 
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as tradi 6es h<.:gclianas, Historia e consciencia de C£asse significou 0 i nt~nro talv,ez m~is 

radical de reatualizar 0 revolucionario de M arx mediante uma renova<;:ao e contll1ua<;:ao 

I· d 'd 195 da dialetica hege lana e e seu mete o. 

Tal como Lenin na guerra das teorias do conhecimento, Lukacs admiti.r~ 0 ~on

fronto na arena do complexo da exterioridade: contra 0 kantismo dos revlslOOls~as 

empunhou a lanya dialetica de Hegel. E deploravel a fragili~ade dessa pobre tentatlva 

de ressurreiyao teo rica de Marx, soerguido a custo e proJetado ao futuro so~e~te 

pela incorporayao de urn sopro do passado. Hoje, e evidente que toda essa pole~lC~ 

foi travada ao arrepio do carater do pensamento marxiano, uma v~z q~e ,ex~oe a 

flor da pele 0 consenso subjacente que unia os contendores quanto a eXIs~e~C1a ~o 

pretenso vacuo teo rico na reflexao marxiana. Lukacs, a semelhanya dos n.va~s, ~ao 

tendo questionado a natureza e a validade do aparato das cien~ias e_ das,dlsclplmas 

filosoficas, tal como fora herdado dos fins do seculo XIX, tam bern nao pode-escapar 

ao vortice do pretenso vacuo teorico, e desse modo sucumbiu ao encar~o perverso de 

levar a cabo 0 aterro epistemico do mesmo. Perdeu com isso, em grande parte, como 

tantos outros, momentos dos mais agudos e caracterfsticos da legftima propositura 

marxiana. De faro, 0 que escapou a Lukacs ate a Estetica foi a propria instaurac,:ao 

I , · d Marx donde ter se dedicado a cerzidura logico-epistemica de uma onto oglCa e , , , 
fenda inexistente, no que esteve muito bern acompanhado ao lange do ~eculo, ate 

mesmo por artffices mais habeis e rigorosos, mas, em diversos casos, ~1U.ltO me.nos 

preocupados com a autenticidade da heranya marxiana, 0 :u~ os eXlmla e ~x~me 

de certos encargos e responsabilidades que, inversamente, atlnglam 0 grau maximo 

no caso do marxista hungaro. 

Ao nao se dar conta ou muito ter relutado em admitir, e nao estritamente por 
. '" da motivos teoricos, a natureza ontologica do pensamento marxlano, ate a epoca 

d - da Estetica Lukacs nao pode atinar com os rastros e os prindpios da resolu-re ac,:ao , al ", b 
[ao ontoprdtica da problemdtica do conhecimento e com ~ modo pelo:u 0 cere ro 

. do mundo" ou seJ'a com a teorta das abstra[oes, demarcadas pensante se apropna " . 
consistentemente por Marx. E, precisamente, esse conjunto de vigorosos elementos 

teoricos que constitui 0 nao sabido que Lukacs, no interior d~ uma longa e descar

rilada tradiyao interpretativa da obra marxiana, tomou ou delxou pass~~ como urn 

vacuo a raiz do pensamento de Marx. Os multiplos fatores que condl~lOnaram e, 

em larga medida, ainda condicionam essa falta de acuidade sao de toda nature~a ~ ~e 

espraiam por rodos os pianos. Nao ha exagero em dizer que poucas vezes na hlstor~a 

do pensamento hao de se ter aglutinado tantas adversidades para gerar 0 desentendl-

195 Georg Lukacs, "Prefacio", cit., p. 21-2, 
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mento da obra de urn autor. Basta considerar que Marx foi 0 lll1ico em nome de 

cujo ideirio ponderaveis setores da humanidade tentaram a propria transfigura~ao 
pratica do mundo, e que essa tentativa redundou por suas inviabilidades originaria 

no mais patetico dos desastres historicos. Falencia esclarecedora, todavia, que, ao lado 

da plena entifica~ao em curso do mercado mundial, confirma a teo ria marxiana como 

nenhum acontecimento anterior 0 fez, no exato momento, contraditoriamente, em 

que Marx decaiu para 0 nivel mais baixo de descredito em que jamais se encontrou. 

A reprodw;:ao do niio sabido ou da ocultas:ao historica da reconversao marxia

na da problematica gnosiometodologica, em nada urn priviJegio das cogita~6e 
lukacsianas, e mais especial mente impactante nesse caso, dadas as inclina~6es Onto

logizantes que Lukacs sempre manifestou e, acima de tudo, porque foi e1e proprio 

que, na undecima hora, acabou por estabelecer a efetiva natureza do pensamento 

marxiano. Com efeito, uma proeza intelectual que abriu perspectivas extraordinarias 

para 0 estudo de Marx, e a partir disto para 0 conjunto da questao ontologica e de 

toda a sua historia. Viabilizou, entre outras possibilidades, a aprecias:ao critica do 

proprio itinerario lukacsiano, para alem do espirito rotineiro e da superficialidade 

com os quais em geral tern sido encarado; desse modo, a analise aqui desenvolvida 

e, por sua dire~ao, francamente tributaria dos meritos derradeiros de seu objeto. 

Mas, enquanto essa mutas:ao analitica nao ocorreu, lavraram na obra lukacsiana 

graves dissonancias em relas:ao ao pensamento marxiano. E ocioso voltar ao seu 

detalhamento, porem, a reaglutina~ao cortante dos eixos fundamentais de tais 
desacertos pode ampliar sua visibilidade. 

Houvesse esbarrado, de algum modo, na resolufiio ontoprdtica da problemdtica 

do conhecimento e no delineamento da teo ria das abstrafoes, Lukacs nao se teria 

extraviado pela tortuosa justificativa do em-si epistemico e no modo pelo qual, 

atraves da dialetica entre universalidade, particularidade e singularidade, pretendeu 

estabelecer a fisionomia do metodo marxiano. Por urn lado, seriam absolutamente 

superfluas e deslocadas as garantias abstratas oferecidas a objetividade das coisas e a 
norma segundo a qual a ciencia deve partir do objeto, diante da resolutiva multilate

ralidade concreta do reconhecimento ontologico da atividade sensivel como sujeito 

e objeto, que ainda mais se eleva por deixar estabelecida a possibilidade efetiva 

do conhecimento, dirimindo com isso a cIassica questao gnosiologica, pela qual 0 

percurso lukacsiano simplesmente nao passa. De outra parte, se tivesse vislumbrado, 

ainda que parcial mente a teoria das abstrafoes, nao chegaria a transformar a dialetica 

da universalidade, particularidade e singularidade no pretenso vinculo 16gico entre 

Marx e Hegel, e assim preservado esses dois grandes auto res, pois a exposis:ao da 

mesma, em verdade, nao faz justis:a a nenhum deles. Reprovando e querendo se 
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livrar do lado mai e peculativos do procedimento hegeliano, ao mesmo tempo 

em que procura torna-Io mais intimo aos objetos reais, Lukacs termina por reter 

contornos e movimentos proximos a urn involuntario rito formalizante, produzido 

pelo conflito de suas tendencias reflexivas: de urn lado, tende a deixar engastada na 

argumentas:ao 0 subentendido de certo papel fundante da logica, talvez 0 aspecto 

mais pal pavel de sua visao tradicional da arruma~ao das disciplinas filosoficas; de 

outro, pende a supressao da logica, nao so porque a1meja alcans:ar as coisas, mas 

porque propende a uma deslogificas:ao de Hegel, em beneficio do ressalto de suas 

inclina~6es a objetividade. Que Hegel ou, especificamente, sua logica possam se 

prestar ou nao a isso, aqui nao vern ao caso, mas apenas que to do esse urdume de 

contrapostos nao passa de uma media~ao problematica, des necessaria e impropria 

para preencher, por meio da heran~a hegeliana, 0 pretenso vacuo do pensamento 

marxiano. Se tivesse vislumbrado os contornos da teoria das abstrafoes, teria.sido 

a1ertado que as empreitadas teoricas de Marx nao partem de uma logica, e assim 

experimentado dificuldades intransponiveis para embutir na estrutura dos procedi

mentos marxianos urn aparato dessa natureza; por consequencia, a tese do vinculo 

16gico, em toda sua extensao, nao teria tido como subsistir. Por isso, exatamente, 

no inicio deste estatuto, voltado ao caso lukacsiano, afirmou-se que a teoria das 

abstras:6es, por seu efeito norteador, pode servir de ancora analitica a servis:o da 

decifra~ao da obra marxiana, tendo fluido por conta disso, como exemplos mar

cantes de extravios, a exposis:ao e critica de algumas das formulas:6es lukacsianas. 

Em sintese, de posse da resolus:ao ontopratica da problematica do conhecimento 

e da teo ria das abstras:6es, Lukacs disporia de meios para sustentar marxianamente a 

independencia do ser em face da consciencia, a possibilidade do saber cientifico e 

a prioridade do objeto como ponto de partida da ciencia, sem 1ans:ar mao do debil 

estratagema do em-si epistemico; da mesma maneira, teria compreendido 0 modo 

pelo qual a cabes:a se apropria da realidade por meio do concreto de pensamentos, 

sem fors:ar a existencia uma herans:a hegeliana pela reiteras:ao sem brilho da tese do 

vinculo logico entre Marx e Hegel, que em outras maos acaba mesmo por se conver

ter em dependencia logica do primeiro em relas:ao ao segundo, 0 que e ainda mais 

despropositado. Tratadas por essas vias extrinsecas a conceps:ao marxiana, as relas:6es 

entre esses do is grandes autores findam inteira e perversamente obscurecidas, contra 

as melhores intens:6es analiticas, inclusive as de seus mais sofisticados praticantes. 

Em contrapeso aos descaminhos lukacsianos, ja foi ressaltado 0 acerto e a 

importincia de seu original tratamento da particularizas:ao marxiana. Contudo, 

mesmo aqui a falta da correta orientas:ao de fundo se fez sentir. Talvez porque 

estivesse voltado, prioritariamente, para a categoria da particularidade como 
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~:~:~aorganiZa~or d.a atividade estetica, mas com certeza porque tambem estava 

d 
. d~ad~ no ill.tenor do quadro da logica entre universal, particular e singular 

eIXOU e tIrar malOr e melhor . d ' 
bl , . provelto e sua correta percep~ao e determina~ao da 

~:o em;~~~ ~a partic~laridade. Esta, todavia, presa no interior dos movimentos 
uma 1 etIca do ulllversal, particular e singular, tal como tra~ada por Luk' 

enquanto metodo marxiano, apesar do relevo com que e tratada nao lacs 
centralidade e a co I . d d. ' a can~a a 

" mp eXI a e que a partIculariza~ao - processo analitico de de-
~efI~;lI~a~ao ou concre~ao - possui na dinamica multilateral do que Marx cha 

e vla~em ao ,in~erso", ou seja, do caminho da volta, que perfaz 0 retorno :: 

ab~trad~oe~ raz.oavels ao todo concreto, andamento que constitui "manifestamente 0 

meto 0 clenuficamente exato"196 que n' I'd 
. ,ao 1 a apenas com graus de generaliza~ao, 

mas cO~d a totahdade das determina~6es interconexas pelas quais as abstra~6es sao 

con~ertl as ~~ concretos pensados. Numa frase, escapa a Lukacs a conexao mais 
estrelta e decIslva entre particularidade e 0 modo pelo qual '" b 

. d "" 0 cere ro pensante se 
~prop~a 0 mu~do , IStO e, entre particularidade e teoria das abstra~6es, no interior 

a qu ela malllfesta, no plano ideal, sua plena for~a e significa~ao. Talvez . 
caso de afirmar, a proposito desse confinamento logico da concepra'o luk . sePdo 

. I . d d y acslana a 
~artJcu ,an a e, 0 que ele proprio disse de Aristoteles no que tange ao termo m 'd' 

o capitulo 12, volume I, da Estetica, tantas vezes J'a citado Luk' b e dIO. 
d d b' . , acs, 0 servan 0 

que uma . as e Ihdades especificas da dialetica aristotelica e operar soment 

as categonas de universalidade e singularidade, comenta com grande sim ati: c~~ 
trabalho do autor grego: p p 

Nao e nada ~~so.lito ~a histo~ia do pensamento que grandes inovadores nao consi am 
:~ar consclencla da Importancia plena, desenvolvida, daquilo que tenham descob!to 

SSlm, p.orhexemplo, Aristoteles conseguiu com seu posicionamento do termo medi~ 
urn camm 0 extraordinariamente fecundo para a fundamenta<;:ao d ,. , 
nao foi capaz de d. a enca, porem, 

ar 0 passo segumte, que consiste em conceber esse termo m 'd' 
centro como particularidade. '97 e 100U 

rid ~SSi~, guardadas as propor~6es, Lukacs, pelo resgate da logica da particula-
a e, a can~ou a fundame~ta~ao da estetica, mas nao foi capaz de dar 0 asso 

s~bs~quen~e, p~lo qual a partIculariza~ao e reconhecida como 0 centro do mJrodo 

~I~n~fico,. IStO e, da teo ria das abstra~6es, pela obvia razao de que esta ultima nao 
0 1 a vertIda por seu horizonte teo rico. 

1% Karl Marx, "Inrrodus;ao de 1857", cit., p. 122. 
l Y7 G L k eorg u acs, Estetica, cit., p. 229. 

I A 'l' IWIl I A I AS A Il ~ 'II( A(' I ' S A ( ' ld 'l' l ' A Ill' UK ' S 21 

Cabem, no linh a 'mclhante, pondera~6es relativas ao conjunto da propositura 

lukacsiana da dialetica entre universalidade, particularidade e singularidade, des de 

logo porque no paragrafo anterior, com destaque, ja fora feita a devida ressalva ao 

tratamento que Lukacs dispensou a categoria da particularidade. Recusar a tese 

do vInculo logico e criticar a impropriedade da formula~iio da logica do universal, 

particular e singular como metodo marxiano de extra~iio hegeliana, nao implica a 

inexistencia de qualquer tipo de nexo entre Marx e Hegel, mas 0 deslocamento de 

quaisquer vfnculos posslveis a devida esfera secundaria das influencias, ressonancias 

e absor~6es difusas, que se deram por cerro em mais de urn plano. Assimila~6es 

de ll1aior ou menor monta, porem, sempre integradas a ruptura de fundo, levada 

a cabo na propria instaura~ao do pensamento marxiano e jamais reconsiderada. 

Nao se trata aqui de enveredar por esse territorio, nem mesmo simplesmente de 

inventariar as principais ocorrencias desse tipo, mas de tecer apenas, sob 0 diapasio 

dessa ordem de influencias, considera~6es finais sobre a propositura da dialetica entre 

universal, particular e singular, para ressaltar, em primeiro lugar, que esta enquanto 

preenchimento do niio sabido referente a teoria das abstra~6es antes tolda do que 

esclarece, mais afasta do que aproxima 0 procedimento marxiano da 10gica de Hegel, 

pois sob tal fei~ao opera sem notar uma substitui~io radical e indevida, tornando 

imposslvel investigar, por dissolu~iio do objeto, que ressonancias hegelianas mais ou 

menos distantes poderiam ecoar no genulno procedimento de Marx, concebido e 

reiterado por ele proprio como oposto ao hegeliano. A diferen~a diametral - "meu 

metodo dialetico nio so difere do hegeliano, mas e tam bern a sua andtese direta" 

("Posfacio" da segunda edi~ao de 0 capital, 1873) - sabemos qual e: no mesmo 

lugar e declarado que 0 processo do pensamento e hegelianamente transformado 

num demiurgo do real, enquanto que na concep<;:iio marxiana 0 ideal nio e nada 

mais do que 0 material transposto e traduzido na cabe<;:a do homem. Ou seja, a 

diferen~a antitetica e de carater ontologico: 0 ser e prioritario em rela~io ao pensa

mento e este e urn concreto pensado, nio urn produto autonomo. Isso nao impede, 

todavia, que no mesmo "Posfacio", Marx reconhe<;:a a proposito da dialetica, como 

em diversas outras oportunidades e sempre praticamente do mesmo modo, que He

gel "tenha sido 0 primeiro a expor as suas formas gerais de movimento, de maneira 

ampla e consciente", na qual reconhece tambem urn "cerne racional". De modo que 

nada impede que os movimentos de concre~ao da teoria das abstra<;:6es, a sintese de 

multiplas determinafoes, contenha subsidiariamente a contribui~ao de momentos da 

determina~ao dessas formas gerais do movimento, sempre que imanentes ao objeto 

e nunca a ele atribuldos pelo pensamento. Nesse sentido, na medida em que todo 

processo de concre~ao analltica sempre se move, necessariamente, nos tres nlveis, reais 
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e ideais, de generalizac;:ao, uma d ialetica d universa l, particular e ingular sempr

estara presente como 0 momento mais remoto e abstrato do processo determinativ . 

Sob essa condi<;:ao, uma logica ou dialetica do universal, particular e singular sera 0 

feixe - "0 elemento comum que e ele proprio urn conjunto complexo, urn conj untO 

de determinac;:6es diferentes e divergentes" ("Introduc;:ao de 1857") - mais abs

trato das abstrac;:6es razoaveis, que enquanto tal nao determina nenhum objeto 

concreto. Dada a generalidade maxima dessa mais abstrata das abstrac;:6es razoaveis 

ela e dizivel de qualquer objeto, e a voz abstrata mais tenue, uma generalidade tao 

universal que nao quebra a mudez do singular, apenas lembra ou assinala que isso e 

possivel, e nesse sentido pode servir de guia distante para a formulac;:ao das abstrac;:6es 

razoaveis, e do mesmo modo para os passos da concrec;:ao. Donde 0 lugar e 0 sentido 

precisos de uma dialetica do universal, particular e singular, no ambito da repro

duc;:ao ideal dos objetos, sao dados precisamente pela teoria das abstrac;:6es, fora da 

qual e em particular como sua forma substitutiva e uma extrac;:ao sub-hegeliana, 

convertida em contrafac;:ao marxista do procedimento marxiano, 

Reconhecer, pois, influencias e ressonancias hegelianas no pensamento de Marx, 

nao conduz nem obriga a fazer deste urn herdeiro ou dependente daquela vertente, 

seja no campo da logica ou em qualquer outro. Diante do porte e da significac;:ao 

historica da obra hegeliana, incompreensivel seria mesmo se dela nao houvessem 

irradiado alguns nodulos ou certos esdmulos e referenciais para a grande empreitada 

marxiana. Considere-se de novo a menc;:ao explicita de Marx as "formas gerais do 

movimento", mas agora nao a respeito dos processos analiticos de concrec;:ao, e 

sim remetidas aos movimentos do ser. Por certo, na esfera ontologica as irradiac;:6es 

hegelianas no pensamento de Marx devem ser mesmo mais expressivas do que 

no plano logico, independentemente da fusao entre ambos no ideirio de Hegel. 

Figurac;:6es conceituais relativas a historicidade, processualidade, ao ser matrizado 

pela contradic;:ao, ou seja, a universal contraditoriedade do mundo, e assim por 

d iante, sao aquisic;:6es de tal ordem que tem de ser retidas independentemente da 

forma e dos meios pel os quais foram originariamente concebidas. Repercutem por 

seu proprio peso, de maneira que 0 melhor sera dizer que Marx tera se apropriado 

de alguns resultados, mas contra os rumos e os meios pelos quais certas conquistas 

hegelianas se efetivaram; apropriac;:ao, em especial, de lineamentos ontologicos 

isolados e desinseridos de seus contextos, a semelhanc;:a do que fizera em relac;:ao a 

Feuerbach, na instaurac;:ao de seu proprio modo original de conceber e elaborar a 

reproduc;:ao intelectual do complexo de complexos da mundaneidade dos homens, 

Desde logo porque urn dos trac;:os mais caracteristicos da posic;:ao ontologica ins-
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I - I er modo apriorista de 
taurada pol' Marx e a ruptura com a especu ac;:ao ou ~ua qu , 
elaborac;:ao teorica, pois, como diz Meszaros com mUlta aCUldade, 

( J a metodologia do apriorismo nao brota de uma arvore filos6fic~ es~e~ial, ad~inda 
d~ um solo composto a partir do nada, mas das contradic,:6es insoluvels, e um ete~-

ml
'nado ser social, que e forc,:ado a reverter, em sua imaginac,:ao, as redlac,:oes e~trutul,~adls 

" . ." d" em raClona a 
reais da sociedade de modo a produzir uma prova a prtort a or , ' , 

, d d d 't de cI'ma para baixo da hist6ria concebida ao contrano, Isso e c1ara-
SOCle a e escn a ' 

h I' 198 
mente evidente nas construc,:6es ege lanas, 

Ru tura que e uma passada crucial e essencial, nao urn simples ajuste ,ou reto

que, 'n~m mesmo uma purificac;:ao mais completa de uma heranc;:a grandlOsa mas 

problematica, vis to que, em 

ua nova sfntese, estruturada em oposic,:ao consciente aos sistemas filos6fic~s deseus 
( .. ,Jds ( J a conceprao marxiana da dialetica foi alem de Hegel, preClsamente 
pre ecessores .. , T M ' 

des de 0 mo
mento inicial, em dois aspectos fundamentais, embora arx conn~ua~se 

d d d 'al" E pnmelro 
'd d- I 'tl'ca de Hegel como a forma basica e to a 1 enca, m a conSI erar a la e , ' 

lu ar a crftica da transformac,:ao hegeliana da dialetica objetiva em construc,:ao conc~l-
tu:1 ~speculativa ( .. . J estabelecia a ac,:ao redproca de forc,:as objetivas co~o a ;rd~d~ra 

d 
dialetica e como 0 terre no real da determinac,:ao dos mals me lanza os 

estrutura add ' 'deol6gicos 
f: 

b" E em segundo lugar a demonstrac,:ao os etermmantes I 
atores su Jenvos. , ' ' 'd' I ' restaurac,:ao do mundo 
da dialetica conceitual-especulativa de Hegel - a ISSO uc,:ao ~ , ~ d ente 
em frico" como construc,:ao anist6rica, que contradiz as potenClahdades pr~ un ~~ 

p , 'h I' 's em relevo de uma manelra enfanca, 0 
hist6ricas da pr6pna concepc,:ao ege lana - po , , , 

d
' ' ' 'mfvel dos desenvolvimentos hist6ricos realS, Juntamente com uma 
mamlsmo Irrepn , ' 'ente revolucionario esra 

indicac,:ao precisa das alavancas necessanas com as quaIs 0 ag . 'j)' 

d
' '0 de 'Intervir de acordo com seus objetivos conSClenteS, na mam estac,:ao 

em con Ic,:a ' 
d d' I' ' b' t ' a 199 posit iva a la enca 0 Je IV , 

De sorte que, conclusivamente, a inspirac;:ao e 0 uso de certas categorias hege-

lianas nao se dao 

( J no sentido de alguma influencia problematica que deixaria um e1em~nto e~t:~nho n~ 
,.. 0 do ensamento marxiano, mas categorias consideradas como DaseznS;ormen, 

corp p duma teo ria profundamente original, sao transferidas de Hegel para 0 
na estrutura e , d'h 200 

, d d' de Marx e ai reativadas com um sentido qualitanvamente I erente, 
umverso 0 ISCurSO 

198 Istvan Meszaros, Filosofia, ideologia e ciencia social (Sao Paulo, Boirempo, 2008), p, 8l. 

199 Ibidem, p, 113-4, 

200 Ibidem, p, 116-7, 



218 M A RX: IS T ATUr 

Donde a simples no<;:ao ou a mera hipotese de heran<;:a hegelian a ou vinculo 

logico, bern como outras do genero, transparecerem, em face da natureza do pel -

samento marxiano, como urn engano radical, que induz a vastos descaminho 

analiticos, promotores do desentendimento da obra de Marx em varios pIanos. 

Uma avalia<;:ao mais ampla das impropriedades teoricas lukacsianas durante a 

longa dura<;:ao de seu marxismo proto-ontologico nao entra nem longinquamente, 

e obvio, nas cogita<;:oes da crftica aqui pespontada. Contudo, a natureza com urn 

dos conjuntos problematicos abordados permite assinalar que a grande dificuldade 

encontrada por Lukacs, na identifica<;:ao do pensamento marxiano, e da mesma 

ordem daquela que transpassa toda a historia da ontologia, cujo tratamento sempre 

esteve, de algum modo, embara<;:ado por questoes logicas e gnosio16gicas em geral. 

Basta observar que Lukics, somente a epoca da prepara<;:ao da Ontologia, e isso 

nao tera ocorrido por mera casualidade, se deu conta ou tratou abertamente de 

aspectos dessa questao, mesmo que limitando 0 enfoque ao panorama dos dois 

ultimos seculos, que demarcam a face mais aguda do problema, quando ja esti em 

curso a propria desqualifica<;:ao e excludencia da ontologia como pratica te6rica 

fundante. Poi apenas nessa oportunidade que explicitou 0 problema sob a forma 

da contraposi<;:ao entre criterio ontologico e criterio gnosiologico. Ocorreram, entao, 

mudan<;:as fundamentais. A critica a Hegel foi elevada acentuadamente, chegando 

ao ponto mais agudo nos Prolegomenos para a ontologia do ser social, segunda e 

ultima versao da empreitada. Em nenhum dos do is textos a tematiza<;:ao da diale

tica entre universalidade, particularidade e singularidade foi retomada, e a "mais 

importante descoberta metodo16gica de Hegel"20I passou a ser a das determina<;:oes 

reAexivas [Reflexionsbestimmungen] - capitulo sobre Hegel, 2. E claro, a 16gica 

cedeu lugar a ontologia, posta agora no centro da tematiza<;:ao, que em Hegel foi 

vista, criticamente, segundo 0 diagn6stico de uma dupla ontologia, a verdadeira 

e a falsa, ambas expressas na forma de categorias 16gicas: estas, no primeiro caso, 

sao "componentes dinamicos do movimento essencial da realidade, como graus 

ou etapas no caminho do espfrito para realizar a si mesmo"202; enquanto que, no 

segundo, as conexoes reais sao constrangidas pelas conexoes 16gicas, de tal modo 

que "a ontologia sofre a violencia conceitual da 16gica"203, ou seja, se toma uma 

resultante deformada "pelo predominio metodo16gico dos prindpios 16gicos"204. 

201 Georg Lukacs, "A falsa e a verdadeira onrologia de Hegel", em Ontologia do ser social, cit., p. 77. 

201 Ibidem, p. 27. 

203 Ibidem, p. 55 . 

204 Ibidem, p. 65. 
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Ja no que cangt: a Marx, agora este se distingue ~e maneira mais ~it.id~, tanto de 

Hegel quanto de sua imagem lukacsiana do perlodo proto-ontologlCo . . 

. d . d . d quer saibamos e quelramos ou 
A cit~ncia se desenvolve a parttr a VI a e, na VI a, d I" [1 
nao somos obrigados a nos comportar espontaneamente de mo 0 :nt~ og.l~o"d~de 
Acr~di{amos ue, agindo assim, Marx criou uma nova forma tanto e clentl CI . . 

eral ua;to de ontologia; uma forma destinada a superar no futuro a constltUl
~: ~rofu~damente problematica, apesar de toda a riqueza dos fatos descobertos, da 

cientificidade moderna.205 

Sem duvida, a partir da identifica<;:ao do cariter ontol~gico do ~ensamento 
. houve transformaroes substanciais na elabora<;:ao lukacslana, mas 0 

marXlano,'" ,. d -
_ h ' . alidade nem dispos do tempo necessarlO e matura<;:ao 

Processo nao c egou a Illtegr , d . A -
. 1 A' embora tenha havido uma gran e III exao, 

ara talvez vir a se comp etar. SSlm, l' 
~est:ram ai~da no sentido mais geral, apesar de tudo, uma esp~s~a aura hege lana 

e uma enfase praticamente irretocada sobre a questio metodologlCa, mesmo ,so.b 0 

d
. ada subordinario dos problemas gnosio16gicos ao plano ontologlCo, 

novo lagram.,. 1 - M 
bern como se manteve urn grande conjunto de dissonancias. em. re a<;:ao a ~r~, 

ue vio des de suposi<;:oes ex6ticas como os "experimentos IdealS da ab~t~~<;:ao , 

:ntendidos enquanto meios de investiga<;:ao ciendfica, ate a petrea insensl~~lIdade 

P
ara a mais extraordinaria das concep<;:oes marxianas sobre ~ esfera p~llt1ca .- ~ 

1· . 'd d P , tudo ISSO e mUlto mals e, 
sua determina<;:io ontonegativa da po ltlCl a e. orem, . . ,. 
simultaneamente, urn universo inaugural e 0 ponto de arriba<;:io de u~ It1nerar~~. 

1 que demandam exame espedfico e detalhado, e que nao pode s 
ongo e tortuoso, b' . 
confinado aos parigrafos finais de uma abordagem desenhada por outros 0 Jetlvos. 

.' fu da . d Marx (Sao Paulo, Ciencias HLlman~$ , 
205 Georg Lukacs, Os principios ontologtcos n mentals e 

1979), p. 27. 



MARX: A ANALITICA DAS COISAS 

A gora e so cuidar da conclusao, anotando que nem mesmo nos escritos da 

Ontologia a teoria das abstrayoes foi advertida por Lukacs, 0 que dimensiona 

bern a incompletude da transiyao lukacsiana ao marxismo ontologico. Imperce

bido que e 0 responsave! principal pe!o feitio demasiado abstrato do tratamento 

lukacsiano das questoes metodologicas, que tendem a ser resolvidas, apesar do . 

lugar proeminente que sempre ocupam, ao nfve! rarefeito dos prindpios ou dos 

grandes condicionamentos historicos, sem que os procedimentos analiticos que 

perfazem a captura ideal dos objetos sejam mais efetivamente tocados. Com 

efeito, outra nao poderia ter sido nesse campo a tendencia predominante de 

seu pensamento, em face da ausencia, ne!e constatada, do urdume peculiar 11 

investigayao marxiana que reproduz as determinayoes reais, identificado e sinte

tizado pe!a teoria das abstrayoes, uma vez que esta, ou seja, 0 metodo marxiano, 

tornado por seus momentos estruturais, pode ser reconhecido e enunciado como 

o modo de produyao de concretos de pensamentos a partir da destilayao previa 

de abstrayoes razoaveis. Procedimento no qual a decantayao pre!iminar e, por 

assim dizer, errante, urn trabalho de sapa em que a forfa de abstrafdo confronta 

de safda e sem qualquer ponto de arrimo a imediatez do todo sensfve! do objeto, 

uma aproximayao cognitiva, pois, que se defronta com a face lisa, desprovida da 

textura de mediayoes que faz do objeto ou de conexoes unicas de objetos singu

laridades efetivas, mas que esti oculta na totalidade muda com que os mesmos 

se apresentam na abstratividade propria e incontornave! 11 re!ayao imediata do 

sujeito com 0 concreto indecifrado. Eo momenta do transito entre a afirma<;:ao e a 

dissoluyao da certeza senslve! imediata: "Parece que 0 correto e come<;:ar pe!o real e 

pe!o concreto, que sao a pressuposi<;:ao previa e efetiva", mas que desemboca numa 

"representa<;:ao caotica do to do". Todavia, a partir disso, "atraves de uma determina-
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s:ao mai preci a, arravc ' da anali c, chcgadamos a conceiros cada vt:z mais implt: ': 

ou seja, as abstraroes razoaveis, com e por meio das quais rem inicio "a viagem a 

inverso"', isro e, 0 caminho cieneificamenee exaro da concres:ao ou parricularizas:ao; 

em suma, a rora seguida pela cabes:a no desvendameneo da logica das coisas. Processo 

em dois rempos nao apenas enunciado, mas confirmado e reiterado inumeras veze 

por Marx, taneo no exercicio de seu trabalho reflexivo quaneo atraves de esclareci

meneos e depoimeneos especificos, aos quais Lukacs, a semelhans:a de taneos outros, 

da as costas, nem mesmo os aludindo, como se inexistissem ou fossem ignoraveis, 

mas que conerariam fronealmenee os vieses gnosioepistemicos de uma infinidade 

de ineerpretes, fazendo com que estes, por isso mesmo, restem sempre desafiados 

pela vigorosa presens:a daqueles, parenees na condis:ao e qualidade de fatos teoricos 

indeleveis, enquaneo tais decisivos, po is indissoluvelmenee integrados a argamassa 

da arqui ret6nica marxiana, para cuja delucida<;:ao imanente sao, no minimo dos 
minimos, pistas da mais alta relevancia. 

Pronunciameneos inequivocos que se estendem pelo conjunto da obra mar

xi ana, assegurando a inexistencia de qualquer tipo de antessala logico-epistemica 

ou apriorismo teorico-metodologico em sua plataforma cientifica, 0 que condiz 

it perfei<;:ao com os seus delineamentos da teo ria das abstra<;:oes. Posicionamento 

que, sob expressao positiva, sustenta de modo categorico a prioridade e a regen cia 

do objeto ou, mais rigorosamente, da coisa enquanto tal - do entificado real ou 

ideal em sua autonomia do ato cognitivo - para todo 0 processo do conhecimento. 

Desde a "Critica de Kreuznach" (1843) ate as "Glosas marginais ao 'Tratado de 

economia polftica' de Adolf Wagner" (1880), nao so 0 mesmo diapasao e sustentado 

como seus timbres se elevam em densidade e explicita<;:ao. Da primeira, bastante 

explorada no estatuto 2 deste trabalho, basta recordar a identifica<;:ao marxiana da 

"cdtica verdadeiramenee filosofica", literalmente conera Hegel, enquanto "apreender 

a logica especifica do objeto especifico"2 (§ 304). Da mesma forma sucinta, agora 

do "Terceiro manuscrito" de 1844, e bern ilustrativa a passagem em que a proposito 

da industria, determinada como "a rela<;:ao historica efttiva da natureza, e por isso 

da ciencia natural, com 0 homem" e com isso "base da ciencia humana, do mesmo 

modo que ja se tornou - ainda que de forma alienada _ a base da vida humana 

efetiva", e tendo destacado tam bern que "dar uma base a vida e outra a ciencia e, 

pois, de antemao, uma mentira", Marx finda por conc!uir que ''A sensibifidade (vide 

Karl Marx, "Incrodw;:ao de 1857", em Karl Marx (Sao Paulo, Abril C ultural, 1974, Colec,:ao Os 
Pensadores), p. 122. 

Idem, Critica da filosofia do direito de Hegel (Sao Paulo, Boirempo, 20'05), p. 108. 
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Feuerbach) C' 111 I · s 'r a ba e de toda ciencia. Apenas qu~nd.o esta ,pane daquela 

dupla figura ran to da consciencia sensivel quanto da carenCla senslVel ~ portanto 
na I A·.f.:.·"3 N- Importa 0 apenas quando a ciencia parte da natureza - e a e cienCla fJetlVa . ao , 

transfundo feuerbachiano do excerto, nem mesmo 0 abafamento do conteudo que 

t mas Observar que as expressoes consciencia sensivel.e careczmento o mesmo acarre a, ,. d 
' lremetem ao conhecimento direto, sem qualquer interstlcio gnosiologlCo, e senSlVe . fi _ 

sujeitos e objetos reais, it consciencia das coisas e dos homens ~~quanto en,tl ca<;:oes 

sensiveis, forma que prenuncia a tematiza<;:ao posterior da at1vI~ade senslv~l co~o 

. . bJ' eto propugnando assim, uma cientificidade emalz.ada e reglda pe a sUJetto eo" f" _ 
terrenalidade das coisas e dos homens concretos. E ja que Marx az al uma remI~s.ao 

explicita a Feuerbach, compete lembrar al~umas. formula<;:oes ~este, para auxlhar 

no encendimento da passagem marxiana, l11c!uslve por suas dlferen<;:as. ~m P~ra 

a critica da filosofia hegeliana (1839), 0 leitor se depara com uma batena mUlto 

eloquence de questionamentos: 

., . , to' [ 1 0 conceito de comec,:o [ 1 que a filosofia deva ter urn comec,:o Ja nao e urn supos . .. . 
. :" '0 e' urn obJ'eto que escapa a critica, que e imediatamente verdadeiro e universal mente 
pna . d c,:o' valido? Por que no comec,:o nao posso renunciar justamente ao concelto e come . 
Por que nao posso me referir de modo imediato ao real? Hegel comec,:a pelo ser, quer 
dizer, pelo conceito de ser ou ser abstrato. Por que nao posso comec,:ar pelo ser mesmo, 
vale dizer, pelo ser real?4 

Quadro que principia a ser respondido de modo bern sintetico dois.p~ragr~fos 

it frente: "Pensar e uma atividade imediata, na medida em que e aut~at1vl.dade . ~ 

bern mais adiante e determinado 0 objeto: ''A realidade do ,ser ~enslvel sl11gular e 

ara nos uma verdade selada com nosso sangue. [ ... J 0 ser senslvel e 0 ser perma,n~nte 

~ imuravel para a consciencia senslvel"5, de modo que, sus~enta algu~as pagll1~s 
a frente, "0 pensamento nao pode pensar mais do que 0 eXIstence [Sezendes], pOlS 

ele mesmo e uma atividade existente e real". . " . , . 

Afirma<;:ao essa que se transforma num aforismo taxatlvo nas ~eses p.rovlsonas 

C d fil fi"· "A filosofia e 0 conhecimento do que e. A leI suprema para a rerorma a oso a . . 

da filosofia, sua mais alta missao, consiste em pensar e conhecer as COlsas e os seres 

Idem, Manuscritos economico-filosoficos (Sao Paulo, Boitempo, 2004), p. 110. 

Ludwig Feuerbach, Apuntes para la critica de La filosofia de Hegel (Buenos Aires, La Pleyade, 1974), 

p. 34, nota I . . 

Id "Teses provis6rias para a reforma da li.losoli.a", em Principios da filosofia do fUturo (LIs boa, 

Ed~;~s 70, 1988), p. 21. Disponivel em <http://www.lusosofia.netltextos/feuerbach_teses_pro

visorias_de_reforma_ da_1i. losoli.a. pdf>. 



[Wesen] tais como sao"6, para numa das maximas derradeira do me 'mo conjunto 

assegurar: "Todas as ciencias devem fundar-se na natureza. Enquanto nao seja 

encontrada sua base natural, uma teoria e unicamente uma hip6tese"7. E a titulo 

de arremate, figure tam bern um trecho do § 38 dos Principios da filosofia do futuro: 

"somente 0 sensivel e claro como 0 dia; s6 onde comefa a sensibilidade cessa toda a 

duvida e disputa. 0 segredo do saber imediato e a sensibilidade"8. E evidente que 0 

ressalto aqui pretendido nao visa ao sensualismo ou ao empirismo feuerbachiano, 

nem muito menos a seu naturalismo, mas a encorpada ruptura com a especula<;:ao 

hegeliana e a correlata virada ontol6gica, que sustenta a forma do conhecimento 

direto dos objetos reais, postura de fundo assumida por Marx, sem duvida que 

no interior de urn processo de assimila<;:ao Cfitica de alguns tra<;:os da produ<;:ao 

feuerbachiana, e tambem nao esquecido que, ao tempo dessa ado<;:ao, a analitica 

marxiana ainda nao se havia alteado aos lineamentos da teo ria das abstra<;:oes. 

Essa posi<;:ao fundante do comportamento met6dico tam bern esta presente 

em A sagrada familia, de cuja expressao maior ja se falou neste livro quando da 

abordagem de 0 misterio da construfao especulativa. Nao cabe retoma-la, mas 

aproveitar a oportunidade para recordar, pela men<;:ao a uma outra parcela da obra, 

Batalha critica contra 0 materialismo frances (VI, 3, d), 0 universo te6rico ao qual 

Marx vincula 0 contributo feuerbachiano e, por conseguinte, seu pr6prio equa

cionamento intelectual, no curso da fase constitutiva de seu pensamento original. 

A sagrada familia, no todo e ao seu modo peculiar, e urn aparato de tritura<;:ao 

voltado contra Bruno Bauer e consortes, mas visando deliberadamente ferir de morte 

o conjunto do pensamento especulativo em todas as formas e niveis sob os quais 

se manifesta, tanto que a essa modalidade da pratica filos6fica e contraposto 0 ma

teriaiismo, a prop6sito do qual Marx articula a referida sinopse historica, centrada 

em SLla vertente francesa. 0 tra<;:ado do quadro geral e bastante amplo, evocando 

ignifi :ltivamente uma densa e numerosa cadeia de auto res, mas aqui basta urn 

regi tr de pouco extratos. 0 esbo<;:o marxiano dessa batalha poe em confronto, 

basicam nte, 0 materialismo frances do seculo XVIII e a metaflsica do seculo XVII: 

[ .. . ] Il lIn ini mo frances do seculo XVIII e, concretamente, 0 materialismofrances, 

nao t. mm apena lima luta contra as instituiyoes politicas existentes e contra a religiao 
e a te I i::l imperanres, mas tambem e na mesma medida uma luta aberta e marcada 

Idem. 

[demo 

[bidem, p. 3. 
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contI', a fI1f'11tj7S/CfI do ticuLo XVIII e contra toda a metaflsica, especialmenre contra a de 

Descartes, Malebranche, Spinoza e Leibniz.9 

Choque no qual, ressalta Marx, "A filosofia foi oposta a metafisica", para cujo 

esclarecimento faz uma compara<;:ao cortante: "assim como Feuerbach, desde sua 

primeira tomada de posi<;:ao contra Hegel, opos a s6bria filosofia a embriaguez es

peculativa". Analogia cuja significa<;:ao e desdobrada a seguir, nao s6 pelo acrescimo 

de que, vencida na Fran<;:a, a metafisica do seculo XVII "alcan<;:ou sua restaurafao 

vitoriosa e plet6rica na filosofia alema, especial mente na filosofia alema especulatzva 

do seculo XlX" 10, sendo Hegel retratado, literalmente, como 0 genial fundador de 

"urn rei no metafisico universal", mas tambem e principalmente porque, paragrafos 

a frente, e descrito 0 processo de decomposi<;:ao do pensamento seiscentista: 

No seculo XVII, a metafisica (basta pensar em Descartes, Leibniz etc.) ainda aparecia 
mesclada com urn conteudo positivo, profano. Ela fez descobertas no campos da mate
matica, da fisica e de outras ciencias exatas, que pareciam fazer pane de seu campo de 
estudos. Essa aparencia acabou destruida ja no fim do seculo XVIII . A ciencias positivas 
haviam se separado da metafisica a fim de trayar para si mesma li as orb itas proprias 
e independentes. Toda a riqueza metafisica ja se limitava apenas a enres especulativos e 
a objetos celestiais, precisamente no momento em que as coi as tcrrenas comeyavam a 
absorver e concentrar todo 0 interesse. A metafisica havia se tornad in ossa. I 

1 

Por is so - contraposto a restaura<;:ao especulativa da metaH ica e contrastando 

em face das criticas unilaterais de Bauc;r e Strauss, pelas quai 

[ ... J ambos vao aLem de Hegel, mas ambos permanecem tambem denrro de sua especula
yao. [ ... J E Feuerbach quem consuma e cri tica Hegel tW ponto de vista hegeliano, ao dissolver 

o espirito metafisico absoluto no "homem real sobre a base da natureza"; e e1e 0 pri~eir~ 
que consuma a critica da religiiio, trayando, ao mesmo te~po, grandes e ma,glstr~s 
rasgos basilares para a critica da especulafiio hegelzana e, por 1SS0, de loda a metafislca. 

Mais uma vez e preciso grifar que a enfase conferida r i apenas sobre a 

aguda inclina<;:ao marxiana pelos objetos reais e pela aproxima a cognitiva dos 

mesmos sem qualquer tipo de intermedia<;:ao met6dica ante ipadamente esta

belecida _ essa ultima, genero da pratica te6rica que, por natur 'za, carrega em 

si 0 vicio da pretensao a autonomia em face das coisas exami n, da . 0 destaque, 

Karl Marx e Friedrich Engels, A sagrada familia (Sao Paulo, Boitempo, 200 ). p. l43-4. 

10 Ibidem, p. 144. 

11 Ibidem, p. 145-6. 

12 Ibidem, p. 158-9. 
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p i , e empre para " n6 lui $ In pal'am 'era ito de fundo, e nito para O lLtrOS 

o ntelldos, no caso feue rba hi anos, pcl q ua.i e grande 0 entusiasmo de Marx 

nas ultimas cita<;:oes, mas cuja modera<;:ao sobreveio com rapidez, como ja se 
deixou configurado anteriormente. 

De fato, progressoes em consistencia e densidade organicas e que demarcam 

o panorama conceitual de A ideologia alema, desenvolvendo a textura da posi<;:ao 

ontocognitiva aIcan<;:ada e a visao Cfitica do pensamento feuerbachiano, bern como 

lan<;:ando vigamentos para a malha subsequente da reflexao marxiana. Importam 

aqui, nesta recompila<;:ao conclusiva de testemunhos, exclusivamente ilustra<;:oes 

da primeiras, alias, bern numerosas nessa obra, e qualquer uma das mesmas satis

faria os propositos deste segmento. Em realidade, a escolha poderia ser aleatoria, 

me rno porque algumas ja figuram em partes anteriores desta exposi<;:ao. Assim, 

(,quemos apenas com 0 ultimo parigrafo da primeira se<;:ao do texro. 5uas linhas 

inic iais nao so confirmam a posifao assumida, como expressam sua diferencia<;:ao 

relativa a Feuerbach, sem que haja aboli<;:ao da sintonia antiespeculativa e do reto 
faceamento das coisas: 

Ali onde termina a especula'rao, na vida real, come'ra tambem, portamo, a ciencia real, 

posi tiva, a exposi'rao da atividade pratica, do processo pratico de desenvolvimento dos ho

mens. As fraseologias sobre a consciencia acabam e 0 saber real tern de tomar 0 seu lugar. 13 

Note-se que a sensibilidade e a natureza de escritos anteriores, enquanto bases 

do conhecimento, cedem lugar, ou melhor, ganham a corporeidade da "vida real", 

da "atividade pratica", ou seja, do concreto humano-societario. Ao lado disso, as 

frases subsequentes do trecho citado apresentam ao menos os rastros de outra 

llovidade. Ao fazer a Cfitica da pretensa autonomia da filosofia especulativa, Marx 

avalia 0 papel das abstra<;:oes e bosqueja urn perfil do andamento analitico em 

geraI, que merece destaque particular. Com a exposifao da realidade, cogita, em 

lugar da especula<;:ao pode aparecer "urn resumo dos resultados mais gerais, que 

se deixam abstrair da considera<;:ao do desenvolvimento historico dos homens. 

Es tas abstra<;:oes, separadas da historia real, nao possuem valor algum. Podem 

servir apenas para facilitar a classifica<;:ao do material historico, para indicar a 

sequencia de suas camadas singulares". E completa a pondera<;:ao indicando que 

"a dificuldade come<;:a, ao contririo, apenas quando se passa a considera<;:ao [ou 

como figura numa variante: "a pesquisar a interdependencia real, pratica, dessas 

diferentes camadas"J e a ordena<;:ao do material, seja de uma epoca passada ou do 

I .J Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemd (Sao Pau l.o, Boitempo, 2007), p. 95. 
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presente, quan 10 S • P 'lS ~Fl a exposi<;:ao real", sustentando pOl' fim que "a elimina<;:ao 

dessas dificuldades e condicionada por pressupostos que nao podem ser expostos 

aqui, mas que resultam apenas do esrudo do processo de vida real e da a<;:ao dos 

individuos de cada epoca"14. 

Ha que se atentar em especial para certos pontos: 

• 0 movimento analitico e esbo<;:ado num processo em dois tempos, formados, 

de uma parte, pelas abstra<;:oes, que resumem e facilitam a classifica<;:ao das materias, 

e de outra pela exposi<;:ao real; 

• a exposi<;:ao real e uma ordena<;:ao, ou seja, uma articula<;:ao dos materiais, e 

nisto reside a dificuldade da opera<;:ao cognitiva; 

• as dificuldades sao resolvidas tao somente pelo estudo, isto e, pela analise 

ou disseca<;:ao do proprio objeto, por meio da qual e elucidada sua ordena<;:ao ou 

logic a propria. 

5em duvida, esses tra<;:os do andamento COgl1ltlVO confirmam e alargam 

as aquisi<;:oes marxianas efetuadas nos textos precedentes; ademais, parecem 

a prefigura<;:ao mais remota dos passos constitutivos da teoria das abstra<;:oes e 

condizem com as declara<;:oes feitas por Marx nos ultimos paragrafos do "Pos

facio" da segunda edi<;:ao de 0 capital. E a acenrua<;:ao das distin<;:oes relativas a 

Feuerbach, alem da mais substancial ha pouco indicada, pode ser vista inclusive 

pelo detalhe referente ao tratamento conferido as abstra<;:oes. Enquanto Marx 

principia a atribuir as mesmas uma certa, ainda que palida, fun<;:ao metodologica, 

Feuerbach apenas as visualiza, nas obras que influiram sobre 0 primeiro, como 

instrumentos da especula<;:ao: 

Ate agora, 0 caminho da filosofia especulativa do abstrato ao concreto, do ideal ao real, 

e urn caminho invertido. Por esse caminho nunca se chega 11 realidade verdadeira, obje

tiva, mas sempre unicamente 11 realizafdo de suas proprias abstrafoes e, por isso mesmo, 

nunca se chega 11 verdadeira liberdade do espirito; pois, s6 a intuifdo das coisas e dos 

seres [Wesenl na sua realidade objetiva libera e limpa 0 homem de todos os preconceitos.1 5 

Quando na sucessao dos textos se chega as paginas de Miseria da filosofia, dois 

fatos nao devem ser esquecidos: que 0 livro, doze anos depois da publica<;:ao, foi 

ratificado por Marx no "Preficio" de 1859 de Contribuifao a critica da economia 

politica, onde assegura que "os pontos decisivos de nossa opiniao foram indicados 

14 Idem. 

15 Ludwig Feuerbach, "Teses provisorias para a reforma da filosofia", em Principios da jilosojia do 

foturo, cit., p. 25 . 

7 
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icncih amente p .!a primeira V z, :lind" que apenas de forma p Ic; mi a, em meu 

es rito Miseria dafifosofia"1 '; e tarnbem que e das raras obras marxianas em que 

uma parcela da mesma foi dedicada a questoes metodol6gicas (capItulo 2, § l). 

Apesar dessa relevancia, nao se mudari a forma expositiva, que prosseguiri restrita 

ao .minimo .. Desde logo, a enfase marxiana contra a metaffsica, a filosofia especu

latIva e 0 pnmado do metodo comparece com a mesma energia e severidade dos 

textos anteriores, desdobrando argumentos e visando, explicitamente, a Hegel, 

ernbora seu alvo imediato seja Proudhon: "Decididamente, 0 sr. Proudhon quis 

amedtontar os franceses, lanyando-Ihes ao rosto frases quase hegelianas. Temos, 

pois, que nos haver com dois hom ens, primeiro 0 Sf. Proudhon, depois com 

Hegel " '? Todavia, mesmo antes desse indicativo, no ultimo dos poucos e curtos 

panigrafos da introduyao as "sete observayoes mais ou menos importantes", Marx 

j ~i bavia disparado com sarcasmo na mesma direyao, fazendo de Hegel 0 centro e 

o resumo de seus objetivos crfticos: "Ora, a metaffsica, a filosofia inteira se resume, 

egundo Hegel, no metodo"18. Conteudo e tonalidade com os quais articula toda a 

"Primeira observayao", voltada a recusa da dialetica hegeliana, ou seja, do metodo 

absofuto. Rechayo motivado, designadamente, pela natureza de sua dialeticidade, 

den unci ada pela exposiyao marxiana como urn aglutinado de categorias reduzidas 

" omente a ideias, pensamentos esponraneos, independentes das relayoes reais", 

engendradas pelo "movimento da razao pura, eterna, impessoal", pela qual "todas 

a coisas, em ultima abstrayao, se apresentam no estado de categoria 16gica" e, por 

lim, "as categorias 16gicas como subsrancia"19. E ao que se restringe, segundo 0 

pa recer marxiano, a atividade especulativa ou metaffsica, que simplesmente engenha 

abstraroes e nao andfises, Essa impugnayao global dos procedimentos hegelianos 

reproduz de forma muito mais elaborada 0 diagn6stico de 0 misterio da construrao 

especufativa e, talvez, possa ser sintetizado por meio de duas transcriyoes. A primeira 
traduz e repele 0 engendramento do metodo absoluto: 

~a mesma forma como, it for<;:a da abstra<;:ao, transformamos todas as coisas em categorias 

loglcas, basta-nos somente abstrair todo carater distintivo dos diferentes movimentos para 

chegar ao movimento em estado abstrato, ao movimento puramente formal, it formula 

puramente l6gica do movimento. Se se encontra nas categorias l6gicas a substancia de 

todas as coisas, imagina-se encontrar na formula logica do movimento 0 metodo absoLuto, 

16 Karl Marx, Contribuifdo it critica da economia politica (Sao Paulo, Marrins Fontes, 2003), p. 7. 

17 Idem, Miseria da filosofia (Sao Paulo, Global, 1989), p. 102. 

18 Ibidem, p. 103. 

I~ Ibidem, p. 104. 

que [:1J1[0 xpli l das::l coisas como implica, ainda, 0 movimento delas. E deste metodo 

absoluto que Hegel fala, nestes termos: "0 metodo e a for<;:a absoluta, unica, suprema, 

infinita, a que nenhum objeto poderia resistir; e a tendencia da razao a se reencontrar e 

reconhecer em todas as coisas". 20 

A segunda passagem devassa 0 pr6prio metodo: 

Mas 0 que e esse metodo absoluto? A abstra<;:ao do movimento. E 0 que e a abstra<;:ao 

do movimento? 0 movimento em estado abstrato. 0 que e 0 movimento em estado 

abstrato? A f6rmula puramente l6gica do movimento ou 0 movimento da razao pura. 

Em que consiste 0 movimento da razao pura? Consiste em se par, opor e compor, se 

formular como tese, andtese, sintese ou, ainda, se afirmar, negar e negar sua nega<;:ao. 

[ ... J Mas uma vez que a razao conseguiu se par como tese, esta tese, este pensamento, 

oposto a si mesmo, se desdobra em dois pensamentos contradit6rios, 0 positivo e 0 

negativo, 0 sim e 0 nao. A luta entre estes dois elementos antagonicos, compreendidos 

na antftese, constirui 0 movimento dialetico. 0 sim torna-se nao, 0 nao torna-se sim, 

o sim torna-se simulraneamente sim e nao, 0 nao torna-se simultaneamente nao e sim, 

os contrarios se equilibram, neutralizam, paralisam. A fusao desses dois elementos 

contradit6rios constitui urn pensamento novo, que e a sua sintese.21 

E Marx prossegue nessa mesma linha de raciodnio, alcanyando os grupos e as 

series de pensamentos, ate chegar a conclusao de que "assim como do movimento 

dialetico das categorias simples nasce 0 grup,o, do movimento dialetico dos grupos 

nasce a serie e do movimento dialetico das series nasce to do 0 sistema". Em face 

dessa severa identificayao da improdutividade analftica, declaradamente apresen

tada como "exposiyao da dialetica de Hegel", qualquer comenrario, nos limites 

do alvo deste ultimo segmento, e ocioso, bastando apenas reter a contundencia 

do evidente arremate assestado por Marx: "Aplique-se esse metodo a economia 

polftica e ter-se-a a l6gica e a metaffsica da economia polftica"22, isto e, a pr6pria 

desnaturayao de qualquer empresa analltica. 

Em contrapartida, ao longo das "Sete observayoes", sao copiosos os indicativos 

de que a analise efetiva e sua correlata produtividade s6 podem se manifestar pela 

escavayao direta dos pr6prios objetos, reconhecidos como entificayoes historica

mente engendradas e desenvolvidas por distintos movimentos contradit6rios, pois, 

"tudo 0 que existe, tudo 0 que vive sobre a terra e sob a agua existe e vive grayas 

20 Idem. 

2J Ibidem, p. 104-5 . 

22 Idem. 
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::l um m vimcnto qualqu r" ~J , LI , I r Outro termos, quand :1 dccenninac;:ao 

e volrada a esfe ra pani ular da ociab ilidade: "Hi um movimento continuo de 

crescime!lto das forc;:as produtivas, de destruic;:ao nas relac;:6es sociais, de formac;:ao 

!las ideias; de imucavel so existe a abstrac;:ao do movimento _ mors immortalis"24 , 
Diante disso, por violac;:ao da propria natureza das coisas, 

[ .. . ] a panir do momento em que nao se persegue 0 movimento hist6rico das relac;:oes de 

produc;:ao, das quais as categorias sao apenas a expressao te6rica, a partir do momento 

em que se quer ver nestas categorias somente ideias, pensamentos esponraneos, inde

pendentes das relac;:oes reais, a partir de entao se e forc;:ado a considerar 0 movimento 
da razao pura como a origem desses pensamentos. 

O u seja, a partir dessa impropriedade metodica se procede a semelhan<;:a dos 

metafisicos que, fazendo tais abstrac;:oes, acreditam fazer analise, e que, it medida que se 

Jfas tam progressivamente dos objetos, imaginam se aproximar deles para os penetrar; 

:I sim, estes metafisicos tern, por sua vez, razao de dizer que as coisas aqui da terra sao 
bordados, cujo pano-de-fundo e constitufdo pelas categorias 16gicas.25 

Quase vinte anos depois, ji proximo da publicac;:ao de 0 capital, numa famosa 

carta a Schweitzer, Marx ratificou mais uma vez esse diapasao critico de Miseria 
da filosofia: 

Nesta replica demonstro, entre outras coisas, 0 pouco que Proudhon penetrou nos se

gredos da dialetica cientffica e ate que ponto, por Outro lado, compartilhava das ilusoes 

da 610s06a especulativa, quando, ao inves de considerar as categorias economicas como 

expressoes teoricas de refa[oes de produ[do histriricas e correspondentes a um determinado 
rtiveL do desenvoLvimento da produ[do materiaL, as convene, absurdamente, em ideias 
etemas, preexistentes.26 

"" P~ r fim, nao e demais assinalar que 0 exemplo mais radical da postura marxiana 

Clll defesa do exame direto dos objetos reais, configurado na Miseria da filosofia, 

e dado por suas considera<;:6es a proposito da distinc;:ao entre dourrinarismo e 

ciencia da perspectiv~ do trabalho. Enquanto 0 agente social desta se encontra em 

fa es incipientes de entifica<;:ao e inexistem as proprias bases materiais necessirias 

a sua libertac;:ao, os seus "teoricos sao apenas utopistas que, para amenizar os sofri-

2J rbidem, p. 104. 

24 Ibidem, p. 106. 

25 Ibidem, p. 104. 
26 

Karl Marx, "Lettre a Schweitzer" (24/0111865), em Correspondance (Paris, Editions Sociales, 
[Qmo VIII), p. 13. 
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mento da la pr imida , improvisam sistemas e correm atras de uma ciencia 

regeneradora"; mas com a atualiza<;:ao historica dos mesmos e do desenvolvimento 

material e das condic;:oes de luta que lhes sao proprias, os teoricos "nao precis am 

mais procurar a ciencia em seu espirito: basta-Ihes dar conta do que se passa ante 

seus olhos e se tornem porta vozes disto"27. Mesmo no interior de urn trecho 

conclusivo, politicamente acentuado, e notivel que Marx afaste, criticamente, 0 

doutrinarismo utopico, simples e enganoso produto da generosidade espiritual, para 

reiterar seu padrao de cientificidade, vazado nos termos da retilfnea constata<;:ao de 

efetividades - ver ou se dar conta da entificardo processual da realidade. 

De proposic;:ao aparentemente simples, a reta abordagem cognitiva dos objetos 

poe em evidencia as dificuldades reais de sua exercitac;:ao pelo complexo da deter

mina<;:ao socio-historica do pensamento e da teoria das abstrac;:oes. 0 desafio das 

coisas nao se altera ou dissolve pela mera disposi<;:ao ativa do sujeito enfrentar a 

decifrac;:ao das mesmas, nem porque detenha a visualiza<;:ao do roteiro analftico a 

ser cumprido, e sempre como dificuldade se repoe a cada objeto faceado. Nao se 

trata agora de retornar ao conjunto do tem~, mas de realc;:ar ~ dificu~~de c~~~ 
predicado da analftica da reta prospec<;:ao. E 0 que Marx ass1l1ala no PrefaClo 

da primeira edic;:ao de 0 capital: "Todo comec;:o e diffcil; isso vale para qualqu~r 

ciencia"28, reafirmando, sintomaticamente, a mesma no<;:ao, mas de forma malS 

desdobrada, cinco anos depois, no "Prefacio" da edi<;:ao frances a de sua obra mais 

notoria: "Nao hi estrada principal para a ciencia, e so aqueles que nao temem a 

fadiga de galgar suas escarpas abruptas e que tern a chance de chegar a seus cimos 

luminosos"29. De modo que 0 conhecimento e possivel, a ciencia pode alcan<;:ar 

seus objetivos, mas nao hi urn caminho pre-configurado, uma chave de ouro ou 

uma determinada metodologia de acesso ao verdadeiro. Ao contrario, hi sempre 

que galgar escarpas, ou seja, abrir caminhos atraves do proprio objeto, ~e~assi-lo. no 

corpo a corpo da pesquisa, que "tern de captar detalhadamente a materIa, anallsar 

as suas virias formas de evolu<;:ao e rastrear sua conexao intima"30. Nao hi guias, 

mapas ou expedientes que pavimentem a caminhada, ou pontos de partida ~deais 

previamente estabelecidos. 0 rumo so esti inscrito na propria cois~ e 0 .r~t~lro da 

viagem so evisivel, olhando para tras, do cimo luminoso, quando, a flgor, p nao tern 

serventia, nem mesmo para outras jornadas, a nao ser como cintila<;:ao evanescente, 

27 Idem, "Setima e ultima observayao", em Miseria da filosofia (Sao Paulo, Global, 1989), p. 119. 

28 Idem, "Prefacio a primeira ediyao", em 0 capital (Sao Paulo, Abril Cultural, 1983, liv[Q I), p. 11. 

29 Ibidem, p. 23. 

30 Ibidem, p. 20. 
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cane mai e quiva u engal1 sa quanro mai a risca for perseguida, cxacamence 

po rque e a luminosidade especifica de um objeco especifico. As pegadas que ficam 

podem ser esquadrinhadas e repisadas, nao sao inuteis, mas nao ensinam a andar, 

precisamence como procede a teoria das abstrac;:oes, que descreve a universalidade 

das passadas, sem prescrever por si um unico passo concreto de qualquer escalada 

con creta, merito e segredo do metodo marxiano, que cencra, no respeito a incegridade 

ontologica das coisas e dos sujeitos - tais reconhecidos objetivamente em posirdo e, 

correlativamente aos graus de maturac;:ao dos objetos, suscetfveis de intensificac;:ao 

ou desatualizac;:ao para a devassa analftica daqueles e de si proprios - a resoluc;:ao 
do compJexo problematico do conhecimento. 

A dificuldade, pois, transpassa todos os modulos que perfazem 0 conjunto da 

qLIC tao, fund ida a multiformidade das entificac;:oes e desenvolvimentos dos obje

to e aos niveis de capacitac;:ao dos sujeitos para preservar cognitivamente as coisas 

(mquanto coisas, cerne e matriz de toda objetividade epistemica. Porem, a dificuldade 

na e esgota no desvendamento dos objetos, mas se reproduz na assimilac;:ao por 

utros do desvendado. De modo que sao duas as suas faces, para cuja superac;:ao 

o recurso a instrumentos metodicos e de pouca ou nenhuma valia. Diz Marx, a 

respeito da leitura de 0 capital, em transcric;:ao sintetica, que "a dificuldade maior 

para 0 seu entendimento esra na parte que contem a analise da mercadoria" e que se 

esmerou "para tornar acessiveis ao maximo a analise da subsrancia e da grandeza do 

valor"3l. Entretanto, sem maio res pretensoes, nao seria muito complicado mostrar 

que a teo ria das abstrac;:oes se cumpre nas partes referidas pela advertencia marxiana, 

e que 0 faz como e devido ou the compete, isto e, sem que por si responda pela 

r soluc;:ao do conhecimento ai produzido, visto que descreve, como ja foi dito, a 

un iversalidade dos passos analiticos, mas nao prescreve, nem poderia prescrever, 

nenhum dos passos materiais de qualquer investigac;:ao efetiva. Do mesmo modo 

e pelas mesmas razoes, levada em considerac;:ao no processo de leitura ou assimi

lac;:ao do conhecimento produzido, a teo ria das abstrac;:oes, como meio auxiliar ou 

apoio hermeneurico, seria no mesmo senti do tao inerte ou improdutiva quanto 
no processo fundamental da propria descoberta. 

Com efeito, ponto de partida da investigac;:ao marxiana, no andamento com

preendido pela analise da mercadoria, nao chega a ser dificil acompanhar a mo

vimentac;:ao da trama descrita pela teoria das abstrac;:oes. Partindo da mercadoria, 

abstrardo razodvel da "riqueza das sociedades em que domina 0 modo de produc;:ao 

3 1 Ibidem, p. 11. 
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capitali ca', n qLl ~d a riql'eza "aparece como uma 'imensa colec;:ao de mercadorias"32, 

por intensificardo onto16gica dessa categoria simples, sao determinados os do is fatores 

que a integram: valor de uso e valor. 0 primeiro e delimitado como a "utilidade 

de uma coisa [ ... J determinada pelas propriedades do corpo da mercadoria", sem 

o qual nao existe, e que "se realiza somente no uso ou no consumo"33, bem como 

por outros conteudos, cuja serie nao vem ao caso. De outra parte, 0 valor tem 

sua delimitac;:ao essencial enquanto "objetividade fantasmago rica" , cristalizardo 

de substancia social, ou seja, "objetivacrao ou materializac;:ao de trabalho humano 

abstrato", cuja grandeza e medida pelo "quantum da 'subsrancia constitutiva do 

valor', 0 trabalho" contido na mercadoria, isto e, pelo "tempo de trabalho social-

I d al "34 E fl A • mente necessario [ ... J para produzir um va or e uso qu quer . m con uenCla, 

ja nesse procedimento inicial, atinente a "dupla natureza da mercadoria", incluso 

como suposto do enunciado integral da primeira, esra presente ou embutida outra 

distinc;:ao ou delimitac;:ao, vale dizer, outro ate de intensificac;:ao ontologica, cujo 

perfil resultante e 0 "duplo carater do trabalho", especificado como trabalho util 

e trabalho abstrato: 

Todo trabalho e, por urn lado, dispendio de forera de trabalho do homem no senti do 

£lsiol6gico, e ness a qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato 

gera 0 valor da mercadoria. Todo trabalho e, por outro lado, dispendio de forera de 

trabalho do homem sob forma especi£lcamente adequada a urn £lm, e nessa qualidade 

de trabalho concreto uti! produz valores de uso. 35 

Encadeados por sua marcha conjunta, os elementos desentranhados mos

tram - desde a imediata intensificac;:ao da razoabilidade abstrata da mercadoria, 

assim nitidizada como duplo de valor de uso e valor, ate a diferenciac;:ao de na

tureza entre trabalho util e trabalho abstrato - um desenrolamento sequencial 

de identificac;:oes de conteudo, por cujas articularoes e alcanc;:ada a configurac;:ao 

delimitada das mercadorias como valores, na qual "sao meras gelatinas de trabalho 

humano"36. Base substancial sobre cuja objetividade sem corpo, ou estrita objeti

vidade social, e levada a efeito, entao, a abordagem da forma do valor ou valor de 

troca, cuja analitica delimitadora conduz, sucessivamente, as formas simples, total 

32 Karl Marx, 0 capital, cit., p. 45 . 

33 Ibidem, p. 45-6. 

34 Ibidem, p. 47-8. 

35 Ibidem, p. 53 . 

36 Ibidem, p. 47. 
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c gcral d valor, razend en on erar ne a ulti ma a idenridade da fo rma equivalente 

geral, que, por fim, simplesmenre rransita para a forma dinheiro, uma vez que essa 

"nao difere em nada da forma anterior", pois, "a dificuldade no conceito da forma 

dinbeito se limita a compreensao da forma equivalente geral, portanto, da forma 

valor geral como tal", A unica muta<;:ao e que urn "genero espedfico de mercado

ria, com cuja forma natural a forma equivalente se funde socialmente, torna-se 

mercadoria dinheiro ou funciona como dinheiro", isto e, a "forma valor geral se 

transforma em forma dinheiro"37, Diversidade dos momentos especificadores, em 

suma, que comprovam "a genese dessa forma dinheiro, ou seja, 0 desenvolvimento 

da expressao do valor contida na rela<;:ao de valor das mercadorias, de sua forma 

mai simples e sem brilho ate a of usc ante forma dinheiro", Intelec<;:ao essa que faz 

"de aparece r 0 enigma do dinheiro"38, Ponto de chegada, nesse panorama de tra<;:os 

umarios em que, pela articulaftio ontologica do conjunto das abstra<;:oes presentes, 

del imitadas, especificadas e correlacionadas segundo os teores e nexos do proprio 

objeto, desponra a decifra<;:ao da "propriedade sobrenatural" das mercadorias, pois, 

"0 valor nao traz escrito na testa 0 que ele e"39; hieroglifo social, no entanto, que por 

sua exposiftio real emerge na verdadeira dimensao de sua existencia efetiva apenas e 

tao somente como uma "obra comum do mundo das mercadorias"40. 

Ora, esse trabalho das abstrafoes, constitutivo de urn dado patamar do concre

to pensado da mercadoria, aqui mostrado por seu fulcro mais geral, poderia ser 

acompanhado, exaustivamente, em sua atividade pelo interior de elos mais restritos 

ou extensos desse conjunto, pondo em cena, por exemplo, as delimita<;:oes das 

formas relativa e equivalente do valor, como tambem pelo exame de articula<;:oes 

globalizantes que caracterizam a ultima parte do capitulo 1, voltada ao fetichismo da 
mercadoria. Em qualquer dos casos, os rastros operacionais da teo ria das abstra<;:oes 

aAorariam dos movimentos analiticos reprodutivos das entifica<;:oes examinadas, 

fazendo transparecer os atos de intensifica<;:ao, delimita<;:ao e articula<;:ao ontologicas 

que perfazem seus respectivos processos de concre<;:ao a partir dos respectivos feixes 

de absrra<;:oes. Todavia, bastam aqui alguns exemplos sumarios. Tome-se como 

primeira iluminura a determina<;:ao reflex iva entre as formas relativa e equivalente 

de valor, os "do is papeis distintos" ou "os dois polos da expressao de valor" que 

a mercadorias podem representar nas rela<;:oes de valor. Diz Marx que "forma 

J) Ibidem, p. 70 

38 Ibidem, p. 54. 

39 Ibidem, p. 72 

40 Ibidem, p. 67. 
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relativa de valor e f, rrna equivalenre pertencem uma a outra, se determinarn re i

procamente, sao momentos inseparaveis, porem, ao mesmo tempo, sao extr~mos 
que se excluem mutuamente ou se opoem, isto e, polos da mesma expressao .de 

valor"41. Momentos insepardveis e excludentes, e delimitado que na forma relanva 

"a forma natural da mercadoria funciona apenas como figura<;:ao de valor de uso", 

enquanto na forma equivalente "a forma natural da mercadoria [funciona] apenas 

como forma valor ou figura<;:ao de valor", de modo que 

[ ... J a antitese interna entre valor de uso e valor, oculta na mercadoria, e, portanro, 

representada por meio de uma antitese externa, isto e, por meio d~ rela<t~o de duas 

mercadorias, na qual, uma delas, cujo valor deve ser expresso, funCiona dlretamente 

apenas como valor de uso; a outra, ao contrario, na qual 0 valor e expresso, vale dire

tamente apenas como valor de trocaY 

Nao importa que essas determina<;:oes tenham sido encontradas no exame da 

forma simples de valor, mesmo porque, "no mesmo grau em que se desenvolve a 

forma valor em geral, desenvolve-se tambem a antitese entre ambos os polos, a forma 

valor relativa e a forma equivalente"43, ou, em termos mais gerais, porque "0 segredo 

de toda forma de valor se encerra na forma simples de valor. Na sua analise reside a 

verdadeira dificuldade"44 e ainda porque "a forma mercadoria simples e 0 germe da 

forma dinheiro"45. 
o decisivo, isto sim, e que todas e cada uma daquelas determina<;:oes fazem parte 

da "linguagem exclusiva das mercadorias"46, ou seja, integram a logica esped~ca 
desse objeto espedfico, cuja tram a real e reproduzida pelo trabalho das abstra<;:oes, 

conferindo a mesma a voz do concreto de pensamentos. Vocalidade do objeto por 

seus conteudos, os atos de reprodu<;:ao destes ultimos, operados pelo complexo 

das mwtiplas intensifica<;:oes, delimita<;:oes e arricula<;:oes ontolog~cas, resu~i~as 
pela teo ria das abstra<;:oes, nao sao movidos por normas ~u legahd~des propnas 

aos mesmos, auronomas e extrinsecas ao objeto, mas regldos pela S1l1taxe e pela 

semantica, forma e conteudo, das formas de objetividade dos proprios objetos 

reproduzidos. Porranto, cada passo identificado pela teo ria das abstra<;:oes e urn 

41 Ibidem, p. 54. 

42 Ibidem, p. 63. 

43 Ibidem, p. 68 . 

44 Ibidem, p. 54. 

45 Ibidem, p. 70 . 

46 Ibidem, p. 57. 
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ato de apreensdo de conteudo, nao urn volteio qualquer de natur ' z.;) f, rmal, a im 

como a sfntese completa dessa teoria nao e urn conjunto formal de procedimen

tos, mas a configurardo abstrata dos atos ou passos da apropria<;:ao ideal das coisas, 

enquanto tais indeterminados, pois, simples virtualidades genericas, s6 passiveis 

de composi<;:ao e formata<;:ao substantivas no pr6prio feito de suas consecu<;:oes 

reais e espedficas, uma vez que se atualizam apenas como modos de recolha ideal 

de efetividades conatas ao objeto. Realizados, adquirem na forma de abstra<;:oes 

relavradas, ou seja, em graus distintos de concretos de pensamento, a subsrancia e 

os contornos do elemento sensivel ou suprassensfvel reproduzido. Donde a grave 

impropriedade de refletir, sobre 0 trabalho das abstra<;:oes na analftica marxiana, 

em termos formais ou formalizantes, pois, a cad a intensifica<;:ao ontol6gica da ra

zoabilidade de uma abstra<;:ao, em cada delimita<;:ao ou recorte da mesma natureza, 

em cada e em todas as articula<;:oes do mesmo carater, nao opera urn movimento 

formal ou qualquer tipo de circularidade ou desdobramento tautol6gico, mas 

a cada uma daquelas determina<;:oes emerge urn novo aspecto substantivo, que 

nenhum jogo 16gico das categorias ou deriva<;:ao dialetica, como costumam ser 

referidos, e capaz de fazer surgir. Interpreta<;:oes anal6gicas ou supostos arbitrarios 

que desembocam e se embara<;:am no falso problema da distin<;:ao entre hist6rico 

e 16gico na e1abora<;:ao de 0 capital. Impertinencia condicionada pela clivagem de 

origem gnosioepistemica que desmancha a unidade entre historicidade e l6gica, 

atributos ontol6gicos indissociaveis do pr6prio objeto. De modo que tanto e posti<;:o 

conferir a investiga<;:ao marxiana as demarca<;:oes de uma associa<;:ao ou justaposi

<;:ao de momentos hist6ricos e 16gicos, quanto e legitimo identificar a imbrica<;:ao 

de graus ou niveis de abstra<;:ao e concre<;:ao analfticas, em que 0 objeto por sua 

efetividade, sempre hist6rica, e por sua 16gica, sempre intdnseca a sua efetividade, 

e mentalmente apropriado. Tudo que aparece e se move na reflexao marxiana e a 

substancia e a 16gica do pr6prio objeto, reproduzido em sua genese e necessidade, 

historicamente engendradas e desenvolvidas. Donde a identifica<;:ao da dialeticidade 

como 16gica do real, movimento das categorias enquanto formas de existencia, que 

os concretos de pensamento reproduzem. Razao pela qual a dialttica s6 e passivel 

de descobrimento, jamais de aplica<;:ao. 

Ao delimitar os dois p610s da expressao de valor, mostrando que ambos em 

sua articulardo fundante sao inseparaveis e excludentes, e que as mercadorias que 

os configuram sao intercambiaveis em momentos diversos, pois, encontrar-se 

numa ou noutra forma "depende exclusivamente da posi<;:ao que essa mercadoria 
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ocupe na prc s5 I · va lor, ern cada m menc , II ja, s· . a m ' I' ' ~I I ria u)o 

aI "47 I' . . valor e expresso Oll aque la na qual e expresso 0 v or , ana I CI a m:lrXI~I1:l C) P 

ra diretamente com conteudos delimitados ou espedfi co - 0 corpo d Ll ri Ji bu ' 
compreendido pelo valor de uso e 0 trabalho abstrato compreendido pel vn l 1', 

evidenciando ou abstraindo, isto e, incluindo ou nao cada urn deles nas rcsp' Li 

vas articularoes configuradoras dos p610s, de acordo com a sujei<;:ao do mc mos t 

rela<;:ao e expressao do valor, pois, 

[ ... J somente a expressao de equivalencia de diferentes especies de mercadori as rev .\:i 0 

carater especifico do trabalho gerador de valor, ao reduzir, de faw, os diverso CI':lb. Ih os 

contidos nas mercadorias diferentes a algo comum neles, ao trabalho humano em g 1':11. H 

A identidade da subsrancia do valor, 0 trabalho abstrato, faculta a relarao d 

valor, enquanto as distintas qualidades das mercadorias facultam a expressdo do v(lior 

contido na primeira. Assim, as posi<;:oes nao circunscrevem lugares vazios, rna 55 

elas pr6prias demarca<;:oes de conteudos, ou seja, identidades ou expressoes a~ (I', c~s 
de conteudos delimitados: a forma relativa e a universalidade das mercadorla LI) 

valor e expresso, pois, neste p610, "a forma natural da mercadoria funciona ap :l:1S 

como figura<;:ao de valor de uso", isto e, universalidade na qual 0 fator ou con 1I 1(:) 

de valor esra oculto, enquanto tal e a forma de existencia oculta da mer, d l'ia 

como valor. A forma equivalente e a universalidade das mercadorias que expre (I tf/ 

o valor, uma vez que, neste outro p610, "a forma natural da mercadoria fun i \1 ;\ 

apenas como forma de valor ou figura<;:ao de valor", ou seja, de val~res de u 0 Llj~ S 
formas naturais sao convertidas a corpo de valor, enquanto tal e a mantfe ca ;1 

do conteudo universal de valor oculto em todas as outras mercadorias, ou eja ::t 

"forma de existencia de valor"49. E essa articulardo ou rela<;:ao efetiva entre con cell

dos identicos e desidenticos, delimitados e intensificados por seus tra<;:os reais, qu 

encerra a l6gica da permurabilidade universal entre as mercadorias, que a anili 

marxiana desentranha a partir de sUa geratriz material, e nao por movimenc 

interpostos de uma 16gica externa ao objeto e a este conferida pela invesciga<;:a . 

Ao invers~, e a 16gica produzida pela rela<;:ao dos conteudos que se impoe a anili c, 

que a capta e expressa na forma de urn preciso aglutinado de abstra<;:oes, ou seja, 

de urn concreto de pensamentos. 

47 Ibidem, p. 55. 

48 Ibidem, p. 56 

49 Ibidem, p. 55. 
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o mesmo tran corre na tematizayao do q ue Marx denomina d pecuLitlridades 

da forma equivaLente, aqui trazida a cena a titulo de segunda ilustrayao dos rastros 

da teoria das abstrayoes no capitulo 1 e da correspondente irresoLufdo anaLitica que 

a confirma. Tres sao os enunciados das mesmas: 

[l] A primeira peculiaridade que chama a atenc;:ao quando se observa a forma equiva
lente e esta: 0 valor de uso torna-se forma de manifestac;:ao de seu conwirio, do valor.50 

[2] E uma segunda peculiaridade da forma equivalente que trabalho concreto se converta 
na forma de manifestac;:ao de seu contrario, trabalho humano abstrato.51 

[3] E uma terceira peculiaridade da forma equivalente que trabalho privado se converta 
na forma de seu contrario, trabalho em forma diretamente sociaJ.52 

Nessa triplice constatayao de mudanyas antiteticas sao novamente os conteu

dos que decidem, redelimitados em seus contrarios como formas de expressao. 

Nada, a nao ser a escavayao direta dos conteudos proprios ao objeto - a relayao de 

valor - intervem na determinayao da forma equivalente em seus trayos peculiares. 

Nenhum recurso logico, estabelecido a priori, promove a conversao antipodica 

dos conteudos, nem patrocina sua captayao teo rica; ao inverso, e a atua<;ao dos 

mesmos na rela<;ao de valor que gera a logica de suas mudan<;as antiteticas, que e 

capturada pela analftica da reta prospec<;ao da rela<;ao de valor. A descriyao marxiana 

da dinamica geral dos papeis desempenhados pelas mercadorias na expressao de 

valor e, nesse diapasao, translucida: 

[ ... ] ao expressar uma mercadoria A (0 linho) seu valor no valor de uso de uma mercadoria 
diferente B (0 casaco) imprime a esta ultima uma forma peculiar de valor, a de equiva
lente. A mercadoria linho traz sua propria qualidade de ter valor a luz, pelo fato de que 0 

casaco, sem assumir uma forma de valor diferente de sua forma corporea, se Ihe equipara. 
o linho exprime assim, de fato, sua propria qualidade de ter valor na circunsrancia de 
que 0 casaco e com ele diretamente permutavel. A forma equivalente de uma mercadoria 
e consequentemente a forma de sua permutabilidade direta com outra mercadoria.53 

Essa demarche nao e integrada por qualquer elemento exogeno a pura exposifdo 

real do objeto examinado: pda atividade de A sobre 0 valor de uso B, este e delimi-

50 Ibidem, p, 59, 

51 Ibidem, p, 61. 

52 Idem, 

53 Ibidem, p. 59, 
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tado a fo rma equival me ou, sob intensificafdo, "f, rrna d p 'rmllC, bi lid:1 I .''; lljO 

espelhamento ou articuLafdo com A faz com que e te revele ua quali dad . d . val I', 

E tambem 0 que se passa na determina<;ao em pormeno r da tre pe uliari lad,s 

antiteticas da forma equivalente: valor de uso manifesta valo r, trabalho 

manifesta trabalho abstrato e trabalho privado se co nverte em trabalho inl: 

redelimitafdo das abstra<;oes razoaveis dos primeiros termos em seus contrir io$, 

fixados nos segundos. Ou, diretamente, pela ordem e sob as expressoes da anal(· 

tica marxiana: "A forma natural da mercadoria torna-se forma de valo r. P rem, 
nota bene, esse quiproco ocorre [oo.J apenas internamente a rela<;ao de val r" 5~ . 
Redelimita<;ao ou especifica<;ao por conversao de conteudo de um polo por ef, it 

da logica especffica da rela<;ao de valor, objeto efetivo e especffico da investiga a ; 
o corpo da mercadoria que serve de equivalente figura sempre como corpo ri fica , :i 
do trabalho humano abstrato e e sempre 0 produto de determinado trabalho n· 

creto, uti!' Esse trabalho concreto torna-se porranto expressao de trabalho hum, n 

abstrato. [00'] Para fazer tal espelho do valor, e preciso que (0 trabalho concreto) 11 50 

reflita nada a nao ser a sua propriedade abstrata de ser trabalho humano,55 

o ato cognitivo da delimita<;ao torna a se efetuar, reconhecendo a filtragern r <11 

do complexo do trabalho concreto a substincia simples do "dispendio de trab:.t lho 

humano", cuja efetividade antitetica esta oculta na mercadoria, so vindo a tona p 'Ia 

rela<;ao de valor; 

Na medida em que esse trabalho concreto [00.] funciona como mera expressao de era· 
balho humano indiferenciado, ele possui a forma da igualdade com outro trabalho loo, \ 
porranto, ainda que trabalho privado, como todos os outros, e trabalho que produz 
mercadorias, por conseguinte, trabalho em forma diretamente social. Por isso mesm , 

I d ' d' , I d . 56 e e se apresenta num pro uto que e Iretamente trocave por outra merca ona. 

Intensificafdo ontologica do conceito de trabalho concreto, a universalidadc 

dos trabalhos privados - as distintas especies dos trabalhos realizados de forma 

autonoma e independente entre si - pela media<;ao do carater social do trabalh 

abstrato, pois, "no mundo das mercadorias [oo.J 0 carater humano geral do traba

lho constitui seu carater especificamente social"57, 0 que redunda na especificafdo 

ampliada do trabalho concreto, ou seja, no reconhecimento de sua natureza direta-

54 Ibidem, p. 60. 

55 Ibidem, p. 61. 

56 Idem. 

57 Ibidem, p. 67 , 

III 
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menre ocial. Embora a nver ao anticctica de trabalh privacl a lI'abalh social 

seja determinada rigorosa e exclusivamente pelo teor das categoria cnv [vida na 

rela<;:ao de valor, ou ate mesmo por este merito, dadas as estritas propor<;:6es do 

canteiro de anilise, talvez possa nascer a impressao equivoca e uma certa suspeita 

de que a argumenta<;:ao seja conduzida por algum tipo de movimenta<;:ao silogistica, 

Todavia, qualquer duvida eventual a respeito e dissipada tao pronto se depare 

com ourros momentos analiticos, de contomos mais amplos, que envolvam a 

mesma questao, como se pode verificar com facilidade, tomando uma passagem 

de poucas paginas a frente: 

E mister uma produc;:ao de mercadorias totalmente desenvolvida antes que da experiencia 

mesma nasc;:a 0 reconhecimento cientifico de que os trabalhos privados, empreendidos 

de forma independente uns dos outros, mas universalmente interdependentes como 

membros naturalmente desenvolvidos da divisao social do trabalho, sao 0 tempo todo 

reduzidos a sua medida socialmente proporcional porque, nas relac;:6es casuais e sempre 

oscilantes de troca dos seus produtos, 0 tempo de trabalho socialmente necessario a 
sua produc;:ao se imp6e com violencia como lei natural reguladora, do mesmo modo 

que a lei da gravidade, quando a alguem a casa cai sobre a cabec;:a. A determinac;:ao 

da grandeza de valor pelo tempo de trabalho e, por isso, urn segredo oculto sob os 

movimentos manifestos dos valares relativos das mercadorias.58 

Por £lm, 0 terceiro e ultimo dos exemplos, com os quais se ilustra a presen<;:a 

de tra<;:os da teo ria das abstra<;:6es no capitulo I, provem da delucida<;:ao do cardter 

fetichista da mercadoria. Simples na aparencia, a mercadoria, em sua efetividade, 

e uma coisa "cheia de sutileza metafisica e manhas teoI6gicas"59. De onde brota 

o enigma, 0 que lavra seu carater mistico? Nos dois primeiros parigrafos de suas 

considera<;:6es, Marx des carta os fatores impotentes para a gera<;:ao do misterio. 

Meticuloso, configura por delimita<;:6es ja estabelecidas a certeza manifesta de que 

o valor de uso nao tern nada de secreto ou obscuro. E urn ente translucido tanto 

sob 0 aspecto de satisfazer "necessidades humanas pelas suas propriedades", quanto 

pela 6ptica de que "somente adquire essas propriedades como produto do trabalho 

humano", pois, "e evidente que 0 homem por meio de sua atividade modifica as 

formas das materias naturais de urn modo que the e uti!" . 0 misterio tam bern nao 

se origina pelo "conteudo das determina<;:6es de valor". E transparente, da mesma 

maneira, que, 

58 Ibidem, p. 73. 

59 Ibidem, p. 70. 
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[ ... ) por mai qUI: dihr3tn 0 " crabalhos ute i U atividade prodULiv:\$ . • um. v ',' I,It! . 

fisiologica que eles ao func;:6es do organismo humano e que ada uma de :)s (U II , ·S. 

qualquer que seja seu conteudo ou forma, e essencialmente dispcndio Ie CI' ·bl' , 

nervos, musculos, sentidos etc. humanos. GO 

De ourra parte, e clara igualmente a distin<;:ao entre a qualidade do trabalh ':1 

dura<;:ao do dispendio de energia ou "quanti dade do trabalho", que "serve de b, ~ 

a determina<;:ao da grandeza do valor". Essas caracteristicas nao aviam a quimi a 

diab6lica das mercadorias, nenhuma del as encerra 0 poder fanrastico de ger31' 

"coisas fisicas metafisicas"61. 
Por exclusao, a fantasmagoria s6 pode provir, "evidentemente, dessa forma 

mesmo", isto e, s6 ocorre "tao logo 0 produto do trabalho assume a forma merca

doria", que a analitica marxiana sintetiza em tres determina<;:6es: 

[1) a igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material de igual objetividade 

de valor dos produtos do trabalho; 

[2) a medida do dispendio de forc;:a de trabalho do homem, por meio de sua dura<;a , 

assume a forma da grandeza de valor dos produtos de trabalho; 

[3) as relac;:6es entre os produtores, nas quais essas caracteristicas sociais de seus trabalhos 

sao ativadas, assumem a forma de uma relac;:ao social entre os produtos de trabalho.62 

Resumidas a termos minimos, para a maxima evidencia<;:ao dos conteudo , 

resultam as seguintes delimita<;:6es da forma mercadoria: nessa, 0 trabalho indiferen

ciado aparece sob a forma de valor dos produtos, a dura<;:ao do dispendio de for<;:a 

de trabalho como a grandeza de valor dos mesmos, de modo que as rela<;:6es emr 

os produtores, nas quais e atualizada a natureza social do seu trabalho, apal' '11) 

como uma rela<;:ao social entre os produtos. Nas tres especi£lca<;:6es, por consC Ililll l', 

atributos ou efetiva<;:6es de capacidades humano-socierarias sao transfigul'nd ,1\ I III 

predicados dos objetos produzidos. Donde a conclusao marxiana: 

o misterio da forma mercadoria consiste, ponanto, simplesmente n fllil l il l '1''' , I I 
reflete aos homens as caracteristicas sociais do seu proprio trabalho (jIll" I II " " I I I" I 

objetivas dos proprios produtos de trabalho, como propriedade 11.11111 II , I II .I, 
coisas e, par isso, tam bern reflete a relac;:ao social dos produr I'" I "" I " " d. "III, 1111 d 

60 Idem. 

61 Idem. 

62 Ibidem, p. 71. 
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como uma rela<;ao social existenre fora deles, entre objecos. POl' mci d·s . quiproco 
os produros do rrabalho se cornam mercadori as, coisas ffsicas meraff icas ou sociais.63 

Ou seja, uma 

[ ... J determinada rela<;ao social entre os proprios homens assume aqui para eles a forma 
fantasmagorica de uma rela<;ao entre coisas. [ ... J Isso eu chamo 0 fetichismo que adere 
aos produros de trabalho, tao logo sao produzidos como mercadorias, e que, por isso, 
e inseparavel da produ<;ao de mercadorias.64 

Oeterminado 0 cadler fetichista do mundo das mercadorias, por meio da delimi

tayao e articulayao das linhas estruturais da trama que produz 0 misterio da merca

doria e de seu reflexo sobre os homens, a analftica marxiana realiza a intensificayao 

ontol6gica da fonte geradora da fetichizayao - 0 "peculiar cad.ter social do trabalho 

que produz mercadorias". Peculiaridade constitufda pela igualizayao dos trabalhos 

privados a trabalho humano indiferenciado, que emerge socialmente na forma de valor 

dos produtos do trabalho. Nessa dissecayao, Marx detalha os nexos determinativos: 

Objeros de uso se rornam mercadorias apenas por serem produros de trabalhos pri
vados, exercidos independentemente uns dos outros. 0 complexo desses trabalhos 
privados forma 0 trabalho social rotal. Como os produtores somente entram em 
c~ntaro social mediante a troca de seus produtos de trabalho, as caracterfsticas espe
Clficamente sociais de seus trabalhos privados so aparecem dentro dessa troca. Em 
outras palavras, os trabalhos privados so atuam, de faro, como membros do trabalho 
social rotal por meio das rela<;6es que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, 
por. ~eio dos mesmos, entre os produrores. Por isso, aos ultimos aparecem as rela<;6es 
SOCIalS entre seus trabalhos privados como 0 que sao, isro e, nao como rela<;6es direta
mente sociais entre pessoas em seus proprios trabalhos, senao como rela<;6es reificadas 
entre as pessoas e rela<;6es sociais entre as coisas.65 

Assim e e assim parece, na vigen cia e reflexao da forma mercadoria e de seu 

fetiche . Todavia, para que seja e pareya desse modo, uma vez que voltados a troca, 

is to e, a produyao de coisas uteis destinadas a perm uta, 

[ ... J os trabalhos privados dos produrores adquirem realmente duplo carater social. 
Por urn lado, eles tem de satisfazer determinada necessidade social, como trabalhos 
determinados uteis, e assim provar serem panicipantes do rrabalho total do sistema 
natural mente desenvolvido da divisao social do trabalho. Por outro lado, so satisfazem 

63 Idem. 

64 Idem. 

65 Idem. 
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as multipl as ne e id, de de eu proprio produl r '$ , 1) :1 111 • Ii I:, 111 qll ' :Id n 11,:11 .1 

lho privado util particular e permutavel pOI' coda urea esp ic d . lrab~ lh o II' iv : l d~) . 
ponanto que the equivale.66 

Oaf a igualdade de trabalhos completamenre diferentes co n istir ap illS <b 
"abstrayao de sua verdadeira desigualdade", ou seja, da reduyao social do 11 ', mOS 

a trabalho abstrato, de maneira que, nessa "forma particular de produya , :1 I 1'0· 

dUyao de mercadorias - 0 carater especificamenre social dos trabalho priva I s. 
independentes enrre si - consiste na sua igualdade como trabalho humano e a SLi I • 

a forma de carater de valor dos produtos do trabalho"67. Portamo, na engren. m 

social do mundo das mercadorias, nao e a forma natural do trabalho, nao :i as 

figuras particulares dos trabalhos uteis, privados, mas 0 trabalho abstratO, a ativid. d • 

produtiva reduzida a dispendio fisiol6gico de foryas humanas, 0 trabalho "em L1:l 

generalidade, e aqui sua forma diretamente social"68. Essa sociabilidade co nh rid :! 

por abstrayao, esse carater social espedfico do trabalho produtor de mercadoria -

dissolutor dos trayos concretos do trabalho pessoal e que vela sua direta integr, :i • 

como 6rgao individual de trabalho socialmente determinado, a "forya comum I , 
trabalho" da forma de sociabilidade espedfica a que pertence - e que imped . qLl . 
"as relayoes sociais entre as pessoas em seus trabalhos apareyam como sua pI' prias 

relayoes pessoais", fazendo com que as mesmas venham a emergir "disfaryada" ' 1 1 

relayoes sociais das coisas, dos produtos de trabalho"69. Quanto ao rumo g ·,-. 1 cla 

investigayao, verifica-se que 0 misterio deslindado da mercadoria imbrica na e p ' i. 

ficayao da sociabilidade abstrata e por reflexao: a analftica da mercadoria se e prai:l, 

suscitando a analftica da forma particular da sociedade produtora de mercad ri , . 

Por certo, 0 tratamento conferido a exposiyao de 0 cardter fetichista da rnerca

doria e seu segredo e 0 mais abrangente do capftulo 1, porem, isso pouco ou n. d:l 

tern a ver com normas ou diretivas atinentes a problemas e supostos relatiyo ::l 

formas e procedimentos expositivos, tornados em separado do processo anallti 

Ao inverso, no discurso marxiano, 0 fundamental dos meios dessa natureza e d n
_ 

cidido pelo teor real do objeto, vertido a forma em que 0 homem dele se apropri. 

ideal mente, ou seja, por meio do concreto de pensamentos. A amplitude mai r 

do quadro relativo ao fetichisrno da rnercadoria corresponde a maior complexidad 

material compreendida pelo objeto examinado. Oividido em quatro segmem S 

66 Ibidem, p. 71 -2. 

67 Ibidem, p. 72. 

68 Ibidem, p. 74. 

69 Idem. 
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estreitamente articulados entre i, 0 capitulo 1 vai do mai in pi " a n'l;'li s i I1lri , do 

do complexo da mercadoria, que "e a forma mais geral e men dc cnvolv ida da 

prodw;:ao burguesa" . Tomada enquanto tal, ou seja, como abs trac;:ao razoaveJ da 

riqueza no modo de prodwrao capitaJista, a intensificac;:ao ontologica da mesma 

delimita seus fatores - valor de uso e valor; especifica 0 duplo cariter do trabalho 

representado nas mercadorias - trabalho uti I e trabalho abstrato; determina a 

substancia e a grandeza de valor, assim como a forma de valor ou valor de troca -

pelo gradiente de sua universalizac;:ao que culmina na forma geral e na transic;:ao 

a forma dinheiro; por ultimo, identifica 0 fetiche, 0 carater misterioso da forma 

mercadoria, que se retroespelha (zuruckspiegelt), reflete ou se projeta sobre os ho

mens. E impossivel supor a concrec;:ao analitica desse conjunto de caracteristicas 

da mercadoria em ordem inversa, pois, enquanto a dupla natureza da mercadoria 

e do trabalho, a substancia do valor, bern como as demais apreensoes realizadas 

nas tres primeiras partes do capitulo 1 independem para sua determinac;:ao da 

intelecc;:ao do fetiche, a reproduc;:ao teorica deste, ao reves, depende por inteiro 

dos resultados do trabalho das abstrac;:oes anteriormente efetuado, bern como 

da subsequente reintensificac;:ao ontologica dos mesmos, de modo que revelem e 

incorporem 0 novo elemento ao concreto pensado em elaborac;:ao. De sorte que 

a ordem de entrada dos materiais a cena discursiva e os lugares que nela ocupam 

nao sao estipulados por algum tipo de legalidade expositiva autonoma, mas pelo 

estatuto da reproduc;:ao ideal, forjado em subsunc;:ao ao composto ontologico do 

complexo estudado. 0 que nao guarda identidade com a ordem e 0 modo de seus 

engendramentos reais, pois basta considerar que a forma da mercadoria enquanto 

mercadoria, ou seja, _ 0 modo de existencia do produto do trabalho na sociabili

dade particular da produc;:ao de mercadorias, como qualquer ente, compreende 

a simultaneidade de todas as suas caracteristicas enquanto presenc;:a integrada e 

esculpida por suas categorias, ao passo que, obviamente, na analise e no discurso 

essa unidade imediata e impossivel, cedendo lugar a urn quadro estruturado pela 

sequencialidade da abordagem categorial. 

A ordem das entradas e os lugares ocupados tam bern nao remetem, de fato, a 
sucessao pela qual 0 investigador, em suas inumeras aproximac;:oes do objeto, se 

apercebeu e gradativamente apropriou de suas categorias. E a ordem, sim, de suas 

incorporac;:oes pertinentes ao concreto de pensamentos, ou seja, da integrac;:ao de 

cada uma delas, pela via das multiplas e sucessivas intensificac;:oes, delimitac;:oes e 

articulac;:oes das abstrac;:oes, ao processo de reproduc;:ao mental do objeto real, de 

modo a recompor, ao nivel da concrec;:ao realizada, na ordem propria ao concreto 

pensado, por conseguinte de seu discurso, 0 ordenamento intrinseco ao objeto 

MAI( : A ANA IIII ! A I) S! (II , 

em reproduc;:ao, de elf. rma que a sequencialidade da 

pensado, seja a reproduc;:ao de sua simuLtaneidade real n bjct . 

tanto, sao duas ordens espedficas e distintas, mas que perfazem, na difer·n ;1 I lal' 

de suas naturezas, a unidade entre a coisa propriamente dita em ua efecivi I:l \ . 
e a reprodufiio teo rica da mesma pelo trabalho das abstrac;:oes - a unidad ' IW" 

as figuras nunca identicas da mercadoria como concreto real e como co n r ! 

pensamentos, Essa correspondencia decisiva traduz 0 primado e a rcgen i:l \;1 

primeira sobre a segunda, da coisa em relac;:ao a reproduc;:ao ideal, ou seja, r m '( . 

a uma transposic;:ao ou transmutac;:ao de forma e conteudo pela qual nada hi l1a 
ultima, embora ao modo peculiar das abstrac;:oes, que nao pertenc;:a a prim 'ir:i , 

Em outros termos, nada condiciona ou esta contido na exposifiio reaL do feci h ' 

da mercadoria que nao integre a entificac;:ao do proprio fetiche , 0 que signifi , qll . 

este, convertido a forma de urn espedfico e preciso feixe de abstrac;:oes, de ven \a ' 

explica a si mesmo. Basta ressaltar, nesse sentido, que sua analise nao e permc, d:l 

por nada que seja extrinseco a mercadoria e aos seus produtores, que nada in c r

vern na investigac;:ao que nao seja propriedade destes e do modo de os apre nt ',,, 

nem que ja nao figurasse, em alguma medida, nas partes anteriores do m sm ) 

capitulo. Inclusive as incursoes da parte 4 por ambitos situados para aquem ;1 1 ' Ill 

da circunscric;:ao do modo de produc;:ao capitalista - tao valiosas no apontan nw 
da transparencia das relac;:oes dos homens entre si e com seus produto , 1I S 'ja, 

evidenciando "as relac;:oes sociais entre as pessoas em seus trabalhos [ .. ,J com 1I :i~ 
proprias relac;:oes pessoais", enquanto efeito estrutural de modos peculiar \ ' 

produzir tanto na Antiguidade como na Idade Media, bern como na Fanta i da 

robinsonada e na projec;:ao de "uma associac;:ao de homens livres, que trabalhan 

com meios de produc;:ao comunais" - so comparecem para acentuar a diver ida

de do "misticismo do mundo das mercadorias" em face da transparencia ocial 

daqueles cenarios, ou seja, para reforc;:ar a demarcac;:ao da peculiaridade de "toda 

magia e fantasmagoria que enevoa os produtos do trabalho na base da produc;:ao d 

mercadorias"70. Dessa mane ira, fica ressaltada a pertinencia e a necessidade, ditada 

pelo objeto, de restringir a analftica do fetiche a escavac;:ao da plataforma Ulli a 

que produz sua especificidade, e a rigor, nos contornos do capitulo 1, aos limit 

de sua condic;:ao de predicado fantastico da forma mercadoria, a cujas fronteira 

mesmo esd. exclusivamente voltado. 
Isso comprova, mais uma vez - e tam bern sob duplo aspecto, positivo e ne

gativo - , a presenc;:a dos atos operativos descritos pela teo ria das abstrac;:oes. Send 

70 Ibidem, p. 73. 



a figura resultante do processo cognitivo um concreto de pen amcnto , i to e, uma 

determinada massa estruturada de absrrayoes, a totalidade deste complexo ideal, 

em qualquer grau de seus emaranhados, nunca pode ser outra coisa do que um 

produto do trabalho das abstrayoes, ou seja, urn modulado de abstrayoes trabalhadas, 

cuja materia-prima unica sao as proprias abstrayoes, sobre as quais incide a atividade 

propriamente dita da daborayao, constituida pdos atos de depurayao, intensificayao, 

ddimitayao, articulayao e quaisquer outros do genero compreendidos pda teoria 

das abstrayoes. Por sua maior complexidade, ainda no capitulo 1, a parte rdativa ao 

fetichismo da mercadoria ilustra com muita forya, confirmando tam bern por essas 

marcas as anaIises que a precedem, a referida tipologia dos movimentos operatorios. 

o capitulo inteiro e articulado por urn pequeno conjunto de categorias, tomadas na 

forma de abstrayoes razoaveis mais ou menos extensas, variando 0 tratamento que 

recebem segundo a rdevancia que possuem em cada parte do escrito e de acordo 

com os tipos dos atos cognitivos efetivados. Podem ocupar 0 centro do andamento 

analitico ou quase desaparecer do mesmo, bern como comparecer em graus distintos 

de generalidade, isto e, mais ou menos ddimitadas por obra de maior ou menor 

intensificayao de sua razoabilidade ou indice de densidade ontologica, e ainda marcar 

presenya em articulayoes bern complexas, ou em conexoes bastante simplificadas. 

Em todas essas multiplas oportunidades, cada passo analitico reitera urn dos tip os 

operativos do denco circunscrito pda teo ria das abstrayoes. E da recorrencia desses 

atos, poucos em suma por seus feitios - intensificayao, especificayao, ddimitayao, 

articulayao e seus congeneres nominais, todos des formas peculiares ou modalidades 

abrigadas sob a universalidade do conceito de determinayao - resulta a infinidade 

diferenciada das aquisiyoes cognitivas, cada uma ddas enformada pdo seu proprio 

conteudo espedfico, pondo em evidencia que todos os atos reconhecidos pda teo

ria das abstrayoes sao modos de prospecyao ou escavayao de conteudos, dos quais 
apropriam suas proprias faces moldadas em pensamentos. 

Atos de recolha, simples latencias sem rosto antes da apropriayao, inertes em 

si e ativos pda subsunyao a materia recolhida, assim, por sua irresolurao analitica 

se comprovam, agora negativamente, as figuras operativas listadas pda teo ria das 

abstrayoes. Mas 0 que e a irresolurao analitica das figuras da teo ria das abstrayoes, 

senao a evidencia probante da presenya resolutiva da analitica da reta prospecrao 
do objeto, diante da qual todos aqudes perfis sao, ao mesmo tempo, presenyas 

necessarias e impotentes, ou seja, descriyoes genericas de atos cognitivos que so 

tomam forma efetiva na direta reproduyao de conteudos espedficos, distribuidos 

estes por toda gama real entre a mais simples e a plena complexidade do concreto 

maturado? Complementares entre si, a irresolurao analitica da teo ria das abstrayoes 
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eo carater re oJutivo da analitica da reta prospeC"riio do objeto s50 S l ')'111 S cl · 1111 :1 

unidade - cada urn ddes e a outra face de seu completiv - qu . cl"aduz J$I::1 lUl() 

ontoJogico do pensamento marxiano, ou seja, numa obra de sa nacurcza, qu::tlqu .,. 

dimensao metodologica, enquanto mobilizayao e orientayao da ubjccivid!ld' 

cognitiva, nao pode, nem deve ser mais do que a indicayao generica do p s S d:l 

atividade mental na escavayao das coisas, em subsunyao da qual 0 pensamcnc s' 

realiza, no empenho de capturar 0 ente enquanto ente, vale dizer, sem concan i l1::1r 

a C"oisa com exterioridades de qualquer origem ou natureza, incluida as d pro

prio pensamento. Em franco contraste com as vertentes que advogam, diane h 

empreitada analitica, 0 previo municiamento logico ou a prdiminar o rgan iza 5. 

epistemica da subjetividade - redundando sempre, ontologicamente, esrrangula

das e estrangulantes por seus fundamentos, comprometidos estes des de a orig m 

pdo arras to do criterio de verdade do universo objetivo ao plano subjetivo ou da 

idealidades - e extremamente preciso e confortavd no pensamento marxian " 

sustentayao do classico e autentico ideal do conhecimento ontologico, pois, c 111 0 

ja foi tematizado, para a analitica marxiana a questao da possibilidade do ab I" , 

des de logo, resolvida nessa esfera, ou seja, ontopraticamente, de modo positiv 

categorico, sendo reconhecida a soluyao, por sua patente radicalidade, como bClS . 

de toda atividade filosofica e cientifica. 

Tambem ja foi evidenciado que as dificuldades, situadas tanto na esfera do uj 'i l 

como na do objeto e recorrentes em todo processo cognitivo, sao de outra natul" Z:J. 

centrad as no problema da posirao de objetividade, quando atinentes ao primei I" , ~ 

na questao do desenvolvimento, quando rdativas ao ultimo. Nao ha porque voltar a 

essa tematica, mas e oportuno recordar que a assunyao de procedimentos de cad.tel" 

ontologico pda analitica marxiana e afluente de sua teoria das categorias, conceb i

das coerente e rigorosamente in rebus, ou seja, como "caracteristicas fundamenta i 

dos objetos, existindo nestes independentemente de qualquer concepyao"7l, e 

passiveis de reproduyao in mente a partir de sua efetividade. De sorte que, em 

Marx, as categorias, sendo nas coisas, podem vir a figurar no pensamento, rna c 
excluida in limine, como fantasia da mera especula¢ao, a possibilidade da existen i.a 

de algum tipo de categoria ante res. Isso confirma, indiretamente, a inadmis a 

de qualquer funyao premonitoria do metodo cientifico, ou de qualquer idealidade 

em papd equivalente, na conduyao ou regulagem da atividade cognitiva. E, na 

havendo, nem podendo haver caminho cognitivo previamente estabelecido, n 111 

71 Nicolai Hartmann, "Pr6Iogo", em Ontologia (Cidade do Mexico, Fondo de Culrura Econ6rni 3 . 

1986, romo I), p. 12. 



NTO l. 6 11 ' 0 Ii RESO L (. ( Mll'I'() l) ) I .()(I I ' 11 

conduto ideal extrassubjetivo a seguir, 0 ponto de partida d o l1heeirnento s6 

po de ser 0 pr6prio objeto. 

E, de fato, 0 que Marx pensa e faz em 0 capital, confirmando explicitamente 

tal procedimento no ultimo escrito em que exercitou a critica da economia po

litica - "Glosas marginais ao 'Tratado de economia politica' de Adolf Wagner" 

(1880) . Para encadear expressivamente os extratos, decisivos pOI si e realyados por 

seus contextos, que comprovam esse caracterfstico posicionamento marxiano, ja 

na quadra derradeira de sua existencia, e bern apropriado iniciar pelo fragmento 

conceitualmente mais abrangente, que encerra a visao de conjunto da analitica 

marxiana sobre as relayoes entre ciencia e realidade sociais: 

A reBexao sobre as formas de vida humana, e, portanto, tam bern sua analise cientifica, 

segue sobretudo urn caminho oposto ao desenvolvimento real. Come<;:a post ftstum 

e, por isso, com os resultados definitivos do processo de desenvolvimento. As formas 

que certificam os produtos do trabalho como mercadorias e que, portanto, sao pressu

postos da circula<;:ao de mercadorias, ja possuem a estabilidade de formas naturais da 

vida social, antes que os homens procurem dar-se conta nao sobre 0 carater historico 

dessas formas, que eles antes ja consideram como imutaveis, mas sobre seu conteudo. 

Razao pela qual, prossegue mais especificamente, "so mente a analise dos preyos 

das mercadorias levou a determinayao da grandeza do valor, somente a expressao 

monetaria comum das mercadorias levou a fixayao de seu carater de valor"72. Em 

suma, 0 universo pratico gera processos de entificayao cujas "formas acabadas", no 

caso exemplificadas pela questao dos preyos e da forma dinheiro, suscitando refle

xoes por seus desafios cotidianos, acabam por se constituir em pontos de partida da 

investigayao. A importincia da forma acabada e imediata como ponto de partida da 

ciencia e inclusive referida por Marx em relayao ao proprio curso de sua analise do 

valor, ou mais precisamente de sua argumentayao em 0 capital: "Partimos, de fato, 

do valor de troca ou da relayao de troca das mercadorias para chegar a pista de seu 

valor ai oculto"73, e retorna a questao no interior das multiplas considerayoes de 

suas "Glosas marginais", decerto urn conjunto mais do que precioso de aclarayoes 

a respeito de seu proprio trabalho, com 0 afloramento das quais estara concluido 

o invenrario de seus pronunciamentos relativos a analitica da reta prospecfao do 

objeto, e findo tam bern este que se tornou urn longo, demasiado longo "Posfacio". 

As "Glosas marginais", uma agregayao bastante articulada de notas de leitura, 

enfocam e rechayam 0 conjunto do livto de Adolf Wagner, centradas em reflexoes 

72 Karl Marx, 0 capital, cit., p. 73. 

73 Ibidem, p. 54. 
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sobre a teoria do valor. Prineipiam por uma ri pidl :.trl t 'ri 'l:l S;rl do I r ~ ·SS~H' 
alemao: urn adepto da "concepyao juridico- oeial", para quem "a l'ia ~ 
hist6rico-juridicas sao as 'categorias sociais"', que se declara in te i ram n t ; '''d ' 

acordo com Rodbertus, Lange e Schaffie"', tomando 0 primeiro e 0 ld.tim TIl 

'''pontos principais de fundamentayao"', para vol tar sua propria inve riga a os 
'''condiyoes da vida economica em comum' e 'determinar de aeordo com cb s a 

liberdade economica do individuo"'. Situado entre os "socialistas de eatedra" :1 
escola "juridico-social"74, todos reivindicantes do socialismo de estado, AdolfWagn I' 

e refutado por todos os lados de seu tratado, mas importa ressaltar que e reeha ad , 

decisivamente, tanto por sua abstrusa teoria do valor quanto por sua interpretayCt 

canhestra da teo ria marxiana, ambas nao mais do que facetas distintas e somadas 

da completa falsidade de suas formulayoes basicas. 
Wagner - vir obscurus, como e apostrofado por Marx - censura a teor ia d 

valor exposta em 0 capital por nao ser "uma teoria geral do valor", rna an 

uma "teo ria dos custos inspirada em Ricardo"75, sem se dar conta que 0 autOI' 

ingles "so considerou 0 trabalho enquanto medida de grandeza dos va 10 res, n5 
tendo descoberto, portanto, nenhuma relayao entre sua teoria do valor e a natul' 1.:1 

do dinheiro"76, bern como desconhecendo que Marx, tanto em Para a critica tilf 

economia politica como em 0 capital "fez observar de maneira expressa que valor,' 

e prefos de produfao (os quais nao fazem senao expressar em dinheiro os cu c s 
de produyao) nao coincidem"77 . Apesar da pretensao wagneriana por uma teorilf 

geral do valor nao ultrapassar os rusticos jogos especulativos da tradiyao alcm ft 

nesse campo, sendo mesmo uma de suas expressoes mais rombudas, ainda a i 111 

Marx se deu ao paciente trabalho de sua desmontagem. Retendo 0 essenei al 

dessa critica, temos que, da perspectiva da economia politica alema, "formu)ar 

'uma teoria geral do valor' significa especular em torno da palavra 'valor', 0 que 

permite, ademais, perseverar na confusao, tradicional aos professores alemae , 

entre 'valor de uso' e 'valor', ja que as duas expressoes tern em comum a palavra 

'valor"'78. Em outros term os: 

74 Idem, "Glosas marginales al 'Tratado de economia politica' de Adolf Wagner", em Escritos eco-

nomicos menores (Cidade do Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1987), p. 403. 

75 Ibidem, p. 406. 

76 Idem. 

77 Idem. 

78 Idem. 
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Constitui "necessidade natural" de um professor alemao de economia de rivar a cate· 
go ria economica "valor" de um "conceito", 0 que alcanya rebatizando simples mente 
como "valor" 0 que a economia politica chama vulgarmente "valor de uso". E tao logo 
se en contra 0 simples "valor", este serve por sua vez para derivar 0 "valor de uso" do 
"valor puro e simples". Para tanto, basta colocar de novo junto ao "valor" 0 fragmento 
"de uso" que se havia descartadoJ9 

Esse jogo pueril e grosseiro de universalizar e modalizar palavras e que faz nascer 

"0 conceito generico de 'valor"' , de modo que "todos os demais tipos de valor nao 

sao mais que uma variante daqude", ainda que 0 processo seja apresentado, eviden

temente, por via mais tortuosa, cuja vacuidade Marx vai pondo as claras e a qual, 

em resumo, se ref ere como "toda essa banalidade, toda essa confusao tautol6gica, 

todo esse apego as palavras, todas essas manobras subreptkias"80, constitutivas da 

alardeada "economia conceitual", que "trata, em todas essas deriva~iies, somente de 

derivar a solw;:ao de urn problema que nao entende". Incompreensao que urn sim

ples fragmento do texto de Wagner, dos muitos citados por Marx, torna ostensiva: 

o conceito de valor, tantas vezes discutido e obscurecido, com frequencia so mente por 
obra de investigafoes aparentemente profundas, se desenvolve simplesmente se [ ... J se 
parte das necessidades e da natureza economica do homem, ate chegar ao conceito de 

bem, enlafando a este 0 conceito de valor.S! 

De fato, uma reflexao desse nivd pode "crer que tenha compreendido 0 valor 

por coloca-lo sob rubricas abstratas". 0 que esra a altura da '''tendencia' professoral 

e patri6tica-alema que consiste em confundir valor de uso e valor", ou seja, admitir 

que 0 '''valor' seja determinado pdo 'valor de uso"', 0 que e equivalente a "dar dois 

nomes ao mesmo conteudo". Para arrematar esse breve perfil da Cfitica marxiana 

a economia politica wagneriana, calha bern uma passagem bastante carregada 

pdo caracteristico e ferti! sarcasmo de Marx. Este, ap6s transcrever do manual de 

Wagner as linhas subsequentes - "Em sentido objetivo, se entende por 'valor' os 

'valores' e os bens que possuem um valor, donde [!] bern e valor, bens e valores sao, 

substancialmente, conceitos identicos"- , dispara: 

Depois de bati~ar como "valor em geral", como "conceito de valor" 0 que habitualmente 
chamamos "valor de uso", Wagner nao po de deixar ao menos de lembrar que 0 valor 
assim "derivado" [!J eo "valor de uso". Uma vez que deu ao "valor de uso" 0 nome de 

79 Ibidem, p. 411 . 

80 Ibidem, p. 414. 
81 Ibidem, p. 414-5 . 
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"conceito de valor" em geral, de "valor pOl' am 11 m6s i ~I", d 's obI" ' (I posl f'riori ~l lI '~ l , 

divagando pura e simplesmente sobre 0 "valor de uso", isro 6, qu . "d 'riv un ~ '$ l ', posto 
que hoje em dia divagar e derivar sao "substancialmente" opera<;:6es di lIl" ivas i I 111 i :IS,/li 

E pensar que Adolf Wagner ainda nao era urn epigono dos discur os d 

XX! Mas, com uma ponta de maldade, por que nao cogitar se nao tent sid lit 

de seus pr6gonos mais obscuros? 

Diante dos varios aspectos da critica wagneriana, Marx se de tern e 111 era ~t 

total improcedencia dos mesmos, 0 que converte cada censura recebida num:1 

identificayao da patetica fragilidade das concepyoes de seu detrator. Nao cabe nnm 

importa aqui acompanhar esses passos em detalhe, mas por em evidencia, uni :) ~ 

mente, as explicitayoes marxianas que dai emergem a respeito das caractcri ci a 

fundamentais de sua pr6pria analitica, Assim, faceando a acusayao de RodberCLI s, 

endossada com entusiasmo por Wagner, de que teria instituido a oposi<;ao cncr 
valor de uso e valor de troca enquanto antitese 16gica, perpetrando com is 0 Lim:! 

contrafayao nesse plano, pois estaria confrontando um conceito 16gico com um 

conceito hist6rico, Marx argumenta: 

Quem estabelece contraposiy6es 16gicas? 0 senhor Rodbertus, para quem 0 "valor de LI S " 

eo "valor de troca" sao por natureza nao mais do que meros "conceitos". [ ... J A mer :t I I'i:l 
aparece em sua forma natural para quem dela necessita, e tambem sob a forma de 11ft/Of, 

total mente diferente da primeira e "comum" a todas as mercadorias, e enquanto tal 1110 

valor de troca. Nao se trata de urn "ilogicismo", a nao ser para Rodbertus e sell c I 3S, 

os mestres-escolas professorais da Alemanha, que nao partem da "coisa social", a "m ' 1" 
cadoria", mas do "conceito" de valor, que logo escindem como se tivesse duas cara , p31"~ 
acabar discutindo qual dos dois fantasmas iluminados pelo cerebro e 0 verdadeiro Jacob. 

De modo ainda mais claro, porque expresso de forma linear, alem de respaldad 

diretamente em uma passagem de 0 capital (segunda metade do primeiro para~ 

grafo do capitulo 1), 0 mesmo contraste entre seu procedimento analitico e 

jogo conceitual dos pro/essores alemaes ja havia comparecido poucas paginas ante : 

eu nao divido, pois, 0 valor em valor de lIS0 e valor de troca enquanto antltese illS 

quais a abstrayao 'valor' se escindiria, mas e a forma social concreta do prodllto d 
trabalho, a mercadoria, que e por urn lado valor de uso e por outro lado 'valor', n'i 
valor de troca, po is este e uma simples forma dele se manifestar e nao sell pr6pri 

conteudo.83 

82 Ibidem, p. 410. 

83 Ibidem, p. 421. 
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A proposito dessa taxativa rejeic;:ao aos jogos conceituais, Marx oferece mesmo 

os termos de um posicionamento global que e translucido e inquestionivel: 

Nosso vir obscurus nem mesmo se deu coma que meu metodo anafitico, cujo ponto 
de partida nao e 0 homem em geral, mas urn perfodo social definido em term os econo
micos, nao guarda a mais remota rela<;:ao com 0 metodo dos professores alemaes, que 
se reduz a emrela<;:ar conceitos ("a respeito de palavras e facil discutir, com elas nao e 
dificil construir urn sistema") .84 

Formulac;:ao que e ainda mais densa sob a face da prescric;:ao positiva: 

Quando se trata de analisar a "mercadoria" a forma economica mais simples, e necessario 
deixar de lado todas as rela<;:6es que nao tern nada a ver com 0 objeto que se analisa 
[e s6] partir de fenomenos economicos dados, nao de especula<;:6es abstratas sobre os 
conceitos ou locu<;:6es de "valor de uso" e "valor". 

Diretriz que e tambem ilustrada com a seguinte ponderac;:ao: "Por isso, na analise 

da mercadoria, da mesma maneira que a proposito de seu 'valor de uso', nao hi 

porque correlacionar imediatamente definic;:6es do 'capital'; essas nao poderiam ser 

mais do que puros contrassensos enquanto nos limitamos a analisar os elementos 

da mercadoria". 

Pelo conjunto desses extratos, a propositura da analftica da reta prOSpeCftlO do 

objeto e uma clara evidencia, dispensando qualquer recurso expositivo que facilite 

sua apreensao. Mas, se os mesmos ainda assim nao tiverem produzido a transpa

rencia satisfatoria e concludente a respeito dessa posic;:ao marxiana, basta agregar 

ou ate mesmo substituir a todos por uma olltra e unica passagem, em verdade a 

primeira do tipo a constar nas "Glosas marginais", cujo teor e expressao pro ban

tes sao simplesmente irretorqulveis, e que foi reservada para cintilar como marco 

conclusivo da serie dos depoimentos marxianos a proposito de sua analftica das 

coisas e com isto do proprio curso desta minha exposic;:ao: 

De prime abord, eu nao parto nunca de "conceitos", nem, portamo, do "conceito de 
valor", nao tenho, pois, que "dividir" de algum modo esse conceito. Meu ponto de 
partida e a forma social mais simples que roma 0 produto do trabalho na sociedade 
comemporanea, a mercadoria. E a esta que analiso, em primeiro lugar na forma sob a 

qual ela aparece. AI constato que ela e, tout d'abord, em sua forma natural, urn objeto 

de uso, em ourros termos, valor de uso, e que, em segundo lugar, portadora de um valor 

de troca, ela mesma e, sob esse aspecro, urn "valor de tIOca". Prosseguindo essa analise, 

84 Ibidem, p. 418. 
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me dei conta que ele nao e mai do gue uma " ro rm. r, 'n m ~ ni :1", Llm ~ r ' pl" ~ ' 11 1.\1,,10 

autonoma do valor comido na mercaclo ri a, e entao que pa so j 3n:i lis' d ·ss . val ) 1,.1" 

EU NA.O PARTO NUNCA DE C ONC EITOS. 

MEU PONTO DE PARTIDA E A MERC ADORI A . 

E ESTA ~E ANALISO, 

NA FORMA SOB A ~AL ELA APARECE. 

Eis 0 singelo e vigoroso portico marxiano da analitica das coisas, cujo arcos cr. I •• 

parentes conduzem ao largo descortino das sucessivas escavac;:6es do objeto, rum • 

efetivac;:ao da arquitet6nica do concreto pensado, apropriac;:ao ideal do ente eng l! . . 11 CO 

ente, que perfaz por essa via - unica resguardada peio proprio ponto de parcid a d . 

se extraviar pelas trilhas da dissolvencia do ser, peculiares aos rumos especulativ s 

ou pautados em idealidades - 0 urdume de urn conhecimento ontologico de cari e r 

historico-imanente, norte ado pelo reconhecimento materialista de que ser e ser ob· 
jetivo - "um ser nao objetivo e um nao-ser", manifesta a objetividade tanto em f, rm:l 

senslvel quanto extrassenslvei ou social. 

85 Ibidem, p. 415-6. 


